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 پیش گفتار

باشییدا اما ادامه این شییرینی بسییته به فهه واژه  دوچندانتواند شییرینی زندگی در دوران ازدواج می

کندا زنده است اما لزوماز زنانگی یا مردانگی زندگی اسیت  هرکسیی که عمری دارد لزوماز زندگی نمی

و ادامه  یافته بلوغاز این زنانگی و مردانگی در دوران پیش و پسییا ازدواج  یتوجهقابلکند  بخش نمی

 خواهد یافت 

انس در نظریه ش ییدتأای که بیشیتر به ایه  توصییهشینیده ازدواجاهمیت انتخاب در ی بسییار درباره

دارید که منتج به کاهش  یدستورالعملعرف جامعه اشیاره داردا در بهترین االت هه شما آموز  و 

بر اهمیت انتخاب در ازدواج، خود  یدتأکاما این نظریات و اتی ا شودتر میو انتخابی مناسب یسیکر

کننده باشییید  این در االتی اسیییت که ازدواج را یک خته یا شیییروع بخش اما گمراهاند نتیجهتومی

ن برای انسا چیزیچهازدواج قسیمتی از زنجیره و سییر زندگی اسیت و  کهیدرصیورت)پروژه( بدانیها 

 تر از فهه زندگی نیست مهه

رسییان شییماست و هه شیوید هه در مقوله اهمیت انتخاب کمکآنچه در این کتاب با آن مواجه می

ها و نظرات ارزشمند فهه از زندگی  اگرچه گردآوری ااضیر در میان سییل انبوهی از کتاب ینهدرزم

هه  تواندنماید، اما اگر به معیار قدمی در مسیییر زندگی به آن توجه نمایید میای مختصییر میجریده

 در مسیر زندگی و هه در مقوله ازدواج برایتان مقبول واقع گردد 

و مقالاتی مرتبط با ازدواج  کتاباز  هایییبردارگرتهشیییرح نگار  این کتاب، گردآوری خلاصیییه و 

ر طول د یرداستانیغکتاب  ینج دواست  جایی خوانده بودم، یکی  یرمستقیهغمستقیه و  صیورتبه

تر و بهتر شیود  امید است این گردآوری قسمتی از ای غنیالعادهفوق طوربه یانتازندگسیال بخوانید 

مطالعات و خصییوصییاز زندگی و در  ینهزم درکنه پیشیینهاد می اال ینا با  یردبگ فرااین مطالعات را 

تواند خوانش از هر قالب ای که میتر در باب ازدواج، مطالعه کنیدا مطالعهجدی صییورت بهاین دوره 

تاری باشید، یا توجه به هر قالب تصویری مناسب، شمیه رایحه یا لمس گرمای دستی، یا وص  نوشی

ری های اضو، یا گو  جان سپردن به کلامی غنی از طریق پادکست یا مشاورهیشییدناندطعمی را 

 خوانید، واقعیت زندگی را هه بخوانید هرچه می هراالبهباشد  

فردی جوان و جویای اندیشه در تهیه این قبیل مجلد و  عنوان بهاست تلا  گردآورنده  ذکر یانشیا

های زندگی و در این مقطع از دوران جوانی که ایشان را نیز در مواجه با همت عالی در نشیر اندیشیه

 مندان گرامی است همین امر خطیر قرار داده است، ستودنی و قابل پیشنهاد به دیگر علاقه

 

 یسنده ()به قله یکی از عزیزانه / نو
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 است دشتی آنجاما،  هاینبودن و بودن ماورای، ما باورهای ماورای

 دید خواهه آنجا را تو، چپ و راست تصورات همه از فراتر
                           

امیزندگتقدیم به عشق 
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 هستی؟ام آیا تو نیمه گمشده: کتاب

 نجلیسآدی  باربارانویسنده: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تر مطالب به اصل کتاب رجوع فرمائید.شود، جهت درک هرچه بهتر و دقیقصفحه است. پیشنهاد می 245این کتاب شامل 

------------------------------------------------------------------------- 
نویسنده با توجه به تحقیقات متعدد و فراوان درباره انتخاب آگاهانه همسر توانسته است، کتابی فراهم آورد که در گونه خود 

اشد ب یاگونهبهاین کتاب  یسینوخلاصهازدواج است. سعی شده است،  ینهزم در هاکتاباست و جزو یکی از بهترین  نظیریب

 زی به بازگشت به اصل کتاب نباشد.نیا که درک مطالب سلیس و آسان باشد و
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 آیا این شخص برای من مناسب است؟

  و شاید ا  دل نبندید نهکه آیا این شخص برای من مناسب است یا  سؤالبدون توجه به این

 مورد که وی همان شخص کنیدمیکه شما دوست دارید و خود را متقاعد  چیزی داشته باشد

  شویدمیشما به دلیل نادرستی عاشق این افراد   پشیمان خواهید شد قطعاز شماست، ولی  نظر

 ندارد ورزیدن به طرز صحیح دیگر معنایی آنگاه مهر ااگر شما به شخص نامناسب مهر بورزید  

 گیری برای خرید ماشین یا یک خانه و    اغلب مردم وقت و انرژی بیشتری صرف تصمیه

 با چه کسی تشکیل خانواده بدهند کنند تا صرف اینکه تصمیه بگیرند می

  برای رشد و آموختن نیستند و آموختن از گذشته به دردها  ییهافرصتاشتباهات چیزی جز

  بخشدمعنا و اتی هدف می ،داریهیبرمهایی که در طول راه با خود و رنج

  ی عشق، خود دلیل است تجربه برای عاشق شدن نیازی به دلیل نیست 

 شوند تا عاشق، معشوقعاشق، عشق می اکثر دخترها بیشتر  
 

 ی از روابط سرانجام خوبی ندارند؟چرا برخ

 هستید  نامناسببا فرد  -0

 شوید تان غافل میاز رابطه -7

 توانید نیازهای یکدیگر را برآورده کنید شما نمی -9

  ورزیدینمولی به طرز صحیح مهر  ،با فرد مناسب هستید -9

 کنید  ایجاددانید که چطور صمیمیت واقعی نمی یدرستبه -5

  ارتباطی ضعی  برخوردار هستید یهاعادتشما و همسرتان از  -9

 های مشترک کافی ندارید و به اصول مشترکی نیز پایبند نیستید شما ارز  -1

 سازد های بزرگی است که ازدواج موفق را ناممکن میهمسر شما دارای نقص -1

  کنیدمیااساس انزجار  یتدرنهاو  کنیدنمیخواهید مطالبه چیزی را که می -3

  عشق و یا سبک زندگی شما با عشق و سبک زندگی همسرتان از تفاهه و همخوانی کافی برخوردار نیست -01
 

 ی عشقی که غلط هستندافسانه 5

 ی جنسی، همان عشق است جاذبه -0

 شود فائق می یزچ همهعشق اقیقی بر  -7

 کند مطلوب شما را از هر لحاظ ارضاء میهمسر  -9
 تنها یک عشق واقعی در این دنیا وجود دارد که برای شما مناسب است  -9
  اگر عشق، عشق اقیقی باشد، همان لحظه که فرد را دیدید، خواهید دانست  -5
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 هستند درستعشقی که  واقعیت 5

 ی ندارد ی جنسی خالی از ااساس، هیچ مناسبتی با عشق اقیقرابطه -0

 نیاز دارد  وقت بهکافی است، اما عشق اقیقی  لحظه یکبرای دلباختگی  -7

 ها را ی آنکند، اما نه همههمسر مناسب، بسیاری از نیازهای ما را برآورده می -9

  به این معنا که رابطه با تفاهه و تعهد نیاز دارد  عشق برای موفقیت یک رابطه کافی نیست -9
 هایشریک  وجود دارد که عشق اقیقی را با بیش از یک نفر تجربه کنیداین امکان  -5

  خوشبخت شوید هاآنبا  توانیدمیی زیادی وجود دارند که شما بالقوه
 

 درباره عشق یماتتانتصمکشف 

ر مقابل د  وقایع و تجربیاتی که از کودکی به خاطر دارید تهیه کنید ینتردردناکفهرستی از 

 :مثلاز ،اتخاذ کردید و به خود القا کردید هه بنویسید کهتصمیماتی  هاآن

 / من مجبور بودم از همه مواظبت کنه  مادرم وقتی ده ساله بود فوت کرد -0

 ه کنمادرم همیشه خشمگین بود / از اینکه ااساساته را بیان کنه، ااساس امنیت نمی -7

    ا وپادری هستند هازننیستند و  اعتماد قابل/ مردها  کردمیخانه نبود و به مادر خیانت  وقت یچهپدر  -9
شما چه کسی را برای عشق ورزیدن  کهیناگوناگون در  هاییوهشااساسی شما از  یزیربرنامه

  کندمیمداخله  ،کنیدمیانتخاب 
 

 سندروم بازگشت به خانه
در سمت مشخصی از  هر شبما دوست داریه   شوندمیبه شبیه خود جذب  هاناانس

این  متأسفانه      در یک جای مشخص ماشینمان را پارک کنیه و مثلازرختخوابمان بخوابیه، یا 

 چهآنهای ااساسی مشابه در جستجوی موقعیت غالبازما   به ضررمان عمل کند تواندمیغریزه 

  اندبودهآن تجربیات مثبت یا منفی  کهینااز  نظر صرف  ، هستیهیهاداشتهدر کودکی 
 

 ترس از صمیمیت
  که پایبند شما نیستند شویدمی مندعلاقهاگر به کسانی 

    ا وشویدمی زدهواشت، کندمیابراز علاقه شدید  اگر کسی به شما

  ترسیدمیاز عواقب صمیمیت  واقع در، ترسیدمیبه این معناست که شما از صمیمیت 
به  ینوع به هاآنو     و پدر، مادر، خاله مثل ،صمیمی بودید یباکسفرض کنید که در کودکی 

 در ،دیاداده دست ازمادرتان را خیلی دوست داشتید و  :مثلاز، هر آسیبی، اندرساندهشما آسیب 

در ذهن شما صمیمیت با  یگرد عبارت به  شما بین صمیمیت و درد یک رابطه دارید یجهنت

  عوامل منفی ناشی از آن تداعی معانی دارند

www.takbook.com



 ام هستی؟گمشدهآیا تو 

 

4 

 پایین نفس به اعتماد
  اگر نتوانیه کسی را دوست بداریه، از سلامت روانی فاصله داریه 
 کنید مستحق آن هستید چیزی را به دست خواهید آورد که فکر می 
 کنیه مستحق عشق زیادی نیستیه زندگی، مشکل بسیاری از ما این است که فکر می در 

 یزیربرنامهاین  ذیرفته از این موضوع است پ یرتأثااساسی شما تا اد زیادی  یزیربرنامه

 ،کنید( فکر میخودآگاهگوید: استحقاق عشقی را ندارید که )به طرزی )ناخودآگاه( به شما می

  مستحق آن هستید
 

 دلیل نادرست برای ازدواج 6

 تنهایی -0

 گرسنگی جنسی -7
 اجتناب از بزرگ شدن -9

 توجهی به زندگی خودبی -9

 (   خانواده، دوستان وفشار )سن،  -5

 ااساسی و روای یخلأها پر کردن -9

 

 شویممرتکب می اشتباه بزرگ که در ابتدای روابط 6

  پرسیهنمیکافی  سؤالات -0

 خوریه گول مادیات را می -7

 داریه تعهد را بر تفاهه مقدم می -9

 شویه تسلیه )کوری شهوانی( می -9

  شویهمیهنگام مرتکب  ناپخته و زود هاییکارساز  -5

  گیریهمیهای هشدار را که ااکی از مشکلات بالقوه هستند، نادیده نشانه -9

 

 سنت قدیمی

آن خانواده  یهابچههزاران سال قبل، بقای اقتصادی و فیزیکی یک خانواده بر اساس تعداد 

 هاساله 91تا  71بود  عمر متوسط افراد آن موقع، نص  افراد قرن بیسته بوده، یعنی  بناشده

دارد که باید به خاطر فشارهای  وجوداما هنوز این سنت غلط همچنان ا بودند سالیانم

 مختل ، زود ازدواج کرد 
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 ؟پرسیمنمیکافی  سؤالاتچرا پیش از عاشق شدن 
 هبتان کردن از همسر آینده سؤال  یندازندببه دردسر توانند شما را های عشقی میافسانه

  شناخت او، شاید رمانتیک نباشد، اما تنها راه هوشمندانه شناخت یک فرد است منظور

 

 که باید از همسر آینده خود بپرسید یسؤالات

 فلسفه روای و مذهبی او -0

 اهداف زندگی شخصی و شغلی او -7

 هاخوردن آنروابط قبلی او و دلایل به هه  -9

 از تجارب زندگی او شده آموختههای درس -9

 وضعیت خانوادگی و کیفیت روابط خانوادگی او -5
 او هایارز اخلاقیات )اصول و نظام اخلاقی( و  -9
 طه با عشق و تعهد و برقراری ارتبانگر  و طرز برخورد او در مواجه -1

 

 ؟یدشو جنسی با همسرتان صمیمی ازلحاظتوان کِی می

 باید در سختی و آسایش کنار هه بوده باشید  -0

 های او ااترام بگذارید باید به همسرتان و ارز  -7

 فکری و ااساسی با همسرتان صمیمی شده باشید  ازنظرباید  -9

  (خواهید شبیه او باشید، نخوابیدکه نمی یباکسباید همسرتان را دوست داشته باشید  ) -9

 های مقاربتی، صحبت کرده باشید و به توافق برسید جلوگیری از ااملگی و بیماریهای باید درباره رو  -5

ت و شناخ وگوگفت، به گذرانیدیمزمانی را که به شوخی کردن و     دو برابرباید اداقل  -9

 نسبت به یکدیگر صرف کنید 
 

 که باید قبل از رابطه جنسی از خود بپرسید یسؤالات

 لذتی دارد؟ یک ااملگی ناخواسته چه -0

 آیا دوست دارم فرزندی مثل او داشته باشه؟ -7

 شما مثبت است؟ HIV وقتی جواب آزمایش ،چه لذتی دارد -9

 چه لذتی دارد که رابطه برقرار کنید و باز ااساس تنهایی کنید؟ -9

 ؟شخص دیگری رابطه جنسی داشته است بفهمید او با بعدازچه لذتی دارد که  -5
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 شویممی یماد یهابرق و زرقتسلیم 

ه در یک سمینار گفت کاو   یک تست انجام داد ی( روزباربارا در آنجلیسکتاب )نویسنده این 

 ؟دهیدیماز این دو مرد را ترجیح  یک کدامبرای ازدواج   دارم یسؤالاز اضار 
 دار، صمیمی،به داشتن رابطه جدی، فعال، پویا، مردم مندعلاقهگرم، بامحبت، متعهد، : مرد اول

