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 روش های موثر و عملی ترک خود ارضایی: فصل اول 

  درصد زنان خود ارضاٌی را تجربه کرده اند و82 درصد از مردان و 90بر اساس مطالعات انجام شده 

 . بسٌاری نٌز به آن وابسته می شوند

 نهی شده است و هم بر اساس نظر بسٌاری (مخصوصا اسالم)انجام عمل خودارضاٌی هم در ادٌان دٌنی 

 از پزشکان انجام خودارضاٌی صدمات جسمی و روحی به انسان مٌزند، پس ترک خودارضاٌی واجب

 10است در جامعه ما، بٌن بلوغ جنسی در دختران و پسران تا سن ازدواج در بسٌاری از موارد شاٌد تا 

 بنابراٌن خودارضاٌی به مدت زٌاد اثرات مخرب و وٌران کننده ای بر جسم و روح. سال فاصله باشد 

 بر اساس مطالعات اکثر مشکالت جسمی و روحی پس از ترک خودارضاٌی از بٌن. فرد می گذارد 

 .مٌروند به شرط انکه سرٌعتر نسبت به ترک ان اقدام شود

 . همه پزشکان معتقدند برای ترک هر نوع عادت قبل از هر چٌز اراده و تصمٌم الزم است



 : سه نكته ی مهم مشترك برای تخفٌؾ و درمان مٌان همه ی امراض و عادات وجود دارد

 در درمان هر بٌماری ٌا ترك هر عادت، مهمترٌن قسمت عزم و ارادهی فرد برای درمان و ترك -1

 عادت است

عدم ٌؤس و ناامٌدی برای ترك و اٌمان به عالج آن -2

 در نظر گرفتن زمان برای ترك و درمان - 3

 :راهکارهای علمی و عملی موثر که بتواند جلوی اٌن عمل را بگٌرد را درزٌر بٌان می کنٌم

 روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی -1

 در خودارضاٌی نمی توان از فرد مبتال انتظار داشت که ٌک باره خود ارضاٌی را کنار بگذارد به همٌن

 دلٌل با ارائه روشی به نام روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی می توان کار را راحت تر کرد

 (سال– ماه - هفته- روز - ساعت )

  بار خود4اگر عادت دارٌد روزانه خود ارضاٌی کنٌد، باٌد از ساعت شروع کنٌد،مثال اگر در روز 

 . روز تعداد دفعات خودارضاٌی را کاهش دهٌد4ارضاٌی می کنٌد،باٌد طی 

 بار و در روزهای سوم و چهارم به ترتٌب3 بار اٌن کار را انجام دادٌد،روز دوم 4اگر روز اول : ٌعنی

 . بار اٌن کار را انجام دهٌد3و  2

 اگر مٌل به خود ارضاٌی نداشتٌد نٌازی به انجام اٌن کار نٌست ولی در برنامه شما باٌد ٌک وعده ): تذکر

 بار خود ارضاٌی کنٌد، خود ارضاٌی نکردٌد روز بعد3کم شدن منظور شود، ٌعنی اگر روزی که باٌد 

 (.اجازه ی بٌشتر از دو وعده خود ارضاٌی را ندارٌد

 ٌعنی در روز پنجم به هٌچ وجه نباٌد)وقتی توانستٌد مٌزان خود ارضاٌی در طول روز به صفر برسانٌد

  روز به1باٌد آن را به طول روز تبدٌل کنٌد ٌعنی بازه های انجام خود ارضاٌی را از  (خودارضاٌی کنٌد

 . روز کم کنٌد7 روز و تا به 3 روز به 2روز از  2

 .تا اٌن جا اگر خوب پٌش بٌاٌٌد مٌبٌنٌد که ٌک هفته را بدون خود ارضاٌی سپری کرده اٌد

  هفته4 بار به دو هفته ٌکبار تا به 1پس از رسٌدن به هفته مٌزان بازه های خودارضاٌی را از هر هفته 

 .ٌکبار برسانٌد، حاال ٌک ماه است که بدون انجام اٌن کار روزگار خود را سپری مٌکنٌد



 برای راحتی کاهش بازه های زمانی هفته ای توصٌه مٌشود نسبت به خود ارضاٌی شرطی شوٌد): تذکر

 ٌعنی با خود شرط کنٌد که فقط هنگامی که به حمام می روٌد اٌن کار کنٌد ٌا ٌک جای دٌگر اما فقط ٌکجا

 .( بار و آن هم در روز جمعه باشد1بهتر است روز رفتن به حمام در هفته 

  ماه مٌرسانٌم تا به سال12ماه به دو ماه وتا 1حال که به ماه رسٌدٌم باٌد مٌزان بازه های زمانی را از 

همانطور كه انجام اٌن عمل و اعتٌاد به آن به صورت دفعً و ٌك مرتبه صورت نگرفته است و . برسٌم 

در زندگً فرد رٌشه دوانده است، دور از واقعٌت است كه انتظار داشته باشٌم درمان و ترك آن  به تدرٌج

وقتً فردي كه به عنوان مثال قبال هر هفته ٌكبار . صورت دفعً و ٌك مرتبه صورت بگٌرد نٌز به

كرده و اكنون با به كار بستن اٌن راهكارها آن را به ماهً ٌكبار تقلٌل داده است، نشانً از  استمناء مً

و فرد گامً بلند در جهت ترك اٌن عمل برداشته است و بدٌن معنً است كه اراده براي  موفقٌت اوست

پس هٌچ گاه نا امٌد نشوٌد و به تالش خود تا ترك كامل اٌن . اٌن عمل در او وجود دارد ترك همٌشگً

 عمل ادامه دهٌد

 روش تجربی موثر  -2

 و بعضی ها از اٌنترنت و( نقطه ضعفشون فکر و خٌاالت تحرٌک کننده هست ب (الؾ: خٌلی ها مٌگن 

برای مقابله کردن با اٌن دو مورد ، دو روش قطعی وجود داره که باهاتون  موارد تحرٌک کننده دٌگه ای

 . در مٌون مٌذارم

 : روش مقابله مورد الؾ

 فکر و خٌال ناجور خٌلی اوقات ناخواسته و گاهی خواسته تو ذهنمون خطور مٌکنه ، هر کاری بکنی کم

 ٌا زٌاد اٌن فکرا تو سر آدم مٌاد ، فقط ٌک راه حل وجود داره که اگه اجراش کنی ، قطعا مشکل حل

 : مٌشه

 ... همون چند ثانٌه اول باٌد جلوشو بگٌری و قطعش کنی ، تاکٌد می کنم همون چند ثانٌه اول: روش اٌنه 

 ٌعنی همون لحظه اول فوری از جات بلند شو و تؽٌٌر وضعٌت بده و اجازه نده که اٌن فکر ادامه پٌدا کنه

 ... ٌا به اصطالح بال و پر بگٌره

 برو سر و صورتت رو ٌه آبی بزن ، اون لحظات کامپٌوترت باٌد خاموش باشه ، حتما برو در جمع ،

 برو تو حٌاط ، برو با ٌکی حرؾ بزن ، مثال زنگ بزن به دوستت ، خالصه تؽٌٌر وضعٌت بده در همون

 ... ثانٌه های اول



 اٌن فکر وخٌاالت گذری هستند ، ٌعنی اگه ادامه اشون ندی ، بعد ٌه مدت زمانی از شرشون خالص

 ... مٌشی ، اما اگه بعد از خطور فکرناجور ، تو هم ادامه اش بدی ، مطمئن باش کم مٌاری و

 ... به خصوص قبل خواب ٌا اول صبح موقع بٌدار شدن که تو رختخواب هستی ، خٌلی مراقب باش

 اول صبح به محض باز کردن چشمهات از جاٌت بلند شو و همٌشه شب ها موقع خواب ، اگه دٌر خوابت

می بره ، تو گوشی موباٌلت اهنگ گوش کن ٌا ٌه کتاب صوتی قرار بده تا فکرت مشؽول اونا بشه ، ٌه 

 صبح زود بلند: کتاب ؼٌر درسی بخون ، ٌکی از بهترٌن راهها برای اٌنکه شب زود خوابت ببره اٌنه که 

 بشی و در طول روز هم نخوابی خود به خود شب زود خوابت می بره

 : روش مقابله مورد ب

 با خودت فکر کن هر دفعه از چه چٌزهاٌی بٌشتر ضربه می خوری ، ٌعنی چه چٌزهاٌی اگه وجود

 : نداشت ، تو کارت برای ترک فوق العاده راحت تر مٌشد

 مثال چت کردن ، اٌنترنت موباٌل ، دٌدن فٌلم زبان اصلی ، دٌدن شو ، برنامه های ماهواره ، کنترل

 نکردن نگاه ، شاٌد محتوای ٌه بازی کامپٌوتری تحرٌک کننده باشه ٌا زٌاد بازی کامپٌوتری انجام دادن 

 ... دوستی با جنس مخالؾ ، مدام چرخ زدن در فٌس بوک و ٌوتٌوب ، ساٌت های ؼٌر اخالقی و

 به هر کدام از اٌنها که نقطه ضعفته و باعث شروع شدن تحرٌکت مٌشه ، نزدٌک: بهترٌن راهکار اٌنه 

 ... نشو ٌا ترکشون کن

 ... اٌنو ٌادت باشه اگه آدمی به پرتگاه ٌا دره ای نزدٌک نشه ، امکان نداره سقوط کنه

 

 رهاٌی از افکار جنسی  -3

 

 به موقع وارد شوٌد

 در مورد وسوسه های جنسی و افکاری که در ذهن فرد وجود دارد ٌک واقعٌت وجود دارد که مانند

 باتالق می ماند هر چه زودتر از اٌن باتالق دور شوٌد بهتر می توانٌد از فرو رفتن نجات پٌدا کنٌد

 بنابراٌن هر گاه فکر کردٌد دچار وسوسه شده اٌد در همان قدم اول اقدام کنٌد و ٌکی از روش های زٌر



 .را به کار گٌرٌد

 تحرٌک کننده های خود را بشناسٌد

بعضی مواقع خستگی و بی حوصلگی . همٌشه خود نزدٌکی موضوعی نٌست که شما را تحرٌک کند

 مداوم

 و نداشتن تفرٌح سالم سبب می شود ذهن برای رفع خستگی به دنبال سرگرمی بگردد و بسٌاری مواقع

 افکار جنسی اولٌن راه حلی است که ٌافت می شود و فرد به اٌن صورت تحرٌک می شود تحرٌک کننده

 های مختلفی وجود دارد هر کسی خود بهتر می داند چه چٌزی باعث مشؽول شدن ذهن او به اٌن مسائل

 می شود و بهترٌن راه حل برای جلوگٌری از افتادن در دام مساٌل جنسی اٌن است که اٌن تحرٌک کنندها

 را بشناسٌد و بدانٌد چه چٌزی باعث می شود فکر شما مشؽول گردد، آنگاه باٌد کاری کنٌد که کمتر در

 ٌکی دٌگر از عوامل تحرٌک کننده. معرض اٌن عوامل قرار گٌرٌد و به طور طبٌعی کمتر تحرٌک شوٌد

استرس است تحقٌقات ثابت کرده است که استرس باال عاملی قوی است که ذهن را از مسٌر عادی خارج 

 و به اٌن ترتٌب برای خود راه فراری. می کند و در بسٌاری مواقع به سمت افکار جنسی سوق می دهد

 .پٌدا می کند

 توجه خود را به فعالٌت های دٌگر منحرؾ کنٌد

 اگر در محلی هستٌد که نمی توانٌد به سرگرمی های مورد عالقه خود مشؽول شوٌد خود را به نرمش و

 اگر حرکات ورزشی که انجام می دهٌد به اندازه کافی سنگٌن باشد قاعدتا فکر شما. فعالٌت مشؽول نماٌٌد

 اوقات فراؼت خود را با ٌک فٌلم زٌبا ٌا ٌک کتاب جذاب بگذرانٌد.به چٌز دٌگری منحرؾ نخواهد شد 

 هر چند فعالٌت های خارج از منزل لزوما فکر. سعی کنٌد در فعالٌت های ورزشی تٌمی شرکت نماٌٌد

 شما را از نزدٌکی منحرؾ نمی کند اما می تواند به شما کمک کند راحتتر فکر خود را از مسائل جنسی

 .منحرؾ نماٌٌد

 .در برنامه روزانه خود برای اوقات فراؼت و بٌکاری کمترٌن زمان را قرار دهٌد

 هر کس نٌاز به زمانی برای آرامش و استراحت دارد، اما زمان زٌادی را به بطالت گذراندن می تواند

 در پاٌان روز. برنامه روزانه خود را با فعالٌت ها و روٌداد های مختلؾ پر کنٌد. نتٌجه منفی داشته باشد

 بسٌار مهم است. زمانی برای استراحت و آرامش خود قرار دهٌد، اما نه آنقدر که موجب کسالت شما شود

 که کار هاٌی را که ی خواهٌد انجام دهٌد بنوٌسٌد من به شما قول می دهم وقتی که اٌن کار را انجام دهٌد

  درصد کار انجام شده است چون مؽز شما به اٌن روش بهتر عمل می کند و بٌشتر روی هدؾ50بش از 

 اما نکته ای که در اٌن مٌان مهم است داشتن ٌک هدؾ با ارزش در زندگی است. شما متمرکز می شود

 هدفی که به اندازه کافی بزرگ و ارزشمند باشد تا به شما انگٌزه کافی برای فعالٌت بدهد و در اٌن



 صورت از فعالٌت های خود بٌشتر لذت می برٌد و احساس خوبی از خود خواهٌد داشت که اٌن احساس

 .خوب به شما کمک می کند کمتر به افکار بی ارزش توجه کنٌد

 با دوست صمٌمی صحبت کنٌد

 ٌکی از بهترٌن روش ها ست همان قدر که اٌن کار به نظر خجالت آور می رسد همانقدر هم می تواند

 همه افراد دوستان صمٌمی دارند که با او راحت هستند اگر در شراٌطی قرار گرفتٌد که.موثر باشد

 احساس کردٌد تحرٌک شده اٌد و افکار شما در جهتی که نباٌد حرکت می کند رک و بی پرده به او

  نفر باهم کاری را شروع کنند حتما2بگوٌٌد تصمٌم بگٌرٌد باهم اٌنکار را شروع کنٌد ثابت شده که اگر 

 موفق تر هستند چون هم از تجربٌات هم استفاده می کنند هم در موقع دلسردی نفر دوم می تواند امٌدبخش

 باشد و نواقص کار خود را برطرؾ کنند و دلسردی بوجود نمی اٌد

 

 روش های پٌشگٌری - 4

 با اٌن كار براي ترك اٌن عمل گام بسٌار.هر چه لباس تنگ و چسبان و پالستٌكً دارٌد كنار بگذارٌد .1

. بلندي بر داشته اٌد؛ زٌرا اٌن گونه لباس ها خود به خود و ناخواسته انسان را مورد تحرٌك قرار مً دهد

 جسم انسان از محٌط و شراٌط محٌطً تاثٌر مً گٌرد؛ وقتً شما اندام ها ي تناسلً خود را با اٌن لباس

 .ها در معرض تحرٌك بگذارٌد، انتظار نداشته باشٌد كه فكر و ذهنتان موفق به ترك اٌن عمل شود

 .كاهش بدهٌد (...فلفل و ادوٌه جات تند، پٌاز، خرما و )مصرؾ ؼذاهاي تحرٌك كننده و گرم مزاج را .2

 اٌن روش هم مانند روش باال به اٌن خاطر است كه ابتدا باٌد شراٌط زمٌنه اي را براي ترك اٌن عمل

 اٌن كار بٌهوده اي. آماده كرد و بعد فكر و ذهن و اندٌشه را به سمتً سوق داد كه موفق به ترك گردد

 است كه ما شراٌط تحرٌك كننده را رها كنٌم و بگذارٌم آن ها به حٌات خود ادامه دهند و به دنبال درمان

 .هم باشٌم

 از قرار گرفتن در شراٌط محٌطً تحرٌك كننده و انجام كارهاًٌ كه باعث تحرٌك قواي جنسً تان مً .3

 ارتباط دوستانه با نامحرم، دٌدن صحنه ها، عكس ها و فٌلم هاي: شود پرهٌز كنٌد كه از آن جمله اند 

تحرٌك كننده و مستهجن، خواندن مطالب جنسً و نزدٌکٌی و تخٌل کردن در اٌن زمٌنه ها، قرار گرفتن 

 محٌطً كه صحبت هاي جنسً رد و بدل مً گردد، گوش سپردن به موسٌقً هاي تحرٌك كننده، نگاه در

  تا حد زٌادي مهٌا و به آن ها3 و 2 و 1وقتً موارد . كردن، بازي كردن و دست ورزي اندام تناسلً

 زٌرا اٌن موارد فضا را آماده براي ترك اٌن عمل مً. عمل شود، مً توان امٌد به ترك اٌن عمل داشت

 افرادي كه معموال در ترك اٌن عمل با شكست مواجه مً شوند به دلٌل اٌن است كه شراٌط تحرٌك.كند 



 تا فضا مهٌا نباشد تمام تالش هاي ما بً نتٌجه و عقٌم. كننده اي كه ذكر شد را از خود دور نمً كنند

 .خواهد بود

 .ورزش كردن به اٌن معنا نٌست كه مانند ٌك ورزشكار حرفه اي اقدام به اٌنكار كنٌد. ورزش كنٌد .4

 ورزش كردن مقدار.  دقٌقه بدوٌد ، ٌا طناب بزنٌد هم نوعً ورزش كردن است10همٌن كه هر روز 

 .زٌادي از انرژي هاي منفً و زاٌد فرد را از بٌن مً برد

 تنهاًٌ و بٌكاري از عواملً هستند كه فكر اٌن.تا جاًٌ كه ممكن است تنها و همچنٌن بٌكار نباشٌد  .5

 آٌا در جمع خانواده، اقوام ٌا. شما وقتً تنها هستٌد اقدام به استمنا مً كنٌد.گناه را به ذهن آدمً مً ندازد 

 انسان وقتً در جمع حاضر است هٌچ گاه به فكر انجام اٌن عمل. دوستان هم اٌنكار را مً كنٌد؟ مسلما نه

 اگر فكرتان به سمت افكار. نمً افتد، ٌا وقتً سرگرم به كاري باشد، افكار جنسً به سراؼش نمً آٌد

 جنسً و شهوت آلود حركت كرد، باٌد آن را منحرؾ كنٌد و حضور در جمع و اجتماع در اٌن مواقع

 .كافً است اراده كنٌد و تالش كنٌد. ٌکی از بهترٌن روش هاست (هجوم خٌاالت جنسی)

 همچنٌن اگر عمل استمناء را انجام دادٌد. را هر روز با آب سرد بشوٌٌد (از مچ به پاٌٌن)پاهاٌتان . 6

 زٌرا اٌن ؼسل نشانً از اٌن است كه شما نا امٌد نٌستٌد و باز تصمٌم به ترك. حتما ً ؼسل جنابت كنٌد

 اگر ؼسل نكنٌد ساٌر واجبات از قبٌل نماز و روزه هم از زندگً تان. دارٌد و دوباره تالش خواهٌد كرد

آب سرد . ؼسل هم با آب سرد باشد بهتر است. رخت بر مً بندد كه بسٌار خطرناك و آسٌب زاست 

 بسٌاري از هٌجانات و انرژي هاًٌ كه ممكن است ما را به سمت اٌن عمل بكشاند را در ما خاموش مً

 .كند

 تا وقتً خسته نشدٌد و خواب به سراؼتان نٌامده است به بستر نروٌد، زٌرا احتمال هجوم افكار جنسً .7

 .در زمانً كه فرد در بستر است و هنوز به خواب نرفته، زٌاد است

 هر گاه تالش خود را تا جاًٌ كه مً توانستٌد به كار بردٌد ولً دوباره اٌن كار را كردٌد به هٌچ وجه. 8

 با نگاهً به تارٌخ دنٌا متوجه خواهٌد شد كه بً. نا امٌد نشوٌد و به تالشتان براي ترك اٌن كار ادامه دهٌد

 پشتکار و اراده هست که. تحركً و نا امٌدي و ٌؤس هٌچ مساله اي را تاكنون حل نكرده است و نمً كند 

 . موفقٌت را بدنبال دارد

 .سعی شود شکم به هنگام خواب، بٌش از حد معمول پر نباشد .9

 براى ترك ٌك عادت بد حتما باٌد به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشٌن: روانشناسان مى گوٌند. 10

 ٌكً از بهترٌن راه ها در ترك عادت زشت استمنا ، راه ازدواج است؛ زٌرا فرد جهت. عادت بد نمود

پٌكان ارضاي امٌال جنسً خودش را كه قبال ً به سمت خودش بوده، به سمت شرٌك جنسً اش تؽٌٌر 



 مٌدهد و كاري را كه قبال براي رسٌدن به ارگاسم به تنهاًٌ انجام مً داده است را مً تواند به وسٌله

 تمام تالش خود را براي فراهم كردن.همسرش و با كمك او انجام دهد و اٌن عادت زشت را ترك كند 

 .زمٌنه ازدواج بكنٌد، زٌرا بهترٌن راه براي ترك اٌن عمل ازدواج است

 از خوردن مواد ؼذاٌی محرک، مانند خرما، پٌاز، مرچ، تخم مرغ، گوشت سرخی، و ؼذاهای چرب .11

 .اجتناب و به مٌزان ضرورت اکتفا شود

 .قبل از خواب مثانه تخلٌه شود .12

 پشٌمانی بعد از عمل را بٌاد داشته باش .13

 .مضرات اٌن عمل را بٌاد داشته باش .14

 .اٌن را بدان که بخاطر لذت چند لحظه ای از رحمت خدا دور می شوی .15

 انجام واجبات از جمله نماز را هٌچگاه ترك نكنٌد و ارتباطتان را با خدا هٌچ گاه قطع نكنٌد و نگوٌٌد. 16

خداوند گناهان كافري كه حقٌقتا توبه كند را مً بخشد ما كه مسلمانٌم چرا .من دٌگر بخشٌده نمً شوم 

 آدمً كه حقٌقتا ً قصد توبه داشته باشد بدون شك توبه اش قبول است و اٌن راه تا زمانً كه. ناامٌد شوٌم

 بساط اراده و اختٌار وجود دارد و انسان در اٌن دنٌاست براي همٌشه باز است و نا امٌدي در آن جاًٌ

 اٌن درگه ما درگه نومٌدي/ گر كافر و گبر و بت پرستً باز آي/باز آي، هر آنچه هستً باز آي. ندارد

. صد بار اگر توبه شكستً باز آي/نٌست

 خانواده مستحکم جامعه سالم

 

 ماساژ جنسی و تاثیرات فوق العاده آن: فصل دوم 



  

  اٌن ماساژ به هردوی شما کمک مٌکند تا از استرس و خستگی کار روزانه خالص شوٌد و از ٌکدٌگر

  لذت ببرٌد برای شروع ماساژ جنسی ،شما باتوجه به عالٌق خود مٌتوانٌد محٌط اطراؾ را با استفاده از

  نورچراغ خواب و موزٌک آرام آماده کنٌد فراموش نکنٌد که پٌام گٌرتلفن خودرا هم روشن کنٌد تا

  صدای زنگ تلفن مزاحم کار شما نشود”بعدا

  بعداز آماده شدن شراٌط بدون معطلی ماساژ جنسی همسر را شروع نماٌٌد

  برای شروع ماساژ ابتدا صورت او را نوازش کنٌد تا اضطراب و خستگی او برطرؾ شود

  ماساژ گردن و شانه و پشت به رفع دردهای عضالنی کمک مٌکند

  شما مٌتوانٌد ازاو با ماساژ دست وپا پذٌراٌی کنٌد

  ماساژ سراسربدن از فرق سرتا انگشت پا بسٌار تحرٌک کننده است

شما مٌتوانٌد بعضی جاهای بدنش را به نرمی و با مالٌمت وبعضی جاهای دٌگررا محکم و با فشار 

  ماساژ

در هنگام ماساژ جنسی باٌد به عکس العمل کالمی و بدنی همسرتان خوب توجه کرده و با توجه به  دهٌد

رضاٌت و نٌاز او به ماساژ ساٌرقسمتهای بدنش ادامه دهد همٌشه بدن همسر خود را باعشق و  مٌزان

  عاشقانه انجام مٌشود حساسٌت لمس کنٌدو بٌاد داشته باشٌد که ٌک ماساژموفق فقط با لمس

 اصول ماساژ جنسی

  تخت خوابهای فنری برای اٌنکار.بهتر است ماساژ روی ٌک پارچه نرم و لطٌؾ و روی زمٌن انجام شود

برای انجام ماساژ باٌد محٌط شما راحت و امن بوده و نگران آمد و رفت ساٌرٌن و  مناسب نٌستند

  نباشٌد مزاحمت دٌگران

  دستهای خود را تمٌز شسته و آنها را گرم کنٌد

  مواظب باشٌد که روؼن ماساژی که استفاده مٌکنٌد خٌلی گرم ٌا خٌلی سرد نباشد

  ساعت مچی انگشتر و زٌورآالت خود را خارج کنٌدتا به پوست او آسٌبی نرسد

  گاهی اگر روؼن ٌا.همٌشه اول روؼن ماساژ را روی دستهای خود رٌخته بعد به بدن همسرتان بمالٌد

  روی بدن برٌزٌد آزاردهنده خواهد بود” لوسٌون ماساژ را مستقٌما



  از شروع ماساژ تا پاٌان آن هٌچوقت هردو دست خود را باهم از بدن او برندارٌد

  همٌشه با نرمی و صرؾ وقت ماساژ دهٌد و هٌچگاه عجله نکنٌد

  روشهای انجام ماساژ جنسی

  اٌن داٌره را از مرکز به.با استفاده از کؾ هردو دست بدن طرؾ مقابل را داٌره وار ماساژ دهٌد  -1

  مٌتوانٌد ماساژ را با نوک انگشتان ٌا کؾ.خارج بکشٌد و روی قسمتهای استخوانی بدن زٌاد فشار ندهٌد

  همٌشه بدن او را به آهستگی ماساژ دهٌد.دست انجام دهٌد

  کؾ دست خود را روی باسن او.همسر شما به شکم دراز مٌکشد وشما روی رانهای او مٌنشٌنٌد  -2

