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بتوانند  بھ دلیل اجر معنوی باالی کتاب نویسنده مایل بوده ھمھ افراد با ھر توان مال 
  . ربھ کنندبا استفاده از مطالب آن زندگ  شیرین و لذتبخش  را تج آنرا تھیھ کنند و

باشیم امیدواریم با ارائھ این کتاب نقش کوچک  در شادی و خوشبخت  شما داشتھ  

  :در ارتباط باشید جیمیل سایت آدرس با فقط این خواھشمندیم برای تھیھ کتاببنابر

  ھمسر خوبسایت 

hamsarkhoob1@gmail.com  
  استف ده از مط لب کت ب از نظر شرعی مج ز ب شد . ضمن حم یت از ن شر ت 

===================================== 

پر فروش و موفق زناشویی و ھمسرداری سال تقدیم  ھای کتاب
 بھ شما :

  

  " بزرگ کردن سایز سینھ بدون عمل جراحی" کتاب 

 ٨۵آموزش بزرگ کردن سینھ دختر و رساندن بھ سایز 

 مجموعھ ای بی نظیر کھ ھمھ خانم ھا بھ آن نیاز دارند

    و متناسب داشتھ باشند  سینھ ھایی خوش فرم ھمھ خانم ھا میخواھند

 

  " کتاب پوزیشن شیرین "

این کتاب کامل ترین کتاب آموزش پوزیشن ھای زناشوی  بھ زبان فارس  است 
ھای داخل  و بطوریکھ ھمھ پوزیشن ھای موجود در فضای اینترنت از سایت 

  . خارج  در این کتاب آورده شده است

mailto:hamsarkhoob1@gmail.com
mailto:hamsarkhoob1@gmail.com
john
Stamp

john
Stamp

john
Stamp

john
Stamp

john
Stamp



    آموزش زناشویی مدرن کتاب

سایت ھمسر خوب   کتاب آموزش زناشویی مدرن 
hamsarkhoob1@gmail.com 

 

رف ، ، نشستھ، طھمھ پوزیشن ھای ممکن در رابطھ جنس  کھ عبارتند از : ایستاده
. ده اندبا حاالت متنوع و بسیار زیاد بیان ش رخ بھ رخ، معکوس، نزدیک  از عقب  

  )پوزیشن 300بیش از (

  

  دستگاه "" کتاب افزایش سایز آلت مردان بدون دارو و 

 سانتیمتر در یک دوره تمرین 8ال   3افزایش طول و ضخامت آلت بھ اندازه  -  1
 افزایش قابلیت چندبار ارضا شدن پشت سر ھم -  2

 درصد اندازه فعل  50تا  30افزایش قطر آلت جنس  حدود  - 3
 .جلوگیری از انزال زودرس و افزایش زمان نزدیک  و مقابرت -  4

 .و سخت  آلت تناسل  ھنگام نعوظ و تحریک جنس افزایش شق شدگ   - 5
 .تایید شده از طرف پزشکان و متخصصان -  6

  .آمریکا FDA و گواھینامھ سالمت از GMP دارای گواھ  -  7

  

  :در ارتباط باشید جیمیل سایت آدرس با فقطخواھشمندیم برای تھیھ کتاب ھا 

  سایت ھمسر خوب

hamsarkhoob1@gmail.com  
  از نظر شرعی مج ز ب شد . ھ  استف ده از مط لب کت بضمن حم یت از ن شر ت  

  
===================================== 
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  فھرست
  

  5ص          روش ھای موثر و عمل  ترک خودارضای فصل اول : 

  14ص                 ماساژ جنس  و تاثیرات فوق العاده آن : فصل دوم

  23  ص          در مورد پرده بکارت و انواع آنھمھ چیز :  فصل سوم

  28ص           پیدا کردن نقطھ ج  و نقش آن در ارگاسمفصل چھارم : 

  33 ص                                    پیدا کردن کلیتوریس:  فصل پنجم

  36 ص                      بھترین روش ھای آمیزش جنس  م :فصل شش

  58 ص       تاخیر ارگاسم مردان وجلوگیری اززود انزال  تم :فصل ھف

  64 ص       روشھای پیشگیری بارداری روش اورژانس  شتم :فصل ھ

  68 ص                        و مردانھ استفاده از کاندوم زنانھ فصل نھم :

  76 ص       آلت بزرگ برای زن بھتر است یا آلت کوچک ھم :فصل د

  78ص                           )oral sexسکس دھان  (فصل یازدھم : 

  87   ص                      : سکس از عقب (بدون درد) دوازدھمفصل 

  92فصل سیزدھم : نحوه معاشقھ قبل از رابطھ جنس                ص   

  95فصل چھاردھم : نکات  برای آمیزش برای اولین بار            ص   
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  خود ارضاییترک : روش ھای موثر و عملی  فصل اول

 

درصد زنان خود  82درصد از مردان و  90بر اساس مطالعات انجام شده 
  ارضای  را تجربھ کرده اند و بسیاری نیز بھ آن وابستھ م  شوند .

  

انجام عمل خودارضای  ھم در ادیان دین  (مخصوصاً اسالم) نھ  شده است و ھم 
پزشکان انجام خودارضای  صدمات جسم  و روح  بھ بر اساس نظر بسیاری از 

در جامعھ ما، بین بلوغ جنس  در  انسان میزند، پس ترک خودارضای  واجب است
سال فاصلھ باشد .  10دختران و پسران تا سن ازدواج در بسیاری از موارد شاید تا 

روح بنابراین خودارضای  بھ مدت زیاد اثرات مخرب و ویران کننده ای بر جسم و 
اکثر مشکالت جسم  و روح  پس از ترک  فرد م  گذارد . بر اساس مطالعات

  .خودارضای  از بین میروند بھ شرط انکھ سریعتر نسبت بھ ترک ان اقدام شود

  اراده و تصمیمھمھ پزشکان معتقدند برای ترک ھر نوع عادت قبل از ھر چیز 
  . الزم است

ی امراض و عادات وجود میان ھمھ ی مھم مشترك برای تخفیف و درمانسھ نكتھ
 دارد :
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ی فرد ترین قسمت عزم و ارادهدر درمان ھر بیماری یا ترك ھر عادت، مھم - 1
  برای درمان و ترك عادت است

عدم یأس و ناامیدی برای ترك و ایمان بھ عالج آن - 2  

در نظر گرفتن زمان برای ترك و درمان - 3  

 

بتواند جلوی این عمل را بگیرد را راھکارھای علمی و عملی موثر کھ 
:درزیر بیان می کنیم  

روش تایمینگ یا زمان بندی – 1  

  را نم  توان از فرد مبتال انتظار داشت کھ یک باره خود ارضایدر خودارضای  
دی م  کنار بگذارد بھ ھمین دلیل با ارائھ روش  بھ نام روش تایمینگ یا زمان بن

  توان کار را راحت تر کرد

 سال) - ماه - ھفتھ -روز -(ساعت

شروع کنید،مثال اگر در  ساعتاگر عادت دارید روزانھ خود ارضای  کنید، باید از 
روز تعداد دفعات خودارضای  را  4بار خود ارضای  م  کنید،باید ط   4روز 

  کاھش دھید.

بار و در روزھای 3بار این کار را انجام دادید،روز دوم  4یعن : اگر روز اول 
  بار این کار را انجام دھید. 3و  2و چھارم بھ ترتیب  سوم

تذکر: ( اگر میل بھ خود ارضای  نداشتید نیازی بھ انجام این کار نیست ول  در 
بار خود 3یعن  اگر روزی کھ باید  منظور شود، کم شدن برنامھ شما باید یک وعده

وعده خود خود ارضای  نکردید روز بعد اجازه ی بیشتر از دو  ارضای  کنید،
  ارضای  را ندارید.)

بھ صفر برسانید(یعن  در روز  روز توانستید میزان خود ارضای  در طول   وقت 
پنجم بھ ھیچ وجھ نباید خودارضای  کنید) باید آن را بھ طول روز تبدیل کنید یعن  

روز و تا بھ  3روز بھ  2روز از  2روز بھ  1بازه ھای انجام خود ارضای  را از 
  کنید.روز کم  7
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یک ھفتھ را بدون خود ارضای  سپری کھ تا این جا اگر خوب پیش بیایید میبینید 
  کرده اید.

 بار بھ دو 1رضای  را از ھر ھفتھ میزان بازه ھای خودا  ھفتھ پس از رسیدن بھ
 ال یک ماه است کھ بدون انجام اینحا ھفتھ یکبار برسانید، 4ھفتھ یکبار تا بھ 

  میکنید.روزگار خود را سپری   کار

تذکر: (برای راحت  کاھش بازه ھای زمان  ھفتھ ای توصیھ میشود نسبت بھ خود 
کھ بھ حمام م  روید ارضای  شرط  شوید یعن  با خود شرط کنید کھ فقط ھنگام  

روز رفتن بھ حمام در ھفتھ   بھتر است یا یک جای دیگر اما فقط یکجا این کار کنید
  بار و آن ھم در روز جمعھ باشد.) 1

ماه  12ماه بھ دو ماه وتا 1رسیدیم باید میزان بازه ھای زمان  را از  ماهحال کھ بھ 
  . برسیمسال میرسانیم تا بھ 

ھمانطور كھ انجام این عمل و اعتیاد بھ آن بھ صورت دفعي و یك مرتبھ صورت 
نگرفتھ است و بھ تدریج در زندگي فرد ریشھ دوانده است، دور از واقعیت است كھ 

داشتھ باشیم درمان و ترك آن نیز بھ صورت دفعي و یك مرتبھ صورت انتظار 
بگیرد. وقتي فردي كھ بھ عنوان مثال قبالً ھر ھفتھ یكبار استمناء مي كرده و اكنون 

با بھ كار بستن این راھكارھا آن را بھ ماھي یكبار تقلیل داده است، نشاني از 
ل برداشتھ است و بدین معني موفقیت اوست و فرد گامي بلند در جھت ترك این عم

است كھ اراده براي ترك ھمیشگي این عمل در او وجود دارد. پس ھیچ گاه نا امید 
  نشوید و بھ تالش خود تا ترك كامل این عمل ادامھ دھید

  

  روش تجربی موثر – 2

ب) و  الف) نقطھ ضعفشون فکر و خیاالت تحریک کننده ھست  خیل  ھا میگن :
 و موارد تحریک کننده دیگھ ای بعض  ھا از اینترنت 

برای مقابلھ کردن با این دو مورد ، دو روش قطع  وجود داره کھ باھاتون در 
  . میون میذارم
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  روش مقابلھ مورد الف :

فکر و خیال ناجور خیل  اوقات ناخواستھ و گاھ  خواستھ تو ذھنمون خطور میکنھ 
میاد ، فقط یک راه حل وجود داره ، ھر کاری بکن  کم یا زیاد این فکرا تو سر آدم 

  کھ اگھ اجراش کن  ، قطعا مشکل حل میشھ :

روش اینھ : ھمون چند ثانیھ اول باید جلوشو بگیری و قطعش کن  ، تاکید م  کنم 
  ھمون چند ثانیھ اول ...

یعن  ھمون لحظھ اول فوری از جات بلند شو و تغییر وضعیت بده و اجازه نده کھ 
  کنھ یا بھ اصطالح بال و پر بگیره ... این فکر ادامھ پیدا

برو سر و صورتت رو یھ آب  بزن ، اون لحظات کامپیوترت باید خاموش باشھ ، 
حتما برو در جمع ، برو تو حیاط ، برو با یک  حرف بزن ، مثال زنگ بزن بھ 

  دوستت ، خالصھ تغییر وضعیت بده در ھمون ثانیھ ھای اول ...

د ، یعن  اگھ ادامھ اشون ندی ، بعد یھ مدت زمان  از این فکر وخیاالت گذری ھستن
شرشون خالص میش  ، اما اگھ بعد از خطور فکرناجور ، تو ھم ادامھ اش بدی ، 

  مطمئن باش کم میاری و ...

بھ خصوص قبل خواب یا اول صبح موقع بیدار شدن کھ تو رختخواب ھست  ، 
  خیل  مراقب باش ...

ات از جایت بلند شو و ھمیشھ شب ھا موقع اول صبح بھ محض باز کردن چشمھ
خواب ، اگھ دیر خوابت م  بره ، تو گوش  موبایلت اھنگ گوش کن یا یھ کتاب 

صوت  قرار بده تا فکرت مشغول اونا بشھ ،  یھ کتاب غیر درس  بخون ، یک  از 
بھترین راھھا برای اینکھ شب زود خوابت ببره اینھ کھ : صبح زود بلند بش  و در 

  روز ھم نخواب  خود بھ خود شب زود خوابت م  برهطول 

  روش مقابلھ مورد ب :

با خودت فکر کن ھر دفعھ از چھ چیزھای  بیشتر ضربھ م  خوری ، یعن  چھ 
  چیزھای  اگھ وجود نداشت ، تو کارت برای ترک فوق العاده راحت تر میشد :

مثال چت کردن ، اینترنت موبایل ، دیدن فیلم زبان اصل  ، دیدن شو ، برنامھ ھای  
ماھواره ، کنترل نکردن نگاه ، شاید محتوای یھ بازی کامپیوتری تحریک کننده 

mailto:hamsarkhoob1@gmail.com
john
Stamp



    آموزش زناشویی مدرن کتاب

سایت ھمسر خوب   کتاب آموزش زناشویی مدرن 
hamsarkhoob1@gmail.com 

 

باشھ یا زیاد بازی کامپیوتری انجام دادن ، دوست  با جنس مخالف ، مدام چرخ زدن 
  اخالق  و ... در فیس بوک و یوتیوب ، سایت ھای غیر

بھترین راھکار اینھ : بھ ھر کدام از اینھا کھ نقطھ ضعفتھ و باعث شروع شدن 
  تحریکت میشھ ، نزدیک نشو یا ترکشون کن ...

اینو یادت باشھ اگھ آدم  بھ پرتگاه یا دره ای نزدیک نشھ ، امکان نداره سقوط کنھ 
...  

  

  رھایی از افکار جنسی – 3

 بھ موقع وارد شوید
 

مورد وسوسھ ھای جنس  و افکاری کھ در ذھن فرد وجود دارد یک واقعیت در 
وجود دارد کھ مانند باتالق م  ماند ھر چھ زودتر از این باتالق دور شوید بھتر م  
توانید از فرو رفتن نجات پیدا کنید بنابراین ھر گاه فکر کردید دچار وسوسھ شده اید 

 .وش ھای زیر را بھ کار گیریددر ھمان قدم اول اقدام کنید و یک  از ر
 
  

 تحریک کننده ھای خود را بشناسید
 

ھمیشھ خود سکس موضوع  نیست کھ شما را تحریک کند. بعض  مواقع خستگ  
و ب  حوصلگ  مداوم و نداشتن تفریح سالم سبب م  شود ذھن برای رفع خستگ  

است کھ  بھ دنبال سرگرم  بگردد و بسیاری مواقع افکار جنس  اولین راه حل 
یافت م  شود و فرد بھ این صورت تحریک م  شود تحریک کننده ھای مختلف  

وجود دارد ھر کس  خود بھتر م  داند چھ چیزی باعث مشغول شدن ذھن او بھ این 
مسائل م  شود و بھترین راه حل برای جلوگیری از افتادن در دام مسایل جنس  این 

بدانید چھ چیزی باعث م  شود فکر شما است کھ این تحریک کنندھا را بشناسید و 
مشغول گردد، آنگاه باید کاری کنید کھ کمتر در معرض این عوامل قرار گیرید و 
بھ طور طبیع  کمتر تحریک شوید. یک  دیگر از عوامل تحریک کننده استرس 

است تحقیقات ثابت کرده است کھ استرس باال عامل  قوی است کھ ذھن را از مسیر 
  کند و در بسیاری مواقع بھ سمت افکار جنس  سوق م  دھد. و بھ عادی خارج م

  .این ترتیب برای خود راه فراری پیدا م  کند
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 توجھ خود را بھ فعالیت ھای دیگر منحرف کنید
 

اگر در محل  ھستید کھ نم  توانید بھ سرگرم  ھای مورد عالقھ خود مشغول شوید 
ر حرکات ورزش  کھ انجام م  دھید خود را بھ نرمش و فعالیت مشغول نمایید. اگ

 .بھ اندازه کاف  سنگین باشد قاعدتا فکر شما بھ چیز دیگری منحرف نخواھد شد
اوقات فراغت خود را با یک فیلم زیبا یا یک کتاب جذاب بگذرانید سع  کنید در 

فعالیت ھای ورزش  تیم  شرکت نمایید. ھر چند فعالیت ھای خارج از منزل لزوما 
از سکس منحرف نم  کند اما م  تواند بھ شما کمک کند راحتتر فکر  فکر شما را

 .خود را از مسائل جنس  منحرف نمایید
 
  

 .در برنامھ روزانھ خود برای اوقات فراغت و بیکاری کمترین زمان را قرار دھید
 

ھر کس نیاز بھ زمان  برای آرامش و استراحت دارد، اما زمان زیادی را بھ بطالت 
  تواند نتیجھ منف  داشتھ باشد. برنامھ روزانھ خود را با فعالیت ھا و گذراندن م

رویداد ھای مختلف پر کنید. در پایان روز زمان  برای استراحت و آرامش خود 
قرار دھید، اما نھ آنقدر کھ موجب کسالت شما شود. بسیار مھم است کھ کار ھای  

ل م  دھم وقت  کھ این کار را را کھ ی خواھید انجام دھید بنویسید من بھ شما قو
درصد کار انجام شده است چون مغز شما بھ این روش بھتر  50انجام دھید بش از 

عمل م  کند و بیشتر روی ھدف شما متمرکز م  شود. اما نکتھ ای کھ در این میان 
مھم است داشتن یک ھدف با ارزش در زندگ  است ھدف  کھ بھ اندازه کاف  بزرگ 

تا بھ شما انگیزه کاف  برای فعالیت بدھد و در این صورت از  و ارزشمند باشد
فعالیت ھای خود بیشتر لذت م  برید و احساس خوب  از خود خواھید داشت کھ این 

  .احساس خوب بھ شما کمک م  کند کمتر بھ افکار ب  ارزش توجھ کنید

 با دوست صمیمی صحبت کنید
 

ار بھ نظر خجالت آور م  رسد ھمان قدر کھ این کیک  از بھترین روش ھا ست 
ھمھ افراد دوستان صمیم  دارند کھ با او راحت ھمانقدر ھم م  تواند موثر باشد.