  زنان سمینار دست و هورا کشیدند یهمه  طبع شوخماجراجو، 
 ابلق یرغرو،  ارتباط جنسی خجالتی، که ازنظر، واشتناک ییوخوخلق، گرکنترل: مردم دوم

  همه زنان سمینار االشان به هه خورد  اعتماد
خانه و ثروت  جاهمهپولدار که  قدر آنولی باربارا گفت که شغل مرد اول رفتگری و مرد دوم 

با مرد اول برای شام بیرون بروند اجتناب کردند و با سراغ  کهینادارد همه شوکه شدند و از 

  گول مادیات را خوردند واقع در  مرد پولدار رفتند

 

 کنیدیدورو عواطفشان کرخت است،  از کسانی که احساسات
به شما عشق بورزند و عشق شما  هستند ه مشتاقهای زیادی در این دنیا وجود دارند کناانس

د عواط  تواننمی یسادگ بهخود دریافت کنند  چرا کسی را انتخاب کنیه که  ینوبه بهرا نیز 

 از زیر زبانش بکشیه بیرون؟ زور بهخود را بروز دهد و عواطفشان را 

 

 که سرانجامی نخواهد داشت اینوع رابطه 01

 که در آن همسر شما در دسترس نیست  یارابطه -0

  یددار عهدهنجات همسرتان را به  یتمأمورکه در آن  یارابطه -7

  یداشدهی همسر خود که در آن به دلایل بیرونی شیفته یارابطه -9

 ی همسر خود هستید بالقوه هایییتواناکه در آن عاشق  یارابطه -9

 که در آن شما و همسرتان از تفاهه جزئی برخوردار هستید  یارابطه -5

 اید که در آن همسرتان را از روی سرکشی و عصیان انتخاب کرده یارابطه -9

  یدادوختهیک الگو و آموزگار چشه  عنوان بهکه در آن به همسر خود  یارابطه -1

 ورزید عشق می ورزد، شما به اوبه شما عشق میعزیزتان  ازآنچهکه در آن کمتر  یارابطه -1

  در برابر همسر قبلی انتخاب کردید یالعملعکس عنوانبهرا  همسرتانکه در آن  یارابطه -3

  ورزید، شما به او عشق میورزدمیبه شما عشق  عزیزتان ازآنچهکه در آن بیش  یارابطه -01
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 زودهنگامهای عجولانه و سازش
 ،این امید که وانمود کنید به تنها یتانها عادتها، رفتارها و ارز هرگونه تغییر و ویرایش 

  شما و همسرتان از توافق و هماهنگی کاملی برخوردار هستید

 

 ها باشیدنقاط ضعف مهلک که باید در همسر آینده خود مراقب آن

 اعتبار -0
 خشه -7

 اختلالات جنسی -9

 بالغ شکل نگرفته -9

 ذهنیت )روایه( قربانی -5

 اعتیاد به کنترل دیگران -9

 عدم التیام از روابط گذشته -1

 تخریب روای از درون کودک -1

 دسترسیرقابلغروای  ازلحاظ -3

 
 شوندمیبمب ساعتی تفاهم که موجب تخریب روابط  7

 تفاوت دینی -0

 روابط راه دور -7
 تفاوت سنی فااش -9

 همسر قبلی زهرآگین -9

 خویشاوندان زهرآگین -5
 ناپسری و نادختری زهرآگین -9

های اجتماعی، قومی و نژادی، تفاوت -1

 تحصیلی

 
 گذشت با معمولاز هاآنام که مشکلات ناشی از )بمب ساعتی( نامیده رو ینا ازاین موانع را 

   کنندمیگیرد و هرگز در ابتدای ازدواج بروز نزمان شکل می
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 هستید تربزرگاگر از همسرتان 

  را نداشته باشید ا اوصلهاین امکان وجود دارد که  -0
  والد را بازی کنید نقشممکن است بخواهید برای همسرتان  -7
  تر از همسرتان باشیدموفق مراتب بهاقتصادی  ازلحاظممکن است  -9
  نیدک ممکن است به این دلیل که در رابطه قدرت بیشتری با شماست، وسوسه شوید تا همسرتان را کنترل -9
ظر تا به ن ، دست بکشیدکنیدمیممکن است بخواهید از علایق، دوستان و کارهایی که  -5

  برسد که تفاهه دارید

 
بر  ظورمن بهاز شماست، باید  ترجوان مراتب بهدرگیر هستید که  یباکساگر 

 از خود بپرسید یسؤالاتبودن از بمب ساعتی تفاهم  حذر

 ؟آموزمیماز همسرم، چه  -0
 آیا به همسرم، اعتماد دارم؟ -7
 کنه؟آیا به همسرم، افتخار می -9

 آیا برای همسرم، ااترام قائل هسته؟ -9
 

 هستید ترکوچکاگر از همسرتان 
  ممکن است از همسرتان بخواهید، نقش والد را برای شما بازی کند -0

ظر تا به ن شیدکنید، دست بکو کارهایی که می دوستانممکن است بخواهید از علایق،  -7

 برسید تفاهه دارید 
تنها به  کهیطور بهممکن است همسرتان را بیشتر از اد لازم، بزرگ و گرامی بدارید،  -9

 دلیل سن او در مقابله با او وا دهید و از موضع ضع  رفتار کنید 

 
بودن  ربر حذ منظوربهاز شماست، باید  تربزرگدرگیر هستید که  یباکساگر 

 از خود بپرسید یسؤالاتاز بمب ساعتی تفاهم 
 آیا همسرم، برای من ااترام قائل است؟ -0
 ؟کندمیآیا همسرم، با من از جایگاهی برابر جایگاه خود، رفتار  -7
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 اجتماعی، قومی و نژادی، تحصیلی یهاتفاوت
  نقاط مشترکی است که با همسرتان دارید بر اساسساله  یرابطهیکی از شرایط تحقق یک 

ها نتمامی ای  های مشترک و سوابق مشترکعلایق مشترک، عقاید و باورهای مشترک، سلیقه

در تفاهه و رااتی زندگی مشترک شما با همسرتان و عدم اصطکاک و تنش در آن، سهه به 

 توافق یزچ همهی درباره لزوماز ،دشاین بدان معنا نیست که شنا و همسرتان با  سزایی دارد

جود واما اد خاصی در این رابطه ا یکسان برخوردار باشید کاملازنظر داشته باشید و از تجارب 

 تانرابطه، تنش زیادی را در تواندمیهای اضافی و خارج از معمول دارد که فراتر از آن، تفاوت

  ناممکن سازند عملازر باشد، ای را که از تفاهه و همخوانی کافی برخوردابیافریند و رابطه

 یباکس ملازعزیرا تا زمانی که ا از بقیه است ترمشکل مراتب بهشناسایی این بمب ساعتی تفاهه 

کسب اطلاعاتی  رو ینا از  و سبک زندگی وی آشنا نخواهید شد هاعادتزندگی نکنید، با 

البته این آن چیزی   شودمیو طرز زندگی همسرتان از ضروریات محسوب  هاعادت یدرباره

 چنین یدربارهبسیاری از مردم از اینکه صادقانه  چراکهاست  ترمشکل آیدمیکه به نظر 

  شوندمیموضوعات اساسی صحبت کنند، دچار تردید 

 
 ینزهرآگخویشاوندان 

وع موض وجه یچه بهاند، شان را در معرض نابودی قرار دادهداشتن خویشاوندان سببی که رابطه

چنانچه همسرتان موضع خود را در برابر یک یا هردوی   نیست یاکنندهسرگرمدار یا خنده

 و اددر میان گذاشته است و  هاآنوالدین خود مشخص کرده باشد و ااساسات خود را با 

اینکه چه رفتاری را تحمل کرده و چه رفتاری را تحمل نخواهند کرد،  دربارهمشخصی  مرز

، ازداند یباز اینکه فامیل او تا چه اد نیز بخواهد میان شما اختلاف  نظر صرفقرار داده است، 

ممکن است فامیل زن /   با همسرتان آسیبی برساند تانرابطههرگز نخواهد توانست به شما و 

اما چنانچه همسرتان رفتار ا چندان نیز خوشتان نیاید هاآند و از شوهر خوبی نداشته باشی

شما را  یرابطهخطری  گونه یچهمل نکند، حی آنان تو مغرب را از ناایه یزآم محبتغیر 

تنها این هنگامی این بمب ساعتی تفاهه را تجربه خواهید کرد که   تهدید نخواهد کرد

ته باشد و به آن رسیدگی نکرده و از ایستادن در برابر همسرتان این اعتراض شما را قبول نداش

  والدین خود برای رفتار و طرز برخوردشان امتناع کند
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هایی را به اطلاع خواهید ازدواج خود را نجات دهید، باید واقعیتچنانچه می

 فامیل خود برسانید

توانید در اضور همسرم ادب و ااترام را افظ کنید، مایل نیسته شما را چنانچه نمی -0

  ما را نخواهید دید اصلازخواهید دید و با ما عشق و محبت رفتار کنید یا  هه باببینه  یا ما را 
ام باشد و از شما توقع دارم که در کمال زندگی العمر مادامام تا شریک همسرم را برگزیده -7

او همسر من است و چنانچه از او انتقاد کنید یا او را   اترام، ادب، صمیمیت با او رفتار کنیدا

  ایدبرنجانید، مرا رنجانده
این بدان معنا است که دوست ندارم، روزی   شما باید وقت و خلوت ما را محترم بشمارید -9

یتی اگر به فور یعتازطب  نگ بزنیهبه ما وقت بدهید تا به شما ز  ی ما زنگ بزنیدپنج بار به خانه

  وجود آید، در خدمت خواهیه بود
  دانه ممکن است درک آن برایتان مشکل باشد، اما این واقعیتی است که وجود داردمی -9

ازدواج مرا بپذیرید و به  توانیدنمیمایله شما را در زندگی خودم داشته باشه، اما چنانچه 

  ما ااترام بگذارید، دیگر از شما نخواهه خواست یرابطه

قبل زنگ از مان بیایید، خواهید به خانهمی کهیهنگاممال من است، نه مال شما   امخانه -5

بزنید و چنانچه ما بخواهیه شما را ببینیه به شما خواهیه گفت  به یاد داشته باشید وقتی به 

مان را اداره کنیه  چگونه گفت که چگونه زندگی ی ما آمدید، به من و همسرم نخواهیدخانه

 ... مان را چگونه بگذاریه وهایمان را بزرگ کنیه، دکور خانهبچه

 
 ی خود، دنبال کنیدویژگی شخصیتی که باید در همسر آینده 6

 صداقت -0

 بالا نفساعتمادبه -7

 تعهد به رشد شخصی -9
 نگر  مثبت به زندگی -9
 ااساسیباز بودن روای و  -5
  پذیرییتمسئولپختگی و  -9
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 صداقت

 از همسرتان بپرسید باره ینا درکه باید  یسؤالات

 اید؟در روابط دروغ گفته اال به تاآیا  -0

 ی چه موضوعاتی دروغ خواهید گفت؟اگر دروغ بگویید، درباره -7

 گفت؟اید، چه خواهد اگر از دوست یا نامزد قبلی شما بپرسه که آیا صادق بوده -9

 ، دوستی یا نامزدی به شما دروغ گفته بود؟ چه ااساسی داشتید؟درگذشتهآیا  -9

 مسئله ندارد؟ ییکارهاچهو  غلط هستند ودرست  ییکارهاچه اساسازکنید که فکر می -5
با یکدیگر صادق باشند، یا اینکه  یزچهمهکنید، زن و شوهر باید در رابطه با آیا فکر می -9

 توانند چیزهایی را مخفی کنند؟می

 

 بالا نفساعتمادبه

 از همسرتان بپرسید باره ینا درکه باید  یسؤالات

 ؟هستید کار مسامحه چه میزان -0

 اید؟هایی انجام دادهچه ریسک تانیزندگدر  -7

 ؟کنددیگر در زندگی خود افتخار می یزهر چبه چیزی بیش از  -9

 ؟چه چیزهایی هستندزندگی  وهایتان در رابطه با سلامتی  بدترین عادت -9

 دهید که نشانگر این باشد، خودتان را دوست دارید؟انجام می ییکارهاچه -5

 ؟یداکردهاز جانب دیگران با خود، تحمل  هایییبدرفتارااساسی و روای چه  ازلحاظ درگذشته -9

 

 تعهد به رشد شخصی

 از همسرتان بپرسید باره ینا درکه باید  یسؤالات

 دارید، بدهید؟ نظر مدظرف پنج سال آینده، چه تغییراتی  -0

 ؟یداآموختهظرف ده سال گذشته در رابطه با عواط  و ااساسات خود چه  -7

 ها در چیست؟آن منشأکنید اند و فکر میترین نقاط ضع  شما کدام بزرگ -9

 ، از چه منابعی کمک گرفتید؟یداشده، در روابط دچار بحران درگذشته کهیهنگام -9
 ؟کنیدمی؟ در روابط فعلی چه قدر متفاوت عمل یداآموختهخود چه  یگذشتهاز روابط  -5
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 نگرش مثبت به زندگی

 از همسرتان بپرسید باره ینا درکه باید  یسؤالات

 مردم خوب هستند یا بد؟ اساسازکنید، ااساس می -0
 ، چیست؟ایدیدهچشترین مسائلی که درد و رنج مهه -7
 است( چه خواهید گفت؟ جورییناهایتان دلیل اینکه )چرا دنیا اگر بچه -9
 شود؟آیا باور دارید که شرایط و اوضاع همیشه به بهترین نحو ممکن تمام می -9

 ؟چیست العملتان عکسآید، می به وجودمشکلات زندگی برایتان  باره یک کهیهنگام -5

 را در چند جمله خلاصه کنید، چه خواهید گفت؟ تانیزندگی چنانچه بخواهید، فلسفه -9
 

 باز بودن روحی و احساسی

 از همسرتان بپرسید باره ینا درکه باید  یسؤالات

 روای باز هستید، چه خواهد گفت؟ ازلحاظاگر از همسر قبلی شما بپرسه که آیا  -0

 ها برایتان راات نیست؟ی آناز وجود شما هستند که صحبت درباره ییهابخشآیا  -7

 ؟گذاریدیمو ااساسات خود را با دیگران در میان  گشایدیمچه وقت دلتان  معمولاز -9

 ؟باعث مشکل شده استتوانید ااساسات خود را بیان کنید، در روابط شما کنید، نمیآیا فکر می -9

دامین ی کی اینکه بگویید چه ااساسی دارید، برایتان مشکل است؟ دربارهصحبت درباره -5

 ااساسات ساده است؟
که دوستشان دارید، رااتید؟ در اال ااضر  یکسان باآیا در هنگام بیان ااساسات خود  -9