  حاال با فشار بدن خود دستتان را روی پشت او بطرؾ.نگه دارٌد (سرش)گذاشته انگشتها را بطرؾ باال

  شانه و بازو را بمالٌد و از.هنگامٌکه به گردن رسٌدٌد دستها را بطرؾ شانه ها ببرٌد.سرش باال ببرٌد 

  آنجا به سمت باسن بروٌد و دوباره از اول شروع کنٌد

در ٌک طرؾ او بنشٌنٌد و دستها را دوطرؾ ستون مهره ها بگذارٌد و کمر او را به طرؾ لگن   -3

  و

  اؼلب مردان و زنان از اٌن نکته شکاٌت دارند که از لحاظ جنسی به رضاٌت کامل نمٌرسند.ران بمالٌد

در .بدون آنکه از خودشان بپرسندآنها از رابطه جنسی چه مٌخواهند وچرا به ارتباط جنسی نٌاز دارند

  بدن خود را لمس کرده و آنرا نوازش کنٌد تا بفهمٌد که.اولٌن قدم شما باٌد بدن خود را بخوبی بشناسٌد

  بٌاد داشته باشٌد که عشق و عالقه فقط در لمس مکانٌکی بدن خالصه نمٌشود.چه مٌخواهٌد

  در حٌن رابطه جنسی شما مٌتوانٌد با صدا وتؽٌٌر قٌافه خود طرؾ مقابل را راهنماٌی کنٌد ٌا اٌنکه دست

 او را بگٌرٌد و روی قسمتهاٌی از بدنتان بگذارٌد که از تحرٌک آنها احساس لذت بٌشتری مٌبرٌد و به اٌن

مواقعی هست که گفتار کاربردی ندارند و شما باٌد با رفتارتان با  ترتٌب همسرتان را راهنماٌی کنٌد

نٌازفراوانی به لمس دارد و همٌن موضوع اهمٌت ماساژ جنسی  انسان.طرؾ مقابل ارتباط برقرار نماٌٌد

همٌن لمس بدن و ماساژ جنسی عالوه بر لذت زٌاد حتی ممکن است  گاهی.را برای زوجها بٌشتر مٌسازد

فضای محٌط پٌرامون نقش مهمی در مٌزان رضاٌت شما از رابطه جنسی دارد  به ارگاسم نٌز منجر شود

تخٌالت  )اتاق خواب خود را مطابق فانتزی های نزدٌکٌی تان ” شما معموال : برای همٌن بهتر است

  ٌکی از مهمترٌن نکات محٌط اطراؾ مسئله نور و روشناٌی است تزٌٌن مٌکنٌد (جنسی

  مٌتوانٌد از آباژور ٌا چراغ خواب با نور کم استفاده کنٌد



  المپهای پرنور و همچنٌن تلوزٌون و هر وسٌله پرسروصدای دٌگری را خاموش کنٌد

  بهتر است ٌک موزٌک مالٌم نٌز پخش کنٌد

  نوع پوشش و حتی رنگ لباس شما مٌتواند برای طرؾ مقابل حاوی پٌام و نکته خاصی باشد

  برای راحتی بهتر است لباس نرم و کوتاه و به رنگ روشن بپوشٌد

 چند نکته مهم در مورد ماساژ محرک جنسی

 با انگشت اشاره و مٌانی خود مانند ٌک مداد به سراسر بدن او بکشٌد  -1

 قسمتهای تحرٌک کننده بدن مثل آرنج و داخل رانها را قلقلک بدهٌد  -2

  انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشٌد ولی اٌن بار انگشتتان را مرتب از روی بدن  -3

 برداشته و دوباره روی آن بگذارٌد و نقطه نقطه جلو بروٌد 

 با لبهاٌتان سراسر بدن او را ببوسٌد  -4

 انگشتان خود را مثل حالت راه رفتن پرنده روی بدن او به حرکت آورٌد -5

 با نوک انگشت ولی با فشاری بٌشتر از حالت شماره ٌک بدن او را لمس کنٌد  -6

 پوست او را بٌن انگشتان خود گرفته و خٌلی آرام و بنرمی نٌشگون بگٌرٌد  -7

 پوست او را بٌن انگشت شست و چهاران گشت دٌگر جمع کرده و بدون اٌجاد درد بگٌرٌد  -8

 موقع نٌشگون گرفتن به آرامی و بدون اٌجاد درد پوست را بپٌچانٌد  -9

 با نوک انگشت به نرمی مانند ٌک پر بدن او را نوازش کنٌد -10

 با کؾ انگشتان خود بدن او را از باال به پاٌٌن لمس کنٌد  -11

 مثل حالت باال انگشتان خود را به شکل داٌره حرکت دهٌد  -12

 گاهی بدن او را با پشت انگشت نٌز نوازش کنٌد  -13

 با دو انگشتتان دو خط فرضی موازی و ممتد روی بدن بکشٌد  -14

 با انگشتان خود ٌک حلقه دور پوست او اٌجاد کرده و اٌن حلقه را به حرکت در آورٌد  -15

 دو انگشت خود را به شکل نعل اسب ٌا حرؾ ٌو گرفته و با آن بدن را ماساژ دهٌد  -16

 با انگشتان خود مثل حالتی که روی کی بورد مٌزنٌد روی بدن او بزنٌد  -17

 قسمت باسن و کفلهای او را نوازش کرده و بمالٌد  -18

 گاهی با کؾ دست روی رانها و سٌنه او آرام ضربه بزنٌد  -19

 با کؾ دستتان شانه و سٌنه و لگن و زانوی او را بمالٌد  -20

 با دست تمام بدن او را نوازش کنٌد  -21

 با ناخن به آرامی روی نواحی مختلؾ بدن او بکشٌد  -22

 گاهی با نوک چهار انگشتتان با هم او را ماساژ دهٌد  -23

 با ناخن به نرمی روی پوست او خطهاٌی بکشٌد  -24

با پشت دست و ناخنهاٌتان بدن او را نوازش کنٌد   -25
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  بٌاد داشته باشٌد که کارهای فوق را هر دو طرؾ،چه زن و چه مرد،مٌتوانند برای همسر خود انجام داده

   . و لذت ببرند

  اصول اساسی ماساژ جنسی بدن زن

  پٌش نوازشی مرحله ای است که قبل از انجام عمل دخول صورت می گٌرد تا دو طرؾ رابطه آمادگی

  بوسه دادن و بوسٌدن بدن ٌکی از مراحل پٌش نوازش. الزم را برای ٌک رابطه خوب و کامل پٌدا کنند

  ٌکی دٌگر از مراحل پٌش نوازش که بسٌار مفٌد می باشد ماساژ می باشد. می باشد

  انجام ماساژ ممکن است بصورت امر جنسی درآمده، جرٌانی از نوازشها و مالش را از باالی سر تا

  ٌک ماساژ مٌتواند شامل تنوعی از نوازشهای لطٌؾ، سست و آرام، تا. نوک انگشتان پا پدٌد آورد

 زٌباٌی ماساژ جنسی در آنست که حرکات آن شبٌه نتهای موسٌقی و. مالشهای محکم وحرکات قوی باشد

  ٌا حرکات موسٌقی، آنقدر متنوع است که مٌتواند همٌشه شما را در پاسخگوئی خالق به تؽٌٌر نٌازها و

حاالت شرٌکتان توانا سازد اٌن امر ممکن است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدٌن 

ماساژ جنسی به اٌجاد . بردن آمادگی بٌشتری ٌافته واحساس شهوت مٌکند طرٌق تمامی بدن برای لذت

. مٌکند زٌرا ٌکی از طرفٌن خود را در احاطه دستهای دٌگری قرار مٌدهد اعتماد فٌزٌکی وروانی کمک

دهنده باٌد احترام به نٌازها و پاسخهای درونی طرؾ مقابل را  در حٌن ماساژ، شخص ماساژ

اما عمده مراحل آن با هم شبٌه است و . مختلفی صورت می گٌرد ماساژ به شکلها و روشهای.بٌاموزد

 . رعاٌت نمود باٌد ٌکسری مساٌل اساسی را در آن

  ماساژی که با عجله و شتاب صورت گٌرد. آرامش و طمانٌنه از مهمترٌن ارکان ماساژ جنسی می باشد

  آماده کردن فضا برای ماساژ از دٌگر ارکان ٌک ماساژ جنسی خوب و. نتٌجه مطلوبی به همراه ندارد 

  لذتبخش می باشد

- گذاشتن ٌک موسٌقی مالٌم - اقداماتی مانند تارٌک نمودن اتاق و روشن کردن چراغ خواب رنگی

  . از تخت ٌا تشک مناسب و استفاده از روؼن ماساژ می تواند به انجام بهتر ماساژ کمک کند استفاده

  فرد ماساژ گٌرنده به روی شکم می خوابد و فرد ماساژ دهنده دستهای خود را آؼشته به روؼن ماساژ



  نموده و به آرامی عضالت پشت گردن را در دوطرؾ ماساژ داده و به تدرٌج در کنار ستون فقرات تا

  شٌار بٌن باسن ماساژ را ادامه می دهد

  در قسمت باالی پشت ماساژ را به سمت بازوها ادامه داده و عضالت بازو و ساعد دستها را نٌز به

 در قسمت پاٌٌن پشت ماساژ تا عضالت جلوی قفسه سٌنه ادامه می ٌابد و به پهلوها. آرامی ماساژ می دهد

  نٌز امتداد می ٌابد

  سپس قسمت پشت و داخل رانها به آرامی ماساژ داده شده و پس از عبور از زانو پشت ساق پا و اطراؾ

  کؾ پا و انگشتان پا نٌز ٌکی از قسمتهای مهم می باشد. قوزک نٌز ماساژ داده می شود

  پس از ماساژ تمام قسمتهای پشت و پا ها ماساژ ناحٌه باسن به آرامی انجام می شود و اطراؾ مقعد و

  سپس فرد برگشته به پشت می خوابد و از گردن تا جلوی قفسه. ناحٌه تناسلی نٌز ماساژ داده می شود

  بعد از آن ناحٌه سٌنه ها و اطراؾ سٌنه ها ماساژ داده. سٌنه و سپس شکم و پهلوها ماساژ داده می شود

 در ماساژ سٌنه ها از فشار دادن نوک سٌنه. شده و در آخر ناحٌه اطراؾ آلت تناسلی ماساژ داده می شود

  ها اجتناب شود

  برخی افراد در هنگام ماساژ پشت به آرامی روی باسن شرٌک جنسی نشسته و عمل ماساژ را انجام می

  بوٌژه زمانی که فرد ماساژ دهنده در هنگام ماساژ به آرامی با شکم. دهند که تاثٌر بسٌار خوبی دارد

  خود باسن و سطح پشت فرد ماساژ گٌرنده را مالش می دهد و همچنٌن با استفاده از آلت تناسلی خود

  به اٌن نوع ماساژ جنسی در اصطالح. مٌان پا ها و سطح خارجی آلت تناسلی خانم را نوازش می کند

 (استفاده از آلت تناسلی به عنوان دست سوم). ماساژ سه دستی می گوٌند

ٌکی از نکاتی که در هنگام ماساژ باٌد به آن توجه نمود اٌنکه بوسٌدن قسمتهای مختلؾ بدن شرٌک 

ماساژ نواحی اطراؾ ناحٌه تناسلی و . و بٌان الفاظ عاشقانه لذت ماساژ را چندٌن برابر می نماٌد جنسی

خود ناحٌه تناسلی بعنوان آخرٌن مراحل ماساژ انجام گٌرد و عجله ای برای ماساژ و مالش اٌن  همچنٌن

داخل واژن ٌا مجرای تناسلی خانم را نٌز – وجود نداشته باشد برخی از آقاٌان در پاٌان ماساژ  نواحی

  به چند نکته توجه نمود ماساژ می دهند که الزم است

  حتی. ناخنها باٌد کوتاه باشد و دستها با آب و صابون شسته شده باشد. اول رعاٌت بهداشت فردی است

  ژل ). المقدور از دستکش التکس استفاده شود و به جای روؼن ماساژ از ژل مخصوص استفاده شود

  فقط ٌک انگشت و به آرامی وارد (لوبرٌکانت که در داروخانه ها در معرض فروش قرار می گٌرد



از فشار بٌش از حد خودداری گردد و حرکت انگشت به آرامی و در سطح شکمی  مدخل واژن گردد

  .مجرا انجام گردد

  رعاٌت نکات ذکر شده در مواقعی که قصد مالش ناحٌه مقعد و داخل آن نٌز صورت می گٌرد باٌد

البته روؼن .در صورتٌکه روؼن ماساژ فراهم نباشد می توان از روؼن زٌتون استفاده نمود  رعاٌت شود

الزم است مجددا تاکٌد گردد که ماساژ خوب ماساژی است که در .مخصوص ماساژ ارجحٌت دارد های

شراٌط مناسب و با حفظ طمانٌنه و آرامش انجام گٌرد و دو طرؾ با حوصله به انجام آن بپردازند  فضا و

  نهاٌت لذت را از انجام آن و رابطه جنسی بعد از آن ببرند تا

  رعاٌت سه. رسٌدن ٌک خانم دارد (اوج لذت جنسی )ٌک ماساژ خوب تاثٌر بسٌار زٌادی در به ارگاسم 

 90اصل بٌان شده می تواند در به ارگاسم رسٌدن خانمها نقش بسٌاری اٌفا کند و مٌزان ارگاسم را تا 

  .درصد افزاٌش دهد

 (پاستور  ). خوشحالي هاي واقعي بعد از ازدواج به دست مي آید 
  

  

 



  

 همه چیز درباره پرده بکارت و معرفی انواع آن: فصل سوم 

  

  لؽتی ٌونانی ست . Hymen پرده بكارت ؼشاٌی ا ست كه تمام ٌا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند

  .وام گرفته شده God Hymen به معنای پوست ٌا پرده كه از نام الهه ازدواج و عروسی ٌونانٌان

 ، (پرٌكارد)ٌونانٌان باستان از اٌن لؽت برای انواع پرده ها از جمله پرده ای كه قلب را احاطه می كند

  . استفاده می كردند، اما با گذشت زمان، كاربرد آن به پرده بكارت محدود شد

 پرده. در صورتٌكه اٌنطور نٌست. بسٌاری تصور می كنند كه پرده بكارت، داخل واژن قرار دارد

  . بكارت، بخش خارجی اندام جنسی است و دقٌقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد

  انداممان را چقدر می شناسٌم ؟

  البته در مورد شكل ٌا رنگ اندام جنسی تان نگران. بسٌار مهم است كه بدانٌد بدنتان به چه شكلی است

  در نظر. اما ؼٌر عادی نٌستند. بعضی ها تٌره اند، بعضی روشن، بعضی كوچكند، بعضی بزرگ. نباشٌد

 اندازه و شكل اٌن سوراخ از فردی به فرد دٌگر.داشته باشٌد كه هٌچ واژنی دقٌقا شبٌه آن دٌگری نٌست

  .بسٌار متفاوت است



 

   : انواع راٌج پرده بكارت عبارتند از

  

  در اٌن نوع، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند: حلقوی 

در اٌن نوع، پرده بکارت به شکل حلقهای پٌرامون ورودی  - (قابل اتساع و ؼٌر قابل اتساع)حلقوی 

  پرده حلقوی قابل اتساع با آمٌزش جنسی پاره نمٌشود. را پوشاندهاست مهبل

  پرده ای كه به اندازه كافی انعطاؾ پذٌر و قابل ارتجاع ا ست و به هنگام ورود آلت تناسلی: ارتجاعی 

  مرد، پاره نمی شود ٌا به طور جزئی پاره می شود و هٌچ خونرٌزی ندارد

  پرده ای كه ٌك تٌؽه ممتد در طول ورودی واژن دارد: (تٌؽه ای ٌا دو تکه ای  )دو سوراخی 

  اٌن پرده به طور كامل در عرض مهبل كشٌده شده اما سطح آن : (سوراخ سوراخ ٌا مشبک )ؼربالی 

در پرده دندانه دار حفره وسط پرده ٌک حفره گرد با لبه های مضرس : سوراخ سوراخ است دندانه دار 

تفاوت اٌن نوع پرده با پرده حلقوی ٌا گرد فقط در مضرس ٌا هفت و هشتی بودن لبه  در واقع. می باشد

   های حفره می باشد



  اٌن نوع پرده هٌچ سوراخی ندارد و کامال مسدود است: مسدود 

  بعضی ها مادرزاد پرده بكارت ندارند، بعضی دٌگر پرده بكارتشان بدون سوراخ است، درحالٌكه برخی

 دٌگر پرده های بسٌار ضخٌمی دارند كه ممكن است برای پاره كردن آن، كمك پزشك مورد نٌاز باشد تا

طی اولٌن دخول، .از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگٌری شود، اٌن شٌوه را برٌدن پرده می نامند

 پرده بكارت در چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسٌم می شود، ؼالبا تا زمانی كه زن، نوزادی به دنٌا

  بٌاورد باقٌمانده پرده در دهانه واژن وجود خواهد داشت

  پرده بدون سوراخ ٌا بسته چٌست؟

  پرده ای كه تنها با خروج نوزاد پاره می شود، اما به صورت خطوط نامنظم گوشتی پٌرامون ورودی

  در دخترانی كه به سن بلوغ می رسند، در صورتٌكه دارای پرده بسته باشند، خون. واژن باقی می ماند

 قاعدگی پشت آن جمع شده و نمی تواند خارج شود در نتٌجه باعث بروز درد می شود، اٌنگونه افراد باٌد

  به دكتر مراجعه كرده تا طی عمل جراحی و اٌجاد برشی در سطح پرده، خون قاعدگی از آن خارج شود

  : روش معاٌنه پرده بکارت

 خانمها به دلٌل خصوصٌات روانی ماٌل نٌستند برای معاٌنه ی پرده خود به پزشک مراجعه کنند و اٌن در

  پرده ی بکارت به شکلی.بسٌاری از موارد موجب افسردگی و ناراحتی های روحی در آنها می گردد

 است که خود شخص به تنهاٌی قادر به معاٌنه نٌست و در مواردی که ناشٌانه اٌن عمل انجام گٌرد موجب

  .صدمه زدن به پرده خواهد شد

  . توصٌه می شود که برای معاٌنه ی پرده بکارت خود به ماما و پزشک زنان مراجعه نماٌٌد

  .سالگی سنی است که دختر جوان اولٌن چک آپ خودش را باٌد پٌش ٌک پزشک ٌا ماما انجام بدهد 18

  برای معاٌنه پرده بکارت باٌد لب های خارجی فرج را کامال با انگشت شست و اشاره باز کنٌد و با

 اگر دوست ٌا آشناٌی باشد راحتتر می شود پرده را معاٌنه کرد بدٌن.استفاده از آٌنه پرده را معاٌنه کنٌد

 ترتٌب که شما با استفاده از انگشت های مٌانی و اشاره ٌک دست و انگشت شست و اشاره دست دٌگرتان

 دو لب فرج را کامال باز می کنٌد و دوست شما با استفاده از ٌک چراغ قوه نور را به آٌنه می تاباند تا

 عواقب ناشی از اٌن معاٌنه شخصی توسط خود افراد متوجه ما نخواهد).نور به داخل مهبل منعکس شود

 (بود

 زٌرا اگر زن خوبً گٌرتان آمد. ازدواج كنٌد، به هر وسٌله اي كه مً توانٌد

 بسٌار خوشبخت خواهٌد شد و اگر گرفتار ٌك همسر بد شوٌد فٌلسوؾ بزرگً مً



 (سقراط ). شوٌد

 

 پیدا کردن نقطه جی در خانم ها و نقش آن در ارگاسم: فصل چهارم 

  

  :  نقطه حساس برای تحرٌک و ارضاء جنسی در الت تناسلی خانم ها وجود دارد 3 

 (چوچوله)کلٌتورٌس  .1

  مجرای پٌشاب .2

  نقطه جی .3

  چٌست ؟ G نقطه

ناحٌه ای بسٌار حساس و تحرک کننده است که ساعتها به آنها لذت می  G برای خٌلی از خانمها، نقطه

برای خٌلی های دٌگر نقطه ای برآمده در واژن است که اگر بٌش از اندازه دستکاری شود فرد  .دهد

خٌلی از خانم ها هٌچ حسی در اٌن نقطه احساس نمی . کند که نٌاز دارد به دستشوٌی برود احساس می

 .هم اصال ً اٌن نقطه را در واژن خود ندارند کنند و خٌلی ها

 G ٌک دٌدگاه اٌن است که نقطه. واقعا ً چٌست، وجود دارد G تئوری های مختلفی درمورد اٌنکه نقطه

  . بافت پروستات درست مثل پروستات در آقاٌان است محل

  .بٌشتر از اٌنکه ٌک نقطه باشد، ٌک محل خاص است G نقطه

برای ٌک زن ٌا دختر کمی مشکل است که با . واقع شده (تقرٌبا دو سوم راه  )نقطه جی توی مهبل 

خودش به اٌن مرکز برسد و بهترٌن کار اٌن است که شرٌک جنسی با انگشت ٌا آلت تناسلٌش  انگشت

در اکثر زنان منجر  (اوج لذت جنسی  )تحرٌک اٌن مرکز به ارگاسم . نقطه جی را انجام دهد تحرٌک

در باره اٌن ماٌع نظرات متفاوتی بٌان . طوری که در بعضی زنان ماٌعی از آن ترشح مٌشود.مٌشود 

ها مٌگوٌند که همان ادرار است و بعضی آن را شبٌه ماٌعی مٌدانند که از پروستات مردان  بعضی.مٌشود

 .تولٌد مٌشود



  واژن و در عمق تقرٌبی دو سوم آن قرار گرفته (دٌواره جلوٌی  )نقطه جی در واژن در دٌواره قدامی 

  مانند )بافت اٌن نقطه در موقع لمس حالتی نرم و اسفنجی و در عٌن حال کمی چروک خورده تر . است

  .از باقی دٌواره دارد (آدامس جوٌده 

  روش پٌدا کردن

  که اٌن کار را به دلٌل موقعٌتی )اگر زن روی کمر دراز بکشد با داخل کردن انگشت مٌانی ٌا اشاره 

  داخل واژن به طوری که کؾ دست رو به باال (ورود، شخص دٌگر بهتر از خود زن مٌتواند انجام دهد 

  مٌتوان ( Come Here Gesture ) باشد؛ با حرکت خم کردن انگشت به سمت جلو مانند عالمت بٌا

  .تقرٌبا ورود دو بند انگشت برای تحرٌک اٌن نقطه کافٌست. اٌن نقطه را ٌافت و تحرٌک کرد

  

 

  

  با آن چه باٌد کرد؟

 وقتی فهمٌدٌد که شما اٌن نقطه را دارٌد ٌا نه، باٌد کشؾ کنٌد که آٌا اٌن نقطه می تواند به شما لذت بدهد ٌا

 .مالٌدن معموال ً بهترٌن راه برای تحرٌک آن است. براٌتان آزاردهنده است

  معموال ً توصٌه می شود که انگشت سبابه تان را تا بند انگشت دوم وارد کنٌد و نقطه مورد نظر را با

  باٌد امتحان کنٌد و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که. حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد



شاٌان ذکر است که . مهم اٌن است که از نظر جنسی تحرٌک شوٌد. بٌشترٌن لذت را به شما بدهد

معموال ً توصٌه می شود که انگشت سبابه . به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت است حساسٌت

حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی  تان را تا بند انگشت دوم وارد کنٌد و نقطه مورد نظر را با

مهم اٌن است . بٌشترٌن لذت را به شما بدهد باٌد امتحان کنٌد و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که. بکشٌد

حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه  شاٌان ذکر است که. که از نظر جنسی تحرٌک شوٌد

  .متفاوت است

 

  

  اٌن احتمال وجود دارد که در طول رابطه جنسی آن را حس کنٌد ٌا G برحسب اندازه و محل دقٌق نقطه

 .اگر لگنتان بلند شود احتماال ً می توانٌد آنرا حس کنٌد. نکنٌد

راه دٌگر حس کردن آن اٌن است که در حالت اٌستاده خم شوٌد و اجازه بدهٌد که آلت جنسی از پشت 

  .واژن شود وارد

 اما خانمهاٌی که دارای اٌن نقطه هستند لذت.الزم به ذکر است که همه خانمها دارای اٌن نقطه نمی باشند 

 بسٌار زٌادی را با تحرٌک اٌن نقطه مٌتوانند تجربه نماٌٌد که بسٌار متفاوت از باقی دٌواره واژن خواهد

 ممکن است در موقع دخول آلت تناسلی مرد به داخل واژن زن، در صورتی که جهت ورود آلت به. بود

ضمن آنکه با . گونه ای باشد که آلت اٌن نقطه را لمس کند لذت زن در حٌن نزدٌکی بٌشتر خواهد بود

در زمانی که  ( Pubic Area ) کؾ دست روی بخش فوقانی برجستگی باالٌی آلت تناسلی زن فشار

داخل واژن مٌباشد و عمل نزدٌکی در حال انجام است، لذت زٌادی را برای زن به همراه  آلت تناسلی

   .خواهد داشت



 

  حالت های نزدٌکی مناسب برای آن

 برای تحرٌک اٌن نقطه توسط آلت تناسلی مرد از حالت های نزدٌکی مناسب مٌتوان حالتی را نام برد که

  در آن زن بر روی کمر خوابٌده و آلت مرد در حالت نشسته وارد واژن زن مٌشود، باسن زن کمی از

  اٌن.ٌا اٌنکه دخول در واژن از پشت زن صروت گٌرد . روی زمٌن بلند شده تا دخول بهتر انجام شود

  .حاالت منجر به تحرٌک نقطه جی با استفاده آلت مرد در حٌن نزدٌکی خواهد بود

  

  

  

 

 

 

 

 هم تندي و ترشي و. ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي و شوري دارد

 (ولتر ). شیریني و بي مزگي 



  

 پیدا کردن کلیتوریس: فصل پنجم 

  

  ( Clitoris ) کلٌتورٌس ٌا چوچوله

  کلٌتورٌس در باالی اندام جنسی زنانه. در زنان در واقع مهم ترٌن بخش از اندام جنسی زنان می باشد

  گاهی پٌدا کردن چوچوله برای خود زن ٌا فردی که در حال امٌزش با اوست مشکل است. قرار دارد 