اگر در شرایط  قرار گرفتید کھ احساس کردید تحریک شده اید و افکار شما ھستند 
تصمیم بگیرید باھم  کند رک و ب  پرده بھ او بگوییددر جھت  کھ نباید حرکت م  

نفر باھم کاری را شروع کنند حتما موفق  2شروع کنید ثابت شده کھ اگر اینکار را 
تر ھستند چون ھم از تجربیات ھم استفاده م  کنند ھم در موقع دلسردی نفر دوم م  
  تواند امیدبخش باشد و نواقص کار خود را برطرف کنند و دلسردی بوجود نم  اید 
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  روش ھای پیشگیری – 4

با این كار براي  .چسبان و پالستیكي دارید كنار بگذاریدھر چھ لباس تنگ و .1
ترك این عمل گام بسیار بلندي بر داشتھ اید؛ زیرا این گونھ لباس ھا خود بھ خود و 

ناخواستھ انسان را مورد تحریك قرار مي دھد. جسم انسان از محیط و شرایط 
این لباس ھا در محیطي تاثیر مي گیرد؛ وقتي شما اندام ھا ي تناسلي خود را با 

معرض تحریك بگذارید، انتظار نداشتھ باشید كھ فكر و ذھنتان موفق بھ ترك این 
  .عمل شود

 
مصرف غذاھاي تحریك كننده و گرم مزاج را (فلفل و ادویھ جات تند، پیاز، .2

خرما و ...) كاھش بدھید. این روش ھم مانند روش باال بھ این خاطر است كھ ابتدا 
زمینھ اي را براي ترك این عمل آماده كرد و بعد فكر و ذھن و اندیشھ باید شرایط 

را بھ سمتي سوق داد كھ موفق بھ ترك گردد. این كار بیھوده اي است كھ ما شرایط 
تحریك كننده را رھا كنیم و بگذاریم آن ھا بھ حیات خود ادامھ دھند و بھ دنبال 

  .درمان ھم باشیم

 
حیطي تحریك كننده و انجام كارھایي كھ باعث از قرار گرفتن در شرایط م .3

ارتباط دوستانھ با  : تحریك قواي جنسي تان مي شود پرھیز كنید كھ از آن جملھ اند
نامحرم، دیدن صحنھ ھا، عكس ھا و فیلم ھاي تحریك كننده و مستھجن، خواندن 

مطالب جنسي و سکس  و تخیل کردن در این زمینھ ھا، قرار گرفتن در محیطي كھ 
صحبت ھاي جنسي رد و بدل مي گردد، گوش سپردن بھ موسیقي ھاي تحریك 

و  2و  1كننده، نگاه كردن، بازي كردن و دست ورزي اندام تناسلي. وقتي موارد 
تا حد زیادي مھیا و بھ آن ھا عمل شود، مي توان امید بھ ترك این عمل داشت.  3

افرادي كھ معموالً در  .ندزیرا این موارد فضا را آماده براي ترك این عمل مي ك
ترك این عمل با شكست مواجھ مي شوند بھ دلیل این است كھ شرایط تحریك كننده 
اي كھ ذكر شد را از خود دور نمي كنند. تا فضا مھیا نباشد تمام تالش ھاي ما بي 

  .نتیجھ و عقیم خواھد بود

 
حرفھ اي  ورزش كنید. ورزش كردن بھ این معنا نیست كھ مانند یك ورزشكار .4

دقیقھ بدوید ، یا طناب بزنید ھم نوعي  10اقدام بھ اینكار كنید. ھمین كھ ھر روز 
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ورزش كردن است. ورزش كردن مقدار زیادي از انرژي ھاي منفي و زاید فرد را 
  .از بین مي برد

 
تنھایي و بیكاري از عواملي  .تا جایي كھ ممكن است تنھا و ھمچنین بیكار نباشید .5

شما وقتي تنھا ھستید اقدام بھ  .فكر این گناه را بھ ذھن آدمي مي ندازدھستند كھ 
مسلماً استمنا مي كنید. آیا در جمع خانواده، اقوام یا دوستان ھم اینكار را مي كنید؟ 

نھ. انسان وقتي در جمع حاضر است ھیچ گاه بھ فكر انجام این عمل نمي افتد، یا 
ي بھ سراغش نمي آید. اگر فكرتان بھ سمت وقتي سرگرم بھ كاري باشد، افكار جنس

افكار جنسي و شھوت آلود حركت كرد، باید آن را منحرف كنید و حضور در جمع 
و اجتماع در این مواقع (ھجوم خیاالت جنس ) یک  از بھترین روش ھاست. كافي 

  .است اراده كنید و تالش كنید

 
بشویید. ھمچنین اگر عمل پاھایتان (از مچ بھ پایین) را ھر روز با آب سرد  .6

استمناء را انجام دادید حتماً غسل جنابت كنید. زیرا این غسل نشاني از این است كھ 
شما نا امید نیستید و باز تصمیم بھ ترك دارید و دوباره تالش خواھید كرد. اگر 

غسل نكنید سایر واجبات از قبیل نماز و روزه ھم از زندگي تان رخت بر مي بندد 
خطرناك و آسیب زاست . غسل ھم با آب سرد باشد بھتر است. آب سرد  كھ بسیار

بسیاري از ھیجانات و انرژي ھایي كھ ممكن است ما را بھ سمت این عمل بكشاند 
  .را در ما خاموش مي كند

 
تا وقتي خستھ نشدید و خواب بھ سراغتان نیامده است بھ بستر نروید، زیرا  .7

ني كھ فرد در بستر است و ھنوز بھ خواب نرفتھ، احتمال ھجوم افكار جنسي در زما
  .زیاد است

 
ھر گاه تالش خود را تا جایي كھ مي توانستید بھ كار بردید ولي دوباره این كار .8

را كردید بھ ھیچ وجھ نا امید نشوید و بھ تالشتان براي ترك این كار ادامھ دھید. با 
ي و نا امیدي و یأس ھیچ مسالھ نگاھي بھ تاریخ دنیا متوجھ خواھید شد كھ بي تحرك

. پشتکار و اراده ھست کھ موفقیت را  اي را تاكنون حل نكرده است و نمي كند
  بدنبال دارد .

 
  .سع  شود شکم بھ ھنگام خواب، بیش از حد معمول پر نباشد .9
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روانشناسان مى گویند: براى ترك یك عادت بد حتماً باید بھ سراغ عادت خوب  .10

جانشین عادت بد نمود. یكي از بھترین راه ھا در ترك عادت زشت رفت و آن را 
استمنا ، راه ازدواج است؛ زیرا فرد جھت پیكان ارضاي امیال جنسي خودش را كھ 
قبالً بھ سمت خودش بوده، بھ سمت شریك جنسي اش تغییر مي دھد و كاري را كھ 

ا مي تواند بھ وسیلھ قبالً براي رسیدن بھ ارگاسم بھ تنھایي انجام مي داده است ر
تمام تالش خود را  .ھمسرش و با كمك او انجام دھد و این عادت زشت را ترك كند

براي فراھم كردن زمینھ ازدواج بكنید، زیرا بھترین راه براي ترك این عمل ازدواج 
  .است

مرغ، گوشت  . از خوردن مواد غذای  محرک، مانند خرما، پیاز، مرچ، تخم11
  .اجتناب و بھ میزان ضرورت اکتفا شود چربسرخ ، و غذاھای 

  .. قبل از خواب مثانھ تخلیھ شود12

  . پشیمان  بعد از عمل را بیاد داشتھ باش13

  .. مضرات این عمل را بیاد داشتھ باش14

  .. این را بدان کھ بخاطر لذت چند لحظھ ای از رحمت خدا دور م  شوی15

ترك نكنید و ارتباطتان را با خدا ھیچ انجام واجبات از جملھ نماز را ھیچگاه  .16
خداوند گناھان كافري كھ حقیقتاً  .گاه قطع نكنید و نگویید من دیگر بخشیده نمي شوم

توبھ كند را مي بخشد ما كھ مسلمانیم چرا نا امید شویم. آدمي كھ حقیقتاً قصد توبھ 
راده و داشتھ باشد بدون شك توبھ اش قبول است و این راه تا زماني كھ بساط ا

اختیار وجود دارد و انسان در این دنیاست براي ھمیشھ باز است و نا امیدي در آن 
جایي ندارد. باز آي، ھر آنچھ ھستي باز آي/گر كافر و گبر و بت پرستي باز آي/ 

  .این درگھ ما درگھ نومیدي نیست/صد بار اگر توبھ شكستي باز آي
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  ه آنماساژ جنسی و تاثیرات فوق العاد فصل دوم :

  
این ماساژ بھ ھردوی شما کمک میکند تا از استرس و خستگ  کار روزانھ خالص 
شوید و از یکدیگر لذت ببرید برای شروع ماساژ جنس  ،شما باتوجھ بھ عالیق خود 

میتوانید محیط اطراف را با استفاده از نورچراغ خواب وموزیک آرام آماده کنید 
صدای زنگ تلفن ”ھم روشن کنید تا بعدا فراموش نکنید کھ پیام گیرتلفن خودرا

  . مزاحم کار شما نشود

  بعداز آماده شدن شرایط بدون معطل  ماساژ جنس  ھمسر را شروع نمایید

برای شروع ماساژ ابتدا صورت او را نوازش کنید تا اضطراب و خستگ  او 
  برطرف شود

  ماساژ گردن و شانھ و پشت بھ رفع دردھای عضالن  کمک میکند

  یتوانید ازاو با ماساژ دست وپا پذیرای  کنیدشما م

  ماساژ سراسربدن از فرق سرتا انگشت پا بسیار تحریک کننده است

شما میتوانید بعض  جاھای بدنش را بھ نرم  و با مالیمت وبعض  جاھای 
  دیگررامحکم و با فشارماساژ دھید
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خوب توجھ در ھنگام ماساژ جنس  باید بھ عکس العمل کالم  و بدن  ھمسرتان 
  کرده و با توجھ بھ میزان رضایت و نیاز او بھ ماساژ سایرقسمتھای بدنش ادامھ دھد

ھمیشھ بدن ھمسر خود را باعشق و حساسیت لمس کنیدو بیاد داشتھ باشید کھ یک 
  ماساژموفق فقط با لمس عاشقانھ انجام میشود

  

  اصول ماساژ جنسی و شھوانی

لطیف و روی زمین انجام شود.تخت بھتر است ماساژ روی یک پارچھ نرم و 
  خوابھای فنری برای اینکار مناسب نیستند

برای انجام ماساژ باید محیط شما راحت و امن بوده و نگران آمد و رفت سایرین 
  ومزاحمت دیگران نباشید

  دستھای خود را تمیز شستھ و آنھا را گرم کنید

  گرم یا خیل  سرد نباشدمواظب باشید کھ روغن ماساژی کھ استفاده میکنیدخیل  

  ساعت مچ  انگشتر و زیورآالت خود را خارج کنیدتا بھ پوست او آسیب  نرسد

  ھمیشھ اول روغن ماساژ را روی دستھای خودریختھ بعد بھ بدن ھمسرتان
روی بدن بریزید آزاردھنده ” بمالید.گاھ  اگر روغن یا لوسیون ماساژ را مستقیما

  خواھد بود

  ایان آن ھیچوقت ھردو دست خود را باھم از بدن او برنداریداز شروع ماساژ تا پ

  ھمیشھ با نرم  و صرف وقت ماساژ دھید و ھیچگاه عجلھ نکنید

  

  روشھای انجام ماساژ جنسی

این .با استفاده از کف ھردو دست بدن طرف مقابل را دایره وار ماساژ دھید - 1
وان  بدن زیاد فشار دایره را از مرکز بھ خارج بکشید و روی قسمتھای استخ
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ندھید.میتوانید ماساژ را با نوک انگشتان یا کف دست انجام دھید.ھمیشھ بدن او را 
  بھ آھستگ  ماساژ دھید

کف دست .ھمسر شما بھ شکم دراز میکشد وشما روی رانھای او مینشینید - 2
 خود را روی باسن او گذاشتھ انگشتھا را بطرف باال(سرش) نگھ دارید.حاال با فشار

بدن خود دستتان را روی پشت او بطرف سرش باال ببرید .ھنگامیکھ بھ گردن 
رسیدید دستھا را بطرف شانھ ھا ببرید.شانھ و بازو را بمالید و از آنجا بھ سمت 

  باسن بروید و دوباره از اول شروع کنید

در یک طرف او بنشینید و دستھا را دوطرف ستون مھره ھا بگذارید و کمر  - 3
اغلب مردان و زنان از این نکتھ شکایت دارند کھ .طرف لگن و ران بمالید او را بھ

از لحاظ جنس  بھ رضایت کامل نمیرسند بدون آنکھ از خودشان بپرسندآنھا از 
 .رابطھ جنس  چھ میخواھند وچرا بھ ارتباط جنس  نیاز دارند

ه و آنرا در اولین قدم شما باید بدن خود را بخوب  بشناسید.بدن خود را لمس کرد
نوازش کنید تا بفھمید کھ چھ میخواھید.بیاد داشتھ باشید کھ عشق و عالقھ فقط در 

  لمس مکانیک  بدن خالصھ نمیشود

در حین رابطھ جنس  شما میتوانید با صدا وتغییر قیافھ خود طرف مقابل را 
از  راھنمای  کنید یا اینکھ دست او را بگیرید و روی قسمتھای  از بدنتان بگذارید کھ
تحریک آنھا احساس لذت بیشتری میبرید و بھ این ترتیب ھمسرتان را راھنمای  

  کنید

مواقع  ھست کھ گفتار کاربردی ندارند و شما باید با رفتارتان با طرف مقابل 
ارتباط برقرار نمایید.انسان نیازفراوان  بھ لمس دارد و ھمین موضوع اھمیت 

د.گاھ  ھمین لمس بدن و ماساژ جنس  ماساژ جنس  را برای زوجھا بیشتر میساز
  عالوه بر لذت زیاد حت  ممکن است بھ ارگاسم نیز منجر شود

  

فضای محیط پیرامون نقش مھمی در میزان رضایت شما از رابطھ جنسی دارد 
  : برای ھمین بھتر است

اتاق خواب خود را مطابق فانتزی ھای سکس  تان ( تخیالت جنس ) ” شما معموال
  تزیین میکنید

  یک  از مھمترین نکات محیط اطراف مسئلھ نور و روشنای  است
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  میتوانید از آباژور یا چراغ خواب با نور کم استفاده کنید

المپھای پرنور و ھمچنین تلوزیون و ھر وسیلھ پرسروصدای دیگری را خاموش 
  کنید

  بھتر است یک موزیک مالیم نیز پخش کنید

برای طرف مقابل حاوی پیام و نکتھ نوع پوشش و حت  رنگ لباس شما میتواند 
  خاص  باشد

  برای راحت  بھتر است لباس نرم و کوتاه و بھ رنگ روشن بپوشید

  

 چند نکتھ مھم در مورد ماساژ محرک جنسی

با انگشت اشاره و میان  خود مانند یک مداد بھ سراسر بدن او بکشید - 1  

را غلغلک بدھید ھاھای تحریک کننده بدن مثل آرنج و داخل رانقسمت - 2  

را  انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشید ول  این بار انگشتتان - 3
دمرتب از روی بدن برداشتھ و دوباره روی آن بگذارید و نقطھ نقطھ جلو بروی  

ھایتان سراسر بدن او را ببوسیدبا لب - 4  

آورید انگشتان خود را مثل حالت راه رفتن پرنده روی بدن او بھ حرکت - 5  

کنید با نوک انگشت ول  با فشاری بیشتر از حالت شماره یک بدن او را لمس - 6  

گیریدپوست او را بین انگشتان خود گرفتھ و خیل  آرام و بنرم  نیشگون ب - 7  

یجاد پوست او را بین انگشت شست و چھاران گشت دیگر جمع کرده و بدون ا - 8
 درد بگیرید

آرام  و بدون ایجاد درد پوست را بپیچانیدموقع نیشگون گرفتن بھ  - 9  

با نوک انگشت بھ نرم  مانند یک پر بدن او را نوازش کنید - 10  
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با کف انگشتان خود بدن او را از باال بھ پایین لمس کنید - 11  

مثل حالت باال انگشتان خود را بھ شکل دایره حرکت دھید - 12  

ش کنیدگاھ  بدن او را با پشت انگشت نیز نواز - 13  

با دو انگشتتان دو خط فرض  موازی و ممتد روی بدن بکشید - 14  

رکت با انگشتان خود یک حلقھ دور پوست او ایجاد کرده و این حلقھ را بھ ح - 15
 در آورید

اساژ دو انگشت خود را بھ شکل نعل اسب یا حرف یو گرفتھ و با آن بدن را م - 16
 دھید

یدزنید روی بدن او بزنھ روی ک  بورد م با انگشتان خود مثل حالت  ک - 17  

ھای او را نوازش کرده و بمالیدقسمت باسن و کفل - 18  

ھا و سینھ او آرام ضربھ بزنیدگاھ  با کف دست روی ران - 19  

با کف دستتان شانھ و سینھ و لگن و زانوی او را بمالید - 20  

با دست تمام بدن او را نوازش کنید - 21  

ھ آرام  روی نواح  مختلف بدن او بکشیدبا ناخن ب - 22  

گاھ  با نوک چھار انگشتتان با ھم او را ماساژ دھید - 23  

ھای  بکشیدبا ناخن بھ نرم  روی پوست او خط - 24  

ھایتان بدن او را نوازش کنیدبا پشت دست و ناخن - 25  

قرار ر ناخن شست را روی یک سینھ و ناخن بقیھ انگشتان را روی سینھ دیگ - 26
 دھید و بھ آرام  فشار دھید

با ناخن دایره ھای بزرگ  روی سینھ او بکشید - 27  
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با چھر انگشت دست خود مانند یک برس بھ نرم  روی بدن او بکشید - 28  

بیاد داشتھ باشید کھ کارھای فوق را ھر دو طرف،چھ زن و چھ مرد،میتوانند برای 
  . ھمسر خود انجام داده و لذت ببرند

  

  اساسی ماساژ جنسی بدن زناصول 

  

مرحلھ ای است کھ قبل از انجام عمل دخول صورت م  گیرد تا دو  پیش نوازشی
طرف رابطھ آمادگ  الزم را برای یک رابطھ خوب و کامل پیدا کنند. بوسھ دادن و 

بوسیدن بدن یک  از مراحل پیش نوازش م  باشد. یک  دیگر از مراحل پیش 
  اشد ماساژ م  باشدنوازش کھ بسیار مفید م  ب

انجام ماساژ ممکن است بصورت امر جنس  درآمده، جریان  از نوازشھا و مالش 
را از باالی سر تا نوک انگشتان پا پدید آورد. یک ماساژ میتواند شامل تنوع  از 

نوازشھای لطیف، سست و آرام، تا مالشھای محکم وحرکات قوی باشد. زیبای  
آن شبیھ نتھای موسیق  و یا حرکات موسیق ،  ماساژ جنس  در آنست کھ حرکات

آنقدر متنوع است کھ میتواند ھمیشھ شما را در پاسخگوئ  خالق بھ تغییر نیازھا و 
  حاالت شریکتان توانا سازد
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این امر ممکن است بصورت مقدمھ ای برای مواجھھ جنس  گردد کھ بدین طریق 
اس شھوت میکند. ماساژ تمام  بدن برای لذت بردن آمادگ  بیشتری یافتھ واحس

جنس  بھ ایجاد اعتماد فیزیک  وروان  کمک میکند زیرا یک  از طرفین خود را در 
احاطھ دستھای دیگری قرار میدھد. در حین ماساژ، شخص ماساژ دھنده باید احترام 

بھ نیازھا و پاسخھای درون  طرف مقابل را بیاموزد.ماساژ بھ شکلھا و روشھای 
د. اما عمده مراحل آن با ھم شبیھ است و باید یکسری مختلف  صورت م  گیر

  مسایل اساس  را در آن رعایت نمود

آرامش و طمانینھ از مھمترین ارکان ماساژ جنسی می باشد. ماساژی کھ با عجلھ 
آماده کردن فضا برای ماساژ  و شتاب صورت گیرد نتیجھ مطلوبی بھ ھمراه ندارد.