 )دوستت دارم(؟ گوییدیمبه چه کسانی 

 
 پذیرییتمسئولپختگی و 

 از همسرتان بپرسید باره ینا درکه باید  یسؤالات

 هستید؟ یرمسئولغدر چه مسائلی،  -0
 ؟یرتأخرسید یا با به قرارهایتان می موقعبه معمولاز -7
 آیا در روابط، بیشتر )امایتگر( یا )امایت شونده( هستید؟ -9

 ؟دهیدیمآن را پس  موقع بهرید؟ و گیچیزی قرض می معمولاز -9
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 کسی برایتان مناسب است؟چه 

های زیر، وضعیت شما در تعیین آمادگی یک رابطه صمیمی در پرسش

 شودمیسنجیده 

 آیا آنچه هسته را دوست ندارم؟ -0

 آیا هنوز عاشق همسر قبلی خود هستید؟ -7

 کنه؟روای می خلأآیا بیشتر از درون ااساس  -9

 ام؟نگذاشتهها را کنار آیا اعتیادهایی دارم که هنوز آن -9

 ی ااساساته با دیگران صحبت کنه؟مایل نیسته درباره -5

 آیا اس کردن، عواط  و ااساساته برایه غیرممکن است؟ -9

 خواهد با من رابطه داشته باشد؟نمی کس یچهکنه فکر می -1
 دارید؟ تانیقبلآیا هنوز ااساس انزجار و خشه نسبت به همسر  -1
 ندارم که به همسرم ارائه کنه؟ یاارزشبکنه چیزهای ااساس می -3
 کنه؟ون داشتن رابطه، ااساس بدبختی میبد کهیطوربهآیا ااساس تنهایی دارم،  -01
 

عاطفی و روای  ازلحاظفوق جواب مثبت بدهید، ممکن است  سؤالاتچنانچه اتی به یکی از 

کافی  درق بهبدین معنا که هنوز   را نداشته باشید کسیچهصمیمی با  یرابطهآمادگی داشتن 

 اعتمادست یا ممکن ا  قلبتان التیام نیافته که بتوانید قلبتان را به شخص جدیدی هدیه بدهید

  یداهداد دست ازپایین است که توانایی هرگونه دوست داشتن و عشق ورزیدن را  نفستان به
 

 اییهثانشصتآزمون تفاهم 

 ر آینده یا فعلی خود بپرسیدپرسش را در رابطه با همس هارچ
 ای داشته باشه؟خواهید از این شخص بچهآیا می -0

 مثل آن شخص بشوید؟ یقازدقخواهید خودتان آیا می -9
 مثل این شخص داشته باشید؟ یقازدق یابچهخواهید آیا می -7
ها را رآیا مایله زندگی خود را با این شخص بگذرانه، اتی چنانچه )آنکه( و )آنچه( هست  -9

 نکند و هرگز عوض نشود؟

 اید، تفاهه دارید بالا جواب مثبت داده سؤالات یتمامبهچنانچه 
 شود، کمبود عشق نیست، بلکه کمبود دوستی است موجب شکست ازدواج می آنچه
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 چگونه یک لیست تفاهم درست کنیم؟

    برد واز موسیقی، فیله، بازی لذت می - وضعیت علایق -0

    و -سلامتی/ ورزشکار - عادات غذایی / گیاهخوار - موهای تیرهظاهر /  -7

    و شاد و گوبذله/ گرم و رفتار دوستانه و  ویژگی شخصی - وضعیت اجتماعی -9
 کندمیطرز بیان ااساسات / گریه  -رفتار او با شما / اامی من  - وضعیت ااساسی -9

 صحبت کردن را دوست داشته باشد طرز ارتباط برقرار کردن او / - وضعیت ارتباطی -5

 برخورد در قبال رشد شخصی / تعهد آموختن درباره خویشتن - وضعیت رشد شخصی -9

 بردیملذت  بط جنسینگر  و برخورد / از روا - ها / شهوانی باشدمهارت - وضعیت جنسی -1

/ از  اعمال او - باشد مسلک عارفی او در زندگی / فلسفه - وضعیت روای و مذهبی -1

 بردتمرکز و دعا کردن لذت می
 رهنگبافنگر  و برخورد او در رابطه  - سطح تحصیلات / دانشگاه رفته - وضعیت فکری -3

 به مسائل فرهنگی مندعلاقه/ 
رخورد نگر  و ب - اقتصادی پذیریتمسئولای با پول / رابطه - وضعیت شغلی و اقتصادی -01

 کو سخت/  او در قبال موفقیت
 

 ترسیماز تعهد دادن میچرا 

 ترس از آینده -0
 ترس از صدمه دیدن -7
 ترس از انتخاب فرد نامناسب -9
 ترس از اینکه سرانجام ازدواجتان مثل پدر و مادرتان بشود -9
 

 سطح اصلی تعهد 4

 را با یکدیگر زندگی کنید  تانیندهآتعهد به اینکه  -0

 زندگی خواهید کرد تعهد به اینکه تا پایان عمر با یکدیگر  -7
 جنسی و ااساسی تک همسر باشید  ازلحاظتعهد به اینکه  -9
  دکار کنی تانتعهد به اینکه در جهت خلق صمیمیت و ارتباط ااساسی بر روی رابطه -9
 

 رکن اساسی نیازمندید تا ازدواج موفقی داشته باشید 3شما و همسرتان به 
 تعهد -9 تفاهه -7 جاذبه -0
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 سه ویژگی مهم زنانه

 ها توان آفرینش دارند زن -0
 مقدم است  یزهر چها عشق بر رای زنب -7
 ارتباط مقدسی است  زمان باها ارتباط زن -9
 

 کنندمرد و زن به دو طریق متفاوت عشق را تجربه می

ااساس ارز  شخصی زنان به این بستگی دارد که چقدر در عشق ورزیدن و ارتباط برقرار 

ها اند  این در االی است که ااساس ارزشمند بودن مردان به میزان موفقیتکردن موفق بوده

 ها بستگی دارد بی آنیاو دست

 
 کنند؟ کارچهها دوست دارند مردها زن

 دارند های ویژه گرامی میهای زمان را با جشن گرفتن مناسبتها چرخهزن -0

 دوست داریه تلا  ما برای کار بر روی رابطه را عشق ما به خود تعبیر کنید  -7

 رابطه را ال کنید در  دارمسئلهباشید و نواای  کنندهشروعدوست داریه گاهی اوقات شما  -9

 کنیه، از ما تشکر کنید دوست داریه از اینکه توجه، انرژی و وقت خود را صرف رابطه شما می -9

بینید، صرف صمیمیت و لازم می معمول طور به ازآنچهسعی کنید زمان بیشتری  -5

 نزدیکی به ما کنید 

کنیه و به خودتان یادآوری کنید که شما ریزی دوست داریه برای با شما بودن برنامه -9

 را دوست داریه 

و فداکاری ما را خصوصیات ارزشمند و زیبای ما بدانید،  یگذشتگ ازخوددوست داریه  -1

 نه اینکه ما روانی و مشکل عصبی داریه 
ا ها ردهیه و قبل از مشکل آنمان اهمیت میدوست داریه از اینکه به کیفیت رابطه -1

 کنیه، از ما تشکر کنید ال میشناسایی و 
 هبکنید، برای ما دوست داریه بدانید و متوجه باشید که زمان را هرگونه تجربه می -3

 تر گذشته است طولانی مراتب
 مثل ،دهید را زودتر انجام دهیددوست داریه گاهی اوقات کارهایی را که انجام می -01

 قبل از انقضا مهلت اعتبار اوقات زنگ بزنید  دانید به ماضروری می ازآنچهزودتر و بیشتر 

دفعات بیشتری در روز از ما تعری  کنید  ها اقدام کنید خاص و ویژه نسبت به تجدید آن

 و بگویید ما را دوست دارید 
  از زن زندگی خود انتظار نداشته باشید، شما را مثل مردها دوست داشته باشد 
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 خواهه بود؟ ترخوشبختداند چگونه عشق بورزد، کردم با زنی که نمیچرا فکر می 
 ق زمانی را با عش یخلأهایابند تا زیرا با این کار امکان آن را می ،هستند یزیربرنامهها عاشق زن

 و ارارت، خلاقیت پر کنند 
 کنند، ولی در جدول زیر تعبیر می ءدهند و اکثر مردها سوها انجام میرفتارهایی که اکثر خانه

 ،یدنکنید و با خود بگوی برداشت سوءها را بیاموزید و تمرین کنید که نی اقیقی آنباید مع

 هدف این رفتار زنه برای این است:

 فعال - سمج و پررو -0
 مهربان - گرکنترل -7

 گذشته خود از – سرسخت -9
 پرشور و ارارت - پرخاشگر -9
 پرشور و اشتیاق - فرمان فرما -5

 کارکمکمفید و  - گرمداخله -9
 متعهد و پایبند - مزااه و متجاوز -1
 
 هستند  سنج زمانها به طرز طبیعی زن 

 هایشان را دارند ها همیشه اساب دقیق قولزن 

 های رمانتیک را همیشه دارند ها و مناسبتناها اساب زمزن 
 مان خودآگاه هستند ها و الگوهای گذشتهها نسبت به ریتهزن 
  تر است تر و آنیایتر یا لحظهزمان فوریارتباط مرد با عشق و 

  است  تریافته یهتعمو  تر(بسط یافتهتر )بسیطارتباط زن با عشق و زمان 
 
 هانیاز پنهان زن 3
 ها نیاز دارند ااساس امنیت کنند زن -0

 ها ااترام گذاشته شود ها نیاز دارند به آنزن -7
 ارتباط کنند ها نیاز دارند ااساس پیوند و زن -9
 
  ها را مجبور کنیه توقع داشته باشیه نیازهای ما را درک کند، نباید آن مانیزندگچنانچه از مرد

 کار کند تا بفهمد که در درون ما چه خبر است  هرگز بازی نکنید  وقت تمامکه مانند یک کارگاه 
 شود، فرض را بر این نگذارید که این ناگهانی سرد یا عصبانی می صورت بهها زن کهیهنگام

 همان ااساس واقعی اوست  هاواکنش
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 شودها میجب احساس امنیت در زنچیز که مو 3
 کند ااساس امنیت می گذاردیمهمسرشان برایشان وقت  کهیهنگامها زن -0

 کنیه ، ااساس امنیت میسازدیممردی ما را از عشق خود مطمئن  کهیهنگامها ما زن -7
 کنیه ، ااساس امنیت میدهدمیمردی ما را به دنیای درونی خود راه  کهیهنگامها ما زن -9

 
 د صمیمیتروش برای ایجا 3

 کنیه دهد، ااساس صمیمیت میمردمان به ما ااساس امنیت می کهیهنگامها ما زن -0

 کنیه سازد، ااساس امنیت میمردمان ما را در فرآیند زندگی خود وارد می کهیهنگامها ما زن -7

گذارند ااساس مردها افکار و ااساسات خود را با ما در میان می کهیهنگامها ما زن -9

 کنیه صمیمیت می

 

 خواهند که دوستش دارند ها صمیمیت را با مردی میزن 
 مرد زندگیشان ندارند ها نیاز به دلیل برای صحبت کردن با زن 
 کنند ها نیاز دارند ااساس ارزشمند بودن کنند و از شما مردها بشنوند که نقش مهمی را در زندگی شما ایفا میزن 

 
 های احساس ارزشمند بودن زنارهراه درب 4

 به او نشان دهید که هرگز برایتان عادی نشده است  -0

 مند هستید هعلاق تانیزندگبه او نشان دهید که به  -7

  استاولویت شما  او،به او نشان دهید که خوشحالی  -9
 به او نشان دهید که به او نیاز دارید و اینکه برای نظرات و افکار او نیز ارز  قائل هستید  -9
 
 باور نادرست درباره مردها 6

 ااساس هستند مردها خودخواه و بی -0
 ی جنسی خواهند  رابطهها میاز زن چیز یکی مردها فقط همه -7
 روای بزنند  یضربهمردها آشغال و عوضی هستند  برایشان اهمیتی ندارد به زن  -9

 شکنند قلب ما را می آخردستشان شود به مردها اعتماد کرد  همهنمی وقت یچه -9

 توانند ااساسات خود را ابراز کنند هستند و نمی زدهیخمردها به لحاظ ااساس سرد و  -5
  ندپاشیمزنند و از هه جا می هایسختی و ترین فشار سختهایی هستند که با کوچکمردها مثل بچه -9
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 هاباور نادرست درباره زن 6
  ناپذیرندیریسها زن -0

 ها زیاد از اد ااساسی هستند زن -7
 ها مشکل است افظ و نگهداری آن -9

 کنند ها آزادی مردها را مختل میزن -9
 مردها را کنترل کنند  خواهندیمها زن -5
 هایی که قوی و توانا هستند نیازی به توجه و مراقبت ندارند زن -9
 

 ها از مردهاتوقعات زن
 با ما صمیمی باشند  -0

 برایمان وقت بگذارند  -7

 کار کنند  مانرابطهها نیز مانند ما روی آن -9
 ذارند میان بگ افکار و ااساساتشان را با ما در -9
 ها سرباز نزنند آن فصل و البا مشکلاتی که داریه روبرو بشوند و از  -5

 
 هاروش برای دیوانه کردن زن 00

 هرگز به او آسایش خیال و خاطر ندهید  -1
 از افکار و ااساسات خود چیزی به او نگویید  -1

کار باشید و کارهایتان را به تعویق فرامو  -3

  یندازیدب

ید و نیازهایش گو  نده یشهاصحبتبه  -01

 را نادیده بگیرید 

 

 از او انتقاد کنید  -0
 توجهی کنید بی -7

 از او فاصله بگیرید  -9

 در مقابل او شور  کنید  -9
 های دیگر لاس بزنید با زن -5
 مبهه و ناواضح صحبت کنید  -9

 
 های محبت بودن زنحاکی از تشنه یهانشانه

 افسردگی -0

 پرتوقع بودن -7
 پذیرییکتحر -9
 خستگی مزمن -9

 عصبی و زودرنج بودن -5

 افراطی هاییتمشغول -9

 یا پرخوری ییاشتهاکه -1
 سردی ااساسی و عاطفی -1
 مصرف مواد مخدر و الکل -3

 تفاوتی جنسییا بی یسردمزاج -01
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 گذاری کوچک برای سودهای کلانسرمایه 7

 با ما به خرید بیایید  -0
 برایمان یادداشت بگذارید  -7

 ما را متعجب و غافلگیر کنید  -5
 نزد دیگران از ما تعری  کنید  -9

 به ما تلفن بزنید  روز یانمدر  -9
 کنید  یزیربرنامهبرای با ما بودن  -9

مختل  به ما کارت  یهامناسبتبه  -1

 تبریک دهید 

 
 اید نیست، بلکه رفتار بوده باهههایی که عهد واقعی یک القه ازدواج یا سند ازدواج سالت