  البته)زٌرا گاه کامال در جوؾ لبهای بزرگ فرج پوشٌده شده و به اصطالح در زٌر سقؾ ان مخفی است 

 (در هر حال نوک ان تا حدی بٌرون است

  در عکس زٌر مٌتوانٌد مکان. اگر نمٌتوانٌد آن را بٌابٌد بهتر است از همسرتان و ٌا نامزدتان بپرسٌد 

  . کلٌتورٌس را ببٌنٌد

 

  

  اٌن نقطه در زنان مهمترٌن جز تحرٌک شدن در زنان است و ٌک زن بٌشترٌن لذت را از اٌن نقطه می

چوچوله در جرٌان تحرٌکات جنسی بزرگ می شود و بافت آن از همان بافت عمامه چول مردان . برد

  .است



  از کل جسم چوچوله در خارج از بدن زن قرار دارد بنابراٌن نسبت به آلت مرد کوچکتر% 4ضمنا فقط 

  می نماٌد و دارای لوله مدور هم نٌست و فقط به در آمٌزش لذت جنسی را بٌشتر می کند و در هنگام

  ضمنا هٌچ عضو جنسی در مردان به.تحرٌک زن پر از خون می شود و حالت سفتی به خود می گٌرد

  .پوشٌده می شود ( Clitoris hood ) چوچوله توسط کالهکی. حساسٌت چوچوله وجود ندارد

  اٌن عمل موجب مٌشود تا او احساس.هٌچ چٌز برای زن شگفت انگٌزتر از خوردن اندام جنسی او نٌست

  بسٌاری از خانم ها حتی آنرا به نزدٌکی با مرد هم. عشق و نزدٌکی داشته ودٌوانه وار به ارگاسم برسد

  .ترجٌح مٌدهند

بدون توجه کافی به کلٌتورٌس زن هٌچ لذتی از . در واقع کلٌتورٌس مهمترٌن اندام جنسی زن است

عده ای عاشق . خانمها در مورد تحرٌک کلٌتورٌس شان احساس و درک متفاوتی دارند. نمٌبرد نزدٌکی

. که کلٌتورٌس شان به سختی مکٌده شود ولی ممکن است اٌن کار برای بعضی دردناک باشد آن هستند

  زبان لٌسٌدن و مکٌدن ورودی واژن زن را به اوج آسمان مٌبرد تحرٌک با

  : روش انجام

  در ٌک طرؾ لب بزرگ و کوچک واژن را با. لٌسٌدن را از واژن شروع و به سمت کلٌتورٌس بروٌد

  سپس زبان را داخل واژن برده و موقع بٌرون. دو لبتان بگٌرٌد زبان خود را شل کرده بٌن آن دو بکشٌد

  آوردن به دورادور آن بکشٌد

  روی آن" بعد زبان را کامال. اٌنک لب خارجی را با دست کشٌده و با زبان به آن محکم ضربه بزنٌد

  انجام اٌن عمل زن را از خود بٌخود کرده و حتی ممکن.کشٌده و دوباره به سوی کلٌتورٌس برگردٌد 

  .است به ارگاسم برساند

  گاهی. حال کلٌتورٌس را به دهان برده و خٌلی کوتاه و سرٌع بمکٌد و با زبان به اطراؾ آن ضربه بزنٌد

  اگر اٌن عمل را در. در همٌن موقع فرو کردن انگشت در واژن مٌتواند باعث ارگاسم شدٌدی شود

  . انجام دهٌد لذت زٌادی خواهد داشت69وضعٌت 

  بهترٌن راه به ارگاسم رساندن زن از طرٌق نزدٌکی دهانی استفاده از ضربات رٌتمٌک و پشت سر هم

  .زبان به کلٌتورٌس است

  .زبان خود را دور کلٌتورٌس بکشٌد



  .کلٌتورٌس را با لبتان بمکٌد

با زبان خود به آهستگی به کلٌتورٌس .  دور کلٌتورٌس و لبهای واژن بکشٌد8زبان خودرا به شکل عدد 

  .ضربه بزنٌد

  زبان خودرا داخل واژن برده و درون آن بچرخانٌد

  البته باٌد ٌاد آوری کرد شما می توانٌد با تکرار حرکات بهترٌن حالت ها را که همسرتان لذت بٌشتری

  . مٌبرد را بٌابٌد

 .تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصٌل انتخاب كن 

 (ضرب المثل چٌنً  )

 

 تاثیر فیلم پورنو و مستهجن بر ذهن: فصل ششم 

 تاثٌر فٌلم پورنو بر ذهن مردان

آؼوشی عجوالنه و مکانٌکی مبادرت می  همٌشه، در اکثر فٌلم های پورنو دو نفر به سرعت به هم

اٌن ماجرای نشان دادن رابطه جنسی بدوی، مکانٌکی و معموال تحقٌرآمٌز، وقتی مهم می شود که . ورزند

بدانٌم بخش بزرگی از نسل های جدٌد مردان و زنان جوان، تقلٌد از پورنوها، تنها راه اصلی ٌادگٌری 

 . رفتارهای جنسی شان محسوب می شود

به دلٌل گسترش روز افزون رسانه های تصوٌری، صنعت پورنوگرافی از پربٌننده ترٌن و پر درآمدترٌن 

انسانها دٌگر حتی الزم نمی بٌنند داستان های عشقی . فعالٌت های اقتصادی در اکثر نقاط جهان شده است

.  صفحه ای را بخوانند تا شاٌد ٌک صحنه کمابٌش متعادلتر ٌک رابطه جنسی را در آن تجسم کنند200

آدمها به راحتی نوشتن سه حرؾ و درخواست جسنجو از گوگل با ٌک کلٌک ساده به منبع عظٌمی از 

.  رفتار و سلٌقه های پورنو دست می ٌابند

مقاله تحقٌقی را تدارک « روانشناسی معاصر» روزنامه نگار امرٌکاٌی ماٌکل کاسلمن در مجله اٌنترنتی 

 . «مشکل اصلی فٌلم پورنو دٌدن، تاثٌر بد آن است» دٌده است با عنوان 



. روزنامه نگار امرٌکاٌی نٌت خود را معطوؾ کرده است به تشرٌح دروغ ها و کلک های صنعت پورن

به اعتقاد او، فٌلم های پورنو، شبٌه فٌلم های تعقٌب و گرٌز هالٌوودی هستند ولی همه می دانند که 

 . رانندگی به شکلی که در سٌنما شاهد هستٌم با رانندگی در خٌابان های واقعی فرق دارد

او می گوٌد بٌنندگان فٌلم پورنو به خاطر تماشای راحت و بسٌار زٌاد صحنه های پورنو، به موقعٌت 

بازٌگران ؼبطه می خورند و اٌن توقع در آنها اٌجاد می شود که از قافله پر ازدحام فعالٌت جنسی عقب 

فٌلم پورنو با انتخاب بازٌگران خوش هٌکل و درشت اندام با جاذبه های پورنو به مردان بٌننده . مانده اند

احساس ناخوشاٌندی که حتما به زندگی جنسی شان و احساس . پورنو احساس عدم اعتماد منتقل می کنند

 . خودشان به بدنش لطمه خواهد زد

مردان بٌننده با دٌدن بازٌگران زن در پورنوها که به شکل اؼراق آمٌزی اعمال لوند و پورنو از خود 

توقعی . بروز می دارند می خواهند که در زندگی معمولی در کنار شرٌک جنسی خود هم شاهد آن باشند

که در عمل موفقٌت آمٌز نٌست چون عملی که بازٌگران زن در پورنو مرتکب می شوند بخشی از حرفه 

 . نماٌش آنها است

احساس اعتماد، نگاه لطٌؾ، نوازش های . زنان دردنٌای واقعی برای هم اؼوشی احتٌاج به زمان دارند

ظرٌؾ، گپ و گفتگو، و حتی در کنار هم بودن های سرشار از محبت، به زنان کمک می کند که برای 

 . ٌک معاشقه کامل آماده گردند

نظربازی، تماس مداوم، خندٌدن، ٌادآوری خاطرات و در مٌان گذاشتن احساسات و عالئق مشترک زنان 

اما آنچه که فٌلم های . را در ٌک فضای رمانتٌک و ارام، آماده ٌک رابطه جنسی پر اشتٌاق می سازد

 . معمول پورنو ارائه می دهند شتاب بی روٌه در داشتن رابطه جنسی در اسرع وقت است

شتاب در ٌک رابطه جنسی واقعی، صدمه و ضرری به همراه دارد که مردان بٌننده پورنوها را تهدٌد 

 . می کند

. پورنوها برای اٌنگونه مردان ممکن است ارضا شدن زودرس نٌز به همراه داشته باشد

 تاثٌر فٌلمهای مستهجن بر رابطه زناشوٌی

در بحث تجوٌز تماشای فٌلمهای جنسی برای زوجٌنی که ٌکی از همسران ٌا هر دو به سرد مزاجی و بی 

دٌدگاههای متفاوتی وجود دارد اما از نظر اٌنجانب، تماشای فٌلمهاٌی که با ... مٌلی جنسی مبتال هستند

تصاوٌر جنسی همراهند، ممکن است در برخی موارد خاص در کوتاه مدت موجب تحرٌک جنسی شود 

 : اما در درازمدت به عللی که ه آن اشاره مٌکنم به از هم گسٌختگی روابط زناشوٌی مٌانجامد

 : کاهش اعتماد به نفس• 



تماشای فٌلمهای جنسی با توجه به رفتارهای اؼراق آمٌز بازٌگران کمکم باعث مٌشود زوجٌن درباره 

طبٌعی بودن عملکرد جنسی خود دچار تردٌد شوند و خود را بسٌار ضعٌفتر از آنچه هستند، بپندارند و از 

 . روابط زناشوٌی بٌش از گذشته فاصله بگٌرند

 : مقاٌسه منفی• 

 جذابٌتهای اؼراقآمٌز و تصنعی چنٌن فٌلمهاٌی گاهی باعث مٌشود جذابٌتهای همسر، کمرنگ شده و با 

 . تشدٌد بٌمٌلی جنسی همسر، مٌزان فعالٌت جنسی زوجٌن از مقدار فعلی نٌز کمتر شود

 : تقلٌد• 

برخی رفتارهای بازٌگران اٌن فٌلمها با وجود جذابٌتهای بصری، گاه بسٌار دردناک و آسٌب زننده است 

 . و زوجٌن ناآگاه که سعی در تقلٌد از آن دارند، موجب بی رؼبتی همسر به روابط زناشوٌی مٌشود

 : وابستگی• 

هرچند در ابتدای امر زوجٌن با قصد بهبود روابط فٌمابٌن به تماشای چنٌن فٌلمهاٌی مٌنشٌنند اما در 

ادامه، ٌکی از زوجٌن ٌا هر دو متوجه مٌشوند که اگر در گذشته وقتی را برای با هم بودن صرؾ 

مٌکردند اکنون همه ٌا بخشی از آن وقت را برای دٌدن انواع و اقسام فٌلمهای مستهجن پر مٌکنند و به 

اٌن ترتٌب، فٌلمهاٌی که قرار بود باعث نزدٌکی بٌشتر زوجٌن به ٌکدٌگر شود اکنون عاملی برای فاصله 

. بٌشتر آنها از ٌکدٌگر شده است

 .دختر عاقل ، جوان فقٌر را به پٌرمرد ثروتمند ترجٌح مً دهد

 (ضرب المثل اٌتالٌاًٌ )



 

 

 طوالنی شدن ارگاسم و جلوگیری از زود انزالی: فصل هفتم 

  انزالی كه بر خالؾ مٌل شخص و بدون كنترل او انجام مٌگرد را انزال زود رس گوٌند كه بر طبق آن

  فرد از زمان انزال و كٌفٌت رابطه ناراضی است و اٌن نارضاٌتی مٌتواند ٌك طرفه ٌا دو طرفه باشد ، به

 . طورٌكه حتی اگر شرٌك جنسی فرد از زمان انزال ناراضی باشد ، انزال را زود رس گوٌند

  زنان معموال دٌرتر از مردان ارضا مٌشوند و عدم آگاهً زوجٌن از چگونگً اٌجاد تطابق، زمان

  .طوالنً ارضا شدن زوجه و زمان كوتاهتر زوج، باعث نمود بٌشتر و عذاب آورتر اٌن مشكل مٌشود

 در حالً كه مٌتوان با ٌك آموزش درست در اٌن زمٌنه از احساس نارضاٌتً زوجٌن جلوگٌري كرد

  زود انزالی در اصل مشكل ٌا بٌماری محسوب نمٌشود و مٌتوان گفت كه اٌن وسواس فكری افراد و

  اضطراب آنها از داشتن ٌك رابطه با كٌفٌت است كه منجر بروز اٌن امر مٌشود ، لذا كاهش اضطراب و

 حفظ آرامش در كنار كنترل بدن و احساسات با تمرٌن بٌشتر بهترٌن راه كار برای پٌشگٌری و درمان اٌن

  . مشكل اند

  فنون و ترفندهاي تعوٌق انزال

  خارج کردن آلت از واژن و فشردن پرٌنه  -1



  درست لحظه اي که حس انزال به شما دست مً دهد، باٌد آلت خود را از واژن خارج نموده و براي چند

  اٌن امر سبب مً شود تا برانگٌختگً قدري. لحظه فشار جنسً موجود بر روي خودتان را کاهش دهٌد

  به حدفاصل مٌان (ٌا مٌان دو راه )افت پٌدا کند و راحت تر بتوان به ادامه ارتباط جنسی پرداخت پرٌنه 

  در اٌن قسمت ٌک نقطه وٌژه وجود دارد که اگر با انگشت به آن فشار. بٌضه و مقعد اطالق مً شود

  البته شاٌد قدري طول بکشد تا جاي دقٌق آنرا پٌدا. وارد شود، مً تواند از انزال جلوگٌري بعمل آورد

  کنٌد، اما زمانٌکه متوجه محل دقٌق آن بشوٌد، مً توان به طور شگفت انگٌزي انزال را به تعوٌق

به جاي فرو کردن آلت در واژن آنرا به سمت کلٌتورٌس بفشارٌد براي تحرٌک کردن هر چه  انداخت

اٌن مورد خانم را به . شرٌک جنسً مً توانٌد سر آلت تناسلً را به سمت کلٌتورٌس فشار دهٌد بٌشتر

از جمله مزاٌاي دٌگر آن اٌن است که چون شما آلت خود را به داخل واژن فرو . تحرٌک مً کند شدت

اجازه دهٌد که خانم ضربه هاي آرامً را . کنٌد، بنابراٌن مً توانٌد مدت زمان بٌشتري دوام بٌاورٌد نمً

  .استفاده از قضٌب بر روي آلت تناسلً خود وارد کند با

  زمانٌکه. بسٌاري از خانم ها از اٌن کار به عنوان ٌک پٌش نوازي تحرٌک کننده استقبال خواهند کرد

  دخول صورت گرفت به جاي اٌنکه به سرعت آلت تناسلً خود را داخل و خارج نماٌٌد، بهتر است اجازه

 حساس ترٌن قسمت آلت تناسلً خانم ها در همان بخش. دهٌد که چند لحظه به همان وضعٌت باقً بماند

 هاي ابتداًٌ واژن قرار دارد و اگر شما جزء افرادي هستٌد که به فروکردن هاي کوتاه بٌشتر از عمٌق

  گراٌش دارٌد، با اٌن کار هم مً توانٌد لذت بٌشتري ببرٌد و هم مدت زمان ارتباط جنسً را افزاٌش دهٌد

  مجدداً ارگاسم شوٌد  -2

  فقط. اگر دفعه اول انزال صورت بگٌرد، مطمئنا ً مدت زمان رسٌدن به انزال دوم طوالنً تر خواهد شد

  به جاي اٌنکه پس از اولٌن مرتبه، ٌکدفعه به خواب بروٌد باٌد خودتان را بٌدار نگه داشته و مرحله دوم

  زمانً که براي بار اول ارگاسم مً شوٌد به بوسٌدن و. را پس از گذشت مدت کوتاهً شروع کنٌد

  نوازش کردن ادامه دهٌد تا هم شما و هم همسرتان دوباره به اندازه کافً تحرٌک شده و آمادگً انجام

  رابطه جنسً مجدد را پٌدا کنٌد

 بار در هفته 5 -6افزاٌش تعداد مقاربت نٌز بسٌار موثر می باشد مثال از هفته ای دو بار آن را به 

  افزاٌش

 . دهٌد



  استفاده از کاندوم  -3

 البته استفاده از كاندوم ضروری است. استفاده از كاندوم كه البته برخی مواد بی حس كننده در خود دارند

 منتها برای كسانی كه تنها ٌك شرٌك جنسی دارند استفاده از اختٌاری ست به شرطی كه از دٌگر تكنٌكهای

  كاندوم تماس مستقٌم را كاهش داده و در رفع اٌن حالت بسٌار موثر است. جلوگٌری استفاده نماٌند

 start & stopروش -  4

 در اٌن روش شما به فعالٌت جنسی پرداخته و بعد از آنكه تحرٌك شما به حداكثر رسٌد و درست پٌش از

 هر چند. آنكه ارگاسم شوٌد، دست از فعالٌت برداشته و برای مدت كوتاهی هٌچ تحرٌكی انجام نمی دهٌد

 در ابتدا ممكن است مشكل به نظر برسد ولی به مرور زمان شما از لذت جنسی زٌادی بهره مند خواهٌد

  شروع و بعد به تدرٌج1 به 4ٌكی از بهترٌن راههای انجام اٌن روش آنست كه در ابتدا از روش . شد

 ٌعنی در آمٌزش های اول چهار بار آلت خود را وارد واژن نموده.  برسانٌد1 به 9آنرا افزاٌش داده و به 

 و بعد مكث كنٌد و دوباره چهار بار وارد نموده و مجددا چند ثانٌه صبركنٌد و همٌن طور ادامه دهٌد تا

 بسته به وضعٌت بدنی خود مٌتوانٌد در طول چند هفته ٌا چند ماه تعداد دفعات. نهاٌتا به انزال برسٌد

 تحرٌك را بتدرٌج افزاٌش داده و در نهاٌت به بهترٌن حالت آن ٌعنی نه بار ورود آلت تناسلی و ٌكبار

  برسانٌد (1 به 9)توقؾ

  فرد به حالتی شبٌه خود.: روش تحرٌک و توقؾ به شما ٌاد مٌدهد چطور زمان انزالتان را تنظٌم کنٌد

  ارضاٌی با دست خودش را تحرٌک مٌکند ٌا از شرٌک جنسی اش می خواهد که اٌن کار را براٌش انجام

  دهد و درست پٌش از رسٌدن به انزال توقؾ مٌکند، اٌن کاررا برای سه بار انجام می دهد و برای بار

 برای چند هفته اول با دست خالی و بعد با ژلهای لؽزنده کننده اٌن تمرٌن).چهارم می تواند به انزال برسد

 از زمانی که اٌن برنامه را مٌشنوٌد و مٌخواهٌد تمرٌنها را. (را نجام بدهٌد که مقاومت را باال ببرٌد

 اگر به اٌن اصل پاٌبند باشٌد نتٌجه.  هفته سعی کنٌد رابطه جنسی نداشته باشٌد3 تا 2شروع کنٌد، به مدت 

 بسٌار بهتری مٌگٌرٌد چون مؽزتان گٌج نمی شود که تحرٌکات مختلفی را درٌافت می کند و به هر کدام

  باٌد پاسخ خاصی بدهد

  در ضمن در اٌن مدت. حتما با شرٌک جنسی تان از قبل صحبت کنٌد که اٌن مسئله باعث کدورت نشود

   هفته مٌتوانٌد3 ٌا 2بعد از . ارتباط فٌزٌکی تان را با هم نگهدارٌد مثل نوازش کردن و بوسٌدن و ؼٌره

  رابطه را کم کم شروع کنٌد اما باز هم اول ٌک ٌا دو بار به مرحله انزال برسٌد ولی حرکت را کم کنٌد ٌا

  در ضمن. متوقؾ کنٌد و بگذارٌد حالت تحرٌک از بٌن برود و برای بار سوم مٌتوانٌد به انزال برسٌد



 اٌن تمرٌن. کشٌدن نفس عمٌق هم در به تعوٌق انداختن انزال و کنترل روی زمان آن نقش موثری دارد

 برای همسرتان ممکن است کمی سخت باشد چون مراحل پٌوسته نٌست بنابراٌن حتما قبل از آن با هم

  بعد از شش ماه اٌن تمرٌن را بطور پٌوسته انجام نتٌجه آن را خواهٌد دی.صحبت بکنٌد

  روش ماستر و جانسون  5- 

 اٌن روش نٌاز به.اٌن شٌوه شامل ٌادگٌری تشخٌص و کنترل احساسی است که منجر به ارگاسم می شود 

 ماستر و جانسون، شامل تحرٌک نزدٌکٌی توسط خود فرد ٌا. اراده و تمرٌن دارد ولی بسٌار موثر است

اٌن . و متوقؾ کردن آن است (ارگاسم)انجام تحرٌک تا رسٌدن به نزدٌکی قله . زوج جنسی می باشد 

  در چند نوبت و اوقات مختلؾ انجام می شود و به تدرٌج زمان هر تحرٌک افزاٌش می ٌابد تا فرد کار

  احساس می کند زمان طوالنی تری را صرؾ هر بار تحرٌک می نماٌد پس از چند نوبت و چند روز

  به. مرد به پشت می خوابد و به آرامی کار نزدٌکی انجام می شود. تمرٌن انجام نزدٌکی شروع می شود

  مدتی حالت رٌلکس به خود (پارتنر)محض اٌنکه تحرٌک به قله نزدٌک می شود با عالمت دادن به زن 

 گرفته و مجددا نزدٌکی شروع می شود

  squeeze technique  تكنٌك فشردن    6-  

  اٌن حالت سبب کم شدن. فشار سر آلت ٌا انتهای آلت قبل از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم می شود 

  می شود (ارکسٌون)تجمع خون در آلت و کاهش نعوظ 

 در اٌن متد فرد وٌا شرٌك جنسی وی را از لحاظ جنسی به آرامی تحرٌك مٌكند ، سپس هنگامی كه فرد به

 نزدٌك لحظهء انزال رسٌد ، با انگشتهای نشانه و شصت حلقه ای به دور آلت درست مٌكند و محكم آنرا

 سپس مجددا مراحل باال را برای سه بار تكرار مٌكنند و. مٌفشارد تا وقتی كه فشار جنسی فروكش كند

  مرتبه در هفته كنترل جنسی انها باال مٌرود2 تا 1با تكرار اٌن كار .دفعهء سوم اجازهء انزال را مٌدهند 

  و زمان نزدٌكی را مٌتوانند افزاٌش دهند

  روش معاشقه    7-

را راعاٌت كند تا زمان زمان .... اون مردی در نزدٌکی موفق هست كه همه مقدمات مثل نوازش و 

  انزال

 ساعت طول مٌكشه ولی ازاٌن ٌكی دو 2 ساالی 1نزدٌکی بعضی افراد . به ارگاسم زن نزدٌك باشد

اٌنجاست كه دٌگه چٌزی به اسم زود انزالی وجود نداره و زن .  ثانٌه به دخول مرد مٌرسه30فقط  ساعت

 دقٌقه هم طول 10بعضی تا نزدٌکی را شروع مٌكنند مٌرند سراغ اصل كار و رو هم رفته . راضٌه هم

 . نمٌكشه



  زن را به...نزدٌکی دهانی و -شما مٌتوانٌد با نوازش .  دقٌقه زن ارضاء نمٌشه10خوب معلومه كه با 

  )منظورم از حرارت هٌجان است)اٌن كارها نه تنها حرارت آلت تناسلی را پاٌٌن مٌاره. ارگاسم برسونٌد

  .چون ارضاء شده.بلكه اگه باز هم زود انزال بشه زن ناراضی نٌست

  آقاٌان عزٌز بهتر است که ٌاد بگٌرند که قرار نٌست هر زمان که آلتشان احساس آمادگی کرد رابطه

  قرار نٌست که از سر کار خسته و کوفته به خانه بٌاٌد و شب هنگام! جنسی برای آنان فراهم و مهٌا باشد

  اٌن شٌوه ارتباطات برای مردان!! صبح هم که باٌد بروٌد سر کار ! هوس کنٌد که رابطه هم داشته باشٌد

  خود راه دٌگری برای تعلٌم زود انزالی است

  درمان های موضعی    8- 

   و اسپری های بٌحس كننده مٌتواند در بهبود2%استفاده از كرم های بٌحس كننده مانند ژل لٌدوكابٌن 

  كشٌدن كاندوم بر روی + 2.5%كرم پرٌلو كابٌن +  لٌدوكابٌن 2%ژل  ). انزال زود رس موثر باشد 

 آلت تناسلی باعث افزاٌش زمان انزال مٌشود و استفاده از اسپری های بٌحس كننده به دلٌل اٌجاد حالت

  ) تكرر بعد از مصرؾ زٌاد توصٌه نمٌشود

  شود ؛ آنوقت دٌگر مهم نٌست که شما چه مدت مً (تحرٌک)بهترٌن راه اٌنست که اول خانم ارگاسم 

  .توانٌد دوام بٌاورٌد

 حالتهای مناسب نزدٌکی برای ارگاسم طوالنی و دلپذٌرتر

  : ابتدا حالت کالسٌک مرد باال، بدن به بدن، در جهت درازکش به صورت افقً - 1 

 با فشارهاي کوتاه شروع کنٌد تا مطمئن شوٌد براي چه مدت زمانً مً توانٌد. به آرامً آلت را فرو کنٌد

  زمانٌکه خانم پاهاي خود را باال مً برد و فشارهاي شما عمٌق تر مً. در اٌن وضعٌت دوام بٌاورٌد

  .شود، مٌزان برانگٌختگً آلت چندٌن برابر افزاٌش پٌدا کرده و تحرٌک به حداکثر مٌزان خود مً رسد

  در اٌن حالت احتمال انزال زٌاد مً شود لبته هر موقع که بخواهٌد مً توانٌد آلت را از واژن خارج

  اٌن کار به شما در دوام آوردن بٌشتر کمک مً کند. نموده و کمً صبر کنٌد تا از آستانه انزال دور شوٌد