  و لذتبخش می باشداز دیگر ارکان یک ماساژ جنسی خوب 

گذاشتن یک  -اقدامات  مانند تاریک نمودن اتاق و روشن کردن چراغ خواب رنگ 
استفاده از تخت یا تشک مناسب و استفاده از روغن ماساژ م  تواند  -موسیق  مالیم

  . بھ انجام بھتر ماساژ کمک کند

خود را فرد ماساژ گیرنده بھ روی شکم م  خوابد و فرد ماساژ دھنده دستھای 
آغشتھ بھ روغن ماساژ نموده و بھ آرام  عضالت پشت گردن را در دوطرف 

ماساژ داده و بھ تدریج در کنار ستون فقرات تا شیار بین باسن ماساژ را ادامھ م  
  دھد

در قسمت باالی پشت ماساژ را بھ سمت بازوھا ادامھ داده و عضالت بازو و ساعد 
د. در قسمت پایین پشت ماساژ تا عضالت دستھا را نیز بھ آرام  ماساژ م  دھ

  جلوی قفسھ سینھ ادامھ م  یابد و بھ پھلوھا نیز امتداد م  یابد

سپس قسمت پشت و داخل رانھا بھ آرام  ماساژ داده شده و پس از عبور از زانو 
پشت ساق پا و اطراف قوزک نیز ماساژ داده م  شود. کف پا و انگشتان پا نیز 

  م  باشدیک  از قسمتھای مھم 

پس از ماساژ تمام قسمتھای پشت و پا ھا ماساژ ناحیھ باسن بھ آرام  انجام م  شود 
و اطراف مقعد و ناحیھ تناسل  نیز ماساژ داده م  شود. سپس فرد برگشتھ بھ پشت 

م  خوابد و از گردن تا جلوی قفسھ سینھ و سپس شکم و پھلوھا ماساژ داده م  
و اطراف سینھ ھا ماساژ داده شده و در آخر ناحیھ شود. بعد از آن ناحیھ سینھ ھا 

اطراف آلت تناسل  ماساژ داده م  شود. در ماساژ سینھ ھا از فشار دادن نوک سینھ 
  ھا اجتناب شود
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برخ  افراد در ھنگام ماساژ پشت بھ آرام  روی باسن شریک جنس  نشستھ و 
یژه زمان  کھ فرد عمل ماساژ را انجام م  دھند کھ تاثیر بسیار خوب  دارد. بو

باسن و سطح پشت فرد ماساژ    ماساژ دھنده در ھنگام ماساژ بھ آرام  با شکم خود
گیرنده را مالش م  دھد و ھمچنین با استفاده از آلت تناسل  خود میان پا ھا و سطح 
خارج  آلت تناسل  خانم را نوازش م  کند. بھ این نوع ماساژ جنس  در اصطالح 

  ویند. (استفاده از آلت تناسل  بھ عنوان دست سوم)ماساژ سھ دست  م  گ

ک  از نکات  کھ در ھنگام ماساژ باید بھ آن توجھ نمود اینکھ بوسیدن قسمتھای 
مختلف بدن شریک جنس  و بیان الفاظ عاشقانھ لذت ماساژ را چندین برابر م  

ان نماید. ماساژ نواح  اطراف ناحیھ تناسل  و ھمچنین خود ناحیھ تناسل  بعنو
آخرین مراحل ماساژ انجام گیرد و عجلھ ای برای ماساژ و مالش این نواح  وجود 

  نداشتھ باشد

داخل واژن یا مجرای تناسل  خانم را نیز ماساژ  –برخ  از آقایان در پایان ماساژ 
  م  دھند کھ الزم است بھ چند نکتھ توجھ نمود

دستھا با آب و صابون  اول رعایت بھداشت فردی است. ناخنھا باید کوتاه باشد و
شستھ شده باشد. حت  المقدور از دستکش التکس استفاده شود و بھ جای روغن 
ماساژ از ژل مخصوص استفاده شود. ( ژل لوبریکانت کھ در داروخانھ ھا در 

  معرض فروش قرار م  گیرد) فقط یک انگشت و بھ آرام  وارد مدخل واژن گردد

حرکت انگشت بھ آرام  و در سطح شکم   از فشار بیش از حد خودداری گردد و
مجرا انجام گردد. رعایت نکات ذکر شده در مواقع  کھ قصد مالش ناحیھ مقعد و 

  داخل آن نیز صورت م  گیرد باید رعایت شود

 .در صورتیکھ روغن ماساژ فراھم نباشد م  توان از روغن زیتون استفاده نمود
زم است مجددا تاکید گردد کھ البتھ روغن ھای مخصوص ماساژ ارجحیت دارد.ال

ماساژ خوب ماساژی است کھ در فضا و شرایط مناسب و با حفظ طمانینھ و آرامش 
انجام گیرد و دو طرف با حوصلھ بھ انجام آن بپردازند تا نھایت لذت را از انجام آن 

  و رابطھ جنس  بعد از آن ببرند

ذت جنس ) رسیدن یک یک ماساژ خوب تاثیر بسیار زیادی در بھ ارگاسم ( اوج ل
خانم دارد. رعایت سھ اصل بیان شده م  تواند در بھ ارگاسم رسیدن خانمھا نقش 

  . درصد افزایش دھد ٩٠بسیاری ایفا کند و میزان ارگاسم را تا 
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  : ھمھ چیز درباره پرده بکارت و معرفی انواع آن فصل سوم

  

   واژن را م  پوشاندپرده بكارت غشای  ا ست كھ تمام یا قسمت  ازدھانھ 

. Hymen   لغت  یونان  ست بھ معنای پوست یا پرده كھ از نام الھھ ازدواج و
وام گرفتھ شده. یونانیان باستان از این لغت برای  God Hymen عروس  یونانیان

انواع پرده ھا از جملھ پرده ای كھ قلب را احاطھ م  كند(پریكارد)، استفاده م  
  . ان، كاربرد آن بھ پرده بكارت محدود شدكردند، اما با گذشت زم

بسیاری تصور م  كنند كھ پرده بكارت، داخل واژن قرار دارد. در صورتیكھ 
اینطور نیست. پرده بكارت، بخش خارج  اندام جنس  است و دقیقا در ورودی 

  . دھانھ واژن قرار دارد

  

  نمای کامل از آلت تناسلی خانم ھا :
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  شناسیم ؟انداممان را چقدر می 

بسیار مھم است كھ بدانید بدنتان بھ چھ شكل  است. البتھ در مورد شكل یا رنگ 
اندام جنس  تان نگران نباشید. بعض  ھا تیره اند، بعض  روشن، بعض  كوچكند، 

بعض  بزرگ. اما غیر عادی نیستند. در نظر داشتھ باشید كھ ھیچ واژن  دقیقا شبیھ 
ز فردی بھ فرد دیگر بسیار متفاوت آن دیگری نیست.اندازه و شكل این سوراخ ا

  است. 

  

  انواع رایج پرده بكارت عبارتند از :
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  در این نوع، پرده بھ صورت حلقھ ای دور ورودی واژن را م  پوشاند  :حلقوی

ای در این نوع، پرده بکارت بھ شکل حلقھ -حلقوی (قابل اتساع و غیر قابل اتساع)
پرده حلقوی قابل اتساع با آمیزش جنس  است. پیرامون ورودی مھبل را پوشانده

  شودپاره نم 

پرده ای كھ بھ اندازه كاف  انعطاف پذیر و قابل ارتجاع ا ست و بھ   :ارتجاعی
ھنگام ورود آلت تناسل  مرد، پاره نم  شود یا بھ طور جزئ  پاره م  شود و ھیچ 

  خونریزی ندارد

یك تیغھ ممتد در طول ورودی پرده ای كھ  دو سوراخی ( تیغھ ای یا دو تکھ ای ): 
  واژن دارد
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این پرده بھ طور كامل در عرض مھبل  :غربالی (سوراخ سوراخ یا مشبک )
   كشیده شده اما سطح آن سوراخ سوراخ است

در پرده دندانھ دار حفره وسط پرده یک حفره گرد با لبھ ھای مضرس  دندانھ دار :
حلقوی یا گرد فقط در مضرس یا  م  باشد. در واقع تفاوت این نوع پرده با پرده
  ھفت و ھشت  بودن لبھ ھای حفره م  باشد

  

  این نوع پرده ھیچ سوراخ  ندارد و کامال مسدود است  :مسدود 

بعض  ھا مادرزاد پرده بكارت ندارند، بعض  دیگر پرده بكارتشان بدون سوراخ 
برای  است، درحالیكھ برخ  دیگر پرده ھای بسیار ضخیم  دارند كھ ممكن است

پاره كردن آن، كمك پزشك مورد نیاز باشد تا از بروز درد در ھنگام ارتباط جنس  
جلوگیری شود، این شیوه را بریدن پرده م  نامند.ط  اولین دخول، پرده بكارت در 
چند جا پاره شده و بھ چند قطعھ تقسیم م  شود، غالبا تا زمان  كھ زن، نوزادی بھ 

  در دھانھ واژن وجود خواھد داشت دنیا بیاورد باقیمانده پرده

  

   پرده بدون سوراخ یا بستھ چیست؟

پرده ای كھ تنھا با خروج نوزاد پاره م  شود، اما بھ صورت خطوط نامنظم گوشت  
پیرامون ورودی واژن باق  م  ماند. در دختران  كھ بھ سن بلوغ م  رسند، در 

مع شده و نم  تواند صورتیكھ دارای پرده بستھ باشند، خون قاعدگ  پشت آن ج
خارج شود در نتیجھ باعث بروز درد م  شود، اینگونھ افراد باید بھ دكتر مراجعھ 
كرده تا ط  عمل جراح  و ایجاد برش  در سطح پرده، خون قاعدگ  از آن خارج 

  شود

  

  روش معاینھ پرده بکارت :

بھ پزشک خانمھا بھ دلیل خصوصیات روان  مایل نیستند برای معاینھ ی پرده خود 
مراجعھ کنند و این در بسیاری از موارد موجب افسردگ  و ناراحت  ھای روح  
در آنھا م  گردد.پرده ی بکارت بھ شکل  است کھ خود شخص بھ تنھای  قادر بھ 

mailto:hamsarkhoob1@gmail.com
john
Stamp



    آموزش زناشویی مدرن کتاب

سایت ھمسر خوب   کتاب آموزش زناشویی مدرن 
hamsarkhoob1@gmail.com 

 

معاینھ نیست و در مواردی کھ ناشیانھ این عمل انجام گیرد موجب صدمھ زدن بھ 
  پرده خواھد شد.

اینھ ی پرده بکارت خود بھ ماما و پزشک زنان توصیھ می شود کھ برای مع
  . مراجعھ نمایید

سالگ  سن  است کھ دختر جوان اولین چک آپ خودش را باید پیش یک  18
  پزشک یا ماما انجام بدھد.

برای معاینھ پرده بکارت باید لب ھای خارج  فرج را کامال با انگشت شست و 
ا معاینھ کنید.اگر دوست یا آشنای  باشد اشاره باز کنید و با استفاده از آینھ پرده ر

راحتتر م  شود پرده را معاینھ کرد بدین ترتیب کھ شما با استفاده از انگشت ھای 
میان  و اشاره یک دست و انگشت شست و اشاره دست دیگرتان دو لب فرج را 
کامال باز م  کنید و دوست شما با استفاده از یک چراغ قوه نور را بھ آینھ م  

ند تا نور بھ داخل مھبل منعکس شود.(عواقب ناش  از این معاینھ شخص  توسط تابا
  خود افراد متوجھ ما نخواھد بود)

   

mailto:hamsarkhoob1@gmail.com
john
Stamp



    آموزش زناشویی مدرن کتاب

سایت ھمسر خوب   کتاب آموزش زناشویی مدرن 
hamsarkhoob1@gmail.com 

 

  : پیدا کردن نقطھ جی در خانم ھا و نقش آن در ارگاسم فصل چھارم

  

  

  نقطھ حساس برای تحریک و ارضاء جنس  در الت تناسل  خانم ھا وجود دارد :  3

  کلیتوریس (چوچولھ)

  مجرای پیشاب

  نقطھ ج 

  

  ؟ چیست G نقطھ

ن حیھ ای بسی ر حس س و تحرک کننده است کھ  G برای خیلی از خ نمھ ، نقطھ
س عتھ  بھ آنھ  لذت می دھد. برای خیلی ھ ی دیگر نقطھ ای برآمده در واژن است کھ 

اگر بیش از اندازه دستک ری شود فرد احس س می کند کھ نی ز دارد بھ دستشویی 
خیلی از خ نم ھ  ھیچ حسی در این نقطھ احس س نمی کنند و خیلی ھ  ھم اصالً برود. 

 .این نقطھ را در واژن خود ندارند
واقع ً چیست، وجود دارد. یک دیدگ ه این  G تئوری ھ ی مختلفی درمورد اینکھ نقطھ

  . محل ب فت پروست ت درست مثل پروست ت در آق ی ن است G است کھ نقطھ

  .اینکھ یک نقطھ ب شد، یک محل خ ص استبیشتر از  G قطھ
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توی مھبل ( تقریب  دو سوم راه ) واقع شده. برای یک زن ی  دختر کمی  نقطھ جی
مشکل است کھ ب  انگشت خودش بھ این مرکز برسد و بھترین ک ر این است کھ 

را انج م دھد. تحریک این نقطھ جی شریک جنسی ب  انگشت ی  آلت تن سلیش تحریک 
طوری کھ در  .ارگ سم ( اوج لذت جنسی ) در اکثر زن ن منجر میشودمرکز بھ 

بعضی زن ن م یعی از آن ترشح میشود. در ب ره این م یع نظرات متف وتی بی ن 
میشود.بعضی ھ  میگویند کھ ھم ن ادرار است و بعضی آن را شبیھ م یعی میدانند کھ 

ره قدامی ( دیواره جلویی قطھ جی در واژن در دیوا از پروست ت مردان تولید میشود
) واژن و در عمق تقریبی دو سوم آن قرار گرفتھ است. ب فت این نقطھ در موقع لمس 

ح لتی نرم و اسفنجی و در عین ح ل کمی چروک خورده تر ( م نند آدامس جویده ) 
  .از ب قی دیواره دارد

  روش پیدا کردن 

یا اشاره ( کھ این کار  اگر زن روی کمر دراز بکشد با داخل کردن انگشت میان 
را بھ دلیل موقعیت  ورود، شخص دیگر بھتر از خود زن میتواند انجام دھد ) داخل 
واژن بھ طوری کھ کف دست رو بھ باال باشد؛ با حرکت خم کردن انگشت بھ سمت 

میتوان این نقطھ را یافت و  ( Come Here Gesture ) جلو مانند عالمت بیا
  .دو بند انگشت برای تحریک این نقطھ کافیست تحریک کرد. تقریبا ورود
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 با آن چھ باید کرد؟
وقتی فھمیدید کھ شم  این نقطھ را دارید ی  نھ، ب ید کشف کنید کھ آی  این نقطھ می 

تواند بھ شم  لذت بدھد ی  برایت ن آزاردھنده است. م لیدن معموالً بھترین راه برای 
 .تحریک آن است

شود کھ انگشت سب بھ ت ن را ت  بند انگشت دوم وارد کنید و نقطھ معموالً توصیھ می 
مورد نظر را ب  حرکت رو بھ جلو بھ سمت دیواره جلویی بکشید. ب ید امتح ن کنید و 
ببینید کھ حرکتت ن چگونھ ب شد کھ بیشترین لذت را بھ شم  بدھد. مھم این است کھ از 

یت بھ این نقطھ در روزھ ی نظر جنسی تحریک شوید. ش ی ن ذکر است کھ حس س
  .مختلف م ه متف وت است

معموالً توصیھ م  شود کھ انگشت سبابھ تان را تا بند انگشت دوم وارد کنید و نقطھ 
مورد نظر را با حرکت رو بھ جلو بھ سمت دیواره جلوی  بکشید. باید امتحان کنید 

ھد. مھم این است کھ و ببینید کھ حرکتتان چگونھ باشد کھ بیشترین لذت را بھ شما بد
از نظر جنس  تحریک شوید. شایان ذکر است کھ حساسیت بھ این نقطھ در 

  .روزھای مختلف ماه متفاوت است
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این احتم ل وجود دارد کھ در طول رابطھ  G برحسب اندازه و محل دقیق نقطھ
 .حس کنیدجنسی آن را حس کنید ی  نکنید. اگر لگنت ن بلند شود احتم الً می توانید آنرا 

راه دیگر حس کردن آن این است کھ در ح لت ایست ده خم شوید و اج زه بدھید کھ آلت 
  .جنسی از پشت وارد واژن شود

ام  خ نمھ یی کھ دارای  .الزم بھ ذکر است کھ ھمھ خ نمھ  دارای این نقطھ نمی ب شند
نم یید کھ  این نقطھ ھستند لذت بسی ر زی دی را ب  تحریک این نقطھ میتوانند تجربھ

بسی ر متف وت از ب قی دیواره واژن خواھد بود. ممکن است در موقع دخول آلت 
تن سلی مرد بھ داخل واژن زن، در صورتی کھ جھت ورود آلت بھ گونھ ای ب شد کھ 
آلت این نقطھ را لمس کند لذت زن در حین نزدیکی بیشتر خواھد بود. ضمن آنکھ ب  

 Pubic Area ) جستگی ب الیی آلت تن سلی زنفش ر کف دست روی بخش فوق نی بر
در زم نی کھ آلت تن سلی داخل واژن میب شد و عمل نزدیکی در ح ل انج م است،  (

  .لذت زی دی را برای زن بھ ھمراه خواھد داشت
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  برای آن  حالت ھای نزدیکی مناسب

میتوان برای تحریک این نقطھ توسط آلت تن سلی مرد از ح لت ھ ی نزدیکی من سب 
ح لتی را ن م برد کھ در آن زن بر روی کمر خوابیده و آلت مرد در ح لت نشستھ 

وارد واژن زن میشود، ب سن زن کمی از روی زمین بلند شده ت  دخول بھتر انج م 
این ح الت منجر بھ  .شود. ی  اینکھ دخول در واژن از پشت زن صروت گیرد

  .نزدیکی خواھد بود تحریک نقطھ جی ب  استف ده آلت مرد در حین
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  : پیدا کردن کلیتوریس فصل پنجم
  

   ( Clitoris )کلیتوریس یا چوچولھ 

در زنان در واقع مھم ترین بخش از اندام جنس  زنان م  باشد. کلیتوریس در باالی 
اندام جنس  زنانھ قرار دارد . گاھ  پیدا کردن چوچولھ برای خود زن یا فردی کھ 

رج فجوف لبھای بزرگ  با اوست مشکل است زیرا گاه کامال دردر حال امیزش 
ر ھر حال نوک ان البتھ د( پوشیده شده و بھ اصطالح در زیر سقف ان مخف  است

   )تتا حدی بیرون اس

اگر نمیتوانید آن را بیابید بھتر است از ھمسرتان و یا نامزدتان بپرسید . در عکس 
  . زیر میتوانید مکان کلیتوریس را ببینید
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این نقطھ در زنان مھمترین جز تحریک شدن در زنان است و یک زن بیشترین 
  .لذت را از این نقطھ م  برد

چوچولھ در جریان تحریکات جنس  بزرگ م  شود و بافت آن از ھمان بافت 
از کل جسم چوچولھ در خارج از بدن زن  %4عمامھ چول مردان است. ضمنا فقط 

آلت مرد کوچکتر م  نماید و دارای لولھ مدور ھم  قرار دارد بنابراین نسبت بھ
نیست و فقط بھ در آمیزش لذت جنس  را بیشتر م  کند و در ھنگام تحریک زن پر 
از خون م  شود و حالت سفت  بھ خود م  گیرد.ضمنا ھیچ عضو جنس  در مردان 

 ( Clitoris hood ) بھ حساسیت چوچولھ وجود ندارد. چوچولھ توسط کالھک 
  .ه م  شودپوشید

ھیچ چیز برای زن شگفت انگیزتر از خوردن اندام جنس  او نیست.این عمل موجب 
میشود تا او احساس عشق وسکس داشتھ ودیوانھ وار بھ ارگاسم برسد. بسیاری از 

  .خانم ھا حت  آنرا بھ نزدیک  با مرد ھم ترجیح میدھند

کاف  بھ کلیتوریس در واقع کلیتوریس مھمترین اندام جنس  زن است. بدون توجھ 
زن ھیچ لذت  از سکس نمیبرد. خانمھا در مورد تحریک کلیتوریس شان احساس و 

درک متفاوت  دارند. عده ای عاشق آن ھستند کھ کلیتوریس شان بھ سخت  مکیده 
شود ول  ممکن است این کار برای بعض  دردناک باشد. تحریک با زبان لیسیدن و 

  آسمان میبرد مکیدن ورودی واژن زن را بھ اوج

  

  روش انجام :

لیسیدن را از واژن شروع و بھ سمت کلیتوریس بروید. در یک طرف لب بزرگ و 
کوچک واژن را با دو لبتان بگیرید زبان خود را شل کرده بین آن دو بکشید. سپس 

  زبان را داخل واژن برده و موقع بیرون آوردن بھ دورادور آن بکشید

کشیده و با زبان بھ آن محکم ضربھ بزنید. بعد زبان اینک لب خارج  را با دست 
انجام این عمل زن  .را کامال" روی آن کشیده و دوباره بھ سوی کلیتوریس برگردید
  .را از خود بیخود کرده و حت  ممکن است بھ ارگاسم برساند

حال کلیتوریس را بھ دھان برده و خیل  کوتاه و سریع بمکید و با زبان بھ اطراف 
ھ بزنید. گاھ  در ھمین موقع فرو کردن انگشت در واژن میتواند باعث آن ضرب
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انجام دھید لذت زیادی  69ارگاسم شدیدی شود. اگر این عمل را در وضعیت 
  .خواھد داشت

بھترین راه بھ ارگاسم رساندن زن از طریق سکس دھان  استفاده از ضربات 
  .ریتمیک و پشت سر ھم زبان بھ کلیتوریس است

  .را دور کلیتوریس بکشید زبان خود

  .کلیتوریس را با لبتان بمکید

  .دور کلیتوریس و لبھای واژن بکشید 8زبان خودرا بھ شکل عدد 

  .با زبان خود بھ آھستگ  بھ کلیتوریس ضربھ بزنید

  زبان خودرا داخل واژن برده و درون آن بچرخانید

رین حالت ھا را کھ البتھ باید یاد آوری کرد شما م  توانید با تکرار حرکات بھت
  ھمسرتان لذت بیشتری میبرد را بیابید .
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  بھترین روشھای آمیزش جنسیفصل ششم : 

  

  

و نکتھ بھ نکتھ بھترین روشھای آمیزش جنس  م  پردازیم در این بخش بھ اموزش 
  تا زوجین بتوانند با اگاھ  و تنوع در آمیزش خود لذت بیشتری ببرند .