ام که مردها متوجه شده روزهای زندگیتان با فردی که دوستش دارید  تک تکشماست در 

ه در نگرند، بدین معنا کضوع درونی و یا یک تصمیه قلبی مییک مو عنوانبهاغلب به تعهد 

ن ای ،   مراقبت و امایت کنند یاشان قلب خود پایبند زنی باشند یا پایبند که او از خانواده

هایی دال بر تعهد به دنبال نشانه هرروزگر و خلاق هستند، ها که ابرازدر االی است که زن

 انعنو بهها و از این نشانه گردندیمشان ها و زندگی خانوادگیو پایبندی همسرشان به آن

 کنند ه مییز محبوبیت خود استفادمدرکی دال بر عشق و محبت شوهرشان و ن

 

 عنصر سازنده اکسیر عشق 3
 توجه -0 محبت -7 یسپاس گذار -9

 
 کندها را عصبی میمردها که زن عادت ارتباطی 01

 شوند ساکت و عبوس می - آقای نامرئی -0

 دهند زیاد دستور می - آقای فرمان فرما -7

 رود از ارف زدن طفره می - آقای لغزنده -9

 کنند ااساسات ما را مسخره می - نیش یآقا -9

 گویند خواسته و نیازهایشان را به ما نمی - آقای مرموز -5

 شوند منفجر می باره یک بهو  خورندیم فروااساساتشان را  - فشانآتشآقای  -9

 شوند متوسل می دروغ بهفرار کردن از چیز ناخوشایند  منظور به - مرغیآقای  -1

 کنند و مذاکره اتاق جلسه را ترک می ارف زدنکسانی که وسط  - آقای فراری -1

 گذارد از ابهام باقی می یاپردهرا ناواضح و در پس  یزچ همه - یزاسرارآمآقای  -3
  دهنداز خود واکنش نشان می فورازال آن ناراات شده و به دنب یعازسر - ترقه یآقا -01
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 کنند می یبند طبقهارگاسه او  بر اساسها را مردهایی که زن -3
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 مردهایی که زیاد از اد نگران عملکرد و توان جنسی خود هستند  -09
 مردهایی که از بهداشت شخصی پایین و ضعیفی برخوردار هستند  -09

  دارند خودبه بدن  ادی از یشبمردهایی که اشتغال ذهنی و وسواس گونه و  -05

 کنند مردهایی که وقت کافی صرف تحریک کردن زنشان و پیش نواز  او نمی -09
 شوند به لحاظ ااساسی و عاطفی از زن دور می یورز عشقمردهایی که بلافاصله پس از اتمام  -01
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 هاجنسی زن کنندهیکتحر 21

 مردهایی که در بوسیدن همسرشان مهارت دارند  -0

  کنندیممردهایی که موهای همسرشان را لمس  -7

 برند با همسرشان لذت می سکسمردهایی که از  -9

 کنند در بستر با همسرشان صحبت میمردهایی که  -9

 برند مردهایی که از ماساژ دادن همسر خود لذت می -5

  آورندیدرم یآرام بهمردهایی که لباس همسرشان را  -9
 کنند ورزی می عشقو با ملایمت  یآرام بهردهایی که م -1

 مردهایی که عاشق در آغو  گرفتن همسرشان هستند  -1

 دهند همسرشان ااساس و باور زیبا بودن میمردهایی که به  -3
  دهند که او را دوست دارندمردهایی که با چشمان خود نشان می -01

 ورزند مردهایی که همسرشان را دوست دارند و تنها به او عشق می -00

  دهندیمبه وی نشان  خواب اتاقمردهایی که عشق را در بیرون از  -07

 کنند  اغواگونه همسرشان را به لحاظ جنسی دانند چمردهایی که می -09

 لمس کردن مهارت دارند  یلهوس بهمردهایی که در تحریک همسرشان  -09

 همسرشان را ارضاء کنند  مؤنثدانند چگونه بدن زنانه و مردهایی که می -05

 همسر خود را در دست خود بگیرند و او را نواز  کنند  یهادستمردهایی که  -09
 خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده کنند  یورز عشقمردهایی که پیش از  -01
 د کننمردهایی که پس از گذشت سالیان همیشه مانند روزهای اول آشنایی با همسرشان رفتار می -01
او تنها زندگی و عشق شماست و ااساس  دهندیممردهایی که به همسرشان نشان  -03

 ند کنخاص بودن را القاء می
زندگی را  هاییسختمردهایی که چنین باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامی دیگر  -71

  کندها آسان و ارزشمند میرای آنب
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 کنند ها از موضع ضع  برخورد میزن -0

  شوندیمهای یک مرد ها عاشق قدرتزن -7
  کنندیمزنان در اق مردان مادری کرده و با آنان با مانند بچه رفتار  -9
  کنندمیگرفته و یا گاهی اوقات آن را مخفی  کهدستهای خود را استعدادها و توانایی -9
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  دهندیمدوم قرار هایشان را زیر پا گذاشته و در مقایسه با مردها، خودشان را در مقام زنان خود و ارز  -9
 

 ؟کنندمیدر حق مردها مادری  هازنچگونه 

 کنیه ها را نکوهش میآن -0

 ها کردن به آن ینه و امراصلاح کردن اشتباهاتشان و  -7

 انجام دهند  یدرستبهتوانند میی تککنید، به عهده گرفتن کارهایی که فکر می -9

 ها راه انداختن بازی کلامی با آنان، ادس زدن، جهت بیرون کشیدن اطلاعات از آن -9
  دهندبایست خودشان انجام ن کارهایی که میو انجام داد شدن واقعزیاد از اد مفید  هاآندر اق  -5
هستند و اطلاعاتی که  کار فرامو و یا  اافظه که، مردها کنندمیفکر  معمولاز هازن -9

  کنیهمیگوشزد  هاآنبایست خودشان به خاطر داشته را به می
 

  این است که به خاطر  ،کنندمیدر رابطه با مردها  هازنکه  ییهااشتباه ینتربزرگیکی از

  هنددها جایزه مینبه آ ،رفتاری که دارند بد
 

 طه جنسی با مردتان در نظر بگیریدموردی که باید در راب 5

 مردها سکس و معاشقه را دوست دارند  -0

 مردها هنگام سکس، صحبت کردن رو دوست ندارند  -7

 شوند تحریک میهای بینایی و تصویری مدل ییلهوس بهمردها، بیشتر  -9
 شوند عاطفی از شما دور می لحاظ ازو  رمق یبمردها بعد از سکس، بسیار خسته،  -9
 به این معنا نیست که نیاز جنسی دارد  لزوماز تحریک شدن همسرتان به لحاظ جسمانی و فیزیکی  -5
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 دلیل عادت دارند بیش از آنکه عشق بگیرند، عشق بورزند 2به  هازن

 خورد تان به هه میکنید اگر جای خالی را پر نکنید، رابطهمیااساس  -0
عشق چیزی است که باید به دست بیاورند و برای کسب آن، مثل  کنندمیااساس  هاآن -7

  پول باید کار کرد

 
  کنید عشق را گداییشما هرگز مجبور نیستید  
 ها را بدانند و تمامی کارها جواببایست تمامی که می اندشدهمردها در کودکی شرطی  که آنجا از

 به خاطرنه  هه آنبه امایت و تحسین زیادی ااتیاج دارند و  ،انجام دهند یخوببهرا 

  به خاطر خودشان صرفاز هایشان، بلکه موفقیت
  یختس بهی بعدی شاد و بخشنده باشد ولی مردها گریه کنه و لحظه لحظه یک تواندمییک زن 

  کندیمبرسد، زن واشت  به نظریک مرد خیلی ناراات  کهیهنگامپس   دند چنین باشنتوانمی

 :چنین است هاالراههایی در چنین وضعیت
  وقتی ناراات هستید، به همسرتان دقیق بگویید که از او چه انتظاری دارید -0
  که هست، جلوه ندهید آنچه از تربزرگتان را ناراات هستید، اغراق نکنید و نارااتی کهیهنگام -7
بور و او مج کنیدنمی یدرماندگااساس بدبختی و  کاملازویید که به مرد زندگیتان بگ -9

، نندکمیبه خاطر داشته باشید مردها ااساس   نیست، به کمکتان شتافته و نجاتتان بدهد

  ستهاآنکردن همه موارد با  راه به رومسئولیت درست کردن و 
  

www.takbook.com



رازهایی درباره مردان    

26 

 :کننده موارد سرد

  سبیل -0

  پیه شکه -7

  بوی عرق -9

  بو دهان بد -9

  بوی بد واژن -5

  لباس نامرتب -9

  پاهای پشمالو -1

  های بدبوفرج -1

  ر بلندبموهای ز -3

  ناخن و لاک ناخن خراب -01

  خورده ترکهای بد و پوست -00
  شدهیشآرا اد از یشبموهای  -07

  کنندمیکرات از سکس امتناع هایی که زن-09

  نیستند کنندهشروع وقت یچههایی که زن -09
  یشآرالوازمهای پوشیده از پودر و صورت -05

  زنندهایی که در رختخواب زیاد ارف میزن -09

  کنندانتقاد می شهوت اواز شوهرشان به خاطر  -01
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 مردهای مریخی و ساکنان ونوس
 ها، فکر کنند، گفتگو کنند و واکنش نشان دهند ها مانند آنانتظار دارند که زن غلط بهردها م 

 ها، ااساس کنند، ارف بزنند و واکنش نشان دهند انتظار دارند که مردها مانند آن غلط بهها زن 

 ه ما باشد کپذیریه که اگر همسرمان دوستمان دارد، باید همان رفتار و واکنشی را داشته غلط می

 کنیه در مورد کسی که دوستش داریه، اعمال می

  د و اختلاف هه برخور ، بایههستما اتی بدون در نظر گرفتن اینکه ملزم به متفاوت بودن از یکدیگر

این اقیقت مهه که  چراکهشویه، از دست جنس مخال  خود عصبانی و کلافه می غالباز داریه  

 کاملازایه  انتظار داریه که جنس مخال  هردوی ما از دو سیاره متفاوت هستیه را، فرامو  کرده

 مثل ما باشد 
 

 داشتن نیت و قصد خوب کافی نیست
که  این جادو یرتأثعاشق شدن همیشه سحرآمیز نیست گویی تا ابد ادامه دارد  ولی زمانی که 

هایمان، وقتی را شود  ما بدون آگاهی روشن از تفاوتانشین آن میشود و زندگی روزمره جمی

کند که زوجین عشق زمانی شکوفایی پیدا می کنیه صرف شناسایی و ااترام به یکدیگر نمی

 هایشان را بپذیرند قادر باشند به یکدیگر ااترام بگذارند و تفاوت

 
 گشا و کمیسیون اصلاح خانوادهآقای مشکل

 یک مرد، منوط به توانایی او در کسب نتیجه است  نفس عزت 

 به ااساسات و کیفیت روابط اوست  یک زن منوط نفس عزت 

  ،مرد ناراات است، بهتر است زن نصیحت و انتقاد نکند  کهیهنگامدر مقابل 

 ها را عوض کنند خواهند آنها این است که میی مردها از زناکثر گله غالباز 

 هایشان ندارند ها از مردها این است که گو  شنوایی برای ارفزن یاکثر گله غالباز 
 دلیلش عدم موقع شناسایی و طرز برخورد غلط ماست داندیمهمسرمان ما را از خود  کهیوقت ، 
 تقاد نکنید و ان نظر اظهارید که کنه که به مدت یک هفته تمرین کناگر زن هستید، به شما پیشنهاد می 

 هرروزها دوست دارند کنند  آنها برای ارائه صلاایتشان، مانند مردها لباس فرم به تن نمیزن 

 مطابق اال و هوایی که دارند لباس بپوشند 
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 هنر گوش کردن
ا  شریک کند و شوهر  با قطع کردن خواهد مرد را در االات روزانهبیشتر مواقع، زن فقط می

 د کنکند که به زنش کمک میه برای ال مسائل او، فکر میسخنانش و ارائه پیشنهادهای محک

 

 شخص ثالث  گردند  نائلهایشان مردها برای اینکه از خود ااساس رضایت کنند، باید به هدف

 ییتنها بهکنند که تواند این اهداف را برایشان کسب کند  مردها زمانی ااساس غرور مینمی

 بتوانند کارها را انجام دهند 
 

 و کمیسیون اصلاح خانواده گشامشکلدفاع از آقای 
گیرد  بهتر است که قرار می یرتقد موردنارااتی زن، اگر همسر ابراز وجود نکند،  واقع در

 هبهایش گو  کند و پیشنهاد رفع موضوع را ندهند  همسر  ااتیاج دارد که کسی به ارف

 د کند  او نیاز به تعمیر ندارااساس خشنودی می یجتدر

 

 ود که( شاستنباط می چنینینا واقع درای ناخواسته به مرد، به این معنی است که )از ارائه توصیه

چون مردها این استدلال  ها را انجام دهد تواند آنو تنهایی نمی داندینمتواند چه بکند یا مرد نمی

 این مسئله کنه که چه؟توانه مشکله را ال کنه، دیگری را درگیر را دارند که: وقتی خودم می

 
 چگونه جنس مخالف را برانگیزیم؟

کردند و ها به هه بپیوندند، جدا از هه زندگی میها و ونوسیها پیش از اینکه مریخیقرن -

 ا وندجمع شو دورههخوشحال بودند  تا اینکه افسردگی گرفتند و همین مسئله سبب شد که 

ه این است که از غارشان بیرون آیند  چون ااساس فهمیدند که برای رهایی از افسردگی تنها را

 نیاز واقعی داشتند 
 
  ها دارند شوند که ااساس نیاز به زنو توانا می پذیریکتحرمردها زمانی 
 کنند  یبستگدلشوند که ااساس و توانا می پذیریکتحرها زمانی زن 
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 زنندها حرف میروند و زنمردها به غارشان می
 هستند  دنبال آرامش از طریق صحبت کردنبه ها زن 
 کنند مردها فقط در صورت ال مسئله تسکین پیدا می 
 نشوید والا به آتش اژدها خواهید سوخت مردها هرگز وارد غار  
 آیند ها در مواجهه با فشارهای روای متفاوت کنار میها و مریخیهرکدام از ونوسی 
 مشکلاتشان را ال کنند و تسکین یابند  ییتنها بهبرند تا مردها به غار خود پناه می 

  یک زن برای فرامو  کردن دردهای خود، ممکن است که خود را درگیر مشکلات دیگران بکند 
  ااساس او این است که راجع به ااساسات و تمام  یزیغرروای است،  فشار تحتزمانی که زنی

 مسائل مربوط به آن صحبت کند 

 زند، دهد و ارف میاز سه مورد از مشکلاتش را برای همسر  توضیح میزن بیشتر  ینکها از بعد