  .بنشٌنٌد و خانم روي شما باشد  2- 

  او سرعت حرکات را کنترل مً کند، بنابراٌن مً توانٌد از او بخواهٌد که بسته به طاقت و تحمل شما



  اٌن کار را آرامتر و ٌا تندتر انجام دهد

  جنس مونث سوار بر مذکر 3- 

  براي اجراي اٌن تکنٌک آقا طاق باز بر روي تخت دراز مً کشد و خانم در حالتٌکه صورتش به طرؾ

  خانم مً تواند مٌزان فرو رفتن ها را کنترل. همسرش مً باشد، خود را بر روي آلت وي رها مً کند

  موقعٌت مذکور ٌک حالت کامال ً راحت و اٌده آل براي. کند و سرعت و رٌتم آنرا به دلخواه تؽٌٌر دهد

معموال ً ٌکً از بهترٌن انتخاب ها .آقاٌون مً باشد چراکه در آن فشار کمتري به آلت وارد مً شود 

زمانٌکه تصور مً کنٌد مً باٌست مدت زمان بٌشتري را براي رابطه ي جنسً خود قائل شوٌد،  براي

مورد است به خاطر داشته باشٌد که هرچقدر حالت هر دو طرؾ در اٌن موقعٌت افقً تر باشد و به  همٌن

جلو پٌش مً - پاٌٌن در آمده و به سمت عقب - کامل دراز کشٌده باشند، فرو رفتن از حالت باال  طور

  اٌن امر هم به نوبه ي خود در به تعوٌق انداختن انزال نقش مهمً را اٌفا مً کند رود که

  نزدٌکی پهلو به پهلو   4-

 - 2زمانٌکه او صورتش به سمت شماست  - 1: از اٌن حالت هم مً توانٌد در دو موقعٌت مختلؾ

  .در هر دو حالت فشار کمتري به آلت وارد مً شود. هنگامٌکه پشتش را به شما کرده است، انجام دهٌد

  

 (ماري آمپر). ازدواج مقدس ترٌن قراردادها محسوب مً شود

  

 

 روش اورژانسی+ روشهای پیشگیری از بارداری : فصل هشتم 

  پٌشگٌری از بارداری به شٌوهها، ابزارها و داروهاٌی گفته مٌشود که برای جلوگٌری از باردار شدن و



  . به دنٌا آوردن فرزندان ناخواسته به کار گرفته مٌشوند

  احتماال ً قدٌمٌترٌن شٌوه پٌشگٌری از بارداری، ؼٌر از خودداری از برقراری رابطه جنسی روش

  . نزدٌکی منقطع بوده است

   درصد زوجهای باروری که از هٌچ روش ضدبارداری استفاده نکنند ظرؾ ٌکسال ، باروری90در 

 بنابراٌن تمام خانمهای جوانی که نمی خواهند باردار شوند باٌد بدون در نظر گرفتن سنشان. اتفاق می افتد

  . ، با شروع فعالٌت جنسی ، از ٌک روش جلوگٌری استفاده کنند

  : روش های پٌشگٌری

کاندوم باٌد . کاندوم ٌک پوشش الستٌکی نازک است که روی آلت در حال نعوظ کشٌده می شود  -1

چنانچه همراه کاندوم از . کل مدتی که مقاربت جنسی انجام می شود مورد استفاده قرار گٌرد طی

همچنٌن کاندوم در برابر .کؾ اسپرم کش استفاده شود، اطمٌنان آن افزاٌش می ٌابد  ٌک کرم ٌا

  مصونٌت اٌجاد می کند HIV و عفونت بٌماری های مقاربتی

 سرپوش مورد استفاده قرار می گٌرند و به خودی خود/اسپرم کش ها به همراه کاندوم ٌا دافراگم    2- 

 آنها به شکل کرم، کؾ، ژل، ٌا شٌاؾ تولٌد و عرضه. وسٌله مناسبی برای جلوگٌری از بارداری نٌستند

 آنها عوارض جانبی. اسپرم کش ها را می توان بدون نسخه پزشک از داروخانه ها تهٌه نمود. می شوند

 . بسٌار کمی دارند

آنها حاوی .  سال است که به بازار عرضه شده اند30 قرص های ضد بارداری معمولی بٌش از      3-

  دو

  اٌن دو هورمون انسانی از هورمون. استروژن و پروژستوژن: نوع هورمون ترکٌبی مختلؾ می باشند

 قرص های ضد بارداری مختلؾ ترکٌبات گوناگونی. هاٌی که توسط تخمدان ساخته می شود تقلٌد می کنند

 پزشک شما در انتخاب نوع مناسب قرص ضد بارداری شما را راهنماٌی و برای شما نسخه ای. دارند

 قرص های ضد بارداری مانع از تخمک گذاری و چسبٌدن تخمک به بافت سطحی رحم. تجوٌز می کند

 چنانچه از قرص های ضد بارداری به نحو صحٌح استفاده گردد، می توانند وسٌله ای مطمئن.می شوند 

  برای خرٌد قرص های ضدبارداری نسخه پزشک الزم است. برای جلوگٌری از بارداری باشند

  چسب ضد بارداری حاوی همان مقدار استروژن و پروژستوژن است که در قرص های ضد     4- 

  چسب ها طی. هورمون ها از طرٌق پوست وارد بدن می شوند. بارداری با دوز پاٌٌن موجود می باشد

  بعد از آنکه طی سه هفته متوالی از سه وصله استفاده. سه هفته متوالی همان روز هفته تعوٌض می شود

  وصله مانع از. کردٌد، قبل از استفاده از ٌک چسب جدٌد در همان روز هفته، ٌک هفته وقفه بٌاندازٌد



  آنها درست به. تخمک گذاری می شود و می توان آن را با تجوٌز پزشک از داروخانه ها خرٌداری کرد

  .اندازه قرص های ضد بارداری قابل اطمٌنان هستند

قرص های کوچک . پروژستوژنها. قرص های کوچک فقط حاوی ٌک نوع هورمون ترکٌبی است    5- 

  اگر فراموش کنٌد که قرص را مصرؾ کنٌد و بٌش از. باٌد هر روز رأس ساعت معٌن مصرؾ کرد را

   روز آٌنده از روش های14ساعت از زمان مصرؾ قرص قبلی گذشته باشد، در آن صورت باٌد طی 27

  برای خرٌد قرص های. قرص باٌد به صورت عادی مصرؾ شود. ضد بارداری مضاعؾ استفاده کنٌد

 کوچک نسخه پزشک الزم است 

  نٌز معروؾ است (IUD) ٌا دستگاه درون رحمی(IUS) حلقه مسی که به سٌستم درون رحمی    6- 

 . حلقه مانع از چسبٌدن اسپرم به رحم می گردد. مانند حلقه هورمونی در رحم زن قرار داده می شود

  حلقه هورمونی به مدت پنج تا ده سال مإثر است و. همچنٌن مانع از حرکت اسپرم در رحم می گردد

  حلقه های مسی ممکن است به پرٌود های.وسٌله ای بسٌار مطمئن برای جلوگٌری از بارداری می باشد 

  .شدٌدتر و بعضا ً توأم با درد منجر شوند

عقٌم سازی به روش جراحی برای افرادی به کار گرفته می شود که تصمٌم ندارند در آٌنده بچه     7-

اٌن روش دائمی تلقی می شود، چرا که برگشت پذٌری آن منوط به جراحی بزرگی است که . شوند دار

نٌز ناموفق است در روش عقٌم سازی زنان لوله های فالوپی بسته می شوند و بنابراٌن تخمک نمی  اؼلب

عقٌم سازی با تکنٌکهای مختلؾ جراحی و معموال ً زٌر بٌهوشی . به درون رحم مهاجرت کند تواند

انجام می گٌرد در روش عقٌم سازی مردان که وازکتومی هم نامٌده می شود از طرٌق دوختن،  عمومی

ٌا برٌدن مجاری انتقال دهنده اسپرم که اسپرم را از بٌضه ها به آلت تناسلی منتقل می کند عمل  گره زدن

  می کند

روش منقطع در اٌن روش که قطع رابطه جنسی هم خوانده می شود، مرد آلت تناسلی خود را     8-  

در صورتٌکه اسپرم وارد مهبل نشود از بارداری پٌشگٌری می . از انزال از مهبل خارج می کند قبل

  شود

 سفٌد HD قرصهاي. كرم رنگ بوده و دوز پاٌٌن دارند LD قرصهاي HD و LD قرص های    9-

 خواه) قاعدگً مصرؾ قرصها آؼاز مٌگردد 5از روز : نحوه مصرؾ . رنگ بوده و دوز باال دارند 

  روز قرصها سر ساعت معٌن مصرؾ گردٌده و پس از اتمام21. (خونرٌزي قطع و ٌا ادامه داشته باشد

مصرؾ قرص قطع گردٌده و از روز هشتم مصرؾ بسته جدٌد قرص آؼاز  ( روز7)بسته ٌك هفته 

 :در صورت فراموشً مصرؾ قرص (خواه خونرٌزي قطع و ٌا ادامه داشته باشد). مٌگردد



به محض ٌادآوري قرص را مصرؾ كرده و قرصهاي : مصرؾ ٌك قرص فراموش گردد هرگاه- 1 

 .در زمان مقرر مصرؾ كنٌد بعدي را نٌز

قرص را همزمان مصرؾ  2به محض ٌادآوري : هرگاه مصرؾ دو قرص متوالً فراموش گردد - 2 

زمان مقرر مصرؾ  مابقً قرصها را در. قرص دٌگر را همزمان روز بعد مصرؾ كنٌد2كرده و 

 .تا ٌك هفته نٌز از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري از بارداري استفاده كنٌد.كنٌد

در اٌن صورت مابقً بسته قرص را بدور انداخته و :  قرص متوالً فراموش گردد3مصرؾ  هرگاه - 3 

تا ٌك هفته نٌز از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري از . مصرؾ قرصهاي بسته جدٌدي را آؼاز كنٌد همان روز

دٌگر حاملگً صورت  HDو LD معموال پس از دو هفته از مصرؾ قرصهاي. * استفاده كنٌد بارداري

گرفت اما بهتر است ماه نخست مصرؾ اٌنگونه قرصها از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري از بارداري  نخواهد

  كنٌد استفاده

 روش اورژانسی جلوگٌری از بارداری

  اولٌن و مهمترٌن روش جلوگٌری از بارداری بعد از انجام نزدٌکی مشکوک ٌا نزدٌکی بدون روش ها و

  در اٌن روش، بعد از. است (LD) و ال دی (HD) وساٌل جلوگٌری، استفاده از قرص های اچ دی

  با مقدار مناسبی (ٌا چهار عدد قرص ال دی) ساعت بعد از آن باٌد دو عدد قرص اچ دی 72نزدٌکی تا 

  ٌا چهار)ٌعنی دوعدد اچ دی .  ساعت پس از اولٌن قرصها، دوباره اٌنکار تکرار شود12آب مٌل شود و 

  هر چقدر اولٌن دوز قرص ها زودتر بعد از نزدٌکی مصرؾ شوند امکان. دوباره مٌل گردد (عدد ال دی

   ساعت بعد از نزدٌکی عقب انداخته شود اٌن72جلوگٌری از بارداری بٌشتر خواهد بود و هرچه به 

  امکان بعٌد تر خواهد شد

  اگر تا دوساعت بعد از خوردن قرص ها، استفراؼی صورت گٌرد باٌد آن نوبت دوباره مٌل شود ولی

 . استفراغ بعد از دوساعت اٌرادی ندارد چون قرص ها به احتمال زٌاد تا آنموقع جذب شده اند

  در اٌن روش الزم. است Levonorgestrel روش دٌگر و جدٌدتر استفاده از قرص لوونورژسترل

 24بهتر است تا . از لوونورژسترل خوراکی مٌل شود (دو قرص همزمان)است فقط ٌک دوز دو قرصی 

  ساعت پس از نزدٌکی اٌن قرص ها استفاده گردند تا بهترٌن اثر جهت جلوگٌری از بارداری اٌجاد شود

   ساعت بعد از نزدٌکی هم می توان از اٌن روش بهره گرفت72ولی تا 



 لذا فقط در. نکته مهم اٌن است که اٌن روش ها نباٌد زٌاد مورد استفاده قرار گٌرد و مضرات زٌادی دارد

و نهاٌتا اٌنکه جدٌدا از روش کارگذاشتن  موارد اورژانس و بسٌار محدود می توان از آن استفاده نمود

  .استفاده می شود  ساعت بعد از بارداری هم96در رحم تا  (IUD) آٌودی مسی

  دو قرص اچ دی ٌا چهار)پس به طور خالصه جهت جلوگٌری اورژانسی از بارداری، باٌد دوز اول 

   ساعت بعد از دوز اول مصرؾ12 ساعت پس از آمٌزش و دوز دوم آن را 72را تا  (قرص ال دی

.  ساعت بعد از نزدٌکی مٌل گردد 72ٌا اٌنکه فقط دو قرص لوونورژسترل تا . نمود

 (روالند  ). ازدواجً كه به خاطر پول صورت گٌرد، براي پول هم از بٌن مً رود

 

 استفاده از کاندوم زنانه و مردانه: فصل نهم 

  : کاندوم زنانه

  . برای استفاده از کاندوم زنانه باٌد روکش آن را با احتٌاط از محل عالمت گذاری شده ببرٌد



   از قٌچی و چاقو برای باز کردن استفاده نکنٌد: تذکر 

 

  : کاندوم شامل دو حلقه ابتداٌی و انتهاٌی می باشد که عبارت است از

  Outer Ring  حلقه خارجی

  Inner Ring   حلقه داخلی

 

  برای قرار دادن کاندوم ، آن را به صورتی که در تصوٌر نشان داده شده است در دست بگٌرٌد



 

  برای قرار گٌری درست کاندوم در جای خود بهتر است که به ٌکی از حاالت اشاره شده در تصوٌر 

  عمل کنٌد

 

  

  قسمت جمع شده را به آرامی داخل واژن کنٌد و باٌد باال رفتن آن را احساس کنٌد

 

  با انگشت اشاره کاندوم را تا جاٌی که امکان دارد به انتهای واژن هداٌت کنٌد و مطمئن شوٌد که



   کاندوم در هٌچ کجا پٌچ نخورده باشد

 

  در اٌن حالت کاندوم به صورت صحٌح قرار گرفته است و قابل استفاده می باشد

 

  با دست آلت همسر خودتان را به داخل کاندوم هداٌت کنٌد تا از خارج شدن آلت اطمٌنان حاصل

  کنٌد



 

   برای خارج کردن کاندوم پس از اتمام رابطه پٌچانده و به آرامی بٌرون بکشٌد

 

  بعد از پاٌان رابطه جنسی باٌد کاندوم را در دستمال و ٌا کاؼذی بپٌچٌد و در سطل زباله بٌندازٌد

 



 

  کاندوم مردانه 

  استفاده از کاندوم مردانه بسٌار اسان است

  

 



 

 (بردون ). بود ، بهترٌن دوست شما مً شد " مرد " با زنً ازدواج كنٌد كه اگر 

 

  

 آلت بزرگ برای زن بهتر است یا آلت کوچک: فصل دهم 

 بر اساس تحقٌقات علمی انجام شده پروسه ارگاسم در زنان بٌش از انکه وابسته به تحرٌک جسمی باشد

  ٌعنی اگر زنی تحرٌک عاطفی مناسبی داشته باشد بهتر و راحت تر به. نٌاز به تحرٌک عاطفی دارد

  .ارگاسم می رسد و زنی که از لحاظ عاطفی ارضا نشده باشد از نظر جسمی به ارگاسم نمی رسد

   سانتٌمتر ابتداٌی واژن4از لحاظ جسمی نٌز بٌش از نود درصد گٌرنده های تحرٌکی الت تناسلی زن در 

  زن قرار دارد و اگر الت تناسلی مرد بتواند اٌن حد را تحرٌک کند به راحتی زن تحرٌک شده و به

 3 تا 2 سانتٌمتر و در حالت برانگٌختگی 8 تا 6طول مجرای تناسلی زنان نٌز بٌن . ارگاسم می رسد 



  سانتٌمتر و انتهای واژن دهانه رحم قرار دارد که فشار به ان12 تا 8سانتٌمتر بٌشتر می شود ٌعنی بٌن 

 10جمٌع دالٌل فوق نشان می دهد که طول الت تناسلی در حد . باعث درد و رنجش زن می شود

  . سانتٌمتر به باال برای ارضای ٌک زن کفاٌت می کند

  از لحاظ عاطفی خانم هاٌی رابطه خوبی با همسرشان ندارند و ارضای عاطفی نمی شوند مشکل اٌشان

  کوچکی الت تناسلی مرد نٌست بلکه رفتارهای ؼلط مرد و کمبود های عاطفی اٌشان است که باعث می

 اٌن زنان. شود لذت نزدٌکی را درک نکنند و نزدٌکی به جای لذت براٌشان دردناک و ناراحت کننده باشد

هنگام نزدٌکی با همسر خوٌش به دلٌل رابطه عاطفی نا مناسب منفعل عمل می کنند و برای اٌشان 

  . با همسر مثل مورد تجاوز واقع شدن می باشد نزدٌکی

ٌک سوال به طور مکرر پرسٌده می شود که آٌا اندازه ی بزرگتر بهتر است ؟ پاسخ به اٌن سوال آن 

و روشی که از  بعضی از زنان با توجه به روحٌاتشان. است که همه چٌز بستگی به نظر زن دارد 

کوچک را ترجٌح  نزدٌکی لذت می برند دوست دارند که آلت شوهرشان بزرگ باشد و برخی دٌگر آلت

 . می دهند

  وقتی دختری ازدواج می کند و قصد دارد برای اولٌن بار از آمٌزش مهبلی لذت ببرد ، احتماال هر آلتی

 اگر ٌک زن به درخواست شوهرش و ٌا مٌل خودش دوست. برای او بزرگ و مرعوب کننده خواهد بود 

 اگر. داشت که آمٌزش مقعدی داشته باشد ، ممکن است تصمٌم او بستگی به اندازه ی آلت شوهرش باشد 

 او بخواهد شوهرش را با دهان تحرٌک کند ، ممکن است ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد ، برای اٌن که

 با آلت بزرگ به خوبی نمی تواند اٌن کار را بکند ک زن ممکن است که تماٌل داشته باشد که عمل

 تحرٌک آلت شوهرش با زبان را زٌاد انجام دهد ، اما وقتی که آلت شوهرش به اندازه ی متوسط باشد آن

 را سخت بٌابد ، چه برسد به وقتی که آلت شوهرش بزرگ باشد ٌک زن که از آمٌزش مقعدی لذت می

 برد ، ممکن است که ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد چونکه آن را راحت تر می تواند در خود جای

 . بدهد

  اما برخی از زنان مٌل دارند در هنگام آمٌزش مهبلی فرج آن ها پر شده و کمی درد را احساس کنند آن

  ها از اٌن حالت لذت می برند و از اٌن که چٌز بزرگتری فرج آن ها را از هم باز کند و آن را پر کند

  بنابراٌن اٌن دسته از زنان آلت بزرگتر را دوست دارند. احساس لذت بٌشتری می کنند 

  . بنابراٌن ساٌز به تنهاٌی عامل لذت بردن بٌشتر نٌست هرچند که می تواند ٌکی از علتها باشد

  .چون ٌک زن که دائم با ٌک آلت با اندازه ی مشخص سر و کار دارد خٌلی راحت با آن خو مٌگٌرد

  . بنابراٌن همه چٌز به نظر همسرتان بستگی دارد



 با همسر خود مثل یي  تاا رفتار  نید و فصل هاي خسته  ننده او را اصالًال 

 (سوني اسمارت ). نخوانید 

 

 بازی های جنسی با همسر : فصل یازدهم  

 حاشٌه ها و بازی های جنسی

اگر چه مردان اهل حاشٌه نٌستند و ترجٌح مٌدهند سرٌع به اصل بپردازند اما در زمٌنه مسائل جنسی 

حاشٌه و بازی های جنسی مورد پسند است ، همچنٌن خانم ها نٌز نسبت به آن نظر مثبتی دارند ، در 

 رواٌات نٌز به اٌن مهم پرداخته شده است که شاٌسته نٌست مرد و زن به ٌکباره با هم نزدٌکی کنند 

 تنوع در حاالت جنسی 

 حالت جنسی بسنده مٌکنند ، روالی تکراری 4 الی 3متاسفانه درصد قابل توجهی از زوجٌن در نهاٌت به 

نقطه آؼاز تکرای و نقطه پاٌان تکراری ، همه حرکات قابل حدس هٌچ ؼافلگٌری در کار نٌست ، ساعات 

و مکانی تکراری و حتی حرفهای تکراری ، چند مرتبه مٌتوانٌد از ٌک روش بهره بگٌرٌد ؟ خسته نشدٌد 

 ؟ فکر نمٌکنٌد رابطه مثل قبل نٌست ؟ 

بٌابٌد ، ... نٌازی نٌست برای آشنا شدن با حاالت جنسی جدٌد ، اٌنترنت را زٌرو رو کنٌد عکس ، فٌلم و 

ذهن خالق خودتان را بکار بگٌرٌد ، برای رابطه جنسی باٌد برنامه رٌزی داشت ، اٌده های جدٌد بکار 

بگٌرٌد فکر کنٌد امشب که قرار است با همسرتان رابطه داشته باشٌد چه حرکت جدٌدی را تجربه کنٌد ، 

بهتر نٌست به جای اٌنکه همٌشه ٌک جا رابطه داشته باشٌد در جاهای مختلؾ منزل با حاالت جدٌد تجربه 

رابطه جنسی دهانی و ساٌر رفتارهای جنسی را - معاشقه - دخول - کنٌد ، هر حالتی که مٌتواند بوسٌدن 

شامل بشود و انجام آنرا مٌسر مطمئنا خوب که فکر کنٌد حاالت متفاوتی به ذهنتان مٌرسد ، بعنوان مثال 

نوازش کند و ٌا بلٌسد لذت مٌبرٌد مٌتوانٌد مزه شٌرٌنی را به - اگر از اٌنکه شوهرتان بدن شما را بوبسد 



کمی خامه به سٌنه هاٌتان بزنٌد و از همسرتان بخواهٌد ازروی سٌنه هاٌتان خامه : شوهرتان تققدٌم کنٌد 

 . ها را مٌل کند و امثالهم و ٌا رفتار مشابهی در مورد آلت جنسی مردانه 

 افلگٌری با بستن چشمان غ

اگر مٌخواهٌد هٌجان رابطه در حالت جدٌد بٌشتر شود ، چشمان همسرتان را ببندٌد تا نتواند حرکات بعدی 

شما را مشاهده کند در نتٌجه ؼافلگٌر شود ، بد نٌست بدانٌد زمانی که چشمها بسته باشند مؽز بصورت 

ؼٌر ارادی شروع به پردازش شراٌط کرده و افکاری در ذهن شما شکل مٌگٌرد که به موجب ان مٌتواند 

 .تحرٌک بٌشتری نصٌبتان شود 

 بازی با بدن همسر 

، مدام وقفه اٌجاد کنٌد و مجددا از نقطه دٌگر از بدن ... اگر از نقطه ای اؼاز مٌکنٌد برای بوسٌدن ٌا 

آؼاز کنٌد نه اٌنکه ادامه آنرا دنبال کنٌد که برای همسرتان قابل حدس نباشد و مجددا مٌتوانٌد به نقطه اول 

بروٌد به اٌن حرکت ، حرکت چرخشی نٌز مٌگوٌند ، آؼاز های بی پاٌان ، وقفه ، ؼافلگٌری مٌتواند 

عطش هر زن و مردی را شعله ور سازد ، تمامی نقاط بدن را مورد توجه قرار دهٌد و ٌک تقلب بوسٌدن 

و لٌسٌدن ناحٌه گردن باعث تحرٌک بٌشتری در هر دو جنس مٌشود ،اٌنرا من عرض کردم کشؾ دٌگر 

نقاط با شما ، موقع رابطه جنسی صحبت کنٌد اما صحبتهای کوتاه نه بلند که تمرکز را از شما بگٌرد ، 

حتما مٌدانٌد که اٌن صحبت باٌد در چه زمٌنه ای باشد نه در مورد قبض آب و برق ٌا اجاره خانه بلکه 

 در مورد لذتبخش ترٌن زمانی که مٌخواهٌد با همسرتان تجربه کنٌد 

 لباس و آراٌشی جدٌد برای همسر 

مٌدانم که برای رفتن به ٌک مراسم عروسی از چندٌن روز قبل به دنبال آن هستٌد که لباسی تهٌه کنٌد که 

قبال آنرا در مجلس های قبل بر تن نکرده اٌد ، مدل موهاٌتان و آراٌشتان را تؽٌٌر مٌدهٌد و هر چه در 

توان دارٌد بکار مٌگٌرٌد تا جذابتر از قبل باشٌد ، هٌچ اشکالی ندارد اما آٌا برای رابطه با شوهرتان 

زمانی جهت متفاوت بودن جذاب بودن آراٌش جدٌد لباس جدٌد صرؾ مٌکنٌد ؟ مواردی که در مشاوره 

های پاٌگاه اطالع رسانی تنظٌم خانواده آقاٌان بسٌار مطرح کرده اند و همٌنطور در تقابل آن آقاٌان موها 

و صورتی اصالح شده لباسی مرتب و عطری خوشبو ، آٌا برای نزدٌکی با همسرتان صورتتان را 

اصالح مٌکنٌد ؟ بدنتان را معطر مٌکنٌد ؟ اگر نمٌکنٌد چطور انتظار دارٌد رابطه شما همٌشه جذاب باشد 

؟ لباسهای محرک جنسی بر تن کنٌد از همسرتان در مورد سلٌقه همسرتان اطالعات کسب کنٌد ، ٌک 

بدن نٌمه برهنه برای مردان جذابٌت جنسی بٌشتر دارد تا بدنی کامال عرٌان لذا برای رابطه جنسی همه 

لباسها را بالفاصله از تن در نٌاورٌد اجازه دهٌد اندامهای جنسی و نقاط تحرٌک پذٌر بدن شما با لباسهای 

 محرک برای همسرتان بٌشتر نمود کند 

 ناز و عشوه گری برای شوهرتان 



صرٌح بگوٌم ، براحتی دست ٌافتنی نباشٌد ، ناز کنٌد عشوه گری ، برقصٌد بازی کنٌد تا عطش شوهرتان 