   

mailto:hamsarkhoob1@gmail.com
john
Stamp



    آموزش زناشویی مدرن کتاب

سایت ھمسر خوب   کتاب آموزش زناشویی مدرن 
hamsarkhoob1@gmail.com 

 

این ساده ترین نوع آمیزش کھ ھمھ برا ی اولین بار اون رو انجام م  دن بدین  - 1
صورت کھ زن در زیر قرار م  گیره و پاھای خود رو بھ اندازه ای  کھ احساس 

راحت  کنھ باز م  کنھ و مرد در میان پاھای زن قرار گرفتھ و عمل دخول رو 
  انجام م  ده 

  

  

  

در این حالت پیشنھاد م  شھ کھ ھر از چند گاھ  مرد تمام بدن خود رو با بدن زن 
تماس بده، ول  در این میان توجھ بھ توانای  جسم  زن ھم داشتھ باشھ کھ باعث 
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فشار و تنگ  نفس زن نشھ .و چنانچھ مرد دو دست خود رو بصورت ستون د 
تحمل کنھ، نتیجھ بھتری  رطرفین سینھ زن روی زمین قرار دھد کھ وزن بدن رو

عاید م  شود چرا کھ زن آزادی عمل و امکان تحرک بیشتری داره و البتھ حس 
  المسھ زن ھم بدلیل تماس قسمتھای باالی قسمت زنانگ  با بدن مرد تحریک م  شھ

  بھ نفع مرد م  باشد ٣٠بھ  ٧٠میزان لذت جنس  در این وضعیت 

  

 م  گن ،بھ این صورت کھ ھم مرد و ھم زنبھ این نوع آمیزش ،پھلو بھ پھلو  - 2
البتھ م  شھ نوع اول رو بھ این  بھ پھلو خوابیده و عمل دخول رو انجام م  دن.

 خوابند.نوع پیوند زد یعن  بھ ھمون صورت کھ مرد روی زن قرار گرفتھ بھ پھلو ب
 در مورد نحوه قرار گرفتن دست و پاھا ،باید اون رو بھ عھده راحتھ، رو انتخاب

  فرض رو بر این م  گذارم کھ مرد بھ پھلوی چپ م میشھ :کنھ ول  پیشنھاد 
 خوایھ

مرد کامال در میان پاھای زن قرار م  گیره و زن پای چپ خود رو بھ پشت مرد 
 م  بره در این حالت مرد م  تونھ با دست راستش کھ آزاده، باسن زن رو نوازش

ار ن بدن مرد پای دیگھ زن رو آززن ھم موثره.برای اینکھ وز کنھ کھ تو تحریک
بکنھ  نده اون باید سنگین  وزنش رو روی دست چپش بندازه و اون رو حایل بدنش
 و البتھ م  تونھ دستش رو از پشت گردن زن عبور بده و پھلو و پشت و در

 صورت امکان قسمتھای  از سینھ زن رو نوازش بده
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 و زن با ھم در تماس ھستن لذتدر این حالت از اونجائیکھ اکثر نقاط بدن مرد
ادی بیشتری عاید طرفین م  شھ و نظر بھ اینکھ زن متحمل فشاری نم  شھ وآز

 عمل مناسب  داره

بھ نفع دو طرف م  باشد . ۵٠بھ ۵٠میزان لذت جنس    
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یبا راین نوع آمیزش، بدن مرد و زن کمترین تماس رو با ھم دارند یعن  تقرد - 3
 حس المسھ لذت  نم  برد

 این روش رو معموال برای ایجاد تنوع یا رفع خستگ  بدن  در حین س..ک..س
م   در این نوع آمیزش زانوھا و کف دستان زن روی زمین قرار پیشنھاد م  کنند.

 گیرد و دستھا بصورت ستون شده و وزن بدن روی دستھا و زانوھا تقسیم م 
دھد.این روش  شود.مرد در پشت زن قرار گرفتھ و عمل دخول رو انجام م 

و  چنانچھ روی تخت انجام م  شود بھتر است کھ زن در لبھ ھای تخت قرار گیرد
د.برا مرد بصورت ایستاده دخول رو انجام دھد تا امکان تحرک بیشتری داشتھ باش
یک  ی اینکھ زن لذت بیشتری ببرد پیشنھاد م  شود کھ مرد در حین آمیزش با

م  ماساژ دھددست قسمتھای باالی  مھبل رو بھ آرا  

 

 

. بھ نفع مرد م  باشد ۴٠بھ  ۶٠میزان لذت جنس  در این وضعیت   
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.روش  م  باشد کھ خانم ھا از اون استقبال بیشتری م  کنند این روش ، - 4  

در این روش مرد دراز کشیده و زن طوری روی آلت مرد م  نشیند کھ عمل  
درجھ م  گیرد .در این نوع  ٩٠دخول انجام شود بدن زن نسبت بھ مرد زاویھ 

آمیزش خانم ھا آزادی عمل بیشتری دارند و عمل حرکت آلت در مھبل رو در 
مھ کنترل خود دارند از طرف  چون زاویھ مناسب  دارند این احساس رو دارند کھ ھ

 آلت مرد بطور کامل داخل مھبل جای گرفتھ است

 

 

سمت یشتر در خانم، سینھ ھا و قدر این روش نیز، مرد م  تواند برای ایجاد لذت ب
 ھای باالی مھبل رو بھ آرام  ماساژ دھد .

. بھ سود خانم م  باشد ۴٠بھ  ۶٠لذت جنس  در این روش   
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  این نوع آمیزش رو پھلو بھ پھلو از پشت م  گن. - 5

در این روش زن بھ پھلو دراز کشیده و مرد نیز پشت اون دراز کشیده و عمل 
دخول رو انجام م  ده در این روش قسمت ھا ی پشت زن شامل پشت و کمر ، 
باسن و قسمتھای  از پشت پا با بدن مرد تماس داره و تحریک م  شن.مرد در 

لیسد ول  در مورد موارد تکمیل  روش، باید گردن و اللھ گوش زن رو ببوسد یا ب
اللھ گوش معموال استفاده از دندون پیشنھاد م  شھ و اصطالحا باید اون رو گاز 

  گاز کرد. البتھ بدور از خشونت 

با دست آزاد ھم ماساژ سینھ خانم کارساز م  باشد و البتھ زن نیز با دست آزاد خود 
بھ  ۵٠روش  م  بایست باسن و ران مرد رو نوازش کند  میزان لذت جنس  در این

  بھ سود طرفین م  باشد . ۵٠
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نحوه عمل بھ این صورت م  باشد کھ زن روی مرد قرار م  گیرد بر عکس  - 6
روش اول.پس از اینکھ زن آلت مرد رو بھ داخل مھبل ھدایت کرد روی مرد دراز 
م  کشھ و عمل رفت و آمد آلت داخل مھبل رو انجام م  ده.در این روش از 

امکان تحرک کمتری داره وظیفھ زن سنگین تر م  باشد و باید با  اونجاییکھ مرد
بوسیدن مرد و ماساژ سینھ ،مرد رو تحریک نماید.این روش چون کل عمل جنس  
در اختیار و کنترل خانم م  باشد بیشتر مورد استقبال خانم ھا قرار م  گیره 

  خصوصا اگر در اوج آمادگ  جنس  باشند

  

اینکھ خانم لذت بیشتری برد م  تونھ با دست ھر دو سینھ در این روش مرد برای 
زن رو ماساژ بده و یا در مواقع  کھ سینھ ھای زن بھ صورتش نزدیکھ ،نوک سینھ 

  ھا رو میک بزنھ کھ برا ی خانم ھا بسیار لذت بخش م  باشد

  بھ نفع خانم ھا م  باشد ٢٠بھ  ٨٠میزان لذت جنس  در این روش 
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  رداریویژه دوران با - 7

روش  مابین روش چھارم و ششم است کھ قبال مطرح شده حال کھ زن  این روش ،
باردار م  باشد و وزن بچھ ھم بھ وزن او اضافھ شده این روش مخاطھ آمیز تر م  
شھ . بھ این صورت کھ زن رو مرد قرار م  گیره و آلت رو بھ داخل مھبل ھدایت 

نھ کھ با توجھ بھ اضافھ وزن م  کنھ و بدن رو کم  بھ سمت جلو خم م  ک
درقسمت شکم بھ حال تعادل برسھ و البتھ روی مرد ھم نباید دراز بکشھ این طوری 

  نھ بھ بچھ فشار وارد م  شھ و نھ بھ مرد

  

   

mailto:hamsarkhoob1@gmail.com
john
Stamp



    آموزش زناشویی مدرن کتاب

سایت ھمسر خوب   کتاب آموزش زناشویی مدرن 
hamsarkhoob1@gmail.com 

 

این روش شبیھ روش سوم ھست و برخالف اینکھ در حالت عادی اون رو  - 8
م  باشد.بھ این صورت پیشنھاد نکرده بودم ول  در زمان بارداری روش مناسب  

اجرا م  شھ کھ زن کف دستھا و زانوھا را روی زمین قرار م  دھد( درست مثل 
زمان  کھ بچھ ھا با پدرھاشون اسب بازی م  کنن) و مرد پشت زن قرار گرفتھ و 
عمل دخول رو انجام م  ده ول  از اونجا کھ شکم زن سنگین شده کم  مشکل ساز 

شکم خانم قرار دھید تا وزن خود رو روی بالش  م  شھ پس چندتا بالش در زیر
  . بیندازد
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این روش کامال شبیھ روش پنجم م  باشد بدین صورت کھ مرد و زن بھ پھلو  - 9
   دراز م  کشند و مرد در پشت زن قرار گرفتھ و عمل دخول رو انجام میدھد

  

داشتیم کھ این روش ھمانند روش اول م  باشد با کم  تفاوت.در روش اول  – 10
زن زیر م  خوابید و پاھا را بھ مقداری کھ احساس راحت  کند باز م  کرد و مرد 
میان پاھای زن قرار گرفتھ و عمل دخول رو انجام م  داد .در این روش ھم زن 
دراز م  کشد و پاھا رو کم  باال م  برد و مرد در کنار زن دراز م  کشد 

ای خانم عبوردھد و عمل دخول رو انجام بوریکھ بتواند پاھای خود رو اززیر پاھ
دھد در این حالت برای اینکھ خانم احساس خستگ  در پاھا رو نداشتھ باشھ بھتر 

  است کھ اونھا رو روی رانھای مرد قرار دھد
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  بقیھ حالتھای امیزش در تصاویر زیر :

11 -   

  

12 -   
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  طوالنی شدن ارگاسم و جلوگیری از زود انزالیفصل ھفتم : 

 

 

نزال  كھ بر خالف میل شخص و بدون كنترل او انجام میگرد را انزال زود رس ا
از زمان انزال و كیفیت رابطھ ناراض  است و این  گویند كھ بر طبق آن فرد

نارضایت  میتواند یك طرفھ یا دو طرفھ باشد ، بھ طوریكھ حت  اگر شریك جنس  
 . فرد از زمان انزال ناراض  باشد ، انزال را زود رس گویند

و عدم آگاھي زوجین از چگونگي  شوندمي زنان معموال دیرتر از مردان ارضا
تر زوج، باعث نمود ایجاد تطابق، زمان طوالني ارضا شدن زوجھ و زمان كوتاه

توان با یك آموزش درست شود. در حالي كھ ميبیشتر و عذاب آورتر این مشكل مي
 در این زمینھ از احساس نارضایتي زوجین جلوگیري كرد

وب نمیشود و میتوان گفت كھ این زود انزال  در اصل مشكل یا بیماری محس
وسواس فكری افراد و اضطراب آنھا از داشتن یك رابطھ با كیفیت است كھ منجر 
بروز این امر میشود ، لذا كاھش اضطراب و حفظ آرامش در كنار كنترل بدن و 
  . احساسات با تمرین بیشتر بھترین راه كار برای پیشگیری و درمان این مشكل اند
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  ھاي تعویق انزالفنون و ترفند
  و فشردن پرینھ خارج کردن آلت از واژن - 1

درست لحظھ اي کھ حس انزال بھ شما دست مي دھد، باید آلت خود را از واژن 
خارج نموده و براي چند لحظھ فشار جنسي موجود بر روي خودتان را کاھش 

دھید. این امر سبب مي شود تا برانگیختگي قدري افت پیدا کند و راحت تر بتوان بھ 
بھ حدفاصل میان بیضھ و مقعد  ادامھ ارتباط جنس  پرداخت پرینھ (یا میان دو راه)

اطالق مي شود. در این قسمت یک نقطھ ویژه وجود دارد کھ اگر با انگشت بھ آن 
فشار وارد شود، مي تواند از انزال جلوگیري بعمل آورد. البتھ شاید قدري طول 

بکشد تا جاي دقیق آنرا پیدا کنید، اما زمانیکھ متوجھ محل دقیق آن بشوید، مي توان 
  شگفت انگیزي انزال را بھ تعویق انداخت بھ طور 

براي تحریک  بھ جاي فرو کردن آلت در واژن آنرا بھ سمت کلیتوریس بفشارید
کردن ھر چھ بیشتر شریک جنسي مي توانید سر آلت تناسلي را بھ سمت کلیتوریس 

فشار دھید. این مورد خانم را بھ شدت تحریک مي کند. از جملھ مزایاي دیگر آن 
کھ چون شما آلت خود را بھ داخل واژن فرو نمي کنید، بنابراین مي توانید این است 

مدت زمان بیشتري دوام بیاورید. اجازه دھید کھ خانم ضربھ ھاي آرامي را با 
  .استفاده از قضیب بر روي آلت تناسلي خود وارد کند

 بسیاري از خانم ھا از این کار بھ عنوان یک پیش نوازي تحریک کننده استقبال
خواھند کرد. زمانیکھ دخول صورت گرفت بھ جاي اینکھ بھ سرعت آلت تناسلي 

خود را داخل و خارج نمایید، بھتر است اجازه دھید کھ چند لحظھ بھ ھمان وضعیت 
باقي بماند. حساس ترین قسمت آلت تناسلي خانم ھا در ھمان بخش ھاي ابتدایي 

بھ فروکردن ھاي کوتاه بیشتر از واژن قرار دارد و اگر شما جزء افرادي ھستید کھ 
مدت زمان عمیق گرایش دارید، با این کار ھم مي توانید لذت بیشتري ببرید و ھم 

  را افزایش دھید ارتباط جنسي

  مجدداً ارگاسم شوید - 2

اگر دفعھ اول انزال صورت بگیرد، مطمئناً مدت زمان رسیدن بھ انزال دوم 
پس از اولین مرتبھ، یکدفعھ بھ خواب  طوالني تر خواھد شد. فقط بھ جاي اینکھ

بروید باید خودتان را بیدار نگھ داشتھ و مرحلھ دوم را پس از گذشت مدت کوتاھي 
شروع کنید. زماني کھ براي بار اول ارگاسم مي شوید بھ بوسیدن و نوازش کردن 
ادامھ دھید تا ھم شما و ھم ھمسرتان دوباره بھ اندازه کافي تحریک شده و آمادگي 

  نجام رابطھ جنسي مجدد را پیدا کنیدا
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-5افزایش تعداد مقاربت نیز بسیار موثر م  باشد مثال از ھفتھ ای دو بار آن را بھ 
  بار در ھفتھ افزایش دھید 6

   استفاده از کاندوم  – 3

استفاده از كاندوم كھ البتھ برخ  مواد ب  حس كننده در خود دارند. البتھ استفاده از 
منتھا برای كسان  كھ تنھا یك شریك جنس  دارند استفاده از  كاندوم ضروری ست

اختیاری ست بھ شرط  كھ از دیگر تكنیكھای جلوگیری استفاده نمایند. كاندوم تماس 
  مستقیم را كاھش داده و در رفع این حالت بسیار موثر است

  start & stop روش   – 4

آنكھ تحریك شما بھ حداكثر در این روش شما بھ فعالیت جنس  پرداختھ و بعد از 
رسید و درست پیش از آنكھ ارگاسم شوید، دست از فعالیت برداشتھ و برای مدت 
كوتاھ  ھیچ تحریك  انجام نم  دھید. ھر چند در ابتدا ممكن است مشكل بھ نظر 
برسد ول  بھ مرور زمان شما از لذت جنس  زیادی بھره مند خواھید شد. یك  از 

شروع و بعد بھ  1بھ  4این روش آنست كھ در ابتدا از روش  بھترین راھھای انجام
برسانید. یعن  در آمیزش ھای اول چھار بار  1بھ  9تدریج آنرا افزایش داده و بھ 

آلت خود را وارد واژن نموده و بعد مكث كنید و دوباره چھار بار وارد نموده و 
ا بھ انزال برسید. بستھ بھ مجددا چند ثانیھ صبركنید و ھمین طور ادامھ دھید تا نھایت

وضعیت بدن  خود میتوانید در طول چند ھفتھ یا چند ماه تعداد دفعات تحریك را 
بتدریج افزایش داده و در نھایت بھ بھترین حالت آن یعن  نھ بار ورود آلت تناسل  و 

  ) برسانید1بھ  9یكبار توقف(

را تنظیم کنید.: فرد روش تحریک و توقف بھ شما یاد میدھد چطور زمان انزالتان 
بھ حالت  شبیھ خود ارضای  با دست خودش را تحریک میکند یا از شریک جنس  
اش م  خواھد کھ این کار را برایش انجام دھد و درست پیش از رسیدن بھ انزال 

توقف میکند، این کاررا برای سھ بار انجام م  دھد و برای بار چھارم م  تواند بھ 
ھفتھ اول با دست خال  و بعد با ژلھای لغزنده کننده این انزال برسد.(برای چند 

تمرین را نجام بدھید کھ مقاومت را باال ببرید). از زمان  کھ این برنامھ را میشنوید 
ھفتھ سع  کنید رابطھ جنس   ٣تا  ٢و میخواھید تمرینھا را شروع کنید، بھ مدت 

ار بھتری میگیرید چون مغزتان نداشتھ باشید. اگر بھ این اصل پایبند باشید نتیجھ بسی
گیج نم  شود کھ تحریکات مختلف  را دریافت م  کند و بھ ھر کدام باید پاسخ 

  خاص  بدھد
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حتما با شریک جنس  تان از قبل صحبت کنید کھ این مسئلھ باعث کدورت نشود. 
در ضمن در این مدت ارتباط فیزیک  تان را با ھم نگھدارید مثل نوازش کردن و 

ھفتھ میتوانید رابطھ را کم کم شروع کنید اما باز ھم  ٣یا  ٢غیره. بعد از  بوسیدن و
اول یک یا دو بار بھ مرحلھ انزال برسید ول  حرکت را کم کنید یا متوقف کنید و 
بگذارید حالت تحریک از بین برود و برای بار سوم میتوانید بھ انزال برسید. در 

اختن انزال و کنترل روی زمان آن ضمن کشیدن نفس عمیق ھم در بھ تعویق اند
نقش موثری دارد. این تمرین برای ھمسرتان ممکن است کم  سخت باشد چون 

مراحل پیوستھ نیست بنابراین حتما قبل از آن با ھم صحبت بکنید.بعد از شش ماه 
  این تمرین را بطور پیوستھ انجام نتیجھ آن را خواھید دی

  روش ماستر و جانسون  – 5

شامل یادگیری تشخیص و کنترل احساس  است کھ منجر بھ ارگاسم م  ین شیوه ا
این روش نیاز بھ اراده و تمرین دارد ول  بسیار موثر است. ماستر و  .شود

جانسون، شامل تحریک سکس  توسط خود فرد یا زوج جنس  م  باشد. انجام 
ر در تحریک تا رسیدن بھ نزدیک  قلھ (ارگاسم) و متوقف کردن آن است. این کا

چند نوبت و اوقات مختلف انجام م  شود و بھ تدریج زمان ھر تحریک افزایش م  
یابد تا فرد احساس م  کند زمان طوالن  تری را صرف ھر بار تحریک م  نماید 