 مرد به دنبال ربط دادن آن مشکلات به هه است 

  آرامش یجو و جستبه دنبال ال مشکلات نیست  او در  فوراز عصبی است،  فشار تحتکه زنی 

 است و این آرامش زمانی است که درکش بکنند 
 

 شودعاشق می مردیزمانی که 

 کسی نبودن مرد، مرگ تدریجی است  یازموردن -0

 دهد مقابل اهمیت می طرف بهمردی که عاشق است به همان اندازه خود   -7
زمانی که مرد ااساس کند برای زندگی کسی مثبت نیست، برایش سخت است که به  -9

 زندگی خود  اهمیت بدهد 
طرف کسی که برایش اهمیت قائل  کثر مردها از اینکه چقدر برای زنی مهه است که ازا -9

 واقع شود، آگاهی کمی دارند  یتاما مورداست، 

ن این است مشکلشا ینتربزرگتشنه عشق بلکه شیفته آن هستند  ولی  فقط نهاکثر مردها  -5

 دهند دانند با نداشتن عشق چه موهبتی را از دست میکه نمی
ید و خشنودی او اتا یار  را خوشحال نم تواند هر دشواری را تحمل کندمی یراات بهاو  -9

 گیرد باعث خشنودی مریخی است  برای رسیدن به هدفی والا، نیرو می

د  کنشود تا استعدادهایش را رو کند، او سعی خود را میزمانی که به مرد فرصتی داده می -1

  گرددیبرم ا گذشته یهاتواند موفق باشد، به خودخواهیتنها زمانی که ااساس کند که نمی
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 شودزمانی که زنی عاشق می

 شوند ها رسیدگی خواهد شد، خوشحال میکنند که به نیازهای آنباور می کهیوقتها زن -0
 کنند و خود را به شکل یگذشتگ ازخودها آمادگی بیشتری دارند که در سنین جوانی، زن -7

 دلخواه همسر  درآورد 
یا گیج و خسته است، به چیزی بیشتر از همه نیاز  تهشکسدرههزمانی که زنی ناراات،  -9

 دارد، یک رفاقت ساده است 
از خود مایه  دائمازها متوجه شدند که از اینکه است  چون ونوسی کنندهخستهایثار زیاد  -9

خواستند استثنائی هه وجود داشته باشد و مالک چیزهایی گذاشتند خسته شده بودند  میمی

 خودشان بود  باشند که متعلق به

کند، تازه اگر هه وقتی زنی ناراات است، مرد بدون رعایت ادب و نزاکت، او را ترک می -5

شود که چقدر، به او الهام نمی کند چون سعی در ال مشکل دارد بماند، کارها را بدتر می

 نزدیک بودن، صمیمی بودن و هه درد بودن، برای زن مهه است 

 
  ندارد اشتباه کردن اشکالی 

 خواهد قهرمان زن باشد مرد می 
 ها نیز نیازمند عشق هستند مریخی 

 زمانی که ونوسی آماده است، مریخی ظاهر خواهد شد  

 ترسند ترسند مردها هه از )بخشش( میها از )پذیرفتن( میکه زن طور همان 

 هایشان را برای هه بازگو کنند ترین مسئله زوجین این است که خواستهمشکل 

 تواند محبت کند تا خود باشد که چقدر می مرز و ادتر از همه این است که زن نیز متوجه ههم

 از همسر  نرنجد 
  ،زمانی که تشخیص دهد شایسته دوست داشتن است، دریچه قلبش را به روی مردی که عشق زن

 کند را به او ارزانی بدارد، باز می
 

 های متفاوتناحرف زدن به زب

 کند ارف زن، مردها را گمراه می به کلمه جدی گرفتن کلمه 

 هنددیمگویی را به خود و کلی ییگوگزافهها برای اظهار کامل ااساساتشان به خود اجازه بیان، شاعرانه و زن  
 دادیمها ها مفاهیه مختلفی به آنها کلمات مشابهی را داشت، ولی نحوه استفاده از آنها و مریخیزبان ونوسی  
 منظور ارف  کاملاز تو )تواند باشد که دهی( چنین میتو به ارف من گو  نمی)ی هجمل ترجمه

  (دهیکنی و به ااساسات من اهمیت نمیمن را درک نمی
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 هاها برای مریخیی کلیدی ونوسیجمله 9ترجمه 
من دوست دارم بیرون برویه و گرد  کنیه  همیشه که : رویمبیرون نمی وقت یچهما  -0

 کنی، منو  دوست دارم باهات باشه  تو چی فکر میهگذرخو  می ما هستیه، خیلی بههه  با

 روزه که باهه بیرون نرفتیه  بری بیرون؟ چندبرای شام می
کنه که کسی توجهی به من نداره و امروز ااساس می: کنندمی محلییبهمه به من  -2

نند ولی کها به من نگاه میبعضی مطمئنازبینه  البته هایه خریدار نداره  انگار کسی منو نمیارف

کشی ولی این ااساس در من خیلی ممنونه از تو که خیلی زامت می دهند به نظر اهمیت نمی

 شود که برایت مهه نیسته  میشه بغله کنی و بگی چقدر برایت ارز  دارم؟ایجاد می
ت ، نیاز به استرااامکارکردهیلی امروز خ: توانم بکنمام، هیچ کاری نمیهخیلی خست -3

  ممکنه بغله کنی، به هستههسته که از امایت تو برخوردار  یشانسخو دارم  چقدر آدم 

 دهه و شایسته این استراات هسته؟انجام می یخوب بهمن بگی که دارم کارهایه را 
که چقدر شغل و  دانستییمخواست دله می: را فراموش کنم یزچهمهخواهم می -4

خواست کار مفیدی برای خودم بکنه  دله می واقعازام را دوست دارم ولی امروز مضطربه، زندگی

دون چته؟( بعد با دلسوزی ب)قبل از اینکه دوباره مسئولیته را شروع کنه  میشه از من بپرسی 

اگر  ته سخواست بفهمی چقدر عصبی هپیشنهاد بدی، فقط گو  بکنی  دله می الراهاینکه 

 شه به ارفام گو  بدی، خیلی خوشحال می
خواست استراات کنه  قول میدی امروز خیلی دله می: این خانه همیشه کثیف است -5

 امروز یه قسمتی از خونه رو تمیز کنی؟

ترسه که دیگه ترسه از من کسل شوی  میمی: دهینمدیگه کسی به حرفم گوش  -6

ام  میشه به من توجه بهتر و بیشتری بکنی  خیلی خیلی عصبیبرات جالب نباشه  انگار امروز 

 بهت نیاز دارم 
  فقط برای خودتی و کنییمخوای امروز هرکاری می: نمیاد هیچی درست از آب در -7

 خودت  من اامق و دیوانه بودم که دوستت داشته  الان دیگه هیچی ندارم 
دونه که تو عجله را دوست ندارم  می صلازاامروز همش هول دارم  : ما همیشه عجله داریم -8

گی: خیلی ب مثلازد کنی و ئیکنی و تقصیر کسی هه نیست  میشه ارفه رو تاداری سعی خودت رو می

 دوست ندارم رو سخته که با عجله همه جا برویه  منه مثل تو عجله 

ها خیلی کارت سنگین بوده  بیا یه که عزیزم آخری: خوام بیشتر احساسی باشیمی -9

دور و برمون نباشن تو هه هیچ  هابچهبه خودمون برسیه  خیلی دوست دارم باهه باشیه  

 یه دعوت برای شام خوشحاله کنی و  گلدستهای نداشته باشی  میشه با یه مشغله
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 ید هاگر این جملات کلیدی را درست بیاموزید و واکنش نشان دهید کمتر مشکل خوا

 ،دهیدیمها گو  مهه این است که وقتی دارید به ارف ونوسی ینکتهداشت  ولی 

ها متوجه شوند که دارید به ارفشان شاید اکثر اوقات سکوت اختیار کنید تا ونوسی

مرد  کنندکنند  فکر میها آن را بدتر تعبیر می  ولی غلط است  ونوسیدهیدیمگو  

ها نشان دهید که دارید   برای اینکه به ونوسیشنوندینم، شنوندیمکر است و آنچه 

ها ها استفاده کرده و بابت اکثر جملات آنباید از زبان آن دهیدیمبه ارفشان گو  

 اِ، آهان، چی میگی، وای و     استفاده کنید  مثلصداهایی 
  در ذهن و دلش معنا به بدترین  یآسانبهزمانی مرد ساکت است، زن این سکوت را

 کند تجسه می
  ترینیکنزدروند و اتی می الراهزمانی که مردها به غارشان برای پیدا کردن 

 طول نخواهد کشید و یادزباید بفهمند که زنان توانند وارد آن بشوند، دوستانش نمی

ولی این درس که  شودیمدوباره شروع  یزچهمهها از غارشان بیرون خواهند آمد و آن

نها بگذراند برایشان سخت است  چون در سیاره ونوس یک قانون باید همسرشان را ت

چون همسر برایشان  !طلایی وجود دارد  )وقتی دوستت ناراات است، تنهایش نگذار

 به وی بدهند  یالراهخواهند به غارشان بروند و مهه و عزیز است ( می
 

 ؟روندمردها چرا به غارشان می

 ااتیاج دارد به خود  بیاید  -0

 ای مفید راجع به مسئله الراهفکر کردن و پیدا کردن  -7
 را به دست آورد  ا یخونسردچون ناراات و عصبی است و نیاز دارد تا  -9
 

 زنند؟ها حرف میچرا زن

 ایجاد صمیمیت -0
 اطلاعات یآورجمعبرای پرداز  و  -7
 خواهد بگوید برای جستجو و کش  اینکه چه می -9
 را به دست آورد  ا یهروابرای اینکه زمانی که ناراات است ااساس بهتری نموده و  -9
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 هاها برای ونوسیی کلیدی مریخیی چند جملهترجمه

  ، به کمک نیاز ندارم، ممنونآیهیبرمااله خوبه، از پس مشکل  :خوبم -0
ها کنار میام  نیاز به کمک ندارم، خوبه چون با مشکلات و نارااتی وضعه :وضعم خوبه -2

  زنهیم یتصدااگر خواسته 
 سؤال ازلطفبرنیام  پسش از  ییتنها بهکنه که نتونه چیزی نارااته نمی: چیزی نیست -9

  از من نپرس اییگهد

پیچه  سؤالای هست که در جریانش تو مقصر نیستی، اگر مسئله :همه چی روبراهه -4

 کنه نکنی خودم الش می
ه کنتونه درستش کنه  خواهش میچیز مهمی نیست چون خودم می: چیز مهمی نیست -5

 که روی این مسئله کلیک نکن 

 
 دی کنیم؟رچگونه با مردی که در غار است، همد

  دلتان برایش نسوزد -0

  بیرون بیایدبلکه ار ننشینید تا غدم در  -7

  سعی نکنید که راه الی به وی بدهید -9

  شود رتا روایه خودتان بهت کاری کنید -9
  کنید سؤالسعی نکنید زیاد از اد به او برسید و راجع به عواطفش  -5

 

 تقصیر تو نیست  کندسه لغت سحرآمیز که از مرد پشتیبانی می() 

  من باز خواهه گشت  سحرآمیز را یاد بگیرید چهار کلمهگفتن این برای همسرتان() 

  باشد، بهتر است ااساساتش را با شخص دیگری درمیان بگذارداگر زنی االت امله به مرد داشته  
  این رفتارهای مادرانه را دوست ندارم اصلاز ممنونه همسرم، ولی من  یزتآممحبتاز بابت رفتارهای  

 گذارنددارند، در میان میها مشکلاتشان را با اشخاصی که دوست میکنند که ونوسیبیشتر مردها درک نمی  
  خواهنداز زنی همفکری ب صراات بهدر روابط عاطفی، مردها بیشتر نیاز دارند تا ااساس امنیت بکنند تا اینکه  
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 مردها مانند کش هستند
  ،شود می یصموباره کند تا بتواند د ینینش عقبنیاز دارد که  یگاه از هرزمانی که مردی عاشق زنی است 

 رای ها بطبیعی مرد این است که مانند کش هستند، نه تقصیر مرد است و نه زن، آن یزیغر

کند و ناگهان می ینینش عقباینکه در خود ااساس عشق و محبت دوباره متولد شود، 

  کندسریع ااساس نیاز می
  د شود و نبای قدمیشپزمانی که زن ااساس به صحبت کردن و صمیمیت دارد، خود  باید

  انتظار داشته باشد از مرد
 

 ها مانند امواج هستندزن

 کندپول نیازهای معنوی را برآورده نمی  

  ها برای اق ناراات بودنشانکنند و زنبحث می شانیآزادمردها برای اق  

 کندهمچنان که نیازهای مادی زن برآورده شود، از او نیازهای معنوی خودآگاهی پیدا می  

  ااساسات منفی خود دارند تا بتوانند، ااساسات مثبتشان را تجربه کنندمردها نیاز به درمان  

 میردعشق می یجهنت درشود و زمانی که ااساسات منفی را خفه کنیه، ااساسات مثبت نیز خفه می  
  دگیرزیادی قرار می فشارتحتعشق و امایت زن است،  منشأزمانی که مرد ااساس کند که تنها  

  اشد، فردی پولدار ب کهیوقتتواند دلسوزی بخواهد  پولدار می پزشکروانیک فرد پولدار فقط از یک

دهند  انتظار اق نمی واقع دردهند که ناراات باشد یا زوجش، اجازه به وی نمی خصوصبهمردم و 

ت توانسیبدون پول، م ا یزندگداریه که یک فردا پولدار در تمام مدت ااساس رضایت کند، چون 

  به وی است ااترامییبمنطقی است، بلکه نوعی  غیر تنها نهخیلی بدتر باشد  این توقع 
 ااساس کند که دوستش دارند مانند موج، شخصیتش بالا  کهیوقتها مانند موج هستند  زن

  شودو پایین می
 

 زن احساس گفتار زن

 یناامن - دارم یشتریب یازن
 یشکستگ هه در – کاردارمخیلی 

 آزردگی - کنهمی من را همه کارها

 نومیدی - کنه کار چی دونهنمی دیگه
 خستگی - بکنه تونهنمی کاری هیچ دیگه
 منگی گیجی و - فهمه چرا   نمی نگرانی اون    به راجع ولی
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 / نیازهای احساسییمانهاتفاوتکشف 
 دانند که نمی ذاتاز یجهنت در  باشندینمها و مردها از ااساسات مختلفشان آگاه زن اصولاز

 خودشان آنچه ازواقعی  یانمونهچگونه باید از یکدیگر امایت کنند  در یک رابطه مردها 

دو اشتباه تصور  خواهند  هرها نیز آنچه را خودشان میدهند و زنخواهند ارائه میمی

 شوند و آزرده می دو ناامنی هر یجهدرنتماند  کنند که نیازها و آرزوهایشان مثل هه میمی
  کندتوانید ببینید که چرا طرف مقابل شما ااساس عشق نمیمی یراات بهبا نگاهی به این فهرست: 