 بٌشتر شود ، اگر بالفاصله در بستر تسلٌم شوٌد خٌلی زود آتش جنسی شوهرتان فروکش مٌکند 

 خانم ها خجالت نکشٌد 

خانم عزٌز ، لطفا موقع رابطه جنسی با شوهرتان بی حٌا باشٌد ، گمان نکنٌد شوهرتان فکر بدی در مورد 

شما مٌکند و ٌا به گذشته شما شک مٌکند بی حٌا بودن زن در رابطه جنسی ٌک توصٌه دٌنی است که در 

رواٌات به آن اشاره شده است هر چند توصٌه بر اٌن است که بعد از رابطه جنسی لباس حٌا بر تن شود ، 

خودتان را رها کنٌد اگر الزم است فرٌاد بزنٌد ، بزنٌد لذت را به همسر خودتان تقدٌم کنٌد و از او لذت 

 ببرٌد 

 عجله نکنٌد 

 دقٌقه ای داشته باشٌد ، اگر نداشته باشٌد و تا زمانی که بتوانٌد ٌک رابطه 10اگر قرار است ٌک رابطه 

طوالنی داشته باشٌد صبر کنٌد شاٌسته تر است ، هر چه مدت زمان بٌشتری صرؾ بازی های جنسی و 

حاشٌه کنٌد تحرٌک و عطش شما و همسرتان بٌشتر مٌشود بد نٌست بدانٌد اٌن نٌز ٌک توصٌه مهم در 

 رواٌات است 

 ازهمسرتان نپرسٌد که ارضا شدی ٌا نه 

نباٌد در حٌن رابطه ازهمسرتان اٌن پرسش را مطرح کنٌد که ارضا شدی ٌا نه ؟ چرا که مطرح کردن 

اٌن پرسش مٌتواند اٌن ذهنٌت را در همسر شما اٌجاد کند که شما دٌگر از ادامه خسته شدٌد و صرفا 

دارٌد تالش مٌکنٌد برای ارضا کردن او و لذتی خودتان از اٌن رابطه نمٌبرٌد برای همٌن بعٌد نٌست با 

پاسخ اره ارضا شدم ، ٌا اٌنکه نه دٌگه ادامه نده مواجه بشٌد با توجه به شناختی که از همسرتان پٌدا 

 مٌکنٌد اٌن شما هستٌد که از حاالت و نشانه ها باٌد متوجه شوٌد که او به ارگاسم نزدٌک است ٌا خٌر 

بعد از رابطه جنسی راجع به آن صحبت کنٌد و ٌکدٌگر را در آؼوش بگٌرٌد ، بگوئٌد از کدام حرکات 

 لذت بٌشتری برده اٌد به همسرتان 

بگوئٌد فوق العاده بود و اورا تحسٌن کنٌد ، اثرات مثبت ٌک رابطه زناشوئی کامل بسٌار زود نماٌان 

. مٌشود همانطور که اثرات منفی ٌک رابطه نا مناسب زود مشخص مٌشود 

 " .الل " باشد و زن " كر " براي ٌك زندگً سعادتمندانه ، مرد باٌد 

 (سروانتس  )



 

 دوران بارداری و آمیزش جنسی: فصل دوازدهم 

 تماس جنسی دوران بارداری چگونه باٌد باشد ؟

آٌا می توانٌم در طول بارداری آمٌزش داشته باشٌم؟ معموالً در ٌک بارداری عادی نزدٌكی برای زن 

 هفته آخر بارداری ممنوع 4برخی پزشکان آمٌزش جنسی را در . باردار سالم و همسرش اٌرادی ندارد

.می کنند، ولی همه پزشکان با اٌن نظر موافق نٌستند  

البته اگر در معرض زاٌمان زودرس . معموالً زوجٌن می توانند فعالٌت جنسی قبلی خود را ادامه دهند

.باشٌد ٌا به تشخٌص پزشك خود دچار حاملگی پرخطر باشٌد بهتر است از نزدٌكی خودداری نماٌٌد  

 آٌا آمٌزش جنسی در دوران بارداری به جنٌن آسٌب می رساند ؟

آمٌزش جنسی و . معموال زوج ها می خواهند بدانند که آٌا فعالٌت جنسی به جنٌن صدمه می رساند ٌا خٌر

جنٌن در محفظه عضالنی . انزال، هٌچ ٌک در بارداری عادی خطری برای مادر وجنٌن نخواهد داشت

اٌن كٌسه حاوی ماٌعی به نام ماٌع . رحم و درون ٌك كٌسه محافظ به نام کٌسه آمنٌوتٌک قرار دارد

به عالوه ٌک پوشش .آمنٌوتٌک است كه جنٌن را در برابر ضربات و صدمات احتمالی محافظت می كند

با اٌن حال اگر هنوز .مخاطی ضخٌم دهانه رحم را می پوشاند كه مانع از انتقال عفونت نٌز می شود

.نگرانٌد و پرسشی در اٌن باره دارٌد، می توانٌد نظر پزشک خود را در اٌن زمٌنه جوٌا شوٌد  

 آٌا مٌل جنسی در دوران بارداری تؽٌٌر می کند؟

:عموماً تماٌل جنسی زنان باردار از ٌکی از دو الگوی زٌر پٌروی می کند  

طی سه ماهه اول : کاهش مٌل جنسی در سه ماهه اول و سوم بارداری و افزاٌش آن در سه ماهه دوم . 1

طی سه ماهه سوم ممکن است افزاٌش وزن، بزرگ شدن شکم و . ممکن است دچار تهوع و ضعؾ باشٌد

اٌن حالت طبٌعی . حساسٌت سٌنه ها و ساٌر مشکالت باعث شوند کمتر مٌل به تماس جنسی داشته باشٌد

در مورد حس خود با همسرتان صحبت کنٌد و سعی کنٌد راهی بٌابٌد که برای هر دوی شما . است

.رضاٌت بخش باشد  



فارغ شدن از نگرانی در مورد احتمال . بارداری در بعضی زنان باعث افزاٌش مٌل جنسی می شود. 2

در برخی موارد، ٌک زن در دوران بارداری است . بارداری به برخی از زنان احساس رهاٌی می بخشد

اٌن موضوع به . که برای اولٌن بار به اوج لذت جنسی می رسد و ٌا چند بار اوج لذت را تجربه می کند

.دلٌل افزاٌش فعالٌت هومورنی و بٌشتر شدن گردش خون لگن است  

 آٌا بارداری می تواند موجب تؽٌٌر در مٌل جنسی همسر شود؟

بعضی از مردان خانم باردار خود را جذابتر از هر وقت دٌگر می بٌنند و گروهی دٌگر از شدت ! بله

. نگرانی برای سالمت مادر و جنٌن تماٌالت جنسی خود را سرکوب کرده ٌا اصالً آنرا احساس نمی کنند

در هر صورت صحبت کردن می تواند باعث شود تا تؽٌٌر در رفتارها برای طرؾ مقابل قابل درک 

.شود  

 چه وضعٌتهاٌی برای ٌک زوج باردار مناسب و راحت تر است؟

ممکن است با پٌشرفت بارداری متوجه شوٌد که انتخاب وضعٌت های جدٌد برای آمٌزش جنسی ضروری 

به . ممکن است شکم شما باعث شود انتخاب برخی وضعٌت ها برای شما ناراحت کننده باشد. است

 (تاقباز  )از خوابٌدن به پشت  (نزدٌك به چار ماهگی  ) هفتگی 16عالوه، توصٌه می شود که از حدود 

 چرا که در اٌن حالت؛ ممكن است فشار ناشی از وزن رحم بر روی عروق اصلی لگن  خودداری كنٌد 

بهتر است برای آمٌزش جنسی ٌا به پهلوی خود بخوابٌد و . موجب اختالل در گردش خون اٌن ناحٌه شود

.ٌا باال قرار گٌرٌد  

:نكته ها   

در اٌن مورد نٌز نگران نباشٌد چون ! ممکن است چندی بعد از اوج لذت جنسی جنٌن شما تکان بخورد

اٌن افزاٌش تحرک بدلٌل افزاٌش جرٌان خون ناشی از افزاٌش ضربان قلب شماست نه بخاطر اٌنکه جنٌن 

.احساس درد می کند ٌا از آنچه روی داده چٌزی فهمٌده است  

برخی زنان فکر می کنند که بدلٌل افزاٌش اندازه و تؽٌٌرات جسمانی ناشی از بارداری، جذابٌت خود را 

ممکن است بعد از مقاربت احساس گرفتگی در شکم ٌا حساس شدن ناراحت کننده در . از دست داده اند

در مورد اٌن احساسات خود با همسرتان صحبت کنٌد، درک متقابل و محبت می . سٌنه ها داشته باشند

.تواند به هر دوی شما کمک کند  

 چه زمانی باٌد از آمٌزش جنسی اجتناب کرد؟

اگر سابقه زاٌمان پٌش از موعد . برخی وضعٌت ها باٌد شما را نسبت به عدم انجام آمٌزش آگاه سازد

اوج لذت . ممکن است پزشک شما را آمٌزش جنسی و ٌا رسٌدن به اوج لذت جنسی باز دارد. دارٌد

 (منی  )مواد شمٌاٌی موجود در ترشحات جنسی مرد . جنسی باعث انقباض های خفٌؾ رحمی می شود

بنابراٌن شاٌد بهتر باشد که همسر ٌک زن باردار از . نٌز می توانند باعث تحرٌک انقباضات رحمی شوند

.تخلٌه ترشحات جنسی خود داخل واژن اجتناب کند  



اگر سابقه سقط خود به خودی داشته باشٌد ممکن است پزشک شما را از رابطه جنسی و رسٌدن به اوج 

.با اٌن حال هٌچ رابطه ای بٌن آمٌزش جنسی و سقط خود به خودی پٌدا نشده است. لذت بر حذر دارد  

:در صورت وجود موارد زٌر از فعالٌت جنسی پرهٌز کنٌد  

؛ نارساٌی دهانه رحم(پاٌٌن واقع شدن جفت در رحم  )جفت سه راهی -  

سابقه زاٌمانهای مكرر ؛ چندقلو بودن حاملگی-  

آؼاز پٌش از موعد دردهای زاٌمانی؛ پاره شدن کٌسه آب-   

دٌابت و حاملگی های پرخطر-   

درد به هنگام آمٌزش جنسی -  

خونرٌزی و ٌا ترشح بدون علت از واژن-  

وجود ضاٌعه بهبود نٌافته هرپسی در همسر-   

 .پٌش از ازدواج چشم هاٌتان را باز كنٌد و بعد از ازدواج آنها را روي هم بگذارٌد

 (فرانكلٌن  )

 

 افزایش سایز آلت با تمرین و ماساژ بدون دارو و دستگاه: فصل سیزدهم 

  آموزش بزرگ کردن ساٌز آلت تناسلی به روش پنٌمور

  اٌن روش. روش پنٌمور به عنوان ٌکی از معتٌرترٌن روشهای بزرگ کردن آلت تناسلی در دنٌا مٌباشد 

  که بر پاٌه ٌکسری تمرٌنات مخصوص روزانه بنا شده است ، در حقٌقت بی عارضه ترٌن روش



  تا به امروز.اٌن روش سالهاست که در کشورهای آمرٌکاٌی و اروپاٌی استفاده مٌشود . محسوب مٌشود 

  تحقٌقات مفصلی بر روی اٌن روش انجام شده و امروزه توسط پزشکان سکسولوژٌست در سراسر دنٌا

  توصٌه مٌشود

 مشاهده شده است که اگر اٌن تمرٌنات را به دقت و بدون وقفه انجام دهٌد ،معموال ً اثر آن بعد از سه هفته

 تا 1/  سانتٌمتر به محٌط آلت تناسلی اضافه 2معموال ً بٌن. ماه کامل مٌشود 6تا ٌک ماه شروع شده و تا 

  گزارش98% درصد موفقٌت اٌن روش تا به امروز .  مٌشود 5به طول و حدود   سانتٌمتر10تا 5 / 3

 بطور.دٌده شده است که بروز آثار اٌن روش به ٌکسری از فاکتورهای فردی ارتباط دارد .شده است 

  مثال سٌگار باعث تضعٌؾ آثار اٌن روش شده و برعکس ، تؽذٌه مناسب و مرتب انجام دادن اٌن

  تمرٌنات باعث تقوٌت اٌن روش مٌشود

 همانطور که. مطالعات نشان داده عوامل خارجی نٌز مٌتواند در رشد و نمو آلت تناسلی نقش داشته باشد 

 متاسفانه گزارش شده است که. ذکر شد سٌگار از جمله عوامل مهم با اثر منفی بر روی اٌن روش است 

 همچنٌن لباسهای زٌر تنگ ، . آلودگی هوا در نواحی شهری هم همانند سٌگار دارای اثر منفی مٌباشد 

 ماٌوهای شنا و لٌاسهای تنگ ورزشی مثل لباسهای سوارکاری هم اثر منفی دارند و ٌرعکس ورزش ، 

اثری بسٌار مطلوب بر اٌن روش دارد روشهاٌی ... بخصوص ورزشهای پر تحرک مثل دوٌدن ، شنا و 

  :که از انجام آنها باٌد اجتناب کرد

بسٌاری از ساٌتها با استؽاده از تبلٌؽات کاذب اقدام به فروش قرص هاٌی برای : استفاده از دارو 

ساٌز آلت تناسلی مٌکنند ، باٌد توجه کرد که تاکنون هٌچ داروٌی برای اٌن امر ساخته نشده است  افزاٌش

  .اٌن قرصها بی تاثٌرند و تمامی

اٌن روش که به ساکشن آلت تناسلی معروؾ است ، به دلٌل مکٌدن آلت : استفاده از دستگاه مکنده 

  .رسٌدن خون بٌشتر به آلت تناسلی شده که اٌن روش همراه با درد و کبودی عضو مٌباشد باعث

  دقٌقه به20اٌن روش که در قدٌم مرسوم بوده ، وزنه های مختلفی را به مدت حدودا : استفاده از وزنه 

  .آلت تناسلی وصل مٌکردندکه اٌن روش باعث بٌماری قانقارٌا مٌشود

  در اٌن روش با استفاده از!!!روشی کامال خطرناک همراه با درد زٌاد و احتمال مرگ : عمل جراحی 

 عمل جراحی پالستٌک مقداری چربی به آلت تناسلی تزرٌق مٌکنند که عالوه بر هزٌنه باالی جراحی ، 

  .مدت زمان دوره نقاهت زٌاد است

  :نکته هاٌی در اٌن زمٌنه



   سانتٌمتر مٌباشد ، همچنٌن استثناعاتی هم وجود دارد ولی به15 تا 11ساٌز آلت تناسلی در مردان بٌن 

  سانتٌمتر باشد و نتوان5خاطر داشته باشٌد کوچکی آلت زمانی مشکل ساز است که طول آن کمتر از 

  افرادی هستد که با داشتن آلتی (بزرگ بودن آلت تناسلی  )عمل نزدٌکی را انجام داد ، در همٌن رابطه 

  سانتی از بزرگی آن رنج مٌبرند و باٌد اضافه کرد درصد کمی از زنان قادر به تحمل آلتی بزرگتر از 20

  .سانتٌمتر هستند 20

  اٌن تمرٌنات باٌد بطور مستمر و پٌگٌر انجام و با دقت به دستورات آن عمل شود تا حداکثر اثر را نشان

  .دهد

  .اثر اٌن تمرٌنات ممعموال ً در مدت کمتر از ٌک ماه ظاهر و تا شش ماه کامل مٌشود

  . روز متوالی هم استراحت کرد2روز در هته انجام شود و 5تمام اٌن تمرٌنات باٌد 

  .بهتر است موهای اطراؾ آلت تناسلی را کوتاه کنٌد

  باٌد دقت کنٌم هدؾ از اٌن تمرٌنات بزرگ کردن آلت تناسلی مٌباشد و نباٌد در اثر زٌاده روی به خود

اگر درد و ٌا هرگونه زخم در اثر اٌن تمرٌنات انجام شد ، باٌد بدانٌد زٌاده روی کرده  .آسٌب وارد کنٌد

  .کنٌد تا درد برطرؾ شود اٌد و باٌد استراحت

   .باٌد دارای ذهنی مثبت باشٌد تا بهترٌن اثر را درٌافت کنٌد

  :خالصه برنامه روزانه

 (  دقٌقه1 )استفاده از حوله گرم   -1

  (  دقٌقه30 تا 25 )تمرٌنات کششی   -2

  (  دقٌقه1 )تمرٌنات رشد و گردش خون   -3

  استفاده ار ماده لٌز کننده  -4

  (  دقٌقه20 تا 10 )تمرٌنات جلکٌنگ   -5

  (  دقٌقه10 تا 5 )ماساژ و گرم کردن   -6

  استفاده از حوله گرم  -1

  ٌک حوله ٌا پارچه تمٌز را انتخاب کرده و توسط گرما و ٌا در آب گرم آن را گرم کرده و به مدت

دقٌقه به دور آلت تناسلی بپٌچٌد و ٌا اگر مٌخواهٌد تمرٌنات را در حمام انجام دهٌد مٌتوانٌد به مدت 1

اٌن کار باعث افزاٌش خونرسانی و االستٌسٌته آلت .ثانٌه آلت تناسلی را زٌر آب گرم نگه دارٌد 30

  هر چه خونرسانی به آلت تناسلی بهتر باشد ، رشد آن بهتر و سرٌعتر خواهد بود.مٌشود  تناسلی



  تمرٌنات کششی  -2

 افرادی که مٌخواهند آلت تناسلی آنها بٌشتر رشد طولی.اٌن تمرٌن باعث افزاٌش طول آلت تناسلی مٌشود 

 چندٌن نوع تکنٌک در اٌن زمٌنه وجود دارد که.داشته باشد مٌتوانند بٌشتر از اٌن تکنٌک استفاده نماٌند 

 اٌن تمرٌنات را مٌتوانٌد در حالت اٌستاده و ٌا. شما مٌتوانٌد ٌکی را انتخاب کرده و آن را انجام دهٌد 

نکه مهم در مورد اٌن تمرٌنات اٌن است که حتما ً آلت .نشسته انجام دهٌد که به شرح زٌر می باشد 

  . شل باشد ، زٌرا در ؼٌر اٌنصورت آثار تمرٌنات ظاهر نخواهد شد تناسلی

  :تکنٌک اول

سر آلت تناسلی را با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد : الؾ

 Flaccid  (محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود آنقدر)در حالت استراحت ٌا : الؾ  

 و به مدت (نباٌد احساس درد داشته باشٌد)آلت تناسلی را بسمت جلو بکشٌد تا حدی که مٌتوانٌد : ب 

 دقٌقه نگه دارٌد ، بعد از هر ٌک دقٌقه آن را آرام رها کرده و به مدت چند ثانٌه استراحت کنٌد و سپس5

  دوباره انجام دهٌد

 ( درحالت شل ) بار آنرا 30دقٌقه آلت تناسلی را رٌلکس کرده و 1دقٌقه اول به مدت 5بعد از : ج 

  .بچرخانٌد

  دقٌقه در5انجام دهٌد و بعد از هر )باال ، پاٌٌن ، چپ و راست (مراحل فوق را در چهار جهت دٌگر : د 

  هر جهت ، مرحله ج را تکرار کنٌد

   بار به سمت جلو بکشٌد10دقٌقه ، آلت تناسلی خود را 1بعد از اتمام مراحل فوق به مدت : ه 

  :تکنٌک دوم

  سر آلت. اٌن تکنٌک بسٌار شبٌه تکنٌک اول است و بارها اٌن تکنٌک با موفقٌت روبرو بوده است 

  : تناسلی را با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد

  (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود)در حالت استراحت : الؾ 

  و به مدت (نباٌد احساس درد داشته باشٌد)آلت تناسلی را بسمت جلو بکشٌد تا حدی که مٌتوانٌد : ب 

 به آن استراحت دهٌد ( ثانٌه10حدودا ً )دقٌقه نگه دارٌد و سپس آنرا آرام رها کرده و به مدت چند ثانٌه 1

. 

  . دقٌقه استراحت کنٌد10 بار تکرار کنٌد و سپس به مدت 20 تا 15عمل فوق را : ج 

  :تکنٌک سوم



 سر آلت تناسلی را با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد

 (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود)در حالت استراحت ٌا : الؾ 

   ثانٌه آنرا به سمت جلو15 بار و هر بار به مدت 10به صورت رٌتمٌک آلت تناسلی را به تعداد : ب 

 .بکشٌد و رها کنٌد 

 تکرار کنٌد ( بار10) و پاٌٌن  ( بار10) ، چپ  ( بار10 )عمل فوق را در سه جهت راست :ج 

  سر آلت را کمی بمالٌد تا به حالت نٌمه راست شده برسد ، سپس آلت را گرفته آن را در حالتی که: د 

سپس عمل : مٌچرخانٌد به سمت بٌرون بکشٌد و سپس رها کنٌد ه (نباٌد آنقدر بکشٌد که درد اٌجاد شود) 

 .فوق را در دو جهت راست و چپ تکرار کنٌد

  تمرٌنات رشد و گردش خون  -3

 بعد از تمرٌنات کششی حتما ً باٌد تمرٌنات رشد و گردش خون را انجام داد ، زٌرا باعث افزاٌش گردش

 روش کار به اٌن شکل است که آلت تناسلی را به.خون در آلت تناسلی شده و موجب رشد آن مٌشود 

 باٌد مواظب باشٌد تا . ( بار30 )سمت جلو نگه داشته و با دست دٌگر ضربات آرامی به آن وارد کنٌد 

 ضربات به مناطق حساس مانند بٌضه ها برخورد نکند

 استفاده ار ماده لٌز کننده  -4

  قبل از شروع تمرٌنات جلکٌنگ مٌباٌست به مقذار کمی ماده لٌز کننده مانند ژل لوبرٌکانت را بر روی

 آلت تناسلی بمالٌد زٌرا باعث راحتی در انجام تمرٌنات جلکٌنگ مٌشود

 تمرٌنات جلکٌنگ  -5

  افرادی که مٌخواهند آلت تناسلی آنها بٌشتر رشد.اٌن تمرٌن باعث افزاٌش محٌط آلت تناسلی مٌشود 

  چندٌن نوع تکنٌک در اٌن زمٌنه وجود. محٌطی داشته باشد مٌتوانند بٌشتر از اٌن تمرٌن استفاده نماٌند

  نکته مهم اٌن مرحله انجام اٌن تمرٌنات. دارد که شما مٌتوانٌد ٌکی را انتخاب کرده و آن را انجام دهٌد 

 در حالت نٌمه راست شدۀ آلت تناسلی مٌباشد 

 : تکنٌک اول

  پس از استفده از لوبرٌکانت و وقتی آلت تناسلی نٌمه راست شد ، توسط انگشتان شست و اشارۀ دست

  چپ حلقه ای درست کرده پس از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و آن را



بدوشٌد ، باٌد حتما ً حرکت دست و تماس آن با آلت به سمت جلو باشد ، سپس همٌن کار را با دست 

که اٌن  (به علت تجمع خون)با اٌن کار سر آلت تناسلی شما قرمز و بزرگ مٌشود . انجام دهٌد  راست

. انتظار است ، در اٌن مرحله از دست زدن به نوک آلت بپرهٌزٌد زٌرا بسٌار حساس است  امر مورد

اٌن تمرٌنات آلت تناسلی شما کامال ًشد و ٌا نزدٌک به حالت انزال رسٌدٌد باٌد کمی صبر  اگر در حٌن

حالت نٌمه .  بار 500 تا 300 بار ، در هفته دوم 300 تا 200اٌن روش را درهفته اول  کنٌد تا دوباره به

  بار و ٌا بٌشتر انجام دهٌد500و در هفته های بعد  راست برگردد

 : تکنٌک دوم

  پس از استفاده از لوبرٌکانت ، در حالت شل مانند عمل دوشٌدن ، با استفاده از هر دو دست آلت را به

 اٌن تمرٌن باٌد در حالت شل انجام گٌرد و اگر در حٌن. بدوشٌد  (مانند تکنٌک قبل)سمت پاٌٌن و خارج

 اٌن تمرٌنات آلت تناسلی شما کامالً  Erect شد و ٌا نزدٌک به حالت انزال رسٌدٌد ، باٌد کمی صبر کنٌد

 بار انجام دهٌد 100عمل فوق را . تا دوباره به حالت استراحت و ٌا شل برگردد .به مدت دو هفته در هر 

  بار در هر تمرٌن200 بار انجام دهٌد و در هفته های بعد اٌن کار را به 100بار تمرٌن عمل فوق را 

  برسانٌد

 : تکنٌک سوم

  پس از. اٌن تمرٌن برای کسانی توصٌه مٌشود که مٌخواهند سر آلت تناسلی خود را هم بزرگ کنند 

 استفاده از لوبرٌکانت و وقتی آلت تناسلی به حالت نٌمه راست شده درآمد، توسط انگشتان شست و اشارۀ

 دست چپ حلقه ای درست کرده سپس از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و

 اٌن کار.سپس اٌن عمل را با دست دٌگر انجام دهٌد.ثانٌه نگه دارٌد 5دست را نزدٌک سر آلت به مدت 

  دقٌقه در هر تمرٌن انجام دهٌد15 تا 10را مٌتوانٌد به مدت 

  ماساژ و گرم کردن  -6

  مٌتوانٌد از.پس از انجام مراحل ذکر شده نوبت ماساژ و استراحت مٌرسد که باٌد به نرمی انجام شود 

 . حوله گرم نٌز استفاده کنٌد و در پاٌان مٌتوانٌد آلت تناسلی را شسته و آن را خشک نماٌٌد

 (بالزاك  ). خانه بدون زن ، گورستان است 



 

 (تازه عروس)آموزش رابطه جنسی برای شبهای اول: فصل چهاردهم 

 آموزش رابطه جنسی برای خانم های تازه عروس

با توجه به بررسی های صورت گرفته الزم است خانم ها ضمن بدست آوردن اطالعات جامع در 

خصوص دنٌای جنسی مردان ، روشهای تحرٌک کردن و ارضا نمودن همسر خود را نٌز بٌاموزند در 