پس از چند نوبت و چند روز تمرین انجام نزدیک  شروع م  شود. مرد بھ پشت 
د. بھ محض اینکھ تحریک بھ قلھ م  خوابد و بھ آرام  کار نزدیک  انجام م  شو

نزدیک م  شود با عالمت دادن بھ زن (پارتنر) مدت  حالت ریلکس بھ خود گرفتھ 
  و مجددا نزدیک  شروع م  شود

6 - squeeze technique  تكنیك فشردن  

فشار سر آلت یا انتھای آلت قبل از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم م  شود. این 
  خون در آلت و کاھش نعوظ (ارکسیون) م  شودحالت سبب کم شدن تجمع 

در این متد فرد ویا شریك جنس  وی را از لحاظ جنس  بھ آرام  تحریك میكند ، 
سپس ھنگام  كھ فرد بھ نزدیك لحظھء انزال رسید ، با انگشتھای نشانھ و شصت 

حلقھ ای بھ دور آلت درست میكند و محكم آنرا میفشارد تا وقت  كھ فشار جنس  
ش كند. سپس مجددا مراحل باال را برای سھ بار تكرار میكنند و دفعھء سوم فروك

مرتبھ در ھفتھ كنترل جنس  انھا  2تا  1اجازهء انزال را میدھند .با تكرار این كار 
  باال میرود و زمان نزدیك  را میتوانند افزایش دھند

   روش معاشقھ - 7
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ازش و .... را راعایت كند اون مردی در سكس موفق ھست كھ ھمھ مقدمات مثل نو
 2ساال   1تا زمان زمان انزال بھ ارگاسم زن نزدیك باشد. سكس بعض  افراد 

ثانیھ بھ دخول مرد میرسھ.  30ساعت طول میكشھ ول  ازاین یك  دو ساعت فقط 
اینجاست كھ دیگھ چیزی بھ اسم زود انزال  وجود نداره و زن ھم راضیھ. بعض  تا 

دقیقھ ھم طول  10یرند سراغ اصل كار و رو ھم رفتھ سكس را شروع میكنند م
-دقیقھ زن ارضاء نمیشھ. شما میتوانید با نوازش  10نمیكشھ . خوب معلومھ كھ با 

زن را بھ ارگاسم برسونید. این كارھا نھ تنھا حرارت آلت تناسل   ...سكس دھان  و 
ود انزال بشھ زن را پایین میاره(منظورم از حرارت ھیجان است) بلكھ اگھ باز ھم ز

  .ناراض  نیست.چون ارضاء شده

آقایان عزیز بھتر است کھ یاد بگیرند کھ قرار نیست ھر زمان کھ آلتشان احساس 
آمادگ  کرد رابطھ جنس  برای آنان فراھم و مھیا باشد! قرار نیست کھ از سر کار 

شید! خستھ و کوفتھ بھ خانھ بیاید و شب ھنگام ھوس کنید کھ رابطھ ھم داشتھ با
صبح ھم کھ باید بروید سر کار !! این شیوه ارتباطات برای مردان خود راه دیگری 

  برای تعلیم زود انزال  است

   درمان ھای موضعی - 8

و اسپری ھای بیحس كننده  ٪٢استفاده از كرم ھای بیحس كننده مانند ژل لیدوكابین  
لیدوكابین + كرم پریلو  ٪٢میتواند در بھبود انزال زود رس موثر باشد . ( ژل 

كشیدن كاندوم بر روی آلت تناسل  باعث افزایش زمان انزال میشود +  ٪٢٫۵كابین 
و استفاده از اسپری ھای بیحس كننده بھ دلیل ایجاد حالت تكرر بعد از مصرف زیاد 

  ) توصیھ نمیشود

  

کھ  بھترین راه اینست کھ اول خانم ارگاسم (تحریک) شود ؛ آنوقت دیگر مھم نیست
  .شما چھ مدت مي توانید دوام بیاورید

  

  حالتھای مناسب سکس برای ارگاسم طوالنی و دلپذیرتر

ابتدا حالت کالسیک مرد باال، بدن بھ بدن، در جھت درازکش بھ صورت افقي  - 1
:  
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بھ آرامي آلت را فرو کنید. با فشارھاي کوتاه شروع کنید تا مطمئن شوید براي چھ  
مدت زماني مي توانید در این وضعیت دوام بیاورید. زمانیکھ خانم پاھاي خود را 

باال مي برد و فشارھاي شما عمیق تر مي شود، میزان برانگیختگي آلت چندین 
ثر میزان خود مي رسد. در این حالت برابر افزایش پیدا کرده و تحریک بھ حداک

احتمال انزال زیاد مي شود لبتھ ھر موقع کھ بخواھید مي توانید آلت را از واژن 
خارج نموده و کمي صبر کنید تا از آستانھ انزال دور شوید. این کار بھ شما در 

  دوام آوردن بیشتر کمک مي کند

  بنشینید و خانم روي شما باشد. - 2

را کنترل مي کند، بنابراین مي توانید از او بخواھید کھ بستھ بھ او سرعت حرکات  
  طاقت و تحمل شما این کار را آرامتر و یا تندتر انجام دھد

   جنس مونث سوار بر مذکر - 3

براي اجراي این تکنیک آقا طاق باز بر روي تخت دراز مي کشد و خانم در  
روي آلت وي رھا مي حالتیکھ صورتش بھ طرف ھمسرش مي باشد، خود را بر 

کند. خانم مي تواند میزان فرو رفتن ھا را کنترل کند و سرعت و ریتم آنرا بھ 
دلخواه تغییر دھد. موقعیت مذکور یک حالت کامالً راحت و ایده آل براي آقایون مي 

معموالً یکي از بھترین  .باشد چراکھ در آن فشار کمتري بھ آلت وارد مي شود
زمانیکھ تصور مي کنید مي بایست مدت زمان بیشتري را براي انتخاب ھا براي 

رابطھ ي جنسي خود قائل شوید، ھمین مورد است بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھرچقدر 
حالت ھر دو طرف در این موقعیت افقي تر باشد و بھ طور کامل دراز کشیده 

پیش مي رود  جلو -پایین در آمده و بھ سمت عقب  -باشند، فرو رفتن از حالت باال 
  کھ این امر ھم بھ نوبھ ي خود در بھ تعویق انداختن انزال نقش مھمي را ایفا مي کند

  سکس پھلو بھ پھلو - 4

زمانیکھ او صورتش بھ  -1از این حالت ھم مي توانید در دو موقعیت مختلف: 
ھنگامیکھ پشتش را بھ شما کرده است، انجام دھید. در ھر دو  -  2  سمت شماست

  .شار کمتري بھ آلت وارد مي شود حالت ف
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  روشھای پیشگیری از بارداری + روش اورژانسی:  فصل ھشتم

  

 

شود کھ برای ھا، ابزارھا و داروھای  گفتھ م بھ شیوه از بارداری پیشگیری
  .شوندشدن و بھ دنیا آوردن فرزندان ناخواستھ بھ کار گرفتھ م  جلوگیری از باردار

شیوه پیشگیری از بارداری، غیر از خودداری از برقراری احتماالً قدیمیترین 
  . است بوده رابطھ جنس  روش نزدیک  منقطع

درصد زوجھای باروری کھ از ھیچ روش ضدبارداری استفاده نکنند ظرف  90ر د
یکسال ، باروری اتفاق م  افتد. بنابراین تمام خانمھای جوان  کھ نم  خواھند 

نظر گرفتن سنشان ، با شروع فعالیت جنس  ، از یک باردار شوند باید بدون در 
  . روش جلوگیری استفاده کنند

  روش ھای پیشگیری :

یک پوشش الستیک  نازک است کھ روی آلت در حال نعوظ کشیده م   کاندوم – 1
شود. کاندوم باید ط  کل مدت  کھ مقاربت جنس  انجام م  شود مورد استفاده قرار 

وم از یک کرم یا کف اسپرم کش استفاده شود، اطمینان آن گیرد. چنانچھ ھمراه کاند
 HIV ھمچنین کاندوم در برابر بیماری ھای مقاربت  و عفونت .افزایش م  یابد

  مصونیت ایجاد م  کند
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بھ ھمراه کاندوم یا دافراگم/سرپوش مورد استفاده قرار م  گیرند  اسپرم کش ھا - 2
ی از بارداری نیستند. آنھا بھ شکل و بھ خودی خود وسیلھ مناسب  برای جلوگیر

کرم، کف، ژل، یا شیاف تولید و عرضھ م  شوند. اسپرم کش ھا را م  توان بدون 
  .نسخھ پزشک از داروخانھ ھا تھیھ نمود. آنھا عوارض جانب  بسیار کم  دارند

سال است کھ بھ بازار عرضھ  ٣٠معمول  بیش از قرص ھای ضد بارداری  - 3
ی دو نوع ھورمون ترکیب  مختلف م  باشند: استروژن و شده اند. آنھا حاو

پروژستوژن. این دو ھورمون انسان  از ھورمون ھای  کھ توسط تخمدان ساختھ 
م  شود تقلید م  کنند. قرص ھای ضد بارداری مختلف ترکیبات گوناگون  دارند. 
پزشک شما در انتخاب نوع مناسب قرص ضد بارداری شما را راھنمای  و برای 

ما نسخھ ای تجویز م  کند. قرص ھای ضد بارداری مانع از تخمک گذاری و ش
چنانچھ از قرص ھای ضد بارداری  .چسبیدن تخمک بھ بافت سطح  رحم م  شوند

بھ نحو صحیح استفاده گردد، م  توانند وسیلھ ای مطمئن برای جلوگیری از 
  است بارداری باشند. برای خرید قرص ھای ضدبارداری نسخھ پزشک الزم

حاوی ھمان مقدار استروژن و پروژستوژن است کھ در  چسب ضد بارداری - 4
قرص ھای ضد بارداری با دوز پایین موجود م  باشد. ھورمون ھا از طریق 

پوست وارد بدن م  شوند. چسب ھا ط  سھ ھفتھ متوال  ھمان روز ھفتھ تعویض 
اده کردید، قبل از م  شود. بعد از آنکھ ط  سھ ھفتھ متوال  از سھ وصلھ استف

استفاده از یک چسب جدید در ھمان روز ھفتھ، یک ھفتھ وقفھ بیاندازید. وصلھ مانع 
از تخمک گذاری م  شود و م  توان آن را با تجویز پزشک از داروخانھ ھا 

  .خریداری کرد. آنھا درست بھ اندازه قرص ھای ضد بارداری قابل اطمینان ھستند

ھا. یک نوع ھورمون ترکیب  است. پروژستوژن فقط حاویقرص ھای کوچک  - 5
قرص ھای کوچک را باید ھر روز رأس ساعت معین مصرف کرد. اگر فراموش 

ساعت از زمان مصرف قرص قبل  ٢٧کنید کھ قرص را مصرف کنید و بیش از 
روز آینده از روش ھای ضد بارداری  ١٤گذشتھ باشد، در آن صورت باید ط  

 باید بھ صورت عادی مصرف شود. برای خریدمضاعف استفاده کنید. قرص 
 قرص ھای کوچک نسخھ پزشک الزم است

 (IUD) یا دستگاه درون رحم  (IUS)کھ بھ سیستم درون رحم  حلقھ مسی – 6
نیز معروف است مانند حلقھ ھورمون  در رحم زن قرار داده م  شود. حلقھ مانع 

کت اسپرم در رحم م  ھمچنین مانع از حر .از چسبیدن اسپرم بھ رحم م  گردد
گردد. حلقھ ھورمون  بھ مدت پنج تا ده سال مؤثر است و وسیلھ ای بسیار مطمئن 

حلقھ ھای مس  ممکن است بھ پریود ھای  .برای جلوگیری از بارداری م  باشد
  .شدیدتر و بعضاً توأم با درد منجر شوند
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کھ تصمیم بھ روش جراح  برای افرادی بھ کار گرفتھ م  شود  قیم سازیع - 7
ندارند در آینده بچھ دار شوند. این روش دائم  تلق  م  شود، چرا کھ برگشت 

پذیری آن منوط بھ جراح  بزرگ  است کھ اغلب نیز ناموفق است در روش عقیم 
سازی زنان لولھ ھای فالوپ  بستھ م  شوند و بنابراین تخمک نم  تواند بھ درون 

ی مختلف جراح  و معموالً زیر بیھوش  رحم مھاجرت کند. عقیم سازی با تکنیکھا
عموم  انجام م  گیرد در روش عقیم سازی مردان کھ وازکتوم  ھم نامیده م  

شود از طریق دوختن، گره زدن یا بریدن مجاری انتقال دھنده اسپرم کھ اسپرم را 
  از بیضھ ھا بھ آلت تناسل  منتقل م  کند عمل م  کند

رابطھ جنس  ھم خوانده م  شود، مرد آلت  در این روش کھ قطع روش منقطع – 8
تناسل  خود را قبل از انزال از مھبل خارج م  کند. در صورتیکھ اسپرم وارد 

  مھبل نشود از بارداری پیشگیری م  شود

كرم رنگ بوده و دوز پایین دارند.  LDقرصھاي    HDو LDقرص ھای  – 9
 5سفید رنگ بوده و دوز باال دارند . نحوه مصرف : از روز  HDقرصھاي 

قاعدگي مصرف قرصھا آغاز میگردد (خواه خونریزي قطع و یا ادامھ داشتھ باشد). 
 7روز قرصھا سر ساعت معین مصرف گردیده و پس از اتمام بستھ یك ھفتھ ( 21

ز روز) مصرف قرص قطع گردیده و از روز ھشتم مصرف بستھ جدید قرص آغا
میگردد. (خواه خونریزي قطع و یا ادامھ داشتھ باشد) در صورت فراموشي 

ھرگاه مصرف یك قرص فراموش گردد: بھ محض یادآوري  -1مصرف قرص: 
 -2قرص را مصرف كرده و قرصھاي بعدي را نیز در زمان مقرر مصرف كنید. 

قرص را  2ھرگاه مصرف دو قرص متوالي فراموش گردد: بھ محض یادآوري 
قرص دیگر را ھمزمان روز بعد مصرف كنید.مابقي  2مان مصرف كرده و ھمز

قرصھا را در زمان مقرر مصرف كنید.تا یك ھفتھ نیز از یك روش دیگر پیشگیري 
قرص متوالي فراموش گردد: در این  3ھرگاه مصرف  -3از بارداري استفاده كنید. 

رصھاي بستھ صورت مابقي بستھ قرص را بدور انداختھ و ھمان روز مصرف ق
جدیدي را آغاز كنید. تا یك ھفتھ نیز از یك روش دیگر پیشگیري از بارداري 

دیگر  HDو LDاستفاده كنید. * معموال پس از دو ھفتھ از مصرف قرصھاي 
حاملگي صورت نخواھد گرفت اما بھتر است ماه نخست مصرف اینگونھ قرصھا 

  از یك روش دیگر پیشگیري از بارداري استفاده كنید 

  

   روش اورژانسی جلوگیری از بارداری
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اولین و مھمترین روش جلوگیری از بارداری بعد از انجام نزدیک  مشکوک یا 
و  (HD) نزدیک  بدون روش ھا و وسایل جلوگیری، استفاده از قرص ھای اچ دی

ساعت بعد از آن باید دو  72است. در این روش، بعد از نزدیک  تا  (LD) ال دی
 12عدد قرص اچ دی (یا چھار عدد قرص ال دی) با مقدار مناسب  آب میل شود و 
ساعت پس از اولین قرصھا، دوباره اینکار تکرار شود. یعن  دوعدد اچ دی (یا 

ا زودتر بعد از چھار عدد ال دی) دوباره میل گردد. ھر چقدر اولین دوز قرص ھ
نزدیک  مصرف شوند امکان جلوگیری از بارداری بیشتر خواھد بود و ھرچھ بھ 

  ساعت بعد از نزدیک  عقب انداختھ شود این امکان بعید تر خواھد شد  72

اگر تا دوساعت بعد از خوردن قرص ھا، استفراغ  صورت گیرد باید آن نوبت 
ایرادی ندارد چون قرص ھا بھ  دوباره میل شود ول  استفراغ بعد از دوساعت

  احتمال زیاد تا آنموقع جذب شده اند

است.  Levonorgestrel روش دیگر و جدیدتر استفاده از قرص لوونورژسترل
در این روش الزم است فقط یک دوز دو قرص  (دو قرص ھمزمان) از 

ساعت پس از نزدیک  این  24لوونورژسترل خوراک  میل شود. بھتر است تا 
استفاده گردند تا بھترین اثر جھت جلوگیری از بارداری ایجاد شود ول  تا  قرص ھا

  ساعت بعد از نزدیک  ھم م  توان از این روش بھره گرفت  72

نکتھ مھم این است کھ این روش ھا نباید زیاد مورد استفاده قرار گیرد و مضرات 
از آن استفاده زیادی دارد. لذا فقط در موارد اورژانس و بسیار محدود م  توان 

  نمود

ساعت  96در رحم تا  (IUD) و نھایتا اینکھ جدیدا از روش کارگذاشتن آیودی مس 
  .بعد از بارداری ھم استفاده م  شود

پس بھ طور خالصھ جھت جلوگیری اورژانس  از بارداری، باید دوز اول (دو 
آن ساعت پس از آمیزش و دوز دوم  72قرص اچ دی یا چھار قرص ال دی) را تا 

ساعت بعد از دوز اول مصرف نمود. یا اینکھ فقط دو قرص لوونورژسترل  12را 
  ساعت بعد از نزدیک  میل گردد . 72تا 
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  استفاده از کاندوم زنانھ و مردانھ:  فصل نھم

  

  کاندوم زنانھ :

برای استفاده از کاندوم زنانه باید روکش آن را با احتیاط از محل عالمت گذاری 
  . شده ببرید

  استفاده نکنید تذکر : از قیچی و چاقو برای باز کردن
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  : کاندوم شامل دو حلقه ابتدایی و انتھایی می باشد که عبارت است از

Outer Ring : حلقه خارجی 
Inner Ring : حلقه داخلی 

  
برای قرار دادن کاندوم ، آن را به صورتی که در تصویر نشان داده شده است 

  در دست بگیرید
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قرار گیری درست کاندوم در جای خود بھتر است که به یکی از حاالت  برای

  اشاره شده در تصویر عمل کنید

  

  

قسمت جمع شده را به آرامی داخل واژن کنید و باید باال رفتن آن را احساس 
  کنید
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با انگشت اشاره کاندوم را تا جایی که امکان دارد به انتھای واژن ھدایت کنید 

  ه کاندوم در ھیچ کجا پیچ نخورده باشدو مطمئن شوید ک

  
در این حالت کاندوم به صورت صحیح قرار گرفته است و قابل استفاده می 

  باشد
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با دست آلت ھمسر خودتان را به داخل کاندوم ھدایت کنید تا از خارج شدن 

  آلت اطمینان حاصل کنید

  
  امی بیرون بکشیدبرای خارج کردن کاندوم پس از اتمام رابطه پیچانده و به آر
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بعد از پایان رابطه جنسی باید کاندوم را در دستمال و یا کاغذی بپیچید و در 

  سطل زباله بیندازید

  

mailto:hamsarkhoob1@gmail.com
john
Stamp



    آموزش زناشویی مدرن کتاب

سایت ھمسر خوب   کتاب آموزش زناشویی مدرن 
hamsarkhoob1@gmail.com 

 

  

  کاندوم مردانھ 

  استفاده از کاندوم مردانھ بسیار اسان است 
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  آلت بزرگ برای زن بھتر است یا آلت کوچک فصل دھم :

  

  

شده پروسھ ارگاسم در زنان بیش از انکھ وابستھ بھ بر اساس تحقیقات علم  انجام 
تحریک جسم  باشد نیاز بھ تحریک عاطف  دارد. یعن  اگر زن  تحریک عاطف  

مناسب  داشتھ باشد بھتر و راحت تر بھ ارگاسم م  رسد و زن  کھ از لحاظ عاطف  
  ارضا نشده باشد از نظر جسم  بھ ارگاسم نم  رسد.