 

 ها نیاز به دریافت دارندنچه زنآ
 علاقه -0
 درک -7
 ااترام -9

 وفاداری -9

 اطمینان خاطر -5
 ارزشمندی و تائید شدن -9

 
 آنچه مردها نیاز به دریافت دارند

 تشویق -0

 تحسین -7

 قدردانی -9

 اطمینان -9
 (پذیر  )تائید شدن -5
 شدن واقع پسند مورد -9

 
 چگونه از دعوا جلوگیری کنیم؟

  رمز قدرت دادن به مرد در این است که هرگز سعی نکنید او را عوض و یا اصلاح کنید 
  دهدا رخ( چون در مریخ، این بدان معنی است که خطایی متأسفهگویند )می ندرت بهمردها 

  است و باید عذرخواهی کند
 ثبح و جراست که در موقع  تررااتنفر رابطه ااساسی و سکسی ندارند، خیلی  وقتی دو 

 رجنفر رابطه ااساسی و سکسی دارند، در موقع  خود را از معرکه کنار بکشند ولی وقتی دو

  گیرندتمام مسائل را به خودشان می یراات به، بحث و
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 کسب امتیاز از جنس مخالف
 کند که شما یک خانه برایش بخرید یا یک شاخه گل، در هر دو صورت ها فرض نمیبرای زن

 کنید شما یک امتیاز کسب می
 کنند وقتی کار بزرگی مثل خرید ماشین و خانه و    برای همسرشان انجام مردها فکر می

خرند و یا درب در عوض وقتی یک شاخه گل می ا ونمایندیم، امتیاز بالایی کسب دهندیم

فرمول  از یک واقع درشود  یک ماشین را باز کنند، کار کوچک با امتیاز پایین نصیبشان می

کنند  ولی فرمول در رابطه با زنان کاری ندارد  رو  کسب برای کسب امتیاز استفاده می

 یگری است امتیاز از زنان طور د
 

 راه برای کسب امتیاز از زن 21

  االش را بپرس -0

  گاهی با او برقص -7

  به او بگو دوستت دارم -9

  برایش هدایای کوچک بخر -9

  را مرتب کن خواباتاقتخت و  -5

  کنی سؤالتمرین کن گو  بدهی و  -9

  ، از آن تعری  کنپزدیمغذا  کهیوقت -1

  زند به او نگاه کنارف می کهیهنگام -1

  یدعکس بگیراو  ازخصوص م یدر موارد -3

  خسته است به او پیشنهاد کمک بده کهیوقت -01

  نکن رهادستش را گرفتی، دستت را  کهیوقت -00

  قبل از سکس، دو  بگیر و از عطر استفاده کن -07

  برایش گل بخر و غافلگیر  کن ییهامناسبتبه  -09

  دهد، شفاهی تشکر کنکارهایی که انجام میبرای  -09

  پیشنهاد کن که اگر خسته است، او را ماساژ بدهی -05

  بده اقاز دست کسی عصبانی است، بهش  کهیوقت -09

  کند به تلفن جواب ندهبا تو درد و دل می کهیهنگام -01
  شوداز  دوری، خیلی دلت برایش تنگ می کهیوقتبه او بگو  -01

 ه برایش انجام بد اتمازبیرون بروی از  بپرس که خریدی دارد یا نه و  خواهییمقتی و -03

  ، قبل از اینکه کاری بکنید، اول او را پیدا کنید و بغلش کنیدآییدیمبه خانه  کهیوقت -71

www.takbook.com



مردان مریخی، زنان ونوسی    

38 

 راه برای کسب امتیاز از مرد 01
  گوید: بهت که گفتهکند و زن نمیمرد اشتباه می -0
  کندکند، ولی زن او را مجازات نمیمی یوسمأمرد او را  -7

  بردزن به معنی واقعی از داشتن سکس با مرد لذت می -9
  کندکند و زن او را سرزنش نمیمرد در مسافرت راه را گه می -9

  کندگفته و طرد  نمی آمدخو ، زن به اون گرددیبرممرد از غار   کهیوقت -5
  دکنو سرزنشش نمی دهدکند، زن به او ااساس گناه نمیمی ینینشعقبمرد  کهیوقت -9
  خواهداینکه غرق در اشتباهی که مرد کرده است، بشود، او همدردی و امایت می یجا به -1

  کندزن او آزرده است، زن معذرت خواسته و عشقی را که مرد نیاز دارد، پیشکش می کهیوقت -1

تونی گوید: عیب نداره، میبرای زنش انجام دهد و زن به او می ود کاریرمرد یاد  می -3

 دفعه بعد انجام بدی؟

گذارد و باید طوری رفتار کند ای خوب ااساسات منفی خود را در میان میزن با روایه -01

  که مرد ااساس نکند مقصر است

 
  ،نیاز بیشتری به محبت زن دارد کند، او، سرافکندگی میتأس اگر مرد اشتباهی کرده و ااساس شرم    
 کنند که چرا عذرخواهی ها تعجب میشود، زنمردی اشتباه بزرگی مرتکب می کهیوقت

  ترسندیمکنند، چون مردها از اینکه بخشیده نشوند نمی
 

 چگونه در مورد احساسات بغرنج خود گفتگو کنیم؟
  رین شرایطت بد رکه باید شریک زندگیتان به بهترین االت ممکن رفتار کنید، اتی د آورید یادبه  
 ها گریه کردن اگر نتوانید اندوهتان را پشت سر بگذارید، امکان دارد ااساس تهی بودن کنیدبا ساعت  
  کردن، بدون آنکه از آن بگذرید، ممکن است که ااساس گناه به شما بدهد،  تأس ااساس

  است برای شخصیت شما مضر باشداتی ممکن 
  برای اینکه همیشه مهربان جلوه کنید، مجبور خواهید شد که ااساسات منفی خود را مخفی

    خواهید شد ااساسیبو بعد از چند سال کرخت و  کنید

  ممکن است که بیشتر عصبانیتان  واقع درکمکی به شما نکند،  اصلازاگر ااساس خشمتان

  کند  هرچه بیشتر در عصبانیت شوید، بیشتر ناراات خواهید شد
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 (است ارادی یرغ معمولاً)عملی که  .کنندها چگونه دردشان را مخفی میزن
  ممکن است که برای اجتناب از ترس از غصه استفاده کنند -0
  شادی و قدردانی استفاده کنندممکن است که برای اجتناب از غه و غصه از  -7
  ممکن است که برای اجتناب از درد و عصبانیت از محبت و بخشش استفاده کنند -9

  ممکن است که برای اجتناب از عصبانیت، درد و غه از ترس و شک استفاده کنند -9

  ممکن است که برای اجتناب از عصبانیت و کلافگی، خود را گیج و پریشان نشان دهند -5

  ممکن است که برای اجتناب از عصبانیت، غه و غصه از شادی و قدردانی استفاده کنند -9

  ممکن است که برای اجتناب از خجالت، عصبانیت، غه، پریشانی از خود کسلی نشان دهند -1

عصبانیت، ترس، ترس،  مثل ،ممکن است که برای اجتناب از ااساسات دردناک خود -1

  استفاده کنند الراه عنوان بهنگرانی، دلواپس 

 
 (است ارادی یرغ معمولاًعملی ) .کنندمردها چگونه دردشان را مخفی می

  ممکن است که برای اجتناب از ترس از پرخاشگری استفاده کنند -0

  عصبانیت، غصه از شرم استفاده کنند ازممکن است که برای اجتناب  -7
  آزردگی از عصبانیت استفاده کنندممکن است که برای اجتناب از درد، غه،  -9
  ها اهانت شدهممکن است که برای اجتناب از آزردگی تظاهر کنند که به آن -9
  بودن استفاده کنند جانب به اقممکن است که برای اجتناب از ترس، شک و از  -5

  استفاده کنند نفس به اعتمادممکن است که برای اجتناب از ااساس ناشایستگی از  -9
  ممکن است که برای اجتناب از ترس، یاس، دلسردی از آرامش و صلح استفاده کنند -1

  تفاوتی استفاده کنندممکن است که برای اجتناب از خشه، عصبانیت از دلسردی و بی -1

 
  برای اینکه توانایی بیشتری در دوست داشتن خود داشته باشیه، نیازمندیه تا مورد محبت

  نیز واقع شویه

 دهنش الکردن درد  اسیببرای  اییلهوستواند افراطی انجام شود، می طور بهکه  یخرکار 

  باشد مانگذشته

 باشد، به این امید است که درد  مردعیب و نقص بودنش دارد تا لایق وسواسی که زن از بی

  درونی خود را کاهش دهد
 ق کند تا عشخرج می یسخت بهو تلا  و کوشش که  وسواسی که مرد برای موفقیت در کار  دارد

  بیاورد، برای این است که درد درونی و اضطراب خود را کاهش دهند به دستو محبت زن را 
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 چگونه حمایت بطلبیم و حمایت شویم؟
  شوید، دلیل عمده آن امکان دارد که این باشد که واقع نمی یتاما مورداگر در روابط خود

 کنید که کاربردی نیست ا به روشی تقاضا میکنید  یبه اد کافی آن را طلب نمی
 عشق را نباید طلب کرد  :هاشعار ونوسی 
  است یضرورتقاضای محبت و امایت  یارابطهبرای هر  
 خواهی چیزی را کسی کنی باید آن را طلب کنی اگر می 
  نماید کافی محبت می اندازه بهکند که نکند، مرد تصور می طلبی یتامااگر زنی 

 
 ردک طلبی یتحمایک مریخی تقاضای  راه وجود دارد که بتوان به طرز صحیح از 5

 خلاصه گویی -0

 یشناس وقت -7
 امرانهع رفتار غیر -9
 ارف زدن صراات به -9
 استفاده از کلمات صحیح -5
 
  ید ا او را متقاعد کنکنید، تصور کنید که نیازی نیست تمی طلبی یتاماوقتی از مردی 

  مردها در گفتن )نه( آزاد باشد، خیلی مشتاق هستند که جواب مثبت دهند اگر دست 
  اقوقمان این است که بعد از درخواستمان، ساکت بمانیه  ویکی از کلیدهای اصلی برای تقاضای اق 

 ا  او را طرد کنید و به خاطر پاسخ منفیاز مردی تقاضای کمک و همکاری می کهیوقت

سپارد و دفعه دیگر با رغبت بیشتری تمایل به کمک و همکاری کنید، مرد به خاطر مینمی

  خواهد داشت 
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 کتاب: آموزش پیش از ازدواج

 یمحمدصادقنویسنده: مهدی میر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تر مطالب به اصل کتاب رجوع فرمائید.شود، جهت درک هرچه بهتر و دقیقصفحه است. پیشنهاد می 269این کتاب شامل 

------------------------------------------------------------------------- 
تاب آیا تو و ک نجان دفرایو  امی اولسون دیوید اولسون، ینوشته Building Relationships در تهیه متن حاضر از دو کتاب

 ازدواج در فرهنگ ایرانی است.ی آن مسائل اشناست که چ شده گرفتهباربارا دی آنجلیس، بهره بسیار  ینوشتههستی؟  امگمشده
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 ضرورت آموزش پیش از ازدواج

ولی معمار خانواده آتی  ،یهانداشتههیچ اختیاری  یهاآمدهکه به دنیا  یاخانوادهما در انتخاب 

  خود خواهیه بود
 

 فرمایدپیامبر اسلام می
  ازدواج سنت من است -0

 ها ازدواج نکنید با اامق -7

 ای جوانان بر شما باد ازدواج  -9

 دار انتخاب کنید بر شما باد که همسر دین -9

  ازدواج را آشکار کنید و خواستگاری را پنهان کنید -5

 کند ارز  شما را زیاد می یقین بههمسر بگیرید که  -9

 (هاناو همس هاشأنهه)  ک  خود ازدواج کنید هه با -1

 گذارد می یرتأث که چرابا خانواده شایسته ازدواج کنید،  -1

 تر از ازدواج نیست در اسلام هیچ بنایی نزد خداوند محبوب -3

 آید، نباید به او دختر داد خواستگاری میخوار است، وقتی به آنکه شراب -01

 ، پرهیز کنید اندکردههای زیبایی که در خانواده ناساله و ناشایست رشد از زن -00
  کنیدمیازدواج محدود کردن آزادی است، پس ببینید آزادی دختر عزیز خود را برای چه کسی محدود  -07

کند، همانا به خدا بد کرده، خداوند میکسی که ازدواج را از ترس خرج و ناداری ترک  -09

 شود می نیازیب: اگر فقیر باشد، با عقل خود فرمایدمی
 
  بهتر است وقتی را که صرف پختن کیکی کنید که توسط مهمانان در کسری از ثانیه تبدیل به

  وقت برای بهتر کردن رابطه و بیشتر آشنا شدن با همسرتان بکنید شودمیچیز دیگری 

 
 آشنایی

 گیریتصمیه منظور بهآشنایی، فرایند تبادل اطلاعات و عواط  بین دو نفر از جنس مقابل 

 شودمیسنتی در جامعه ایران آشنایی از طریق خواستگاری انجام  طوربه  برای ازدواج است

  که شکل آن در نقاط ایران مختل  است
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 انتخاب همسر از نگاه مشترک هاییژگیو

 صبر -0
 صداقت -7
 مهربانی -9
 ملایمت -9

 خونگرمی -5

 اساسیت -9

 خو و خلق -1
 متانت و وقار -1

 وفاداری و تعهد -3

 

 ی آشنایی با یک نفر جذابیت اوست اولین عنصر محرک برا معمولاز 
  یشنهادهایپافراد جذاب و زیبا با   ضع  نقطهجذابیت ظاهری هه یک مزیت است و هه یک 

رسد که جامعه به نظر می اال ینع در  آیندو به ستوه می شوندمیمحاصره  اغواکننده

بنابراین زنانی که جذاب و ا است یرترگ سختنسبت به این افراد به لحاظ هنجارهای خود 

 ،زیبا هستند، ممکن است مجبور شوند، همسری را با جذابیت و زیبایی کمتری انتخاب کنند

  وفاداری خود را به او ثابت کنند دائمازو 
 

 (تفاوت و تضاد)اصل 
 :مثل  ایه و یا فاقد آن هستیهبه صفاتی اشاره دارد که ما تجربه نکرده

  آیدمییک فرد خجالتی از یک فرد صبور و شجاع، خوشش  -0
    ا وآیدمییک فرد ساکت از یک فرد پرهیاهو، خوشش  -7
 