 .همٌن راستا مطالعه مطالب ذٌل توصٌه مٌشود

 آشناٌی با دنٌای جنسی مردان

چٌز پٌچٌده ای نٌست ؟ اتفاقا خٌلی پٌچٌده است حتما فکر مٌکنٌد و بر اٌن باورٌد خود را در اختٌار 

دنٌای جنسی مردان .اٌنگونه نمٌباشد! همسرتان قرار داده و خودش همه کارهای الزم را انجام مٌدهد 

بسٌار گسترده و پٌچٌده است و برای اکثر خانم ها ؼٌر قابل حدس ، خانم ها به صورت ؼٌر ارادی تماٌل 

به خود نماٌی دارند و آقاٌان نٌز بصورت ؼٌر ارادی جذب اٌن خودنماٌی ها مٌشوند و البته قوه تخٌل 

 .آقاٌان در اٌن لحظه فعال مٌشود

جنس مذکر در طول زندگی خود بارها و بارها ذهن خود را درگٌر فکر کردن به رابطه جنسی مٌکند ، 

خٌالپردازی جنسی در مردان گسترده و دقٌق است ، اٌن گستردگی باعث شده است سلٌقه های مختلفی را 

شامل شود در نتٌجه مردی زن چاق مٌپسندد و از زن چاق تحرٌک مٌشود و مردی دٌگر زنی الؼر ، 

مردی جذب زنان با موهای بلوند مٌشود و مردی جذب زنی با موهای تٌره ، مردی جذب پوست سفٌد و 

مردی جذب زنی با پوست گندمی ، اٌنکه همه خانم ها تالش در تؽٌٌر صورت ، اندام ، رنگ پوست ، 

 .رنگ موی خود دارند و از ٌک الگو پٌروی مٌکنند لزوما به جذب همه مردان منجر نمٌشود

 موارد جذب و تحرٌک پذٌری مشترک در آقاٌان

 :لحن صحبت کردن زنان

اگر چه گفته مٌشود مردان بٌشتر با نگاه و دٌداری تحرٌک و جذب مٌشوند اما فراموش نکنٌد مردان قوه 

خٌالپردازی قوی دارند ، همه ما آدمها بر اساس روابط اجتماعی و برخوردهاٌی که در طول زندگی با 

افراد مختلؾ دارٌم از هر صدا ٌک تصوٌر ذهنی اٌجاد مٌکنٌم اٌن تصوٌر سازی برای مردان به شدت 



زنان نمٌباشد ، اما لحن صحبت کردن باعث مٌشود مرد تصوٌری از طرؾ مقابل خود اٌجاد کند ، صدای 

زن برای مرد مٌتواند محرک جنسی باشد ، پس خانم های محترم در فرآٌند تحرٌک کردن همسر خود 

لحن و تون صدای خود را تؽٌٌر دهٌد همچنٌن در روابطه جنسی با همسرتان سکوت اختٌار نکنٌد ، با 

 .صداهای تحرٌک آمٌز اورا به کارهاٌی که از آن لذت مٌبرٌد تشوٌق کنٌد

 بوی عطر

در تبلٌؽات عطرها دٌده اٌم که عنوان مٌشود استفاده از اٌن عطر باعث جذب جنس مخالؾ مٌشود ، اما 

لزوما در مورد همه ٌکسان نٌست ، همٌشه از همسر خود در مورد بوی عطر خود سوال کنٌد و به سلٌقه 

وی عطر خرٌداری کنٌد ، همٌشه از ٌک نوع عطر استفاده کنٌد ، خصوصا قبل از رابطه زناشوٌی به 

 .مقدر کم و مالٌم استفاده کنٌد

 لباس

بد نٌست بدانٌد ٌک زن عرٌان تحرٌک پذٌری کمتری نسبت به ٌک زن نٌمه عرٌان برای مردان بهمراه 

دارد ، بارها در مشاوره ها شاهد هستٌم که خانمها عنوان مٌکنند لباسهای خٌلی باز بر تن مٌکنند اما 

همسر آنها تحرٌک نمٌشوند ، لباس نقش مهمی در تحرٌک جنسی و جذب شوهر شما اٌفا مٌکند ، لباس 

های باز برای هر اندامی باعث جذابٌت مردان نمٌشود ، مردانی که اندام بلند برای آنها مهم است ، 

. لباسهاٌی که شما را بلند نشان دهد با رنگ های تٌره مٌتواند باعث جذابٌت شما برای شوهرتان بشود

اگر همسر شما از آندسته از مردانٌست که از پوست سفٌد خوشش می آٌد ، لباس تٌره بر تن کنٌد تا رنگ 

پوست شما بٌشتر نمود کند ، معموال رنگهای سٌاه و قرمز برای مردان جذابٌت جنسی بٌشتری بهمراه 

 .دارد در اٌن خصوص برای اطالع از سلٌقه شوهرتان با او صحبت کنٌد

 موی سر

خداوند در آفرٌنش انسان تنوع اٌجاد کرده است و از طرفی سلٌقه های مختلؾ ، مردی از موهای فر ، 

مردی از موهای موج دار ، مردی از موی سٌاه و مردی دٌگر از موی بلوند ، خٌلی از خانم ها موهای 

خود را بلوند کرده و متوجه مٌشوند که نگاه های بٌشتری به سمت آنها کشٌده مٌشود ، لزوما اٌن نگاه ها 

نشانه اٌن نٌست که شما جذاب هستٌد بلکه بعلت تفاوت رنگ موی سرتان با رنگ موی اقوام اٌرانی 

دٌگران به شما خٌره شده اند پس هر نگاهی را نشانه جذابٌت خود برداشت نکنٌد کما اٌنکه در کشورهای 

ؼربی زنان مو سٌاه با پوست بدن برونزه نگاه های بٌشتری را به خود جذب مٌکنند اٌن نگاه ها بواسطه 

 .تفاوت است نه جذابٌت

نکته مهم و کلٌدی برای اٌنکه مردان جذب شما شوند نٌاز نٌست صورت و بٌنی و لب و گونه و مو و 

رنگ مو و رنگ پوست و اندام خودتان را تؽٌٌر دهٌد و ٌک خانم مصنوعی شوٌد اجازه ندهٌد دٌدگاه 

ابزاری به شما شود ، اجازه دهٌد فردی که شما جزء سلٌقه های وی هستٌد شما را همانگونه که هستٌد 

اندامهای بدن بسته به تخٌالت جنسی مردان متفاوت است ، اما .انتخاب کند و شان خود را حفظ کنٌد



خداوند زن را موجودی لطٌؾ و با احساس آفرٌد ، تمامی گلبرگهای ٌک گل زٌبا هستند ، بدن زنان از 

انگشتان پا تا موی سر مٌتواند جاذبه جنسی و محرک جنسی برای مردان باشد ، اما در همه مردان 

ٌکسان نٌست ،شما بعنوان ٌک زن الزم است در اٌن خصوص با شوهرتان صحبت کنٌد چرا که 

همانطور که ذکر شد در همه مردان ٌکسان نبوده بعنوان مثال شاٌد موی سر برای مردی محرک و برای 

 ....مردی عادی باشد و

 حٌن رابطه جنسی برای شوهرتان چگونه باشٌد ؟

 بی حٌا باشٌد

برای روابط جنسی و حٌن آن ، بی حٌا باشٌد ، خجالت نکشٌد لذت ببرٌد و لذت رو به همسرتان تقدٌم کنٌد 

، برخی خانم ها تصور مٌکنند اگر در اٌن خصوص راحت صحبت کنند و بی حٌا باشند شوهرشان به 

گذشته وی شک مٌکند ، ما در دستورات دٌنی و احادٌث امامان دارٌم که موقع آمٌزش و همبستری زن 

مٌباست لباس حٌا را از تن خود در آورد و بعد از آن مجددا بر تن کند ، پس راحت باشٌد و خود را رها 

 .کنٌد

 حرکت کنٌد ، فعال باشٌد

خٌلی از خانم ها متاسفانه موقع رابطه زناشوٌی خود را تنها در اختٌار همسرشان قرار مٌدهند و هٌچ 

فعالٌتی انجام نمٌدهد ، طبٌعی است که بعد از چند ماه همسرتان نسبت به شما سرد شود ، در حٌن رابطه 

 .جنسی مبتکر باشٌد و رابطه را مدٌرٌت کنٌد

 ناز کنٌد

شوهرتان را سٌر کنٌد اما سٌراب نکنٌد ، برای تحرٌک بٌشتر بالفاصله شروع نکنٌد ، وقفه اٌجاد کنٌد ، 

. برای شوهرتان برقصٌد ، ناز کنٌد

 هٌجانی و با اشتٌاق رفتار کنٌد

برخی خانم ها بعلت عدم آمادگی قبلی ٌا دالٌل دٌگر ، فقط تماٌل دارند شوهرشان زود کارش را انجام 

دهد و تمام شود ، اگر مشکالت زناشوئی و احساسی در زندگی شما وجود دارد حتما آنرا برطرؾ کنٌد و 

 .با شوق و هٌجان همبستر شوٌد

 پٌش قدم شوٌد و تنوع اٌجاد کنٌد

شبهای تکراری، مکان تکراری، حرفهای تکراری ، حرکات تکراری ، نکنه همٌشه شوهرتان پٌش قدم 

مٌشود ؟ نکنه فقط در رختخواب رابطه دارٌد آنهم زمانی که ابتدای ازدواجتان است و فرزندی ندارٌد ؟ 

نکنه فقط شبها ؟ نکنه انقدر ٌکسری حرکت رو تکرار کردٌد که قابل حدس شده ؟ همش حرفهای تکراری 

 .؟ شما خودتان پٌش قدم شوٌد ،در جاهای مختلؾ زمانهای مختلؾ تنوع اٌجاد کنٌد



 شخصٌت مردان در رابطه جنسی

شاٌد شوهر شما در اجتماع فردی جنتلمن باشد ، اما لزوما بدٌن معنا نٌست که در رختخواب نٌز ٌک 

جنتلمن باشد ، مانع عملی کردن خٌالپردازٌهای جنسی او نشوٌد و اجازه دهٌد خودش را رها کند ، 

شخصٌت اکثر مردان در رابطه جنسی بسٌار متفاوت تر از رفتار روزانه آنها مٌباشد ، شاٌد از 

 .رفتارهاٌی خوششان بٌاٌد که حتی شما تصورشم نمٌکردٌد

 اگر شوهر شما دچار اختالل جنسی است

 دقٌقه دچار انزال شود ، اٌن 3در ابتدای ازدواج و آؼاز فعالٌت جنسی ، شاٌد همسر شما در کمتر از 

فراٌند در ابتدای دوره فعالٌت جنسی ؼٌر طبٌعی نمٌباشد هر چه تعداد دفعات نزدٌکی بٌشتر و فواصل بٌن 

 .انجام آن کمتر باشد مدت زمان انزال شوهرتان افزاٌش مٌابد

 تظاهر به ارگاسم نکنٌد

اونطور که فکر مٌکردٌد نبود ؟ تحرٌک شدٌد اما لذت نبردٌد و ارگاسم را تجربه نکردٌد ؟ اگر به تازگی 

فعالٌت جنسی خود را آؼاز کرده باشٌد ؼٌر طبٌعی نٌست شما به زمان نٌاز دارٌد مدت زمان پٌشنوازی 

را افزاٌش دهٌد ، تظاهر به ارگاسم ظلمی در حق خودتان و همسرتان است چرا که مردان به مرور 

 .متوجه آن مٌشوند و احساس ناتوانی به آنها دست مٌدهد ، ارگاسم نٌاز به تمرٌن دارد

 ممکن است از دخول لذت نبرٌد

اگر با شوهرتان رابطه دخولی داشتٌد اما از اٌن طرٌق به ارگاسم نرسٌدٌد ، تعجب نکنٌد ، نگران نباشٌد 

ارگاسم را تجربه مٌکنند نه  (چوچوله) درصد خانم ها از طرٌق کلٌتورٌس 70اوضاع کامال طبٌعی است 

 .دخول

 استرس دشمن رابطه جنسی

اضطراب ،ترس ،استرس ،از دشمنان جدی رابطه جنسی وتحرٌک پذٌری مٌباشند، شوهرتان فردا صبح 

چطور باٌد بٌدار شود و به سر کار برود ؟ شاٌد برای شما ساده باشد خب پا مٌشه مٌره سر کار اما کٌفٌت 

رابطه جنسی برای زن و مرد مشروط به آمادگی ذهنی مٌباشد ، دؼدؼه های کاری و روحی بر تحرٌک 

پذٌری و مٌل جنسی موثر است شاٌد وقتی دٌگر مناسب باشد ، رابطه جنسی صرفا دخول و انزال نٌست 

 .و مٌتوان در شراٌطی با معاشقه هر چند کوتاه زنان را تا شبی دٌگر آرامش داد

 شوهرتان بعد از رابطه جنسی زود مٌخوابد

زنان بعد از رابطه جنسی نٌاز به توجه و نوازش دارند ، اما به شما مٌگوئٌم فعل و انفعالت شٌمائی بدن 

مردان بعد از رابطه جنسی و ترشح دوپامٌن باعث خواب آلودگی آنها و خستگی آنها مٌشود بد نٌست بعد 

از رابطه جنسی با نوشٌدنی و ٌک ماساژ سراغ او بروٌد به شرطی که احساس خواب زٌاد نداشته 

 اگر مشکلی در روابط زناشوٌی هست پٌگٌری کنٌد.باشد



اگر در خصوص رابطه جنسی و رابطه زناشوٌی با همسرتان دچار مشکل هستٌد ٌا نٌاز به آموزش دارٌد 

حتما پٌگٌر شوٌد ، از مشاور کمک بگٌرٌد ٌا در دوره های آموزشی وٌژه زوجٌن شرکت کنٌد اجازه 

 .ندهٌد مشکالت مانع آرمش ، آساٌش و لذت زندگی شما شود

موارد مذکور را به کار گٌرٌد تا شوهرتان جذب شما شود چرا که شما خوشبخت ترٌن زن دنٌا خواهٌد 

. بود اگر شوهرتان دوستتان داشته و جذب شما شود

 ازدواج پٌوندي است كه از درختً به درخت دٌگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر

 (سعٌد نفٌسً  ). شد هر دو مً مٌرند" بد " مً شوند و اگر " زنده " دو 

 از کجا بفهمیم فردی قبال رابطه جنسی داشته است؟: فصل پانزدهم 

با توجه به پدٌده گسترش رابطه با جنس مخالؾ و ارتباط سهل با جنس مخالؾ ، متاسفانه عامل بدبٌنی ، 

بی اعتمادی و شک نسبت به گذشته طرؾ مقابل در امر ازدواج روبه افزاٌش است و حتی گاها باعث 

 .خودداری برخی افراد از ازدواج مٌشود

اٌن حق فردی مٌباشد که در صورتی که زندگی سالم و پاکی داشته ، انتظار داشته باشد همسری پاک در 

اصطالح قسمت وی شود ، اما فراموش نکنٌم خٌلی افراد هستند گناهانی مرتکب شده اند و پس از آنکه 

متوجه گناه خود شده اند ضمن خودداری از انجام و تکرار آن به درگاه خداوند توبه کرده و خداوند توبه 

کاران را دوست دارد و چه بسا بعد از آن متحول شده اند با اٌن پٌش گفتار سعی مٌشود به سواالتی که در 

 اٌن خصوص در ذهن افراد شکل مٌگرد پاسخ دهٌم 

سوال راٌج مگر در قرآن کرٌم ذکر نشده است که مردان پاک با زنان پاک و مردان بدکاره با زنان 

بدکاره ازدواج مٌکنند ؟ پس چرا برخی پسران که رابطه جنسی داشته اند با دختری که قبال رابطه نداشته 

 ازدواج مٌکنند ؟ 

  از سوره نور به شرح ذٌل مٌباشد 26آٌه ای که شما به آن استناد مٌکنٌد آٌه 

ا »  ُإ َن ِممَّ ٌِّباِت أ ُولِئَك ُم َبرَّ ُبوَن لِلطَّ  ٌِّ بٌَن َو الطَّ  ٌِّ ٌِّباُت لِلطَّ  اْلَخبٌثاُت لِْلَخب ٌثٌَن َو اْلَخبٌُثوَن لِْلَخبٌثاِت َو الطَّ 

قُول ُوَن لَهْم َمْػ ِفَرةٌ َو ِر ْز ٌق َكرٌٌم  ٌَ » 

زنان بد كار و ناپاك شاٌسته مردانى بدٌن صفتند و مردان زشتكار ناپاك شاٌسته زنانى بدٌن : ترجمه

صفتند و بالعكس زنانى پاكٌزه و نٌكو الٌق مردانى چنٌن و مردانى پاكٌزه و نٌكو الٌق زنانى به همٌن 

گونهاند و اٌن پاكٌزگان از سخنان بهتان كه ناپاكان دربارهشان مىگوٌند منزهند و از خدا به اٌشان 

 . آمرزش مىرسد و رزق آنها نٌكو است

آٌه ی مبارکه ی فوق بٌان ٌک امر تکوٌنی نٌست که خالؾ آن اتفاق نٌافتد، بلکه ٌک بٌان ٌک امر 

ٌعنی خداوند متعال به انسان عاقل و مإمن امر و توصٌه مٌنماٌد که در دام عشق . تشرٌعی و عقلی است



ٌک دٌگر نٌستند و به طور قطع  (همتای)ٌک زوج ٌا زوجهی فاسد قرار نگٌرد، چرا که آن دو کفو 

 . زندگی موفقی نخواهند داشت

  از سوره بقره مٌفرماٌد 221همانگونه که خداوند متعال در آٌه 

ٌر ِمْن ُمْشِر َکٍة َو لَْو أ َْعَجَبْتکُْم َو ال ُت ْنکِ ُحوا  ٌْ ٌُْإ ِمنَّ َو ألَ ََمٌة ُمْإ ِمَنٌة َخ َو ال َتْنکُِحوا اْلُم ْشِر کاِت َحتَّى 

ٌُْإ ِمُنوا َو لََعْبٌد ُمْإ ِمٌن   اْلُمْشِر کٌَن َحتَّى 

ِة َو اْلَمْػ ِؾ َرِة ِبإ ِْذ ِنه َو  ْدُعوا إ ِلَى اْلَجنَّ ٌَ اِر َو هللاَّ ُ  ْدُعوَن إ ِلَى النَّ ٌَ ٌر ِمْن ُمْشِر ٍک َو لَْو أ َْعَجَبکُْم أ ُولِئکَ  ٌْ َخ

ُروَن  َتَذ کَّ ٌَ اِس لََعل َّهْم  ٌُِّن آٌاِته لِلنَّ َب ٌُ 

با زنان مشرك ازدواج مكنٌد تا اٌمان آورند و ٌك كنٌز با اٌمان بهتر است از خانمى مشرك هر : ترجمه

چند آن خانم مورد شگفت و خوشاٌندتان باشد و با مردان مشرك ازدواج مكنٌد تا اٌمان آورند كه ٌك برده 

مإمن از آقاٌى مشرك بهتر است هر چند كه مورد شگفت و خوشاٌند شما باشد آرى مشركٌن شما را به 

سوى آتش دعوت مىكنند و خدا به سوى جنت و مؽفرتى به اذن خود مٌخواند و آٌات خود را براى مردم 

 . بٌان مىكند تا شاٌد متذكر شوند

بدٌهی است که تحقق اوامر و توصٌه های خداوند متعال، معصومٌن علٌهمالسالم و هر ناصح دٌگری، 

 . لذا اگر مخاطب توجه و اطاعت ننماٌد، آن امر واقع نمٌگردد. منوط به توجه و اطاعت مخاطب است

 اعتماد در ازدواج 

اگر دز ازدواج اعتماد وجود نداشته باشد و ازدواج با شک و تردٌد و بدبٌنی شکل بگٌرد ، آن ازدواج 

سرانجام خوشاٌندی بهمراه ندارد ، لذا توصٌه مٌشود در اٌن خصوص به گفته طرؾ مقابل اعتماد کنٌد و 

 مدام در گذشته ٌکدٌگر دنبال نقاط ضعؾ نباشٌد 

 آٌا اگر قبال با کسی رابطه جنسی داشته اٌم آنرا بازگو کنٌم ؟ 

خٌر، اگر شما داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج را به عنوان ٌک گناه بزرگ و اشتباه پذٌرفته باشٌد و 

توبه کرده باشٌد ، لزومی ندارد آنرا برای همسر خود ٌا فرد دٌگر عنوان کنٌد چرا که اعتراؾ به گناه 

تنها در مقابل خداوند جاٌز است و گذشته از اٌن مٌتواند تاثٌرات منفی در روابط زناشوئی شما بهمراه 

داشته باشد اما در اٌن بٌن افرادی هستند که صرفا جهت جلب نظر اعتماد فرد مقابل اٌن موضوع را 

بازگو مٌکنند که به اصطالح صداقت خود را به اثبات برسانند ، چه برای اثبات صداقت و چه برای 

 اعتراؾ بازگو کردن اٌن موضوع شاٌسته نمٌباشد قصد فرٌب همسر 

 آٌا ترمٌم بکارت اشکالی دارد ؟ 

 (دختر باکره  )اگر ترمٌم بکارت به منظور فرٌب همسر باشد به نحوی که فرد خود را بعنوان دوشٌزه 

معرفی نماٌد مسلما هم گناه است و هم رفتاری ؼٌر اخالقی و البته چنٌن عملی توسط پزشک ؼٌر قانونی 

 مٌباشد 



 آٌا مٌتوان بکارت را جزء شروط ضمن عقد قٌد کرد ؟ 

بله مٌتوان دوشٌزگی را جزء شراٌط عقد ذکر کرد و هر زمان که تشخٌص داده شود فرد حٌن عقد 

دوشٌزه نبوده اٌن عقد باطل است و داماد مٌتواند طلب خسارت کند که البته تشخٌص آن بر عهده پزشکی 

قانونی است و نه تشخٌص فردی ، بدٌن ترتٌب اگر داماد در شب زفاؾ ، خود تشخٌص به عدم بکارت 

همسر دهد قانونا مالک نمٌباشد و صرفا نظر پزشکی قانونی مالک است ، چه بسا مشاهده شده است 

برخی از آقاٌان چنٌن اقدامی را به عمد انجام داده و باعث آبرورٌزی دختر و خانواده وی شده اند که پس 

از بررسی و تشخٌص پزشکی قانونی ادعای آن شخص مبنی بر عدم دوشٌزگی دختر قبل از زفاؾ رد 

شده است ، الزم به ذکر مٌباشد پٌرو توصٌه های چندباره در اٌن پاٌگاه ، عدم مشاهده خون در شب 

.  زفاؾ نمٌتواند نشانه عدم بکارت باشد 

و در نهاٌت اگر شما فردی را که برای ازدواج انتخاب کرده اٌد درصد قابل توجهی از مالکها و 

معاٌرهای اساسی شما را شامل مٌشود به حرفهای او اعتماد کنٌد و زندگی خود را بر پاٌه بی اعتمادی بنا 

نکنٌد 

 (سیریوس ). آن " قلا " خانه است و زن " مغز" شوهر 

 

 خواسته های جنسی زنان: فصل شانزدهم 

کسی که برای رابطه جنسی پٌشقدم می شود ،مرد است و در برخی مواقع زنان خواسته های جنسی خود 

اما واقعٌت اٌن است .را مطرح نکرده و با بی مٌلی و گاهی اجبار او را در اٌن ارتباط مشاٌعت می کنند

که خٌلی از زنان سرد مزاج نٌستند و در کنار ٌک همسر تحرٌک کننده ،از موجوداتی ترسو و متنفر از 

آٌا دوست دارٌد همسرتان را به ٌکی از اٌن رابطه جنسی به قهرمانان داستانهای عشقی تبدٌل می شوند، 

 قهرمانان تبدٌل کنٌد ؟ 

 واقعٌت اٌن است که خٌلی از زنان سرد مزاج نٌستند و در کنار ٌک همسر تحرٌک کننده ،از موجوداتی 

 . ترسو و متنفر از رابطه جنسی به قهرمانان داستانهای عشقی تبدٌل می شند



 اٌن مشخصات مردهاٌی است که برای همسرشان شرٌک جنسی خوبی هستند، شما هم می توانٌد چنٌن 

 : رفتار کنٌد 

برای تحرٌک همسرشان وقت صرؾ می . مردهاٌی که به آرامی و با مالٌمت عشق ورزی مٌکنند- 1

.  کنند و به او فرصت می دهند تا شعله ی شهوتش به آرامی روشن شود

آقاٌونی که نمٌخواهند احساساتشان را با کلمات .مردهاٌی که در بستر نٌز با همسرشان صحبت مٌکنند - 2

عاشقانه در حٌن رابطه جنسی بٌان کنند، به اٌن نکته دقت کنند که بٌان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام 

.  و بعد از نزدٌکی به زن احساس محبوبٌت و امنٌت مٌدهد

هر بوسه عاشقانه که بر لبان همسرتان مٌزنٌد مٌتواند به مانند .مردهاٌی که در بوسٌدن مهارت دارند - 3

.  پٌامی پرقدرت بر قلب همسرتان فرود می آٌد و او را شعله ور سازد

. مردهاٌی که با چشمان خود به همسرشان نشان مٌدهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند - 4

اٌن را بدانٌد که ارتباط چشمی بٌن دو نفر نٌرومند ترٌن و موثرترٌن ارتباطات است که پٌامدش فعال 

شدن چرخه های دٌگر بدن هر دو طرؾ است، پس با نگاهی عاشقانه به همسرتان احساس محبوبٌت 

 .  بدهٌد و از مزاٌای اٌن ارتباط لذت ببرٌد

فکر نمٌکنم هٌچ زنی در دنٌا وجود داشته باشد که .مردهاٌی که با موهای همسرشان بازی مٌکنند - 5

 !  درهنگام معاشقه از چنگ زدن دستهای همسرش در موهای سرش لذت نبرد 

اٌن را بدانٌد که ارتباط چشمی بٌن دو نفر نٌرومند ترٌن و موثرترٌن ارتباطات است که پٌامدش فعال 

.  شدن چرخه های دٌگر بدن هر دو طرؾ است

زنها در پروسه آمادگی . مردهاٌی که در تحرٌک کردن همسرشان به وسٌله لمس کردن مهارت دارند - 6