 4نود درصد گیرنده ھای تحریک  الت تناسل  زن در  از لحاظ جسم  نیز بیش از
سانتیمتر ابتدای  واژن زن قرار دارد و اگر الت تناسل  مرد بتواند این حد را 

طول مجرای تناسل     تحریک کند بھ راحت  زن تحریک شده و بھ ارگاسم م  رسد.
بیشتر م  سانتیمتر  3تا  2سانتیمتر و در حالت برانگیختگ   8تا  6زنان نیز بین 

سانتیمتر و انتھای واژن دھانھ رحم قرار دارد کھ فشار بھ  12تا  8شود یعن  بین 
ان باعث درد و رنجش زن م  شود. جمیع دالیل فوق نشان م  دھد کھ طول الت 

  . برای ارضای یک زن کفایت م  کند بھ باال سانتیمتر 10تناسل  در حد 

  

ھمسرشان ندارند و ارضای عاطف  نم  از لحاظ عاطف  خانم ھای  رابطھ خوب  با 
شوند مشکل ایشان کوچک  الت تناسل  مرد نیست بلکھ رفتارھای غلط مرد و 
کمبود ھای عاطف  ایشان است کھ باعث م  شود لذت سکس را درک نکنند و 

سکس بھ جای لذت برایشان دردناک و ناراحت کننده باشد. این زنان ھنگام سکس با 
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بطھ عاطف  نا مناسب منفعل عمل م  کنند و برای ایشان ھمسر خویش بھ دلیل را
  . سکس با ھمسر مثل مورد تجاوز واقع شدن م  باشد

  یک سوال بھ طور مکرر پرسیده می شود کھ آیا اندازه ی بزرگتر بھتر است ؟

بعض  از زنان  . پاسخ بھ این سوال آن است کھ ھمھ چیز بستگ  بھ نظر زن دارد
و روش  کھ از نزدیک  لذت م  برند دوست دارند کھ آلت با توجھ بھ روحیاتشان 

  شوھرشان بزرگ باشد و برخ  دیگر آلت کوچک را ترجیح م  دھند

وقت  دختری ازدواج م  کند و قصد دارد برای اولین بار از آمیزش مھبل  لذت 
ببرد ، احتماال ھر آلت  برای او بزرگ و مرعوب کننده خواھد بود . اگر یک زن 

ست شوھرش و یا میل خودش دوست داشت کھ آمیزش مقعدی داشتھ باشد بھ درخوا
، ممکن است تصمیم او بستگ  بھ اندازه ی آلت شوھرش باشد . اگر او بخواھد 

شوھرش را با دھان تحریک کند ، ممکن است یک آلت کوچک را ترجیح بدھد ، 
ممکن است  برای این کھ با آلت بزرگ بھ خوب  نم  تواند این کار را بکند ک زن

کھ تمایل داشتھ باشد کھ عمل تحریک آلت شوھرش با زبان را زیاد انجام دھد ، اما 
وقت  کھ آلت شوھرش بھ اندازه ی متوسط باشد آن را سخت بیابد ، چھ برسد بھ 
وقت  کھ آلت شوھرش بزرگ باشد یک زن کھ از آمیزش مقعدی لذت م  برد ، 

د چونکھ آن را راحت تر م  تواند ممکن است کھ یک آلت کوچک را ترجیح بدھ
  در خود جای بدھد

اما برخ  از زنان میل دارند در ھنگام آمیزش مھبل  فرج آن ھا پر شده و کم  درد 
را احساس کنند آن ھا از این حالت لذت م  برند و از این کھ چیز بزرگتری فرج 

د . بنابراین این و آن را پر کند احساس لذت بیشتری م  کنن   آن ھا را از ھم باز کند
  دستھ از زنان آلت بزرگتر را دوست دارند

بنابراین سایز بھ تنھای  عامل لذت بردن بیشتر نیست ھرچند کھ م  تواند یک  از 
  . علتھا باشد

خیل  راحت   چون یک زن کھ دائم با یک آلت با اندازه ی مشخص سر و کار دارد
  بنابراین ھمھ چیز بھ نظر ھمسرتان بستگ  دارد . . با آن خو میگیرد
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 )oral sexسکس دھانی (فصل یازدھم : 

  

 

یک  از لذت بخش ترین کارھا در رابطھ جنس  سکس دھان  برای مرد و برای زن 
 است.

ھیچ چیز برای زن شگفت انگیزتر از خوردن اندام جنس  او نیست. این عمل موجب 
داشتھ ودیوانھ وار بھ ارگاسم برسد. بسیاری از خانم  میشود تا او احساس عشق وسکس

ھا حت  آنرا بھ نزدیک  با مرد ھم ترجیح میدھند. اگر شما فقط کم  در این باره 
 اشتیاق نشان دھید آنگاه درنظر اویک عاشق افسانھ ای بنظر خواھید آمد.

لت او خیلی از مردھ  دوست دارند صورت خود را الی پ ی زن برده و ب  لیسیدن آ
عشق را ابراز کنند . در مق بل مردان زی دی ھم ھستند کھ ھیچ عالقھ ای بھ این ک ر 
ندارند. ممکن است گ ھی عده کمی از زنھ  ھم از لیسیدن آلت ش ن ھیچ لذتی نبرند. 

گ ھی انج م این عمل  .بن براین شم  ب ید از تم یل طرف مق بل اطالع ک فی داشتھ ب شید
ریک کرده و موجب می شود او در مراحل بعدی مق ربت لذت مرد را ھم بیشتر تح

   .بیشتری ببرد
برای اینکھ طعم و بوی دستگ ه تن سلی زن برای شم  آزار دھنده نب شد، بھتر است 
ابتدا ب  ھم بھ حم م رفتھ و ضمن عشق ب زی موھ ی آنرا تراشیده و یکدیگر را ب  

از مق ربت دھ نی مورد نوازش و  ص بون بشویید. بعضی از زنھ  ترجیح میدھند قبل
مردھ  نسبت بھ ارگ ن جنسی زن یک احس س عجیب عالقھ و  .مع شقھ قرار بگیرند
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بیشتر مردھ  رغبتی بھ اینکھ سر خویش را مق بل جھ ز جنسی  .تنفر ھمزم ن دارند
شریک ش ن پ یین بی ورند نداشتھ و حتی ممکن است از آن بیزار ب شند! خیلی از 

تھ را میدانند و بھ ھمین جھت از لذت مق ربت دھ نی محروم ھستند. برای زنھ  این نک
یک زن ھیچ چیز تحریک کننده تر از آن نیست کھ مرد طعم آلت او را خوشمزه 

خوش یندترین چیز برای یک زن آن است کھ مردی ب  انگشت او را تحریک  !!بداند
  کند لیس بزند و آلت او را ب  ولع بخورد.

از چشیدن طعم آلت بدت ن نی ید ابتدا ب  ھم یک دوش بگیرید بدنت ن را برای اینکھ  
ص بون بزنید و بھ ھم بم لید. بعد فرج و لبھ ی آنرا ب ز کرده و کلیتوریس را ب  
مالیمت بشویید. دست ص بونی خود را پ یین تر برده و ب سن او را نوازش کنید ت  

واژن نکنید. بعد از شستن دست  لذت ببرد. مراقب ب شید انگشت ص بونی را وارد
یک ی  دو انگشت را وارد واژن کرده و دایره وار بچرخ نید درست مثل وقتی کھ 

آی  لذتبخش نبود؟ ح ل میتوانید زب نت ن را ب  خی ل  .داخل یک لیوان را می شویید
  .راحت ھرج  کھ دوست دارید وارد کنید

  
  

  وضعیت ھای انجام مقاربت دھانی
خوابیده بین پ ھ ی او دراز بکشید و پ ھ یش را روی ش نھ ت ن بگذارید. زن بھ پشت 

ی  اینکھ او روی لبھ تخت بنشیند و شم  مق بل او روی زمین زانو بزنید. یک راه 
روی صورت شم   "دیگر اینست کھ او پ ھ یش را دو طرف سرت ن ب زکند و تقریب 

  شد)بنشیند. (در این ح لت صورتت ن خیلی خیس خواھد 
  

ح لتھ ی متعدد دیگری برای فش ر دادن صورت شم  روی آلت تن سلی وجود دارد کھ 
یکی از بھترین وضعیتھ  برای  .میتوانید بستھ بھ سلیقھ خود آنھ را امتح ن کنید

است. وقتی زن بھ ح لت وارونھ روی شم  قرار بگیرد  69مق ربت دھ نی ح لت 
از زب ن و دستت ن ھمراه ھم استف ده کنید.  میتوانید ھر دو یکدیگر را تحریک کنید و

  گ ھی میتوانید در این وضعیت ج ی خود را ب  یکدیگر عوض کنید. 
  

را میتوان بصورت: مرد در ب ال زن در ب ال ی  پھلو بھ پھلو انج م داد.  69وضعیت 
خیلی از زوجھ  راحتتر ھستند ت  ص.ک.س دھ نی را در ح لتی کھ بھ پھلو کن ر 

ابیده اندانج م دھند. بعضی از خ نمھ  عالقھ دارند ت  در ھمھ این وضعیت یکدیگر خو
ھ  ص.ک.س دھ نی داشتھ و لیسیده شوند. عده ای در ح لتی کھ مرد در ب الب شد 
احس س خفگی میکنند. ھر چند در این ح لت مرد میتواند بھ راحتی آلت خود را در 

راست برای شروع مق بل ھم نشستھ بھت :نحوه انج م !دھ ن زن فرو برده و لذت ببرد
و یکدیگر را ببوسید. سپس ب  نوازش نق ط حس س بدن اورا تحریک کنید. بتدریج 
دست خود را پ یین برده و رانھ  و بعد از آن ن حیھ تن سلی را بم لید. اگر این عمل را 
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خوب انج م دھید شریک جنسی شم  برای مق ربت دھ نی ک مال" آم ده شده و حتی 
   !است ب  دست خودش سر شم  را بھ سمت پ یین ببرد ممکن

در واقع کلیتوریس مھمترین اندام جنسی زن است. بدون توجھ ک فی بھ کلیتوریس زن 
ھیچ لذتی از مق ربت نمیبرد. خ نمھ  در مورد تحریک کلیتوریس ش ن احس س و 

یده شود درک متف وتی دارند. عده ای ع شق آن ھستند کھ کلیتوریس ش ن بھ سختی مک
ولی ممکن است این ک ر برای بعضی دردن ک ب شد. تحریک ب  زب ن لیسیدن و 

  مکیدن ورودی واژن زن را بھ اوج آسم ن میبرد
  

لیسیدن را از واژن شروع و بھ سمت کلیتوریس بروید. در یک طرف لب بزرگ و 
پس کوچک واژن را ب  دو لبت ن بگیرید زب ن خود را شل کرده بین آن دو بکشید. س

اینک لب  .زب ن را داخل واژن برده و موقع بیرون آوردن بھ دورادور آن بکشید
خ رجی را ب  دست کشیده و ب  زب ن بھ آن محکم ضربھ بزنید. بعد زب ن را ک مال" 
روی آن کشیده و دوب ره بھ سوی کلیتوریس برگردید. انج م این عمل زن را از خود 

ح ل کلیتوریس را بھ دھ ن برده و  .م برس ندبیخود کرده و حتی ممکن است بھ ارگ س
خیلی کوت ه و سریع بمکید و ب  زب ن بھ اطراف آن ضربھ بزنید. گ ھی در ھمین موقع 
فرو کردن انگشت در واژن میتواند ب عث ارگ سم شدیدی شود. اگر این عمل را در 

   .انج م دھید لذت زی دی خواھد داشت 69وضعیت 
  

 ندن زن از طریق مق ربت دھ نی استف ده از ضرب ت بھترین راه بھ ارگ سم رس
  ت :و پشت سر ھم زب ن بھ کلیتوریس اسریتمیک 

  . زب ن خود را دور کلیتوریس بکشید - 1
   .کلیتوریس را ب  لبت ن بمکید -  2
  . ژن بکشیددور کلیتوریس و لبھ ی وا 8ل عدد زب ن خودرا بھ شک -  3
  . ضربھ بزنید ب  زب ن خود بھ آھستگی بھ کلیتوریس -4
 .زب ن خودرا داخل واژن برده و درون آن بچرخ نید  -  5

  

  روش ھای انجام سکس دھانی با زن:
ھیچ چیز برای زن شگفت انگیزتر از خوردن اندام جنس  او نیست. این عمل 
موجب میشود تا او احساس عشق وسکس داشتھ ودیوانھ وار بھ ارگاسم برسد. 

بھ نزدیک  با مرد ھم ترجیح میدھند. اگر شما فقط بسیاری از خانم ھا حت  آنرا 
کم  در این باره اشتیاق نشان دھید آنگاه درنظر اویک عاشق افسانھ ای بنظر 

  خواھید آمد.
مردھا نسبت بھ ارگان جنس  زن یک احساس عجیب عالقھ و تنفر ھمزمان دارند. 
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پایین  بیشتر مردھا رغبت  بھ اینکھ سر خویش را مقابل کس شریک جنسیشان
بیاورند نداشتھ و حت  ممکن است از آن بیزار باشند! خیل  از زنھا این نکتھ را 
میدانند و بھ ھمین جھت از لذت سکس دھان  محروم ھستند. برای یک زن ھیچ 

  او را خوشمزه بداند!! آلت جنس ننده تر از آن نیست کھ مرد طعم چیز تحریک ک
شت او را تحریک کند مردی با انگخوشایندترین چیز برای یک زن آن است کھ 

  ورد.او را با ولع بخ آلت تناسل لیس بزند و 
  

بدتان نیاید ابتدا با ھم یک دوش بگیرید  آلت تناسل برای اینکھ از چشیدن طعم 
بدنتان را صابون بزنید و بھ ھم بمالید. بعد فرج و لبھای آنرا باز کرده و کلیتوریس 

خود را پایین تر برده و باسن او را نوازش  را با مالیمت بشویید. دست صابون 
کنید تا لذت ببرد. مراقب باشید انگشت صابون  را وارد واژن نکنید. بعد از شستن 

دست یک یا دو انگشت را وارد واژن کرده و دایره وار بچرخانید درست مثل وقت  
را با خیال کھ داخل یک لیوان را م  شویید. آیا لذتبخش نبود؟ حال میتوانید زبانتان 

  راحت ھرجا کھ دوست دارید بفرستید.
  

   وضعیت ھای انجام سکس دھانی:
زن بھ پشت خوابیده بین پاھای او دراز بکشید و پاھایش را روی شانھ تان بگذارید. 

یا اینکھ او روی لبھ تخت بنشیند و شما مقابل او روی زمین زانو بزنید. یک راه 
سرتان بازکند و تقریبا" روی صورت شما  دیگر اینست کھ او پاھایش را دو طرف

بنشیند. (در این حالت صورتتان خیل  خیس خواھد شد)حالتھای متعدد دیگری برای 
فشار دادن صورت شما روی کس وجود دارد کھ میتوانید بستھ بھ سلیقھ خود آنھارا 

  امتحان کنید.
  

حالت  است. وقت  زن بھ 69یک  از بھترین وضعیتھا برای سکس دھان  حالت 
وارونھ روی شما قرار بگیرد میتوانید ھر دو یکدیگر را تحریک کنید و از زبان و 

دستتان ھمراه ھم استفاده کنید. گاھ  میتوانید در این وضعیت جای خود را با 
را میتوان بصورت: مرد در باال زن در باال یا  69یکدیگر عوض کنید. وضعیت 

ا راحتتر ھستند تا سکس دھان  را در حالت  پھلو بھ پھلو انجام داد. خیل  از زوجھ
انجام دھند. بعض  از خانمھا عالقھ دارند تا در  کھ بھ پھلو کنار یکدیگر خوابیده اند

ھمھ این وضعیت ھا سکس دھان  داشتھ و لیسیده شوند. عده ای در حالت  کھ مرد 
راحت  آلت در باالباشد احساس خفگ  میکنند. ھر چند در این حالت مرد میتواند بھ 
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  خود را در دھان زن فرو برده و لذت ببرد!
  

  : نحوه انجام
در واقع کلیتوریس مھمترین اندام جنس  زن است. بدون توجھ کاف  بھ کلیتوریس 

زن ھیچ لذت  از سکس نمیبرد. خانمھا در مورد تحریک کلیتوریس شان احساس و 
ان بھ سخت  مکیده درک متفاوت  دارند. عده ای عاشق آن ھستند کھ کلیتوریس ش

شود ول  ممکن است این کار برای بعض  دردناک باشد. تحریک با زبان لیسیدن و 
  مکیدن ورودی واژن زن را بھ اوج آسمان میبرد.

لیسیدن را از واژن شروع و بھ سمت کلیتوریس بروید. در یک طرف لب بزرگ و 
ن دو بکشید. سپس کوچک واژن را با دو لبتان بگیرید زبان خود را شل کرده بین آ

زبان را داخل واژن برده و موقع بیرون آوردن بھ دورادور آن بکشید.اینک لب 
خارج  را با دست کشیده و با زبان بھ آن محکم ضربھ بزنید. بعد زبان را کامال" 

روی آن کشیده و دوباره بھ سوی کلیتوریس برگردید. انجام این عمل زن را از خود 
است بھ ارگاسم برساند.حال کلیتوریس را بھ دھان برده و بیخود کرده و حت  ممکن 

خیل  کوتاه و سریع بمکید و با زبان بھ اطراف آن ضربھ بزنید. گاھ  در ھمین 
موقع فرو کردن انگشت در واژن میتواند باعث ارگاسم شدیدی شود. اگر این عمل 

  انجام دھید لذت زیادی خواھد داشت. 69را در وضعیت 
ارگاسم رساندن زن از طریق سکس دھان  استفاده از ضربات بھترین راه بھ 

  ریتمیک و پشت سر ھم زبان بھ کلیتوریس است.
  
  

   نوشتھ شده است. Koi این مقالھ توسط یک زن بھ نام قسمت دوم:
آلت ا الی پای زن برده و با لیسیدن خیل  از مردھا دوست دارند صورت خود ر

او عشق را ابراز کنند . در مقابل مردان زیادی ھم ھستند کھ ھیچ عالقھ ای  تناسل 
اندام تناسل  ه کم  از زنھا ھم از لیسیدن بھ این کار ندارند. ممکن است گاھ  عد

ھیچ لذت  نبرند. بنابراین شما باید از تمایل طرف مقابل اطالع کاف  داشتھ  شان
  باشید.

یشتر تحریک کرده و موجب م  شود او در گاھ  انجام این عمل مرد را ھم ب
  مراحل بعدی سکس لذت بیشتری ببرد.

برای اینکھ طعم و بوی دستگاه تناسل  زن برای شما آزار دھنده نباشد، بھتر است 
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ابتدا با ھم بھ حمام رفتھ و ضمن عشق بازی موھای آنرا تراشیده و یکدیگر را با 
قبل از سکس دھان  مورد نوازش و صابون بشویید. بعض  از زنھا ترجیح میدھند 

  معاشقھ قرار بگیرند.
بھتراست برای شروع مقابل ھم نشستھ و یکدیگر را ببوسید. سپس با نوازش نقاط 

حساس بدن اورا تحریک کنید. بتدریج دست خود را پایین برده و رانھا و بعد از آن 
نس  شما برای ناحیھ تناسل  را بمالید. اگر این عمل را خوب انجام دھید شریک ج

سکس دھان  کامال" آماده شده و حت  ممکن است با دست خودش سر شما را بھ 
  سمت پایین ببرد!