 (ی )همسان همسری(، )ناهمسان همسرینظریه
  به دنبال فردی با طرز تفکر خود، علایق خود، مشترکات خود، شبیه خود هستیه - همسان همسری
  مقابل چیزی که هستیه ینقطهبه دنبال فردی هستیه که مکمل ما باشد، درست  - ناهمسان همسری

 
 فواید آشنایی 4
 کند تا خودمان را بهتر بشناسیه تعامل با افراد دیگر به ما کمک می -0
 کند های ارتباطی کمک میآشنایی با ما در یادگیری مهارتفرآیند  -7

 ی متفاوت بودن افراد با یکدیگر و آشنا شدن با افراد مختل  مشاهده -9

 آید آید و از چه بدمان میشویه از چه امری خوشمان میدر فرآیند آشنایی متوجه می -9
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 صافی ییهنظر
ده های پیچیانتخاب همسر از صافی یتازنهای و که مردم برای آشنای کندمیاین نظریه بیان 

  شودمیو انتخاب محدودتر  شودمیتر مخروطی آن تنگ یجتدر بهکه  کندمیعبور 
 

 افراد جذاب -0

 تعهد متقابل -7

 صافی آشنایان -9

 صافی جذابیت -9
 صافی سنجش -5

 هر فرد مناسبی -9

 صافی پیشینه اجتماعی -1

 های هماهنگشخصیت -1

 صافی همسانی و هماهنگی -3
 شناسیدافراد مناسبی که می -01
ی اجتماعی افرادی که با پیشینه -00

 همانندند

 
 آشنایی هاییتمحدود

 کوتاهی و قصور در مواجهه با موضوعات و مسائل مشترک در زمان آشنایی  -0
  است هایتمحدودهای روزمره، یکی دیگر از دور شدن از دوستان و فعالیت -7
 های مثبت خود را بیان کنند کنند تا فقط جنبهدر فرآیند آشنایی هر دو نفر تلا  می -9
  کندمیباشد، آمادگی طرفین را برای ازدواج تضعی   مرز و ادبدون  کهیدرصورتآشنایی  -9

 

 اشتباه در فرآیند آشنایی 01
 شویه تسلیه نیاز جنسی می -0
 دانیه تعهد را بر تفاهه مقدم می -7
 گیریه تردیدهای خود را نادیده می -9
 باور به این که او را تغییر خواهیه داد -9

 کنیه ، ساز  میهنگام زودعجولانه و  -5

 دانیه تفاهه را بر علاقه و محبت مقدم می -9

 شویه ظاهری و مادی می یهابرق و زرقتسلیه  -1
 شوند باور بر این که پس از ازدواج مشکلات که می -1

 گیریه مشکلات بالقوه را نادیده می هشداردهنده یهانشانه -3

  و    کندعاشقانه را مخدو  می یجنبهپرسیدن  - پرسیهکافی نمی سؤالات -01
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 (مثلث عشقی )اشترنبرگ ییهنظر
 صمیمیت -9 تعهد -7 میل -0

 
 (اشترنبرگ)نوع عشق  8
 تعهد( –صمیمیت  –میل  –: انواع عشق یبترت)به 

 

 قوی –     قوی -      قوی -         کاملعشق  -0

 قوی –  ضعی  -      قوی -        عشق ابلهانه -7

 قوی -  ضعی  –  ضعی   -         عشق پوچ -9

 قوی -    قوی  -  ضعی   -     عشق مشفقانه -9
 ضعی  -  ضعی  -     قوی -       عشق شهوانی -5

 ضعی  -    قوی  -  ضعی   -      عشق دوستانه -9
 ضعی  -     قوی -     قوی –  انگیز یالخعشق  -1
 ضعی  -  ضعی  -   ضعی  -        فقدان عشق -1

 
 کنیممیبه یکی از چند روش زیر الگوهای کودکی را تکرار  اصولاً

تا از والدین  ای وارد شویه که از ازدواج والدینمان بهتر نباشدممکن است به رابطه -0

 نباشیه تر خوشبخت

زندگی  کنیه تاشویه که شبیه یکی از والدین ما باشید و سعی میمند میبه کسی علاقه -7

 او را نجات دهیه تا به این وسیله والد را خوشحال کرده باشیه 

شده، ممکن است جذب اگر یکی از والدین ما شاد نبود و یا مورد محبت و توجه وارد نمی -9

 یداشتن دوستا عشق خود به او و دیگران ثابت کنیه که آن والد تا ب فردی شبیه به او شویه

 شده است بوده و باید مورد عشق و توجه واقع می
 مندلاقهعبه کسی  استایه، ممکن اگر عشق یا توجه زیادی از یکی از والدین دریافت نکرده -9

همان والد، عشق و توجه کافی به ما نداشته باشد و به این طریق باعث  مانندبهشویه که او نیز 

  آوریه به دستشود تا ما بیشتر تلا  کنیه تا عشق و توجه او را 
اگر یکی از والدین عصبانی و خشمگین باشد، این امکان وجود دارد که جذب کسی شویه  -5

ه تا ه  شکنیهو یا دلش را می کنیهمیاما ما او را طرد ا که برخلاف آن والد به ما عشق بورزد

هه او را مجبور کنیه تا بیشتر تلا  کند، عشق و توجه  ا وخشه خودمان را نشان داده باشیه

  آورد به دستما را 
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 و واقعی به معشوق، دو حالت دارد ی )عاشقتم( به معنای درستگفتن کلمه
 فراری دادن محبوب -0
 واکنش پذیرای محبوب -7
 

  میرد ها روزی میمانند دیگر پدیدهعشق هه 

  عشق هستند ناپذیر ییجدااسادت و آرزو، دو یار  

 ها بعد را دارد شود، امکان تجدید ایات در سال گور به زندهعشق  کهیوقت 
 -  ندهراسهستند، از طرد شدن توسط معشوق میپایینی برخوردار  نفس عزتافرادی که از  

 (بام اشتایرو واتمن)
  و  تفاوتیاز قبیل دوستی، بی اییدهپد معمولاز  مرگ عشق، ما شاهد تبدیل خواهیه بوددر

  شودمیاتی تنفر تبدیل 
  ااساس خشه یا نفرت دارد، فردی است که به همان شدت ااساس عشق  یدازشدفردی که

 وجود ااساس خشونت و تواندمیشده  گور به زندهعشق  یهانشانهبنابراین یکی از ا دارد

  ی قبلی باشدنفرت نسبت به معشوقه
  لی مییکی از عواقب، بی  ، عواقبی به دنبال خواهد داشتشودمی گور به زندهزمانی که عشق

 و از ازدواج پرهیز ماننداز افرادی که مدت زیادی مجرد می بسیاری  است ینیهمسرگزفرد برای 

  شده است گور به زندهو  شده فرامو و اتی تمایل به ازدواج ندارند یک عشق  کنندمی
  دادنتا برای از دست  کنیهمی، اواس عاشق را پرت دهیهیماکثر ما وقتی عزیزی را از دست 

  جز گریستن نیست یاچارهاما باید عزاداری کرد و ا سوگواری نکند ا یزندگترین فرد  عزیز
 

 انتخاب همسر
 ،شکست و ناکامی است  مانند آماده بودن برای آماده نبودن برای ازدواج 

 توانید فرد مناسبی را برای ازدواج پیدا کنید که خود فرد مناسبی باشید زمانی می 
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 افرادی که مناسب برای ازدواج نیستند

 افرادی که اختلالات جنسی دارند  -0

 کنند افرادی که دیگران را کنترل می -7
 افرادی که معتاد با مواد مخدر و الکل هستند  -9

 کنند ضعی  و درمانده هستند افرادی که فکر می -9
 شوند خشمگین می شدت بهو  سرعت بهافرادی که  -5

 کنند افرادی که عواط  و ااساسات خود را بیان نمی -9
  گیرندینمافرادی که مسئولیت زندگی خود را به عهده  -1
 است ها شکل نگرفته و بالغ آن مانده یباقها افرادی که کودک آن -1
 ی قبلی خود هستند و قلبشان التیام نیافته است رابطه یرتأثافرادی که هنوز تحت  -3
 ها از شریک زندگیشان دفاع کنند توانند در مقابل آندهنده دارند و نمی افرادی که خانواده آزار -01

 

 دلایل درست ازدواج

 والد شدن -0

 شریک جنسی -7

 عشق و صمیمیت -9

 همراهیمصاابت و  -9
 کنندهیتاماشریک  -5

 
 دلایل نادرست ازدواج

 تنهایی -0

 نیاز جنسی -7

 ازدواج اجباری -9

 دلایل اقتصادی -9

 جستجوی استقلال -5

 والدین یهعلشور   -9

 فشار خانواده و یا اجتماع -1

 ااساس کمبود و تهی بودن -1
 خورده شکستالتیام یک رابطه  -3

 

 یکدیگر مناسب نیستندافرادی که برای ازدواج با 

 تفاوت دینی با یکدیگر  -0
  تفاوت سنی زیاد با یکدیگر -7

 افرادی که از یکدیگر دور هستند  -9

 دختر دادن و دختر گرفتن از یک خانواده  -9
  قومی، اجتماعی، تحصیلی با یکدیگر یهاتفاوت -5
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 :فردی را برای همسری انتخاب کنید که

 داشته باشید بخواهید از او فرزند  -0
 همانند بهترین دوست صمیمی شما باشد  -7

 که هست، بدون تغییر بپذیرید  گونههماناو را  -9
 از این که شبیه به او شدید ااساس بدی نداشته باشید  -9
 

 روابطی که مناسب ازدواج نیست

 رابطه با فردی که با یک نفر دیگر است  -0

 ورزید ای که شما کمتر عشق میرابطه -7

  ورزیدای که شما بیشتر عشق میرابطه -9

 خواهید فرد متقابل را نجات دهید ای که در آن میرابطه -9

 کنید فرد متقابل نیاز به تغییر دارد ای که در آن ااساس میرابطه -5

 ای که به دلیل یک تفاهه خاص، ایجاد شود و تداوم پیدا کند رابطه -9

 چند ویژگی خاص، ایجاد شود و تداوم پیدا کند ای که به دلیل رابطه -1

 که در تضاد کامل یا معشوق و یا نامزد قبلی باشد  یباکسای که رابطه -1

  کنیدمیای که در آن به همسر آینده خود به چشه یک الگو نگاه رابطه -3
  که به دلیل لجاجت و سرکشی از خانواده، ایجاد شود و تداوم پیدا کند یارابطه -01

 

 علائم هشداردهنده ازدواج

  سالگییستبازدواج قبل از  -0

 ی بد در دوران کودکی پیشینه -7

 مراسه ازدواج بدون اقوام و دوستان فعلی  -9
 زن، قبل و یا در همان سال اول، باردار شود  -9
  معناداری متفاوت باشد طور بهی همسران پیشینه -5

 تر از سه سال مدت آشنایی کمتر از شش ماه و بیش -9

 ی ضعی  با خواهران و برادران و یا والدین خود رابطه -1

 باشند  یشانهاخانوادهزوجین یا خیلی نزدیک و یا خیلی دور از  -1
  باشد بر خواستهزن و شوهر از جمع خواهران و برادران ناسازگار  -3
 خود وابسته باشند  یهاخانوادهزوجین به لحاظ مالی و یا عاطفی به  -01

 ی پدری عاملی برای ازدواج باشد آرزوی دور شدن از یک نفر در خانواده -00

 آشنا شوند و یا ازدواج کنند  باهه داریمعنی کوتاهی از یک فقدان زوجین به فاصله -07
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 مراحل ازدواج
 عقد -9 نامزدی -7 آشنایی -0

 

 ملاک و معیارهای ازدواج موفق
  ازدواج، هر دو نفر باید مستقل و پخته باشندقبل از  -0
  خود ثبات داشته باشند یارفههر دو نفر در شغل و  -7
  را قاطع بیان کنند یشانهاخواستههر دو نفر بتوانند، نظر و  -9
  های هه را برآورده کنندهر دو نفر تلا  کنند که خودخواه نباشند و خواسته -9

 برند، از تنها بودن هه لذت ببرند بودن لذت می باههکه از  گونههمانهر دو نفر بتوانند  -5

 هر دو نفر به همان اندازه که هه را دوست دارند، خودشان را هه دوست داشته باشند  -9

 

 تعاریف مختلف نامزدی
 زمان قبل از عقد  -0

 ی عقد و عروسی فاصله -7
  بروند به خانه مشترک کهیهنگامزمان بعد از عقد تا  -9

 
 آشنایی با نامزدی یهاتفاوت
 نظارت اجتماعی -9 قرارداد اجتماعی -7 تعهد -0

 

 کند نامزدی به لحاظ قانونی، تعهدی برای طرفین ایجاد نمی 

 یک جشن کوچک همراه شود  ااتمالازتواند با در دست کردن القه و شروع نامزدی می 
 کندمیمشترک  یبازندگی ورود نامزدی یک دوره واسط است که فرد را آماده یدوره  
 

 دوران عقد

  شود به ازدواج ناموفق منجر می یراات بهتعجیل در ازدواج 

 کنند سنتی در ایران، پسر مسکن و زن لوازم مسکن را تهیه می طوربه 

  از اهمیت افراد در خانواده است  تعیین مهریه، نشان یجلسهاضور در 
  عقد به معنی بستن گره و استوار کردن و پیمان و عهد بستن است 
 یابد مشترک پایان می یبازندگشود و دوران عقد که با عقد ازدواج شروع می 
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 در مورد تعهد دادن دو مشکل وجود دارد
 و خواهان تعهد زیاد ی تعهد هستند ها تشنهزن -7 ترسند مردها از تعهد دادن می -0

 

 است گانهسهعقد ازدواج یک پیمان 
 اجتماعی -9 قانونی -7 شرعی -0

 
 تفاوت عقد با نامزدی

 ارتباط جنسی -9 قطعیت -7 تعهد -0
 

ی عقد بدون های تجربهکند تا محدودیترعایت نکات زیر به شما کمک می

 به حداقل برسانید ادوران نامزدی ر
 عقد را دوران نامزدی خود بدانید  اداقل شش ماه اول -0
 ی کامل جنسی خودداری کنید اداقل در شش ماه اول از رابطه -7
و از  دیدار نگهاگر به این نتیجه رسیدید که فرد مناسبی نیست، رابطه را در همان سطح  -9

 متخصص کمک بگیرید 
 

 در ایران، در فرآیند ازدواج، سه جشن وجود دارد
 عروسی -9 عقد -7 نامزدی -0

 

 در فرآیند ازدواج کار یمتقس

 مهریه با پسر -0

 عروسی با پسر -7

 عقد با دختر -9
 جهیزیه با دختر -9

 

 شدن داربچهیی برای زمان مناسب راهنما
 باشد  باثباتازدواجتان شاد و  -0
 وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشید  -7