.  برای نزدٌکی نٌاز دارند که با نوازش و لمس آرام، آماده عملٌات جنسی شوند

زبان عشق لمس کردن است، دستهای شما . مردهاٌی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت مٌبرند – 7

زاٌده هاٌی فٌزٌکی نٌستند بلکه فرستده هاٌی قوی اند که نٌروی جنسی شما را منتقل مٌکنند، با نوازشی 

.  عاشقانه معنای واقعی اٌن جمله را درک کنٌد

مردهاٌی که عشق خود را در بٌرون از اتاق خواب نٌز به همسرشان نشان می دهند و او را به - 8

، ٌک شاخه گل ، ٌک اس ام اس عاشقانه « دوستت دارم»ٌک . احساس و باور محبوبٌت وادار می کنند 

و ٌک تک زنگ نٌم روزی که به همسرتان احساس محبوبٌت بدهد ، مٌتواند در شب هنگام به طوفانی 

.  عشقی تبدٌل شود

کارهاٌی ماننده . مردهاٌی که پٌش از عشق ورزی خود را به لحاظ فٌزٌکی و جسمانی آماده مٌکنند- 9

مٌتوانند برای آماده کردن جسمی ... خوشبو کردن دهان، ازاله موهای زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و 

 . شما موثر باشند



فراموش نکنٌد اگر همسرتان حس کند تنها شرٌک لحظه های .مردهاٌی که به همسرشان وفادارند - 10

لذت تان است ،تالش بٌشتری برای لذت بردن مضاعؾ شما می کند 

 

 

 . دوام ازدواج ٌك قسمت روي محبت است و ُنه قسمتش روي گذشت از خطا 

 (ضرب المثل اسكاتلندي  )

 

 مناطق داغ و تحریک آمیز مردان برای زنان: فصل هفدهم 

 زنان به کدام نقاط بدن مردان توجه می کنند

در اٌن قسمی لٌستی از اعضاٌی كه آقاٌون معموال به اٌن دلٌل كه تصور می كنند خانم ها به آن قسمت ها 

اهمٌت نمی دهند، آنها را تمٌز نكرده و مراقبت های الزم را در موردشان انجام نمی دهند، را براٌتان 

امٌدوارٌم پس از مطالعه لٌست زٌر، جزء افرادی باشٌد كه از اٌن نقاط مراقبت كافی می كنند . آورده اٌم

 . و اهمٌت آن را می دانند

 ابرو

او انتظار ندارد كه ابروهای شما همانند خودش كامال دارای فرم باشد، اما ابروهای پر و در هم و بر هم 

 .  نٌز، چٌزی نٌست كه او انتظار دٌدنش را داشته باشد

اگر شما جز آن دسته از مردهاٌی هستٌد كه ابروهای پری دارند، باٌد درست : در اٌن مورد چه كنٌد

 فقط كافی است موهای بٌن دو . ابروهاٌتان را بردارٌد: كاری را انجام دهٌد كه خانم ها انجام می دهند

البته اگر قصد دارٌد موهای بٌشتری را . (فقط موهاٌی كه وسط دو ابرو قرار دارند)ابرو را بردارٌد 

 . بردارٌد، بهتر است نزد ٌك آراٌشگر بروٌد تا او اٌن كار را براٌتان انجام دهد

 ناخن



دستان شما نقطه ای هستند كه مطالب بسٌاری در مورد نظافت و بهداشت شخصی شما را در اختٌار او 

 . پس اجازه ندهٌد تا ناخن های چرك و كثٌؾ شما را از دور خارج كنند. قرار می دهند

الزم نٌست هر هفته مانٌكور كنٌد تا ناخن هاٌتان فرم داشته باشند، بلكه فقط : در اٌن مورد چه كنٌد

 هٌچ . كافٌست از داروخانه ٌك عدد سوهان خرٌداری نماٌٌد و سختی ها و لبه های تٌز آنرا صاؾ كنٌد

 .خانم دوست ندارد، كسی او را با ناخن های بد فرم و ناصاؾ در آؼوش بگٌرد

 پوست

آٌا اٌن دلٌل كافی نٌست تا شما را . هٌچ خانمی نمی تواند از لمس كردن پوست لطٌؾ و صاؾ اجتناب كند

 ترؼٌب به داشتن پوستی لطٌؾ و شاداب نماٌد؟ 

خانم ها به وسٌله كرم های نرم و مرطوب كننده با خشكی پوست در سرما مبارزه : در اٌن مورد چه كنٌد

 الزم نٌست موشك هوا كنٌد؛ فقط ٌك قوطی نرم . می كنند، آقاٌون اؼلب اٌن كار را انجام نمی دهند

. خرٌداری كنٌد و آنرا مرتبا بر روی پوست خود بمالٌد تا خشكی ها از بٌن بروند (ترجٌحا بدون بو)كننده 

 oil )افرادی كه پوست های چربی دارند، باٌد نمونه هاٌی را خرٌداری كنند كه بدون روؼن 

free) باشند، به اٌن ترتٌب مشكالتان به اسانی حل خواهد شد. 

 پا

ترك پا، قارچ های موضعی، ناخن ها بلند انگشت های پا، و بوی بد آن می تواند به راحتی او را از 

 متاسفانه زمانی كه شما كفش هاٌتان را در می آورٌد اولٌن چٌزی . برقراری رابطه با شما منصرؾ كند

اگر نتوانٌد از اٌن قسمت پنهان بدن خود به خوبی . كه ٌك خانم به آن توجه می كند، همٌن موارد هستند

 مراقبت كنٌد، او ممكن است تصور می كند كه تواناٌی مراقبت و نگهداری از ساٌر اعضای مخفی 

 . را نٌز ندارٌد

اگر پودرها و پمادهای روی مٌز جواب نمی دهند باٌد با ٌك پزشك در اٌن مورد : در اٌن مورد چه كنٌد

 . مشورت كنٌد

 گوش/ موی بٌنی 

ٌك خانم برای از بٌن . من موی گوش و بٌنی ٌك مرد را با سبٌل های بلند و نماٌان ٌك خانم برابر می دانم

 بردن سبٌل ها، آنها را موم می اندازد، دكولوره می كند و هر كار دٌگری كه از دستش بر آٌد در 

 آٌا شما نٌز نباٌد همٌن كار را انجام دهٌد؟ . اٌن زمٌنه انجام می دهد



زمانی كه : در اٌن قسمت ٌك راهنمای ساده وجود دارد كه باٌد آنرا اجرا كنٌد: در اٌن مورد چه می كنٌد

 موهای گوش و ٌا بٌنی آنقدر بزرگ شده باشند كه از سوراخ ها بٌرون بزنند، باٌد نسبت به كوتاه 

 . كردن آنها اقدام كنٌد

 دندان

دندان های لكه . لبخندی با دندان های درخشان تحت هر شراٌطی همه چٌز را به نفع شما بر می گرداند

 . دار، زرد، و پالك دار او را به راحتی به سمت دٌگری منحرؾ مٌكند

اگر مشكالت دندان هاٌتان بٌش از اندازه حاد شده باٌد، نزد دندانپزشك بروٌد؛ اما : در اٌن مورد چه كنٌد

 اگر هنوز به اٌن مرحله نرسٌده اٌد، بهتر است ٌك خمٌر دندان سفٌد كننده و دهان شوٌه خرٌداری 

 . البته باٌد اشاره كنم كه استفاده كردن از آنها را نٌز از ٌاد نبرٌد. كنٌد

 كمر 

 .، البته نه زمانی كه پر است از جوش و موهای زائدكمر شما شهوت انگٌزترٌن نقطه بدنتان است

اگر مشكل شما جوش های ؼرور است، از كرم و ٌا لوسٌون های پاك كننده : در اٌن مورد چه كنٌد

 در مورد موها هم اگر مقدار آنها كم باشد اصال مسئله ای نٌست، تا به حال كمی مو هٌچ را . استفاده كنٌد

 .اذٌت نكرده اما اگر مقدار آن بٌش از حد نرمال است باٌد به سالن زٌباٌی بروٌد و آنها را اپٌالسٌون كنٌد 

 موهای سٌنه

مردانی که دارای سٌنه های پر مو هستند از نظر زنان جذاب تر و مردانه تر هستند 

 (فٌروزه حقٌقً)دوست داشتن رو ٌاد بگٌر بعد دوست بدار

 



  رابطه جنسی دهانی برای زنان:فصل هجدهم 

معموال مردان اباٌی از اٌن کار . ٌکی از مراحل مهم پٌش نوازش رابطه جنسی دهانی مرد برای زن است

همچنٌن زنان تماٌل زٌادی برای اٌن کار دارند و . ندارند و به راحتی اٌن کار را برای زن انجام می دهند

حتی در رواٌات دٌنی اٌن که مرد الت تناسلی . دوست دارند مرد برای اٌشان اٌن تحرٌک را انجام دهد

 .زن را ببوسد بال اشکال دانسته شده است

در اٌن رابطه جنسی مرد با دهان و لبها و زبان ناحٌه کلٌتورٌس ٌا چوچوله در الت تناسلی زن را 

.  تحرٌک می کند و می مکد

برخی مردان با زبان داخل مجرا را نٌز تحرٌک می کنند که به دلٌل ترشحاتی که در اٌن ناحٌه وجود 

چوچوله ٌا کلٌتورٌس ناحٌه ای از الت تناسلی زن است که در باالترٌن . دارد اٌن کار توصٌه نمی شود

 . حد الت و جاٌٌکه لبهای کوچک در باال به هم می رسند قرار دارد

 سانتٌمتر پاٌٌن تر از مجرای ادراری 3 تا 2 سانتٌمتر پاٌٌن تر از آن مجرای ادراری و در حدود 2حدود 

در اٌن رابطه جنسی تمرکز بر کلٌتورٌس است و تحرٌک کلٌتورٌس ٌا . نٌز مجرای تناسلی قرار دارد

 . چوچوله مهم است

 تاثٌر رابطه جنسی دهانی در ارگاسم 

بسٌاری از زنان با تحرٌک دهانی کلٌتورٌس به ارگاسم می رسند و ارضا می شوند لذا اٌن رابطه جنسی 

در زنانی که دٌر ارضاٌی دارند کمک می کند تا زن ارگاسم را تجربه کند و هنگام دخول نٌز زود تر 

در الت تناسلی زن دو ناحٌه وجود دارد که تحرٌک جنسی را بٌشتر از ساٌر نقاط درک می . ارضا شود

ٌکی کلٌتورٌس است که در خارج الت تناسلی واقع است و دٌگری نقطه جی در داخل مجرای . کنند

تحرٌک اٌن نقاط باعث ارضای زن . تناسلی و در فاصله دو بند انگشت تا دهانه ورودی مجرای تناسلی

نقطه جی در رابطه جنسی همراه دخول تحرٌک می شود و تحرٌک کلٌتورٌس در رابطه جنسی . می شود

 . دهانی ٌا رابطه جنسی بدون دخول نٌز می تواند باعث ارضای زن شود

 موارد منع رابطه جنسی دهانی 

قبل از انجام رابطه جنسی دهانی باٌد زن الت تناسلی خود را با اب و صابون بشوٌد تا آلودگٌهای 

زمانی که زنی ترشح ٌا عفونتی در ناحٌه تناسلی دارد . مٌکروبی در ناحٌه نباشد و مشکلی بوجود نٌاٌد

باٌد از انجام رابطه جنسی دهانی پرهٌز کرد و اگر قرار بر رابطه جنسی است حتما از کاندوم استفاده 

امروزه کاندومهای مخصوصی برای زمان عفونت تولٌد شده که هم اثر محافظتی برای مرد دارد تا . کرد

. آلوده نشود و هم اثر درمانی برای زن دارد تا درمان شود

 

 (ضرا المثل انگلیسي  ). زن مطیع فرمانرواي قلا شوهر است



 

  رابطه جنسی مقعدی:فصل نوزدهم 

 آٌا رابطه جنسی مقعدی برای زنان لذتبخش است

 حفظ بکارت 

برخی از دخترها جهت حفظ باکرگی تا قبل از ازدواج و در عٌن حال جلب رضاٌت جنسی نامزد ، خود 

 حاضر به انجام اٌن نوع رابطه هستند 

 آٌا لذت جنسی نزدٌکی از پشت بٌش از نزدٌکی از جلوست ؟ 

از نظر فٌزٌولوژٌکی ، مقعد مناسب رابطه جنسی نمٌباشد ، بعبارتی در بدن انسان هر عضو وظاٌفی 

دارد که وظٌفه مقعد ، انجام عمل دفع مٌباشد و ٌک واحد خروجی محسوب مٌشود ، به همٌن منظور 

. ورود هر چٌزی به مقعد مٌتواند همراه با درد و ناراحتی باشد 

از نظر فٌزٌکی لذت مقاربت از واژن بٌش از مقاربت از مقعد است چرا که اٌن عضو از بدن زنان به 

همٌن منظور است ، حالت مکش واژن و ترشحات واژن مٌتواند ضمن سهلتر کردن رابطه جنسی 

واژٌنال گرمای بٌشتری را به آلت تناسلی مرد منتقل کرده و اٌن گرما تحرٌک و لذت بٌشتر را بهمراه 

 دارد 

 چرا برخی مردان بر اٌن باورند که رابطه جنسی مقعدی لذت بٌشتری دارد ؟ 

برخی از آقاٌان تحت تاثٌر فٌلم های پورنو ، به سمت رابطه جنسی مقعدی گراٌش پٌدا مٌکنند و از آنجا 

مردی  (تخٌالت جنسی )که مؽز مهمترٌن نقش را در فرآٌند جنسی بازی مٌکند ، چنانچه فانتزی جنسی 

برگرفته از اٌن ذهٌنت باشد که رابطه جنسی مقعدی لذت بخش تر است لذا ، مؽز وی به اٌن ذهنٌت پاسخ 

مثبت مٌدهد لذا آن مرد با دٌدن تصاوٌر رابطه جنسی مقعدی بٌشتر تحرٌک شده و به همٌن ترتٌب از 

انجام آن نٌز لذت بٌشتری را حس مٌکند ، گذشته از اٌن برخی افراد از ترس بارداری در رابطه واژٌنال 

 .، تن به نزدٌکی از پشت مٌدهند چرا که مٌدانند در اٌن رابطه احتمال بارداری وجود ندارد



 آٌا رابطه جنسی مقعدی برای زنان لذتبخش است ؟ 

از نظر فٌزولوژٌکی خٌر ، همراه با درد و البته عوارض بسٌار است ، اما زنان معموال زمانی که متوجه 

مٌشوند اٌن رابطه برای همسرشان لذتبخش است ، از لذتی که تقدٌم همسرشان مٌکنند و واکنش 

 .همسرشان ، تحرٌک شده و از نظر روانی از آن لذت مٌبرند 

متاسفانه ، برخی دختران نٌز جهت حفظ بکارت و حفظ طرؾ مقابل ، قبل از ازدواج راضی به انجام اٌن 

 .رابطه مٌشوند  

 رابطه جنسی مقعدی ٌک رابطه بسٌار پر خطر جنسی است 

خروجی روده  )وجود باکترٌهاٌی که هر گز با شستشو از بٌن نمٌروند درون روده و همچنٌن نواحی آنال 

و دهانه مقعد مٌتواند انتقال ساٌر بٌمارهای مقاربتی به خصوص اٌدز را سهل تر کند ، همچنٌن به شرط  (

 (اسفنکتر )سالم بودن طرفٌن نٌز اٌن رابطه می تواند برای مفعول آسٌبهای جدی به اعصاب نواحی مقعد 

. وارد کند ٌا حتی باعث پارگی شود

 .زن و شوهر اگر ٌكدٌگر را بخواهند در كلبه ي خرابه هم زندگً مً كنند

 (ضرب المثل آلمانً  )

 

پوزیشن های رابطه جنسی :فصل بیستم   

در رابطه جنسی بٌن زن و مرد راه های زٌادی برای دخول آلت مرد به فرج زن وجود دارد و ٌک زن 

 .و شوهر مٌتوانند در هر بار رابطه جنسی ٌک پوزٌشن جدٌد را امتحان کنند تا کسل کننده نباشد

 نزدٌكٌها به اٌن روش انجام مٌشود به اٌن ترتٌب :80متداولترٌن نوع انجام عمل جنسی كه حدود  -1

است كه زن به پشت مٌخوابد و رانهاٌش را از هم بازو زانوهاٌش را كمی خم مٌكندو مرد مٌان دو پای 

او قرار گرفته و پس از فرو كردن آلت تناسلٌش روی زن مٌخوابددر حالٌكه نقطه اتكا پاٌٌن تنه او روی 

در اٌن نوع عمل جنسی دخول تقرٌبآ كامل است ولی دهانه زهدان و كلٌتورٌس .زانوهاٌش است



كم تحرٌك می  (برجستگی نوك باالی آلت تناسلی زنان كه حساسترٌن نقطه زن برای تحرٌك شدن هستند)

اٌن روش برای شب زفاؾ مناسب است ولی برای زنان حامله مخصوصآ از نٌمه دوم حاملگی بعلت .شود

 .اٌنكه وزن بدن مردبر شكم زن وارد می شود مناسب نٌست

در اٌن روش زن به پشت مٌخوابد و پاها را روی شكم و سٌنه اش خم كرده و ٌا بر شانه های مرد  -2

 سانتٌمتر كوتاه تر 4 الی 3(مهبل)در اٌن حالت آلت تناسلی زن . می گذارد ٌا دور كمر او حلقه مٌزند

همچنٌن كلٌتورٌس در مسٌر .مٌشودو در نتٌجه عمل دخول آلت مرددرفرج زن بطور كامل انجام مٌشود

 .آلت تناسلی مردقرار گرفته و با تماس آلت تحرٌك می شود

در اٌن روش بعلت دخول كامل زن و مرد هر دو ارضا می شوندو از طرفی برای حامله كردن زن 

مردانی كه ماٌع لذتبخششان سرٌع مٌرٌزد می توانند هنگام انجام عمل جنسی با .امكان بٌشتری وجود دارد

زن با اٌن روش در هر رفت و برگشت آلت تناسلی خود را كامآل از آلت تناسلی زن خارج كرده و 

دوباره فرو كنندو با كم كردن حركات ماٌع لذتبخششان را دٌرتر درون فرج زن برٌزندتابٌشترٌن لذت 

 .جنسی را در وجودشان احساس کنند

زن روی لبه تختخواب نشسته و پاهاٌش را از هم باز و آوٌزان نموده و روی آرنجهای خود تكٌه می -3

برای انجام اٌن نوع .مرد بٌن پاهای او می اٌستد و آلت تناسلٌش را درون آلت تناسلی زن فرو می كند.كند

عمل جنسی باٌد چند بالش زٌر باسن زن گذاشت تا آلت تناسلی مرد وزن در ٌك سطح و رو بروی هم 

بخوبی تحرٌك  (برجستگی نوک باالی آلت تناسلی دختران)در اٌن نوع عمل جنسی كلٌتورٌس . قرار گٌرد

همچنٌن اٌن روش مناسبترٌن روش برای شب زفاؾ و پاره كردن پرده دختران است و برای .می شود

 .مردان چاق هم نزدٌكی را آسان می كند

زن به پشت خوابٌده و پاها را از هم باز مٌکندو بعد از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به -4

آرامی پاهاٌش را باز کرده و رانها را بهم نزدٌک مٌکند بطورٌکه مرد کامآل بٌن پاهای زن قرار 

اٌن نوع عمل .در اٌن حالت فشار رانها باعث تحرٌک لب های بزرگ آلت زن و کلٌتورٌس مٌشود.مٌگٌرد

 .جنسی برای ماههای اول حاملگی مناسب است ولی برای مردانٌکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نٌست

زن پاهاٌش را در طرفٌن پاهای مرد .مرد به پشت مٌخوابد و پاها را به هم چسبانٌده و دراز مٌکند-5

قرار مٌدهدو روی او مٌنشٌندوٌا زانو زده و کمی به جلو خم مٌشودو بدستهای خود تکٌه مٌدهدو آلت 

در اٌنحالت فعالٌت و حرکات رفت و آمد با زن است و با تکانهای .تناسلی مرد را در فرج خود فرو مٌکند

 .پی در پی که بخود مٌدهد موجب رٌخته شدن ماٌع لذتبخش مرد و ترشح شدن ماٌع لذتبخش خود مٌشود

در اٌن روش دخول بطور کامل انجام مٌشود و چون فعالٌت با زن است اوج لذت جنسی زن زودتر فرا 

چون بٌشتر ماٌع لذتبخش مرد بعد از رٌخته .اٌن روش برای جلوگٌری از حاملگی مناسب است .مٌرسد

همچنٌن برای مردان خسته و ٌا کسانی که آلت تناسلٌشان کامآل راست نمٌشود .شدن به پاٌٌن برمٌگردد

 .روش خوبی است



مرد به پشت مٌخوابد و زن روی او می نشٌندو ٌا زانو زده و به جلو خم مٌشوداما اٌن بار پشت زن -6

در اٌن حالت زن آلت تناسلی مرد را بدرون مهبل خود فرو مٌکندو مانند حالت قبل خود .بطرؾ مرد است

 .اٌن روش برای مردان چاق و زنان حامله مناسب است.را حرکت مٌدهدتا اوج لذت جنسی فرا برسد

در .مرد روی صندلی مٌنشٌندو زن را از پشت در آؼوش مٌکشدو آلتش را درون فرج زن فرو مٌکند-7

 .اٌنحالت کلٌتورٌس تحرٌک نمٌشود و طرفٌن زود خسته مٌشوند

در اٌنحالت دستها برای نوازش .مرد مقابل زن مٌنشٌندو آلت تناسلٌش را درون فرج زن فرو مٌکند-8

 .نقاط حساس آزاد است

زن زانو زده و به جلو خم مٌشودو ٌا سر خود را روی بالش مٌگذاردو مرد از عقب آلت تناسلی خود -9

در اٌن حالت نقطه حساس برای تحرٌک زن درون آلتش بعلت برخورد پی در پی با .را به جلو فرو مٌکند

نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحرٌک شده و زن در اٌنحالت بٌشترٌن لذت جنسی را درون وجودش 

 .احساس مٌکند

دراٌن حالت دخول کامل انجام .زن و مرد مقابل هم می اٌستندو عمل جنسی را انجام مٌدهند-10

 .نمٌشودولی کلٌتورٌس تحرٌک مٌشودو دستها برای نوازش پستانها و باسن زن آزاد است

مرد می اٌستد و زن آلت تناسلی او را به داخل فرج خود فرو مٌکند و سپس دستها را به گردن او -11

در اٌن حالت وحدت کامل جنسی .حلقه کرده و پاها را به کمر او مٌزند و درواقع به مرد آوٌزان مٌشود

 .حاصل مٌشود و دخول کامل صورت مٌگٌرد

زن دستها و سر را روی دسته صندلی مٌگذاردو به جلو خم مٌشودو مرد مانند وقتی که مٌخواهند از -12

در اٌنحالت دستها برای . با او طرؾ شوند آلت تناسلی خود را از عقب به جلو می راند(معقد)عقب زن 

 .نوازش پستانها و ساٌر قسمتها آزاد است

مرد وزن روبروی ٌکدٌگر به پهلو دراز مٌکشند و زن ٌک پای خود را بروی پای مرد مٌاندازد و -13

 .مرد به وسط پای او مٌرود و آلت تناسلٌش را درون فرج زن فرو مٌکند

اٌن حالت نٌز . زن به پهلو و پشت به مرد مٌخوابد و مرد آلت تناسلی خود را از عقب به جلو مٌراند-14

 .برای دوران حاملگی مناسب است

زن به پشت مٌخوابدومرد ٌک پهلو طوری قرار مٌگٌردکه نسبت به بدن زن عمود بوده و زٌر -15

ٌکی از مزاٌای اٌن روش اٌن .رانهای بلند شده زن قرار گٌرد بطورٌکه رانهای زن روی باسن مرد باشد

در اٌنحالت مرد مٌتواند .است که انجام آن ساده بوده و در ضمن هٌچکدام سنگٌنی دٌگری را تحمل نمٌکند

 .را با دست تحرٌک کند (برجستگی نوک باالی آلت تناسلی زن)ناحٌه فرج و کلٌتورٌس زن

انجام رابطه جنسی بر دو قسم است که شاٌد هر قسمت پوزٌشنها و حاالت مخصوص به خود را داشته که 

 پوزٌشن مٌباشد که چون درج و توضٌحات در مورد پوزٌشنهای هر بخش 80تعداد مجموع آنها بٌش از 



و در اٌنجا به سر فصلها اشاره ای .  سال ممنوعٌت دارد از درج آنها معذورٌم16برای دوستان زٌر 

 :کوتاه خواهٌم داشت 

که هارد نزدٌکی ٌا عمل دخول بٌن زوجبٌن نٌز خود به   : HARDرابطه جنسی به صورت دخول ( 1

 دوبخش تقسٌم می شود

اٌن نوع نزدٌکی همان دخول از طرٌق واژن مٌباشد که  (VAGINAL) رابطه جنسی واژٌنال (الؾ 

در روابط زوجٌن استفاده از ابزار پٌشگٌری از بارداری . نرمال ترٌن نوع رابطه هارد محسوب می شود

 (زن و شوهر  )انجام اٌن رابطه در صورتی که با رؼبت دو طرفه .در انجام اٌن رابطه توصٌه می شود 

انجام گٌرد تاثٌرات روحی و روانی مثبتی برای دو طرؾ برجا می گذارد آمٌزش جنسی بٌن زن و شوهر 

 .نٌز از نظر پٌامبر اسالم و امامان بسٌار پسندٌده شمرده شده است

دخول از راه مقعد که اٌن رابطه ٌک رابطه منفی مٌباشد و از نظر ( ANAL):  نزدٌکی مقعدی (ب 

شرعی در صورت تماٌل زن کراهت زٌاد و درصورت عدم رضاٌت زن حرام است و حتی از نظر 

برخی علماء حرام است  و از نظر پزشکی مردود مٌباشد چرا که به بافتهای عصبی نواحی مقعد آسٌب 

جدی وارد مٌسازد و انجام مکرر اٌن رابطه باعث آسٌب به انال ٌا قسمت خروجی مقعد می شود تا جاٌی 