  
  روش انجام:

  زبان خود را دور کلیتوریس بکشید. -1
  کلیتوریس را با لبتان بمکید. -2
  دور کلیتوریس و لبھای واژن بکشید. 8زبان خودرا بھ شکل عدد  -3
  آھستگ  بھ کلیتوریس ضربھ بزنید.با زبان خود بھ  -4
  ل واژن برده و درون آن بچرخانیدزبان خودرا داخ -5
  
  

  لیسیدن آلت تناسلی زن
  شستشوی آلت برای آنکھ بوی طبیع  خود را بدھد. -
داشتن و یا نداشتن مو بر روی لبھای آلت بھ سلیقھ طرفین بازم  گردد. اما اگر  -

  مودار باشد بایست  کامال تمیز شود.
پوشیدن یک شورت جذاب و تحریک کننده (در مورد لباس و پوشش قبل از  -

  سکس مفصل توضیح خواھم داد).
  استفاده از خوش بو کنندھا بر روی شورت یا اطراف آلت -

  
  

  حاالت بدن زن:
  بھ پشت خوابیده و پاھا کم  باز. ١
  بھ پشت خوابیده و پاھا بھ سینھ چسبیده. ٢
 ) با باال گرفتن باسن طوری کھ آلت تناسل  از پشت دست و پا (داگ ۴حالت . ٣
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  بیرون بزند
زن و مرد بھ روی ھم طوری کھ سر مرد در سمت پاھای زن و سر زن در . ۴

  سمت پاھای مرد قرار گیرد (شصت و نھ انگلیس )
  زن یا بر روی صندل  و یا لبھ تخت م  نشیند با پاھای باز و بھ پشت تکیھ داده. ۵
  شده با دست بر روی صندل  یا تختسر پا و خم . ۶
  

  روش لیسیدن آلت زن:
بھتر است پیش از لیسیدن کم  با سینھ ھا ور بروید زیرا در افزایش ترشح آلت  -

  موثر است.
م  توان قبل از درآوردن شورت زن ،کم  از روی شورت با دست ماساژ داده و  -

  یا لیسید.
  حرص و ولع مرد) شورت را سع  کنید با دندان درآورید (نمایش -
  نگاه ھای ھوس آلود بھ آلت زن تحریک کننده است. -
  از لبھای بیرون  آلت شروع کنید بھ لیسیدن. -
  بھ عکس العملھای زن توجھ کنید تا نقاط حساس تر را شناسائ  نمائید. -
  لبھا کھ با آب دھان شما و آب آلت زن خیس شد با انگشت آنھا را از ھم باز کنید. -
گ  چوچولھ(کلیتوریس) را با نوک زبان قلقلک دھید (از قسمت ھای حساس برآمد -

  آلت)
  حال زبان را سیخ کرده و بھ داخل آلت فرو کنید (تکرار کنید ). -
  آب داخل آلت را بخورید و بھ صورت بمالید. -
  از داخل با زبان سقف آلت را تحریک کنید. -
  زبان را در داخل آلت بچرخانید. -
  با لبھای خود آلت زن را بگزید. بھ نرم  و -
  بمالید.بین  را بھ چوچولھ  -
  در آلت زن غرق شوید. -

  
  

  وظایف زن:
  زن باید بھ ھر عمل مرد عکس العمل مناسب نشان دھد. -
  عکس العملھا: -
  نفس نفس زدن  -
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  باال آوردن باسن -
  کشیدن موھای مرد -
  فشار دادن سر مرد بھ آلت خود -
  بھ دور گردن مرد در حالت ھای روبھ رو.قالب کردن پاھا  -

  

  لیسیدن آلت تناسلی مرد

  شستشوی آلت برای آنکھ باعث بیماری نشود. -
داشتن و یا نداشتن مو در اطراف آلت بھ سلیقھ طرفین بازم  گردد. اما اگر  -

  مودار باشد بایست  کامال تمیز شود.
مرد بھ صورت پوشیدن یک شورت جذاب و تحریک کننده طوری کھ آلت  -

  برجستھ در زیر آن نمایان شود.
  استفاده از خوش بو کنندھا بر روی شورت یا اطراف آلت. -

  
  حاالت بدن مرد:

بھ پشت خوابیدن مرد (بھتر است مرد زیر سر خود بالش  بگذارد تا شاھد . ١
لیسیدن آلتش توسط زن باشد. نگاه کردن مرد برای ھر دو طرف تحریک کننده 

  خواھد بود.
زن بھ پشت بخوابد ، مرد بر روی سینھ زن م  نشیند طوری کھ آلت خود را . ٢

مابین سینھ ھای زن قرار م  دھد. زن با فشردن سینھ ھا بھ ھم آلت مرد را تحت 
  فشار قرار م  دھد .آلت مرد بھ لبھای زن م  خورد.

زن و مرد بھ روی ھم طوری کھ سر مرد در سمت پاھای زن و سر زن در . ٣
  پاھای مرد قرار گیرد (شصت و نھ انگلیس )سمت 

  
  روش لیسیدن آلت مرد:

  
انتھای بیضھ ھا (ما  - آلت مرد از چھار قسمت حساس تشکیل شده است: بیضھ ھا  -

  سر آلت(حشفھ). -طول آلت  - بین مقعد و بیضھ ھا 
  لیسیدن ھمھ این مناطق توصیھ م  شود. -
  بلیسید. سر آلت تحریک پذیرترین قسمت است.بھ آرام  -
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  در قسمت طول آلت بخش تحتان  حساس تر است. -
  ابتدا با نوک زبان با آلت بازی کنید. -
  سر آلت را با لبھای خود بمکید. -
  مجددا از نوک زبان استفاده کنید. -
  م  توانید آلت را کنترل شده در دھان فرو کنید.بھ دفعات متعدد ادامھ دھید. -
و با این عمل بھ انزال م  رسند.اگر زن  تمایل  برخ  مردان زود انزال ھستند -

آلت  -شکم  -بر روی بدن خود(سینھ ھا ھ داده و من  مرد را داشت م  تواند ادام
   باسن و ...) بریزد. -زن 

ھمسرت مرد نباید در این کار ذره ای اجبار بھ خرج دھد. ( بلھ دیگھ آقا وقت   -
  ) مجبورش نکن دیگھنمیخواد این کار رو کنھ 
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 )بدون درد: سکس از عقب ( دوازدھمفصل 

 
  

 نکتھ قابل توجھ و مھم اینست کھ :

از آنجا کھ مراجع تقلید در این مسألھ اختالف نظر دارند شما باید طبق فتوای مرجع 
تقلید خود عمل نمایید برای اطالع بیشتر شما نظرات عده ای از مراجع را در 

از مراجع قائل بھ کراھت شدیده م  باشند خصوص این مسألھ بیان م  کنیم: برخ  
برخ  م  گویند : بھ احتیاط واجب جایز نیست برخ  قائلند کھ: اگر زن راض  

 . باشد کراھت شدید دارد و اگر راض  نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست
دارد،  "کراھت شدیده"مراجع محترم تقلیدی کھ فرموده اند : دخول در پشت (مقعد) 

شدیده بھ این معنا است کھ چنین چیزی مورد پسند خداوند نیست و اگر آن کراھت 
 .را انجام ندھد بھتر است ول  گناھ  برای انجام دھنده آن نوشتھ نم  شود

بنابراین در صورت رضایت ھمسر این عمل کراھت دارد اما حرام نیست و فقط در 
این دستھ از افراد و  این صورت اجازه این رابطھ وجود دارد این مطلب نیز برای
  . جھت باال بردن آگاھی در این زمینھ است

خیال بھ این نوع رابطھ وارد شود  حتما باید ھمسر شما با رضایت کامل و ارامش
  و اجباری در کار نباشد .
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بعض  از آقایان عالقھ خاص بھ سکس از عقب با ھمسرشان دارند کھ یا انجام 
میدھند ویا بھ علت عالقھ زیاد بھ زوج خود منصرف میشوند حال سوال اینست 
چگونھ میتوان با زوج خود از عقب سکس داشت بدون اینکھ زوج احساس درد 

  کند.....؟ 

مجموع عصبھای حساس و قوی از آنجای  کھ عصبھای قسمت باسن و حاشیھ آن از 
 ھستند بنابراین با رعایت نکات زیر رابطھ ای لذت بخش خواھید داشت :

برای انجام رابطھ جنس  مقعدی بھتر است قبل از وارد کردن آلت خود ابتدا  - 1
ناحیھ مقعد را آراک آرام تحریک کنید. تحریک این ناحیھ از بدن برای خیل  از 

  ت .خانم ھا بسیار لذت بخش اس

توجھ داشتھ باشید کھ رکتوم یا خود مقعد بسیار حساس بوده و باید با احتیاط بھ آن  -  2
نزدیک شوید! ساده ترین کار این است کھ ھنگام انجام رابطھ جنس  دھان ، بوسیلھ 

ناخنھا را کوتاه کرده و دستھایتان را بشوئید) ناحیھ مقعد او را ” انگشت ( باید قبال
عکس العمل او دقت کنید، اگر با این کار شما راحت بود و مشکل  بھ  .نوازش کنید

  .نداشت آنگاه باسن او را بیشتر باز کرده و انگشت را عمیق تر ببرید

  

قبل از شروع مطمئن شوید کھ انگشتان شما بخوب  لیز ھستند. شما میتوانید از  -  3
ترس ترین ماده برای مواد لیز کننده مخصوص استفاده کنید ول  ساده ترین و در دس

  اینکار، بزاق دھان شماست! 

کم کم و بھ آھستگ  انگشت خود را بھ داخل فرو ببرید. برای حفظ راحت  او  -  4
مراقب باشید کھ ھیچ فشاری وارد نکنید. ھنگامیکھ انگشت شما وارد مقعد شد آنگاه بھ 

ل شده و مقعد آمادگ  آرام  دیواره آنرا ماساژ دھید تا بتدریج ماھیچھ ھای این ناحیھ ش
   .ورود آلت شما را پیدا کند

شل شده و ھردو شما آمادگ  الزم را دارید ” ھنگامیکھ احساس کردید مقعد کامال -  5
آنگاه مقدار زیادی از ماده لیز کننده را روی آلت خود ریختھ و سر آنرا بھ آھستگ  

  .وارد مقعد کنید

مت  خود ھمیشھ و ھنگام انجام ھر نوع بیاد داشتھ باشید کھ بھ منظور حفظ سال -  6
  رابطھ جنس  حتما باید از کاندوم استفاده نمائید. 
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در ابتدا کھ میخواھید آلت خود را وارد مقعد میکنید ممکن است انجام آن بسیار  -  7
سخت بوده و فقط بتوانید قسمت  از آلت را وارد مقعد نمائید. ول  بتدریج کھ بدن 

شود، ورود آلت شما راحت تر شده و میتوانید مقدار بیشتری شریک جنس  شما شل تر 
   .از آن را وارد نمائید

ھرگز برای ورود آلتتان از فشار استفاده نکنید زیرا خطر پارگ  و آسیب بھ مقعد  -  8
وجود دارد. بھتر است اول ناحیھ سر آلت را وارد کرده و بطور آھستھ و ریتمیک، 

کھ بدن او شل شد،ضمن انجام ھمان حرکات آنرا داخل و خارج کنید.ھنگامی
منظم،مقدار بیشتری از آلت خود را وارد مقعد کنید و ھمچنان بھ داخل و خارج کردن 

ھمین مقدار از آلتتان ادامھ دھید. ھمین طور تا زمانیکھ طرف مقابل ھنوز میتواند 
  تحمل کند آلت خود را بیشتر وارد کنید.

کن است رابطھ جنس  مقعدی برای طرف مقابل با توجھ بھ درد شدیدی کھ مم -  9
داشتھ باشد، بوسھ، نوازش و ابراز کلمات عاشقانھ نقش زیادی در کاھش درد و ایجاد 

  لذت از این نوع رابطھ جنس  در او دارد. 

بیاد داشتھ باشید کھ ھرگز در پایان رابطھ جنس ، آلت خود را بطور ناگھان  از  - 10
  .اعث ایجاد درد شدیدی در وی خواھد شدمقعد بیرون نکشید، زیرا ب

در پایان الزم است یکبار دیگر در مورد رعایت نکات بھداشت  بھ ھنگام انجام  - 11
رابطھ جنس  مقعدی تأکید کنم. مقعد بطور طبیع  محل زندگ  عوامل بیماریزای 

  بسیاری است کھ تماس با آنھا میتواند سالمت شما را بھ خطر بیندازد. 

بیماری ایدز استفاده ” منظور جلوگیری از ابتال بھ انواع بیماریھا مخصوصابھ  - 12
  از کاندوم برای انجام رابطھ جنس  مقعدی ضروری است. 

رابطھ جنس  مقعدی بخوب  تمیز  ھمچنین باید دستان خود را قبل و بعد از انجام - 13
ده اید قبل از شستن کامل کنید. بیاد داشتھ باشید کھ انگشت یا آلتتان را کھ وارد مقعد کر

آن ھرگز بھ واژن شریک جنسیتان وارد نکنید. زیرا احتمال انتقال عفونتھا از مقعد بھ 
  .واژن وجود دارد

 

  توضیح حاالت :
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 یا انجام میدن ویا خاص بھ سكس با زنشون از عقب دارن حاالھ بعضي از آقایون عالق
زیاد بھ زوج خود منصرف میشوند حال سئوال اینست چگونھ میتوان با  ھ بھ علت عالق

  زوج خود از عقب سكس داشت بدون اینكھ زوج احساس درد و تنفر كند.....؟ 

از آنجایي كھ اعصاب قسمت باسن و حاشیھ آن از مجموع عصبھاي حساس و قوي 
رفتھ و باسن و  میباشد پس قواعد زیر الزم الجرا است قبل از ھر كاري زوجین حمام

اطراف آنرا تمیز كرده مرد میباید زوج خود را در حالت ایستاده قرار داده و اطراف 
باسن و خود باسن را با كرم یا ھر چیز دیگھ چرب كند اما بھتر اینھ كھ با زبون خود 

  این كار را انجام دھد تا زوج خود را بیشتر تحریك كند .

  
ه مرد باید بر عكس شده پاھاي خود را دو طرف بعد از این كار زوج بھ پشت خوابید

زوج قرار داده و شروع بھ مالیدن با سن و اطراف آن كند با این كار اعصاب زن 
باسن زن باز و بستھ  ھر خارجي زن فعال میشود یعني دریچتحریك شده و اسپنكت

ة میشود بعد از مالیدن میباید شروع بھ لیس زدن یا چرب كردن حاشیھ باسن و دریچ
باسن كرد .سپس با انگشت كوچك اطراف باسن را مالید و آرام وارد دریچة باسن كنید 

بعد انگشت خود را در بیارید این كار را چند بار بھ آرامي انجام بدید بعد انگشت 
بزرگ خودتون رو وارد دریچة باسن كرده اما این بار بزارید یھ مدت داخل دریچھ 

  چة خودشو باز و بست كند.بمونھ در این موقع زن باید دری
  

حاال مرد باید دراز بكشد و زن بھ آرامي روي آلت مرد قرار بگیرد مرد نباید ھیچ 
كاري انجام بدھد ھیچ عجلھ اي در كار نیست بعد از اینكھ زن چند بار نشست و 

برخواست زن مجددا بھ پشت خوابیده و مرد آرام روي زن دراز كشیده و آلت خودرا 
  م میداد .ا ھمون شدتي كھ زن انجاوارد میكند ب

  
دبار عقب و جلو كردن آرام  خودرا باز نگھ دارد پس از چن ھزن باید سعي كند دریچ

شده مرد زانو زده خم رید سپس كامل در بیارید زن مدتي آلت خود را در باسن نگھ دا
و آرام آرام داخل میكند شدت آنرا كمي زیادتر میكنید اما كامل در بیارید سپس دوباره 

  .داخل كنید 

بھ حرف زوج خود در سكس گوش كنید اگر میخواھید كامل ارضا، بشید دو طرفھ 
معموال زماني كھ مرد ارضاء میشود شدت عملیات كمي زیاد میشود یا بھتر بگم بھ 
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د میرسد در این موقع نباید آلت خودرا كامل در بیارید و كامل داخل كنید تا اوج خو
نیمھ كافي است بھتر است از حالت زانو زده شده بھ حالت نیم خیز دراومده تا فشاري 
بھ مفعول وارد نشود در ھنگام ارضاء شدن از ریختن اسپرم در داخل باسن جلوگیري 

  كنید.

  
   : مھم نکتھ

سكس كنید چرا كھ سكس مداوم  ھمسرتاننید از جلو با اتھ باشید تا میتوما بھ خاطر داشا
از عقب (باسن) باعث بیماریھاي در زوج خود در دراز مدت میشود و حتي در سنین 

باسن حساس و  ھو كنترل كنھ چرا كھ اعصاب نا حیخودش ھمسرتانباال باعث میشود 
 آسیب پذیر میباشد..... 
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  معاشقھ قبل از رابطھ جنسینحوه  فصل سیزدھم :
  

  

  

 درکنار کارھا بعض  انجام  ھگا و است داشتن  دوست و بزرگ ای پدیده سکس
 باشید داشتھ قصد شما است ممکن.باشد کننده تحریک بسیار شما برای میتواند سکس
 بھ نشاط کم  یدھبخوا فقط اینکھ یا بروید استخر بھ خود مسرھ یا نامزد با کھ

 لذت برای میکنم مطرح برایتان کھ نکات  رحالھکنید،ب خوداضافھ خانوادگ  زندگ 
 .است سودمند بسیار شما زندگ  بھ بخشیدن

  : ببوسید را او -  1

 زن میتواند ید،ھد انجام خوب آنرا اگر  ھگا حت  و است لذتبخش بسیار بوسھ بلھ،
 چون !نباشید خوب مھ خیل  اینکار در کھ باشید مراقب ول  !برساند ارگاسم بھ را

 بھ !!نکند شما از دیگری تقاضای یچھ بوسھ از غیر او آن از بعد است ممکن
 با را او سر بعد.کنید خیس زبانتان با را ایشھلب آرام  بھ و کرده نگاه او چشمان
 بلند را او سر سپس.ببوسید را مھھ اش چانھ و اھلب تا او پیشان  از و گرفتھ دستتان
 .بمکید وتھش با را گردنش و کرده
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 راه بنابراین.است حساس بسیار نوازش بھ نسبت اھخانم پشت و کمر اھاین بر عالوه
 تا باال از بازدمتان گرم وایھ و انھد کمک بھ و کنید کج او پشت سمت بھ را خود
 مھ زبان از میتوانید قسمت این بیشتر تحریک برای.کنید مرطوب را او کمر پایین
 .بگیرید کمک

  کنید تحریک را حساس نقاط - 2

 موقع کھ بروید بدن از ای ھقسمت سراغ بھ دادید انجام را باال ایھکار اینکھ از بعد
 زبان با را اھآن بین و گرفتھ محکم را اھ سینھ.کنید تحریک را اھآن نمیتوانید آمیزش
 نقاط طرف بھ را سرتان و میگیرد را شما ایھمو او "حتما دیگر حاال.بزنید لیس

 ! بخورید مھ را اھآن تا میبرد بدنش لذتبخش

 عجلھ رگزھ کھ باشید داشتھ بیاد.بلیسید را ناف اطراف و رفتھ تر پایین مدت  از بعد
 !نیست کار در یورش  و حملھ یچھنکنید،

 را آنجا آنقدر و یدھد قرار لگنش روی را سرتان و بروید تر پایین ستگ ھآ بھ
 دیگر حساس بسیار نقطھ یک !بگوید چیزی نتواند دیگر او کھ بزنید مک و بخورید
 با را منطقھ این کھ نمیکنم توصیھ وجھ یچھ بھ من.است ایشھران ،داخل زن بدن

 و کرده سفت را خود زبان میتوانید شما.بگیرید گاز اینکھ یا کرده تحریک خشونت
 کنید باز را ایشھپا است ترھب.کنید نوازش آرام  بھ دستتان با یا بزنید لیس را اینجا

 را او کار این با کھ باشید بخورید،مطمئن را ران و واژن خارج  ایھلب بین ومنطقھ
 . کرد یدھخوا بسیارحشری

 با را زانو پشت گودی میگردید،میتوانید زن بدن حساس نقطھ بدنبال مھباز اگر
 .بمکید یا کنید زبانتانتحریک

  کلیتوریس - 3

 شنیدید، را او شھوان  صداھای و شد تحریک کاف  اندازه بھ زن اینکھ از بعد
 روی و کند باز را ایشھپا یدھد اجازه او بھ و داده قرار او باسن زیر را خود دستان
 مھسر پشت و تند ایھ ضربھ کلیتوریس بھ زبان نوک با حاال.بگذارد شما ایھ شانھ
 مطمئن.ببوسید لب مثل را کرد،کلیتوریس دیوانھ را او شما عمل این نگامیکھھ.بزنید
  .برد خواھید ای العاده فوق لذت کھ باشید
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  گرفتن 96 حالت -  4

 روی وارونھ حالت بھ کھ است این نمایید، ارضاء را یکدیگر یدھمیخوا اگر اینک
 او حساس نقاط دست با نیز شما و آلت شما را تحریک کرده برای زن و بخوابید مھ

 موقع مانھ در.نمائید واژن وارد را خود انگشت و کرده تحریک را ... و باسن مثل
 نقطھ تحریک با میتوانید شما میکند دیوانھ را شما لیسیدن الت تناسل  شما, با او کھ