همچنٌن از نظر پزشکی و .که در دراز مدت ممکن است کنترل عمل دفع از حالت ارادی خارج شود 

انتقال بٌمارهای مقاربتی ٌکی از روابط پر خطر جنسی رابطه از طرٌق مقعد مٌباشد که به علت تجمع 

 .باکترٌها انتقال اٌنگونه بٌمارهای زودتر مٌسر می شود

رابطه جنسی از نوع سافت ٌا نرم رابطه جنسی که در آن  (SOFT)رابطه جنسی نرم ٌا بدون دخول  (2

 عمل دخول انجام نمٌگٌرد و از اٌنرو برای زنان محسوس تر مٌباشد اٌن رابطه  نٌز انواع مختلفی دارد

بوسٌدن ، لب گرفتن ،  نوازش کردن و بکار بردن حرفهای زٌبا و عاشقانه  (LOVELY) معاشقه (الؾ 

نٌز در اٌن رابطه قرار دارد در اٌن رابطه احساسات حرؾ اول را مٌزند و بار مثبت زٌادی بهمراه دارد 

اٌن رابطه توصٌه می شود البته در اٌن رابطه دو  (نامزدی و عقد )از اٌنرو در دوران پٌش از اردواج 

 .طرؾ نباٌد سعی در تحرٌک ٌکدٌگر داشته باشند

اورال نزدٌکی ٌا نزدٌکی دهانی  از نظر پزشکی رد نشده هر چند  (ORAL ) رابطه جنسی دهانی  (ب

توصٌه هم نمٌشود در اٌن رابطه دهان نقش مهمی را اٌفا می کند لٌسٌدن و مکٌدن آلت تناسلی مردانه و 

توصٌه می شود به  (زن و شوهر)زنانه  ، نکته مهم اٌنکه اٌن نوع ارتباط فقط بٌن شرکای جنسی ثابت 

علت مساٌلی همچون  نظافت وپاکٌزگی و عدم ابتال به بٌمارهای که از طرٌق رابطه جنسی انتقال می 

ٌابند در مورد انتقال اٌن بٌمارٌها در صورت زخم بودن نواحی اطراؾ دهان و ٌا دستگاه تناسلی و تماس 

اٌن دو عضو با هم احتمال انتقال اٌن نو ع بٌمارٌها بعٌد نٌست  وارد شدن منی در دهان ٌا ماٌع ترشح 

شده از واژن زنان در دهان از نظر شرعی حرام است همچنٌن از نظر پزشکی توصٌه می شود از وارد 

شدن ترشحات خروجی از الت تناسلی مرد و زن به دهان  خوددرای شود   در اٌن رابطه افکار روانی 

 .بر کٌفٌت و کمٌت آن تاثٌر گذار مٌباشد



اما رابطه اصلی سافت نزدٌکی عبارت است از مجموع  ( SOFT ) رابطه جنسی بدون دخول (ج

 رفتارهاٌی که در آن بدون انجام عمل دخول ٌا همان هارد نزدٌکی زوجٌن ارضا می شوند

نوع خاصی از تفکرات جنسی که معطوؾ به عمل  (FETISH)رابطه جنسی عضو  ٌا عمل محور   (3

خاص ٌا عضو خاصی از بدن شرٌک جنسی می شود و افرادی که از فتٌش خاصی تبعٌت می کنند در 

. روابط جنسی خود بٌشترٌن زمان را به آن اختصاص می دهند

بهترٌن حسن ختام چٌزی نمٌتواند باشد جز فرماٌشات معصومٌن 

 :برخی دستورات و احادٌث اسالم در باب رابطه جنسی بٌن زوجٌن 

دهد همبستر شدن در پنهان صورت پذٌرد نه در حضور  هوو و ٌا فرزندى که صداى  اسالم دستور مى

:  علٌه السالم رواٌت شده است که فرمود از امام صادق. بٌند شنود وپٌکرشان را می  آنها را مى

سوگند به خداٌى که جان من در ٌد قدرت اوست،اگر مردى با “: فرموده است پٌامبرصلى هللا علٌه وآله

شنود وصداى نفسهاى زن  بٌندوصداٌشان را مى زنش در آمٌزد در حالى که کودکى بٌدار آن دو را مى

رسد اٌن کودک روى رستگارى را نخواهد دٌد، اگر پسر باشد زناکار خواهد شد،  وشوهر به گوش او مى

 ”.واگر دختر باشد زانٌه خواهد شد

در حدٌثى نبوى آمده . اسالم کراهت دارد که مردى اٌستاده مباشرت کند وآن را کاردراز گوشها مٌداند

( 501)”.با زنت جماع نکن که اٌن کار دراز گوشهاست اٌستاده ! اى على“: است

رود، با   همراه است واحتمال ضعؾ می نٌز کراهت دارد مردى در شب مسافرت که ؼالباً با اضطراب

صلى هللا علٌه وآله کراهت  ازپٌامبرصلى هللا علٌه وآله رسٌده است که حضرت. همسرش همبستر شود

( 493).مباشرت کند که آهنگ سفر دارد داشت مرد در شبى

علٌه السالم رواٌت است که  از امام صادق.نٌز بالفاصله پس از خوردن ؼذا با شکم پر نباٌد همبستر شد

با شکم پر به حمام رفتن، با شکم پربا : کند وچه بسا آدمى را بکشد مى سه چٌز بدن را وٌران“: فرمود

( 489)”.همسر آمٌزش کردن وازدواج با پٌر زنان

کند وسپس به شهوت آن زن با همسر خوٌش در  شاٌسته نٌست آدمى با شهوت زن دٌگرى خود را تحرٌک

چه، پٌامبرصلى هللا . آمٌزد، اٌن عمل برحسب رواٌت رسٌده از پٌامبرصلى هللا علٌه وآله مکروه است

مکن، زٌرا در اٌن صورت من از  با شهوت زن دٌگرى با همسرت نزدٌکى! اى على“: فرماٌد مى علٌه وآله

( 483)”.آن بٌم دارم که اگر نطفه فرزندى منعقدگردد، کودک شما نامرد وبى عقل باشد

وهنگام نزدٌکى شاٌسته نٌست زن را به شتاب اندازد، و نباٌد تا وقتى که نٌاز زن بر آورده نشده او را 

هرگاه فردى از شما “: دهد علٌه السالم اٌن چنٌن به ما تعلٌم مى حضرت على اسالم از زبان. رها سازد

حکمت اٌن کار ( 480)”.آهنگ همسر خود کرد نباٌد او را به شتاب افکند، زٌرا زنان نٌزنٌازهاٌى دارند

: فرماٌد علٌه السالم مى امام صادق. آن است که اگر زنى کامٌاب نشودچه بسا در اندٌشه مرد دٌگرى افتد



بسا کسى از شما با همسرش همبستر شود وزنش از او چنان جدا شودکه اگر حتى مرد زنگى را هم  چه“

اى صورت پذٌرد که اٌن  همسر خود کرد باٌد مٌان آن دو مالعبه پس هر کسى آهنگ. ببٌند به او در آوٌزد

( 481)”.بهتراست

هم آؼوشی را برای آخر شب بگذارٌد زٌرا برای بدن مناسب ،برای فرزند دار شدن امٌد وارتر و فرزند 

 .    عاقل تر خواهد شد 

 “،سفٌنه البحار ،همان (ع)امام رضا” 

حاللی لذت بخش تر از هم بستر شدن با همسر نٌست ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،مٌانه روی 

 .     در آمٌزش به سالمت آدمی می افزاٌد و عمر را زٌاد می کند

 “ 96،ص14،وسائل الشٌعه ،ج (ع)امام صادق ” 

چون عروسی به خانه آوردٌد، با محبت و تواضع کفش هاٌش را در آورده ،پاهاٌش را بشوٌٌد آن گاه او 

 .  اٌن چنٌن است که مهر،برکت و رحمت بر خانه و عروستان ساٌه می افکند .را به حجله دعوت کنٌد 

 “ 358ص;3، من ال ٌحضره الفقٌه،ج(ص)پٌامبر اکرم ” 

وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنٌد،گٌسوان او را نوازش کرده زلؾ تاب دارش را به چنگ گٌرٌد 

با گفته ی تو او را به خود حالل کرده ام .اٌن امانت توست که به من سپردی !خداٌا ))و آرام بگوٌٌد 

 (  (،فرزندم را مبارک ، پارسا و از پٌروان پٌامبرت قرار ده و شٌطان را از او دور فرما

 “ 500 ص5، فروع کافی ج(ع)امام صادق” 

آن گاه وضو سازٌد ،تن و روان خوٌش طراوت بخشٌد ،رو به خدای مهربان کنٌد و دو رکعت نماز عشق 

 .                                                           به عروس خود نٌز بگوٌٌد همٌن کار را بکند.به جای آورٌد 

 “  239، مکارم االخالق ص (ع)امام صادق” 

پٌش از اٌن که با عروس خوٌش به بستر زفاؾ روٌد،هدٌه ای به وی بدهٌد ،با اٌن کار عشق و آرامش را 

 .  به او هدٌه کرده اٌد

 “  12 ص215، وسائل الشٌعه ج(ع)امام صادق” 

شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمٌده و منتظر آؼوش گرم شماست،خود را به کاری سر گرم 

نکنٌد،زمان را طول ندهٌد ،مبادا همسرتان به خواب برود، چرا که زنی اٌن چنٌن ،تا بٌداری شوهر 

 .                                                                                                                   همواره مورد نفرٌن فرشتگان است

 “ 17، همان ص (ص)پٌامبر اکرم” 



بهترٌن شما کسی . خانمها شرم و آرزم صفت پسندٌده و نٌکوی شماست ،اما حٌا از شوهر ،ناپسند و بٌجا

است که چون با شوهر خلوت کند ،لباس حٌا از خود بٌفکند و چون لباس بپوشد ،جامه ی شرم و حٌا را 

 .                نٌز بپوشد و زٌباٌی ها  و دل رباٌی های خود را به دٌگران عرضه مدارد

 “ 14، همان،ص(ع)امام صادق” 

 شب هنگام که پرده ها فرو می افتد ، خواب بر پلک ها چٌره مٌشود بر هٌچ بانوٌی روا نٌست که 

باٌد لباس از تن به در آٌد ،کنار شوهر بٌارامٌد و .بخوابد،مگر آن که خوٌشتن را به آؼوش شوهر بسپارد 

 .                    اٌن چنٌن خود را به شوهر عرضه داشته اٌد .پوست بدن خوٌش به بدن شوهر بچسبانٌد 

 “  126 ،ص14، همان ، ج(ص)پٌامبر اکرم” 

روا نٌست شوهر خود را از بهره ! هر جا که شوهرتان شما را به خلوت بخواند ،همان جا بهشت شماست

 .وری جنسی و لذت حالل منع کنٌد 

 “ 112، همان ،ص(ص)پٌامبر اکرم” 

لذٌذ ترٌن چٌزها در اٌندنٌا آمٌزش با همسر است . دنٌا و خوشی های آن برای شما آفرٌده شده است 

 .                                                        چنان که لذت بخش ترٌن کاردر باغ بهشت نٌز همٌن است.

 “  321،ص5، کافی ،ج(ع)امام صادق” 

قبل از هم خوابگی خود را از شوهرتان . چه لذتی باالتر و چشم نواز تر از دٌدن بدن عرٌان همسر است 

 .                                                               درٌػ مدارٌد ،بگذارٌد شوهرتان شما را ببوٌد و ببوسد

 

 “ 71، حلٌه المتقٌن ،ص(ع)امام صادق” 

چون به آمٌزش می پردازٌد  گناهانتان چون .وقتی به سوی همسرتان می روٌد ،در آؼوش فرشتگانٌد

 .            برگ درختان فرو می رٌزد و چون ؼسل مٌکنٌد خود را می شوٌٌد ،از گناهان بٌرون می روٌد 

 “ 496، ص5، کافی، ج(ص)پٌامبر اکرم” 

 .                                             هنگام آمٌزش به طور کامل برهنه و عرٌان نشوٌد و زٌر پوشی هر چند نازک به تن داشته باشٌد 

 “  85 ،ص14، وسائل الشٌعه ،ج(ص)پٌامبر اکرم” 

مرد را به حال خود بگذارٌد با وی در نٌاوٌزٌد او را به اجبار به سوی خود نخوانٌد مرد نٌازمند عشوه 

 .         گری و طنازی است نه زور و اجبار

 “  67، حلٌه المتقٌن ،ص(ص)پٌامبر اکرم” 



سخن گفتن با پروردگار لذت بخش و روح افزاست،اما وقتی شوهرتان شما را به خلوت خوٌش مٌخواند، 

 .         نماز را طول ندهٌد و خرامان به سوٌش بشتابٌد

 “  508 ص 5، کافی ج (ص)پٌامبر اکرم ” 

هنگام در آمٌختن با همسر خوٌش ،ٌکدٌگر را ببوٌٌد ،ببوسٌد ،عشق بازی کنٌد و با سخنان محبت امٌز 

 .،عشق را به او پٌش کش کنٌد 

 “  110،ص3، محجه البٌضاء ،ج(ص)پٌامبر اکرم ” 

هنگام آمٌزش چون پرندگان شتاب نکنٌد صبر پٌشه ی خود سازٌد زنها نٌازمند وقت بٌشتری هستند مدتی 

آمادگی دو سوٌه آمٌزش را .آماده سازٌد” نه چندان طوالنی به عشق بازی بپردازٌد همسرتان را کامال

 .فرح بخش و کامل می کند

 “ 497،ص5کافی ج (ع) ، امام صادق 83 ،ص14وسائل الشٌعه ج (ع)امام علی” 

آمٌزش مکن مگر اٌنکه با همسرت بسٌار بازی کنی و سٌنه هاٌش را آرام بفشاری چون چنٌن کنی 

در اٌن حالت،شهوت از صورت و چشمان او نماٌان می .آمادگی الزم را برای در آمٌختن پٌدا می کند 

 .                                     شود و از تو همان مٌطلبد که تو از وی می خواهی 

 “ ،باب الجمع 1، سفٌنه البحار ،ج(ع)امام رضا” 

هٌچ گاه با شکم سٌر با همسر خود هم بستر نشوٌد اٌن کار موجب بٌماری و چه بسا موجب مرگ خواهد 

 .                                شد 

 “ 191،ص14، وسائل الشٌعه ج(ع)امام صادق ” 

چون شب از سفر بر می گردی،خستگی راه آرامش از تو مٌستاند بهتر است آمٌزش با همسرت را تا 

 .        صبح به تاخٌر اندازی

 “ 93،همان ص(ع)امام صادق” 

گاه وقتی قصد مسافرت داری ،دل شوره عجٌب به سراؼت می آٌد ،همسرت نٌز مضطرب و نگران 

 !                                        است آٌا بهتر نٌست در آستانه ی سفر از هم آؼوشی و نزدٌکی با او بگذری؟

 “،همان (ع)امام صادق” 

در سفر گاه همه چٌز .سفر خستگی و اضطراب نٌز دارد.سفر با شرٌک زندگی ،آرام ساز و ؼم زداست

گاه شراٌط سفر شراٌطی ؼٌر عادٌست ،بهتر است در اٌن شراٌط ؼٌر عادی از هم .براٌت مهٌا نٌست

 .خوابگی با ٌار زندگٌت بپرهٌزی

 “، همان  (ع)امام صادق ” 



 .                     چون به آمٌزش پرداختی سخن کوتاه کن ،مبادا فرزندی الل نصٌب تو گردد

 “ 87، همان ص(ع)امام علی ” 

مبادا فرزندی !وقتی به قصد فرزند ،خرامان به سوی همسر خوٌش می شتابی به عورت او نگاه مکن 

 .                   نابٌننا تو را پدٌد آٌد

   87،همان ص (ع)امام علی ” 

چون به قصد بارور کردن رحم همسرت ،نزد او آرمٌدی،با نٌتی پاک و زبانی گوٌا با خدای مهربان چنٌن 

خداٌا مرا فرزندی عناٌت فرما و او را پاکٌزه و سالم قرار ده که در خلقت او زٌاد و کم نباشد و  ))بگو 

 (                        (او را عاقبت به خٌر گردان

  “106،ص15،همان ج(ع)امام محمد باقر ” 

در حال جنابت ،به قصد بچه دار شدن ،با همسرت هم آؼوش مگرد ،بهتر است ؼسل کنی ،اندکی آرام 

اگر چنٌن نکردی و فرزندی مجنون و کم عقل نصٌبت شد کس . . .    گٌری ،پاک و طاهر شوی و سپس 

 .دٌگری جز خود را نکوهش مکن 

 “              99،ص1، همان ج(ص)پٌامبر اکرم” 

در اٌن هنگام با شهوت .در اندٌشه ی دٌگری بودن نا مٌمون است . اندٌشه آدمی به هر جا روان است 

 .        زن دٌگر نباٌد با زن خود هم بستر شوی

 “ 120،همان ص(ص)پٌامبر اکرم“

شٌطان خودش خواسته که در فرزندان آدم شرٌک شود و اٌن ماٌه ی بسی نگرانی است ،نگران مباشٌد 

خدا را ٌاد کند و از شر شٌطان به خالق نٌکی ها پناه  ((بسم هللا الرحمن الرحٌم))هنگام آمٌزش با ذکر !

 .را در دل نداشته باشد  (ع)ببرٌد اگر چنٌن نکنٌد ممکن است فرزندتان محبت اهل بٌت 

 “ 96،همان ص(ع)امام علی ” 

وقتی به قصد آمٌزش کنار ٌکدٌگر آرمٌدٌد،دو دستمال تمٌز و پاک در کنار خود قرار دهٌد ، هر کدام از 

 .         دستمال جدا گانه استفاده کنٌد 

 “  188،همان ص(ص)پٌامبر اکرم” 

هنگامی که به اوج لذت جنسی نزدٌک شده اٌد ،حتی االمکان از رٌختن نطفه ی خود به بٌرون خود داری 

مکنٌد ،بگذارٌد ؼدد جنسی آزادانه به تخلٌه بپردازند ،خود داری از تخلٌه ی نطفه ،موجب سنگ مثانه 

 . خواهد شد 

 “،باب الجمع 1، سفٌنه البحار،ج(ع)امام رضا” 



اگر به هر دلٌل عمل آمٌزش به طول انجامٌد و عمل انزال صورت نگٌرد،چه بسا موجبات سنگ مثانه 

 .                                                   از طوالنی کردن مدت هم بستری بدون انزال پرهٌز کنٌد .فراهم گردد

 “،باب الجمع 1، سفٌنه البحار،ج(ع)امام رضا” 

پس از آمٌزش ٌکباره بلند مشوٌد و ننشٌنٌد،بلکه ابتدا به طرؾ راست بچرخٌد و اندکی بعد برای ادرار 

ولو اندک برخٌزٌد ،پس از آن برای رسٌدن به تعادل وآرامش ؼسل کنٌد ،با رعاٌت اٌن آداب از سنگ 

 .                                                                   مثانه در امان خواهٌد ماند

 “،همان  (ع)امام رضا ” 

اگر آمٌزش و .مکانی خلوت در زمانی بی سرو صدا ،با دلی آرام شراٌط مناسبی برای هم بستری است 

انعقاد نطفه با دلی آرام و خالی از اضطراب صورت پذٌرد ،خون به صورت طبٌعی در رگ ها جرٌان 

می ٌابد،انتقال ژن ها طبٌعی تر انجام مٌگٌرد و در نتٌجه فرزند ،به پدر و مادرش بٌش تر شبٌه خواهد 

 .                                                                      شد

 “ 359 ،ص6،بحار االنوار ،ج (ع)امام حسن ” 

علی رؼم پرو ” کالغ”شاٌست و ناشاٌست ،در آمٌزش نٌز آدابی دارند ،:پرندگان هر کدام صفاتی دارند 

 .                 بال سٌاه و صدای ناهنجارش،در آمٌزش مخفی کاراست ،آمٌزش مخفی کارانه را از کالغ بٌاموزٌد

 “ 100،ص14،وسائل الشٌعه ،ج(ع)امام صادق” 

وقتی کودکی در اتاق است و شما را می پاٌد و حتی بی اختٌار نفس و صدای شما را می شنود،از خٌر 

اٌن لحظات دل نشٌن و بهشتی در گذرٌد ،مبادا آن کودک در بزرگی به رابطه نامشروع تن در دهد که 

 .رستگار نمی گردد

 “  500، ص5و فروع کافی ج95،همان ص(ص)پٌامبر اکرم ” 

خانم ها از آراٌش درٌػ مکنٌد ،بهترٌن مالٌم ترٌن و دل نواز ترٌن عطر را به کار برٌد زٌبا ترٌن و    

دلربا ترٌن لباس را به اندام خوٌش بپوشانٌد خود را حداقل با ٌک گردنبند زٌنت بخشٌد و صبح و شام 

 .         خود را به شوهر عرضه دارٌد ،در ٌک کالم چشمو دل شرٌک زندگٌتان را هنرمندانه برباٌٌد 

 “  112،وساٌل ،همان ،ص (ص)پٌامبر اکرم” 

مطابق مٌل خانمتان لباس بپوشٌد ،در خانه نٌز آراسته و دل ربا باشٌد ،هوش و حواس همسرتان را !آقاٌان

ماهرانه به خود جلب کنٌد ،با اٌن کار ؼدد جنسی او را نسبت به خود فعال کنٌد و عفت او را نسبت به 

 .  دٌگران فزونی می بخشٌد

 “ 80، مکارم االخالق ،ص(ع)امام رضا” 



حاللی لذت بخش تر از هم بستر شدن با همسر نٌست ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،مٌانه روی 

 .                                                           در آمٌزش به سالمت آدمی می افزاٌد و عمر را زٌاد می کند

 “ 96،ص14،وسائل الشٌعه ،ج (ع)امام صادق ” 

مرد باٌد مقداری از شهوت خود را نگه دارد که همواره تواناٌی جنسی داشته باشد ،زٌرا زن شوهر خود 

را در امور جنسی توانا بٌابد ،بهتر از اٌن است که او را ناتوان ببٌند ،مرد ناتوان نمی تواند همسر خود 

 .                                                                   را راضی نگه دارد 

 “ 180همان، ص (ع)امام علی” 

همان گونه که در امور جنسی زٌاده روی نارواست ،کم گذاردن و سستی به خرج دادن نٌز ناشاٌست 

 ماه ،امٌزش جنسی با همسر جوان خود را ترک کند حتی اگر مثٌبت دٌده 4است ،روا نٌست مرد بٌش از 

 .    باشد 

 “ 188،همان ،(ع)امام رضا ” 

حرمت کعبه را .مراقب باشٌد ،رو و پشت به قبله با همسر خوٌش هم بستر شدن ،زشت و ناپسند است 

 .                                                          نگه دارٌد و خدا و فرشتگان را از خوٌش نا خرسند مسازٌد 

 “ 14،همان ص(ع)امام صادق” 

- 3بٌن ؼروب تا تارٌک شدن هوا - 2بٌن اذان صبح و طلوع خورشٌد - 1: در اٌن اوقات آمٌزش نکنٌد 

 هنگام زلزله    - 4هنگام خورشٌد گرفتگی و ماه گرفتگی 

 “ 96،همان ،ص(ع)امام صادق ” 

در اول شب چه زمستان و چه تابستان ،امٌزش نکنٌد زٌرا معده و رگها پر است و موجب بٌماری نقرس 

 . ،سنگ مثانه ،ضعؾ چشم و چکٌدن ادرار می گردد

 “ 91، همان ص(ص)پٌامبر اکرم ” 

با همسر خود در  (قمری ) اگر فرزند کم عقل ودٌوانه و جذامی نمی خواهٌد در اول ،وسط و آخر ماه 

 .                                                                 نٌامٌزٌد چه بسا ممکن است آن چه نمی خواهٌد صورت پذٌرد

 “ 91، همان ص(ص)پٌامبر اکرم ” 

در شب عٌد فطر ،عٌد قربان و نٌمه شعبان نٌز آمٌزش به قصد فرزند دار شدن دوری گزٌنٌد چرا که 

 . ممکن است فرزند شما شرور ،معلول ،بد ٌمن و زشت رو گردد 

 “ 187 ،ص14،وساٌل الشٌعه ج(ص)پٌامبر اکرم ” 



اگر گاه چشمانت بی اختٌار ٌا با اختٌار به زنی افتاد و مسحور او شد و دلت لرزٌد ،پٌش از اٌن که پاٌت 

 .                                                                                                           بلؽزد ،چشم فرو بند و در اولٌن فرصت با همسرت هم بستر شو ،چرا که زنان همگی مانند همند

 ” 73،همان ص(ع)امام علی ” 

می توانی با  (با مشورت پزشک )چون همسرت باردار شد ،از آمٌزش بپرهٌز،تنها در ماه های اول 

 .                            وضو به نزدٌکی اقدام کنی،جنٌنی که در رحم همسرت است بسٌار مقدس و قابل احترام است

 “ 188 ص14،همان ج(ص)پٌامبر اکرم ” 

زنان به قدر کافی از عادت ماهٌانه رنج می برند روا نٌست با آمٌزش در اٌن دوران به رنج آنها بٌفزاٌٌم 

اٌن عمل عالوه بر حرمت شرعی ،ؼٌر اخالقی و ؼٌر بهداشتی نٌز می باشد ،در اٌن اوقات می توان . 

 .  از دٌگر اعضا بهره برد

 “ 571 ،ص1،همان ج(ع)امام صادق” 

دوستت )). عشق به همسر گرما بخش و انرژی زاست ،با اعالم اٌن عشق به او قلب وی را تسخٌر کنٌد

جمله ای که هٌچ گاه از قلب زن بٌرون رفتنی نٌست ،همسر خود را از اٌن کالم آتشٌن ( (دارم عزٌزم 

 . محروم نسازٌد

 “ 10،همان ص(ص)پٌامبر اکرم ” 

آمٌزش با همسر نٌز باٌد از طرٌق معمول صورت پذٌرد تا .هر کار از راه خود به انجام رسد نٌکوست 

 .               نزدٌکی با او از پشت به شدت مکروه ،نامٌمون و ؼٌر بهداشتی است . آرامش جنسی و روانی حصل آٌد

، همان (ص)پٌامبر اکرم ” 

 (ص)صلوات بر محمد و آل محمد 

 

 

 

 نپایا                                                          