  .کنید احساس بدنتان روی را ایشھزانو لرزش و رسانده ارگاسم بھ را ج ،او

 

  بازی عشق -   5

 شما کھ کنید تصور چنین.است سکس از بیشتر معاشقھ و بازی لذت اوقات  ھگا
 و کرده جستجو مو موبھ را او بدن تمام.شماست شکار او و ستیدھ شکارچ 
  .بود دھخوا لذتبخش بسیار ردوشماھ برای بازی این.نمایید تحریک

 

  کنید صبر - 6

 شدید، تحریک ردوھ نگامیکھھ و کرده معاشقھ زن با کھ است مشکل بسیار درواقع
 شما.کنید مقاومت نمیتوانید شما کھ مطمئنم من.باشید نداشتھ نزدیک  و آمیزش او با

 آلت میتوانید شما نگامھ این در !شده چندکیلو ایتانھ بیضھ کھ کرد یدھخوا احساس
 صبر دیگر رابطھ یک برای اینکھ یا ببرید لذت و نموده او واژن وارد را خود
 .یدھد ادامھ بیشتر میتوانید شما میکنید سکس کھ آینده دفعھ "مطمئنا.کنید

 بدن حساس نقاط و جنس  تمایالت بھ شما کھ است این بازی و معاشقھ حسن
 را آلتتان، از ،غیر شما بدن لذتبخش دیگر نقاط مھ او و میشوید آشنا بیشتر مسرتانھ
 بعالوه.نمیشود خالصھ جنس  ایھاندام تحریک در سکس لذت تمام.میکند کشف مھ

 .میکند مضاعف را جنس  لذت معاشقھ از بعد آمیزش و سکس

 بھ کھ ای ھزوج در "مخصوصا فوق مراحل انجام کھ میکنم یادآوری خاتمھ در
 .بود دھخوا مفید و کننده کمک است،بسیار مشکل برایشان زن رسیدن ارگاسم
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  اول بار برای آمیزش برای نکاتی فصل چھاردھم :

  

 شب زفاف و اعمال شب زفاف

شب ھای  اولین شب شروع زندگ  مشترک و یک  از )شب عروس  (شب زفاف
بسیار مبارک است . مبارک  آن از این جھت است کھ در روایت آمده مؤمن با 

 .ازدواج و عروس  کردن نیم  از ایمانش تکمیل م  شود

ذکر شده است. در شب زفاف بھ ھمین جھت در منابع اسالم  آداب فراوان  برای 
فرشتگان رحمت خدا را برای عروس و داماد نازل شب زفاف دعا مستجاب است و 

م  کنند.شب زفاف در خاطره ی تمام  زوج ھای جوان یک شب خاطره انگیز 
 زفاف) است. در این شب ھمسر مرد بھ خانھ ی وی وارد م  شود و آن شب (شب

اولین شب زندگ  آن زن و شوھر است.برای زفاف و آمیزش، شب انتخاب شده 
ن ، شب را برای رفتن عروس بھ خانھ داماد، ترجیح داده اند و است و پیشوایان دی

 .چون این عمل ھمواره در شب انجام م  شود آن را شب زفاف م  نامند

تازه عروس بنا بھ طبیعت ، از نخستین رابطھ جنس  در شب زفاف اکراه و ھراس 
ی و دارد و علت آن معموال درد جسمان  نیست کھ اگر ھمراه با آرامش و خوددار

صبوری مرد باشد خیل  جزئ  است. غالبا خود دختر ھم نم  داند علت این ھراس 
نیز  ”شرم  ”و اکراه در کجاست ؟ در واقع در شب زفاف تازه عروس دچار نوع  

ھست . ھمھ این علت ھا را باید در جای دیگری جستجو کرد.در حقیقت چون زن 
دگرگون  مھم  در برابر خود م  در این مرحلھ کھ وارد حیات زناشوی  م  گردد 
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بیند و بھ زندگ  آینده و مسوولیت ھا و خطرھای آن م  اندیشد و از آن واھمھ 
دارد. ھمھ این واھمھ ھا ، چھ زن از آن آگاه باشد و چھ نباشد ، قابل مالحظھ و 

شایستھ توجھ است.این وظیفھ شوھر است کھ وجود این ھراس فطری زن را دریابد 
را بھ یاد داشتھ باشد.بھترین فرصت برای جلب اطمینان زن ھمین و ھمواره آن 

 .دوره کوتاه است
معروف است کھ شب زفاف را نباید با جبر آغاز کرد ، ما م  گوییم در شب زفاف 
و در کار پاره شدن پرده دوشیزگ  نھ تنھا جبر نباید در کار باشد بلکھ این عمل باید 

معاشقھ ای جانانھ باشد و شوھر باید عروس را دنبالھ و نتیجھ نوازش  صبورانھ و 
بھ تدریج متمایل و راغب بھ عمل نماید نھ آن کھ با شتابکاری و بھ کار بردن 
زور،تنھا حس شھوت خویش را فرو نشاند. در این صورت تنھا جسم زن را 

تصرف کرده و از تصرف روح او ناتوان مانده است. بنابراین شوھر در شب 
تمھیدات الزم را بھ کار گیرد و در نھایت مالیمت و ظرافت عمل زفاف باید تمام 

کند و بداند کھ کوچکترین اشتباه در شب زفاف، چندان او را خستھ و دل آزرده م  
کند کھ بھ آسان  التیام پذیر نخواھد بود و گاه تا پایان زندگ  زناشوی  آثار آن بر 

 .جای م  ماند

رابطھ ی جنس  دختر و پسر است در نتیجھ ی باید بدانیم در شب زفاف کھ اولین 
آن دختر پرده ی بکارت خود را از دست م  دھد کھ در بیشتر مواقع با درد ھمراه 

است.پاره شدن پرده بکارت ، در حقیقت نمود خارج  جریان  بسیار پیچیده است 
کھ باید آن را آغاز زنانگ  و پایان دوشیزگ  شمرد. باید گفت در اولین تجربھ ی 

  جنس  دو نوع درد برای دختر ممکن است بھ وجود آید.

 :این دو نوع درد عبارتند از

 درد بھ علت پارگی پرده بکارت  -١
این درد ھمان طور کھ در باال گفتھ شد بھ علت ایجاد یک زخم سطح  در داخل 

برای  .واژن است. کھ این گونھ زخم ھا معموالً دردناک تر از سایر زخم ھا ھستند
کنترل درد، بھترین کار ایجاد معاشقھ طوالن  است. این کار سبب م  شود تا دختر 

یا نزدیک آن برسد. رسیدن بھ ارگاسم، آستانھ ی درد را باال ارگاسم بھ مرحلھ ی 
 .م  برد و باعث م  شود کھ درد یا خیل  کم شود و یا قابل تحمل گردد

 د بھ علت دخولدر -٢
این درد دقیقاً بھ علت کشش دیواره ی واژن است.واژن برای اولین بار م  خواھد 

باز شود. پس درد زیادی را حس م  کند.برای کنترل این درد دقیقاً مثل راه حل 
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باال، باید معاشقھ طوالن  داشت. تا ھم واژن لیزشود و ھم آستانھ درد افزایش یابد. 
 .ود از ژل مخصوص نیز استفاده نمودبرای این منظور م  ش

در شب زفاف برای آمیزش بھتر و کم دردترباید بھ نکات زیر توجھ 
  :نمود

 معاشقھ طوالن  تا رسیدن بھ مرحلھ ی ارگاسم ؛  -1
 استفاده از ژل مخصوص ؛- 2
 دختر را باید قبل از نزدیک  از نظر روح  آماده کرد -3
 .دختر از ادامھ نزدیک  خودداری کنیددر صورت داشتن درد شدید از سوی  -4

  

 :موارد لزوم مراجعھ بھ پزشک

کم است. البتھ این قضیھ بھ چثھ خونریزی الف) پارگ  پرده بکارت معموالً دارای 
دختر با نزدیک  پاره پرده بکارت و سن دختر بستگ  دارد. در بعض  از موارد 

نم  شود. در این حالت حتماً باید با جراح زنان مشورت نمود تا وی با روش 
 .جراح  پرده را باز نماید

ب) تا سھ روز پس از نزدیک  خونریزی بسیار جزئ ، طبیع  است و نباید نگران 
بود. ول  در صورت ادامھ پیدا کردن خونریزی حتماً باید بھ جراح و متخصص 

 .و زایمان مراجعھ کرد زنان

  

چرا برخی زنان در اولین ارتباط جنسی و در شب زفاف خونریزی 
 ندارند؟

گذشتھ از فقدان مادرزادی پرده بکارت در بعض  زنان، در صورت  کھ زن در 
ھنگام رابطھ ی جنس  ، آرام و بدون تنش بوده، زمان کاف  برای عشق ورزی 

راحت  کند و دھانھ ی واژنش بھ اندازه ی داشتھ باشد، با طرف مقابل خود احساس 
کاف  مرطوب باشد، آلت تناسل  مرد بھ نرم  وارد واژن او م  شود . بھ این 

ترتیب ممکن است در اولین ارتباط خونریزی نداشتھ باشد و یا بھ دلیل نوع خاص  
از پرده بکارت اتفاق مشابھ این م  افتد. اما اگر زن مضطرب باشد یا بترسد و 

واژن تنگ خواھد شد و ھنگام دخول خونریزی و درد    یش را جمع کند دھانھپاھا
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 .خواھد داشت
از آنجای  کھ در نظر مردم پرده بکارت پرده ای بسیار سفت و محکم است کھ تنھا 

با فشار پاره م  شود ، برخ  مردھا در ھنگام رابطھ ی جنس  فشار زیادی بھ 
 .ھ ی واژن و درد و خونریزی م  شونددھانھ ی واژن آورده و موجب پارگ  دھان

در صورت  کھ، اگر زن ھنگام رابطھ ی جنس  آمادگ  کاف  داشتھ و بھ دور از 
 .احساس اضطراب باشد ھیچ نیازی بھ فشار از جانب مرد نیست

  

 :نکات قابل توجھ در مورد پرده بکارت

و  رشتھ ھای عصب  در پرده کم ھستند و بھ ھمین دلیل درصورت آرامش جسم 
روان  پارگ  آن معموالً با درد کم  ھمراه است. عمل دخول و پاره شدن پرده بھتر 

است در زمان  کھ بدن آرام است و ھیچ اضطراب و خستگ  ندارد انجام شود. 
بنابراین نزدیک  در اولین شب ازدواج و پس از مراسم طوالن  عروس  توصیھ 

 .نم  شود

منظور گرفتن گواھ  سالمت پرده بکارت، زنان بھتر است قبل از نزدیک  نھ بھ 
بلکھ بھ دلیل آگاھ  ازنوع پرده بھ پزشک متخصص زنان مراجعھ کرده و 

توضیحات الزم را درخواست کنند؛ زیرا در موارد نادری کھ پرده از نوع ضخیم 
است احتیاج بھ عمل جراح  دارد. ضمن این کھ تحریک زن و خروج ترشحات از 

 .موجب روان شدن دھانھ ی واژن و سھولت ارتباط جنس  م  شوددھانھ ی واژن 

گاھ  پرده بکارت با یک  دو بار نزدیک  کامالً پاره نم  شود و ھر دفعھ قسمت  از 
آن پاره شده و کم  خونریزی م  کند و البتھ بدون پارگ  پرده، مایع اسپرم ریختھ 

موجب حاملگ  شود، زیرا اسپرماتوزئید موجود در شده بر روی آن م  تواند 
اسپرم م  تواند از سوراخ پرده حرکت کرده و بھ طرف تخمک زن برود و 

 .حاملگ  ایجاد شود. در این موارد زن با پرده سالم حاملھ م  شود

  

 درد در نخستین رابطھ زناشویی در شب زفاف

ا برای برخ  از زنان(و اولین رابطھ جنس  در شب زفاف ھمیشھ دردناک نیست ام
یا حت  مردان) امکان دارد کھ این ارتباط در شب زفاف نامطلوب و دردناک شود. 
معموال اولین رابطھ در شب زفاف ، دردی در حد معمول(متوسط) دارد کھ میتواند 
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در برخ  از موارد بھ علت شرایط پزشک  مانند مشکالت مجاری ادرار و یا 
این گونھ دردھا در اولین رابطھ جنس  در شب زفاف  کیستھای تخمدان شدید شود.

 .داشتھ باشد…. م  تواند منشا ھیجان  از قبیل احساس گناه، استرس، اضطراب و 

  

 علل دردھای واژینالی در نخستین رابطھ جنسی در شب زفاف

زمان  کھ یک زن برای نخستین بار رابطھ جنس  را با ھمسر خود تجربھ م  کند 
بھ یقین بھ علت از بین رفتن پرده بکارت در شب زفاف درد  بھ احتمال قریب

متوسط یا شدیدی را احساس خواھد کرد بھ خصوص اگر بھ علت استرس و یا عدم 
آمادگ  کاف  مجرای واژینال وی بھ اندازه کاف  ترشح مخاط  نداشتھ و بھ حالت 

 .خشک باق  مانده باشد

 :کر این مسالھ الزامی است کھالبتھ قبل از پرداختن بھ ادامھ این مطلب، ذ

پرده بکارت عضوی ماھیچھ ای است کھ در ابتدای واژن قرار دارد و عمدتا در 
اولین یا دومین رابطھ جنس  از بین م  رود. در برخ  از زنان این پرده شکل 

حلقوی داشتھ و ممکن است در اثر رابطھ جنس  اصال آسیب  نبیند و خونریزی رخ 
دارای این نوع پرده بکارت ھستند گاه مشاھده م  شود کھ بھ ندھد. در زنان  کھ 

خاطر بافت ماھیچھ ای ضخیم ان ، تا مدتھا بعد از نخستین رابطھ جنس  ھمواره 
 .درد مقاربت مشاھده م  شود

یک  از علل رایج دردھای واژینال خشک  واژن است. بھ طور معمول در آستانھ 
واژن ترشحات مخاط  را ایجاد کرده تا رابطھ جنس  و تحریک شدن زن، مجرای 

برقراری رابطھ جنس  تسھیل شود اما در اثر استرس و حاالت عصب  ممکن است 
 .ایجاد این ترشحات، با خلل مواجھ گردد

  

 علل دردھای شکمی در ھنگام برقراری رابطھ جنسی در شب زفاف

کنند، این اگر برخ  از زنان در ھنگام رابطھ جنس  احساس دردھای عمیق شکم  
مسالھ م  تواند ناش  از علل پزشک  مانند مشکالت رحم  و .. باشد. مطابق با 
نظر متخصصان زنان و زایمان این دردھا م  تواند ناش  از کیستھای تخمدان، 

 .باشد… مشکالت مجاری ادراری، بیماریھای عفون  لگن ، آندیومتریوزیس و 
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 علل ایجاد درد در آلت مردانھ

این مشکل چندان رایج نیست اما مردان  ھستند کھ در نخستین رابطھ ھر چند کھ 
جنس  خود در شب زفاف احساس درد شدید م  کنند. یک  از علل رایج این مسالھ 

بیماری ھای دستگاه تناسل  مردانھ و یا آسیب و اختالل در بافت  است کھ روی آلت 
اند(البتھ در بین ما مسلمانان  مردانھ را م  پوشاند. ھمچنین در مردان  کھ ختنھ نشده

تقریبا دیده نم  شود) اگر پوست ختنھ گاه خیل  سفت و محکم باشد م  تواند در 
ھنگام مقاربت مشکل ایجاد کند. سایر علل درد در مردان در حین رابطھ جنس  م  

تواند ناش  از آسیب آلت خارج  مردانھ، درماتیتھای پوست  و یا پسوریازیس(دا 
 .دالصدف) باش

مطابق با نظر متخصصان زنان و زایمان دردھای شکم  ناش  از رابطھ جنس  
م  تواند ناش  از کیستھای تخمدان،مشکالت مجاری ادراری، بیماریھای عفون  

  .باشد …لگن ، آندیومتریوزیس و 

 

 علل دردھای ھیجانی در نخستین رابطھ جنسی در شب زفاف

تواند ناش  از علل ھیجان  از قبیل  وجود درد شدید در نخستین رابطھ جنس  م 
باشد کھ مانع از حفظ آرامش آنھا در حین رابطھ جنس   …احساس ترس و گناه و 

م  گردد. اگر بھ علت این احساسات عدم آرامش برای زنان غیر قابل کنترل شود 
 .دچار خشک  واژن شده و رابطھ جنس  مطلوب برقرار نم  گردد

  

 درمان دردھای مقاربتی

  کھ در ھنگام رابطھ جنس  دچار درد و مشکل م  شوند الزم است کھ از زنان
مواد و محلولھای لیز کننده مجرای واژن (کھ البتھ توسط متخصص تجویز م  

شود) استفاده کنند. ھمچنین زنان  کھ احساس دردھای شدید شکم  و یا لگن  م  
  و آزمایش قرار کنند باید توسط متخصص زنان و زایمان مورد ارزیاب  و بررس

گیرند و در نھایت زنان و مردان  کھ بنابر علل ھیجان  و یا عاطف  دچار دردھای 
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مقاربت  م  گردند الزمست کھ نزد مشاور، روان شناس یا سکس تراپیست مراجعھ 
 .داشتھ باشند

ھمچنین مردان  کھ در حین رابطھ جنس  احساس درد دارند باید نزد متخصصین  
 .مراجعھ داشتھ باشند… ست و مانند اورولوژی

  

  پ ی ن

بتوانند  بھ دلیل اجر معنوی باالی کتاب نویسنده مایل بوده ھمھ افراد با ھر توان مال 
  . ربھ کنندآنرا تھیھ کنند و با استفاده از مطالب آن زندگ  شیرین و لذتبخش  را تج

باشیم داشتھامیدواریم با ارائھ این کتاب نقش کوچک  در شادی و خوشبخت  شما   

  :در ارتباط باشید جیمیل سایت با آدرس فقط بنابراین خواھشمندیم برای تھیھ کتاب

  سایت ھمسر خوب

hamsarkhoob1@gmail.com  
  تا ضمن حمایت از ناشر استفاده از مطالب کتاب از نظر شرعی مجاز باشد .

===================================== 

پر فروش و موفق زناشویی و ھمسرداری سال تقدیم  ھای کتاب
 بھ شما :

  

  " بزرگ کردن سایز سینھ بدون عمل جراحی" کتاب 

 ٨۵آموزش بزرگ کردن سینھ دختر و رساندن بھ سایز 

 مجموعھ ای بی نظیر کھ ھمھ خانم ھا بھ آن نیاز دارند

    و متناسب داشتھ باشند  سینھ ھایی خوش فرم ھمھ خانم ھا میخواھند
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  " کتاب پوزیشن شیرین "

این کتاب کامل ترین کتاب آموزش پوزیشن ھای زناشوی  بھ زبان فارس  است 
بطوریکھ ھمھ پوزیشن ھای موجود در فضای اینترنت از سایت ھای داخل  و 

  . خارج  در این کتاب آورده شده است

رف ، ط، نشستھ، ھمھ پوزیشن ھای ممکن در رابطھ جنس  کھ عبارتند از : ایستاده
. ده اندبا حاالت متنوع و بسیار زیاد بیان ش رخ بھ رخ، معکوس، نزدیک  از عقب  

  )پوزیشن 300بیش از (

  

  " کتاب افزایش سایز آلت مردان بدون دارو و دستگاه "
 سانتیمتر در یک دوره تمرین 8ال   3افزایش طول و ضخامت آلت بھ اندازه  -  1

 پشت سر ھمافزایش قابلیت چندبار ارضا شدن  -  2
 درصد اندازه فعل  50تا  30افزایش قطر آلت جنس  حدود  - 3

 .جلوگیری از انزال زودرس و افزایش زمان نزدیک  و مقابرت -  4
 .افزایش شق شدگ  و سخت  آلت تناسل  ھنگام نعوظ و تحریک جنس  - 5

 .تایید شده از طرف پزشکان و متخصصان -  6
  .آمریکا FDA سالمت ازو گواھینامھ  GMP دارای گواھ  -  7

  :در ارتباط باشید جیمیل سایت با آدرس فقط خواھشمندیم برای تھیھ کتاب ھا

  سایت ھمسر خوب

hamsarkhoob1@gmail.com  
  تا ضمن حمایت از ناشر استفاده از مطالب کتاب ھا از نظر شرعی مجاز باشد .

  
=====================================  
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