  یدباش آمادهبرای یک تغییر عمده در زندگی  -9

 هر دو نفر معتقد باشند که اکنون زمان مناسبی است  -9
 و اجبار دیگران نباشید  فشار تحتشدن  داربچهبرای  -5
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 تر مطالب به اصل کتاب رجوع فرمائید.شود، جهت درک هرچه بهتر و دقیقصفحه است. پیشنهاد می 311این کتاب شامل 

------------------------------------------------------------------------- 
یلی از امور مسائل دینی این کتاب سعی دارد از دیدگاه دینی و مذهبی اسلام به مسائل ازدواج بپردازد. برای مردم ایران در خ

 مطالب گنجانده شود. ینترشاخصسعی شده است  یسینو خلاصهکه در این  مهم بوده است که در اوج آن مسئله ازدواج است
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 اسلام و ازدواج

شخص متزوج  شمرده است  اسلام، ارز  عبادت شخص متزوج را هفتاد برابر شخص عزب بر

 کامل کرده و از آفات و خطرها محفوظ است در نگاه اسلام ایمان و دین نصفش را 
 

 فرمایدحضرت محمد می

 های ناشایست است ، زنینمؤمندشمن  ینترسختبدترین و  -0

 کنند هایی هستند که با مهر کمتر ازدواج میهای امت من زنبهترین زن -7

 است  ینچ سخنعبوس، فحا  و  ایاییبهایی های شما، زنبدترین زن -9
اده تواند از زیبایی وی استفکند، نمیه برای اینکه زنش زیبا است با وی ازدواج میکسی ک -9

  گذاردیم واکند  کسی که برای پول با زنی ازدواج کند، خداوند او را به اال خود  
رفت این مرد می طرف بهزن ده برابر مرد است و اگر ایا را خداوند مانع او قرار نداده بود، او  یزیغر -5

 است که خداوند مرد را قیه و مدیر زندگی قرار داده و نیازهای زن را به عهده وی گذاشته است 
در اختیار مرد قرار دهد و بدون اجازه او از خانه خارج نشود و جز در  کاملاززن باید خود را  -9

 عیمرد بتواند هر لذت مشرو کهیطور بهواجبات و محرمات باید تابع دستور مرد خود باشد 

و  فروشدیمرا از او ببرد و در یک کلمه زن در اقیقت با ازدواج نمودن خود را به همسر خود 

 واقع درمهر  ا وباید عوض آن را بپردازد ،خردمرد خریدار اوست و البته انسان چیزی را که می

بنابراین مهر یک بدهکاری مسله است و زن اق دارد قبل از آنکه خود ا همان و عوض است

 در اختیار مرد بگذارد، آن را دریافت نماید را 
 

 فرمایدامام صادق می

 دهند، دزد هستند ی همسران خود را نمیکسانی که مهریه -0
 اندازی ای میای بر گردن مرد هستند، پس مواظب با  چه قلادهها مانند قلادهزن -7

جایز و پسندیده نیست اگر بدون اینکه مهری برای زن در نظر بگیرید یا چیزی به وی  -9

 شوید  بستر ههبدهید با او 

 
 فرمایدامام علی می

 شود د که موجب عداوت و دشمنی میها را زیاد نکنیمهریه
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 یک همسر خوب از نگاه امام علی خصلت 5

 دارامانت -0
 برخورد شیرین -7
 شوهر خوداطاعت از  -9

 کنداق آنان را ضایع نمی -9
    خشمگین است و مثلازآرام کردن شوهر مواقعی که  -5

 
 دادن توسط مرد از زبان امام رضاعلت مهریه 
فروشد و مرد خریدار و زن در اقیقت خود را به مرد می استها به عهده مردها چون خرج زن

گری و ها از معاملهکند، از سویی دیگر، زنمرد باید پولی و مهری پرداخت  رو ینا ازاوست و 

 تجارت دستشان کوتاه است و دلایل دیگر 

 
 آداب زفاف

که زفاف عروسی باید در شب انجام شود و  ،شوداز سخنان و سیره معصومین استفاده می

ولیمه ازدواج در روز باشد و عروسی را بر مرکب سوار کنند و با ذکر خدا و تکبیر به خانه داماد 

ساعات گرمی هوا نباشد و شب چهارشنبه نیز نباشد و ولیمه  ربرند و مستحب است زفاف دب

ای خوانده شود و امد و آن نیز بیش از یک روز و یا دو روز نباشد و قبل از عقد نکاح خطبه

 ثنای الهی در آن ادا گردد  بهتر است مراسه زفاف در اوایل شب واقع شود 

 
 شدن بستر همآداب 

 فرمایدعلی میامام 
به راه  چراکه ، سیب تر  منع کنید خربزهعروس را در هفته اول از خوردن شیر، سرکه،  -0

هنگام خوردن سرکه اگر ایض شود، دیگر  علتینا به شود زند و عقیه و سرد میزن آسیب می

برای  کند و زایمانایض را در داخل شکه او داخل می خربزهپاکی کامل به خود نخواهد دید و 

 شود کند و موجب بیماری او میشود و سیب تر  او را قطع میوی سخت می
من ترس آن دارم که اگر چنین کنی فرزند  چراکهبه نیت زن دیگری با زن خود مجامعت مکن  -7

 (کندها میمخنث مردی را گویند که خود را شبیه به زن)و بخیل باشد   مؤنثتو مخنث و 

 شود اگر فرزندی نصیب شود، پیر می که چرابا همسر خود در شب عید فطر مجامعت مکن   -9

 با همسر خود مقابل خورشید مجامعت مکن  ممکن است فرزند فقیری داشته باشی  -9
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   ممکن است فرزند خونریزی داشته باشد مکنبا همسر خود بین اذان و اقامه مجامعت  -5

 ان مجامعت مکن  چون ممکن است فرزند زشت داشته باشد با همسر خود در نیمه شعب -9

 که اگر فرزندی نصیب شود، ایمن نیست از اینکه گنگ باشد  هنگام مجامعت سخن مگو -1

 با همسر خود زیر درخت میوه مجامعت مکن  ممکن است فرزند آدمکش و قاتل داشته باشد  -1

 مکن وگرنه فرزند کوردل و بخیل خواهید داشت  اگر همسر تو باردار بود، بدون وضو با او مجامعت -3

 با همسر خود در دو روز آخر ماه مجامعت مکن  چون ممکن است فرزند اامق و نادان داشته باشید  -01
 ود ش یانگشت چهارو یا  یانگشت ششبا همسر خود در شب عید قربان مجامعت مکن  چون ممکن است  -00

با همسر خود مجامعت مکن، چون اگر بکنی جنون و جذام  هرماهدر اول و وسط و آخر  -07

 به او و فرزند او روی خواهد آمد  سرعت بهو کودنی 

با همسر خود مجامعت مکن، چون اگر بکنی برای شما مقدر شود، لوچ خواهد  ظهر از بعد -09

 شود بود و شیطان از لوچ بودن انسان خوشنود می

 
 فرمایدامام صادق می

و   ( انجام داد و بعد مجامعت  مثل )بازی، خنده ینیچ مقدمهشدن با زن باید  سترب ههبرای 

 کرد و نباید مانند ایوانات شتاب کنند 
 

 مسائل مربوط به فرزندان و حقوق آنان

 فرمایدحسین میامام 

 چیز است 3حق فرزند بر پدر 
  نام نیک بر او بگذارد -0
  کتابت و نوشتن به او یاد دهد -7
  بالغ شود او را به ازدواج درآورد کهچون -9
 

 فرمایدامام صادق می
 فرزند خود را رها کن تا هفت سال بازی کند 
 و در هفت سال دوم، او را آداب و تربیت بیاموز 

 کن  ینه و امرو در هفت سال سوم، او را 
 پس اگر رستگار نشد او را رها کن که خیری در او نیست 
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 فرمایدحضرت محمد می

 از ازدواج نیست  ترمحبوبهیچ بنایی در اسلام نزد خداوند  -0

 ، بگذارید خود  امام کند یسالگششدختران خود را در سن  -7

 رسید، او را نبوسید  یسالگششچون دختر به  -9
 ها را ببوسد و پسر نیز چون هفت سال شد، نباید زن

 (کنی فرزند در هفت سال اول )آقاست و باید از او اطاعت -9
 (اطاعت کند توفرزند در هفت سال دوم )غلام است و باید از 

 (فرزند در هفت سال سوم )وزیر است و باید از او کمک بگیری
به اخلاق و رو  او راضی  سالگی یک و یستبو در سن  پس اگر به وظیفه خود عمل کردی

 د معذور هستی شدی سعادتمند خواهد بود وگرنه او را رها کن و تو در پیشگاه خداون

 

 مادر مقام و نوزاد آداب
 ختنه را آنان نمود، عقیقه کرد، یگذارنام هفته روز در را اسین و اسن امام محمد، اضرت

  داد صدقه نقره از آن اندازه به تراشید، را آنان سرهای کرد،

 
 فرمایدامام باقر می

 ها را از زن جدا کنید رسید، بستر آن یسالگ دهچون فرزندانتان به سن 

 

 است چیز چهار در ولیمه
 عروسی و ازدواج -0
 پسر کردن ختنه -7
 (غیره و اج) مسافرت از بازگشت -9

  کنندمی اطعام آن از و شودمی عقیه او برای هفته روز که فرزند ولادت -9
 

 فرمایدمی صادق امام
  شود گفته اقامه چپ گو  در و اذان او راست گو  باید شود، متولد چون فرزند -0
 دختر و خواهر اتاق در ا وبگیرد اجازه باید بشود، خود پدر اتاق وارد خواهدمی شخصی -7

 اردو خود پسر اتاق به بخواهد اگر پدر  شوند اتاق وارد اجازه با باید اندکردهازدواج اگر نیز خود

  نیست اجازه به لازم شود،
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 غیره و منازل به ورود درباره اسلامی آداب
  نشوید مردم هایخانه وارد اجازه و سلام بدون -0
  نشوند وارد اجازه بدون باشد، نامحرم زن آن در که ایخانه به -7
  هستند همسر دارای که شود محارم هایزن اتاق وارد اجازه بدون نباید کسی -9

 
 فرمایدمی محمد حضرت

  بردیم را آبرو زیاد، شوخی ،مزاح -0

  کندمی ضایع را انسان آبروی و ارز  زیاد، دروغ -7
  میراندمی را قلب و کندمی نابود را ایمان زیاد، خنده -9

  کندمی زیاد را جماع قدرت و قوی را قلب خو ، بوی -9
  کنید بدرقه خانه درب تا را او که است مهمان اق این -5
  نگویید پاسخ را او شود،می صحبت وارد شما با سلام بدون که کسی -9

  کند یتراش بهانه وی، از کسی دعوت برای که است کسی فرد، ینعاجزتر -1

 
 فرمایدمی علی امام
 :شرط سه به کنه،می اجابت ار تو دعوت من

  نگیری سخت خود خانواده به -0
  نکنی تهیه خانه خارج از چیزی -7
  نکنی دریغ من از داری، خانه در که چیزی -9
 

 مسافرت آداب
  نکنید مسافرت تنها -0
  نکند ارکت شب اول -7

  سازد مطلع را خود برادران -9

  دهد صدقه و بخواند امد و الکرسی یتآ ارکت، ابتدای در -9

  کند مسافرت شنبه سه یا و شنبه پنج یا و شنبه روزهای در -5
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 کتاب: ازدواج در اسلام

 مشکینی اللهیتآنویسنده: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تر مطالب به اصل کتاب رجوع فرمائید.شود، جهت درک هرچه بهتر و دقیقپیشنهاد می

------------------------------------------------------------------------- 
  است. شدهیگردآورمشکینی شده است،  اللهیتآکه از  یسؤالاتبا توجه به  مطالباین 
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 بخش اول: ازدواج در دیدگاه اسلام

دوم دولت اسلامی موظ   ی پدر و مادر است که به فکر ازدواج فرزندشان باشند نخست وظیفه

ا  هه نباشید، جامعه اسلامی باید پسر عزب را زن بدهد و به فکر آینده سوم اجتماع  است 

 کند می ینتأمخدا 
 اسلام و روایات یینهآازدواج در  بخش دوم:

جوانی که بتواند ازدواج کند و نکند به نقل از پیامبر که فرموده است: یعنی اگر کسی بمیرد و 

  هاستمرده ینترپستقبل از آن توانایی ازدواج داشته و نکرده، آن مرده جزو 
 بخش سوم: زندگی تجملی از دیدگاه اسلام

یعنی آن زندگی که انسان ا بدارد باز یزچ همهیعنی آن زندگی که انسان را از  زندگی تجملی

 اسلام غلط است  نظر از    جملی، غذای تجملی، پوشاک تحملی وخانه ت را پایبند کند 
 هایریگبهانهبخش چهارم: 

است  گاهی این  یریگبهانهشود، هه زیاد می روز به روزاولین مانعی که در راه ازدواج است و 

 است  نکرده ازدواجسالش شده و هنوز  91فردی  مثلازشود که منجر به این می هایریگبهانه
 های اسلامیبخش پنجم: تقدس خانه

یل     از این قبه داشته باشه، قرآن داشته باشد وای که الفت باشد، دوستی باشد، نماز و روزدر خانه

  عکس این موضوع، آن خانه تاریک است و مورد نفرت ملائکه بر ا واست عظمت بااین خانه نزد خدا 

 دین چهارچوببخش ششم: خدمت در منزل از 
از دیگری راضی  کدام یچهدر اسلام این است که زن و مرد به هه خدمت کنند  اگر  هاعبادتبهترین 

 دیگر فضل خدا و نسل مبارک و عمر مبارک در آن خانه نیست  ا ورودیمنباشد، برکت از آن خانه 
 اسلام ازنظرمال حرام  یرتأثبخش هفتم: 

ای ملائکه جاگر خرج و مخارج شما و درآمدتان از راه کثی  و ریاکاری باشد، در آن خانه 

در روایتی آمده است که یکی از کسانی که بدبخت است در روز  نیست، بلکه جای آتش است 

، اما در روز قیامت همین ا خانوادهبرای  یدهکش زامت روز شبانهاست که  یکسآنت، قیام

 کنند خانواده از او ناراضی است و نفرینش می
 بخش هشتم: تفاهم در خانه

آقایان که  ازمخصوصیکدیگر آفرین بگویید و تقصیر پذیر باشید   بهگوید که در خانه اسلام می

  کنیدیآشتروند  قهر را کشش ندهید و زود کمتر زیر بار می
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 بخش نهم: عادی شدن گناه
 (هه مهه است  مداوم یرغاالا مداوم یا ) صغیره -7 کبیره -0 و نوع گناه داریه:د

 یزچ همهکنند، متوجه باشند که دست از مداوم گناه می صورت بهکه  یکسان در قرآن آمده است:

 رند آومی اساب بهکشد که دیگر منبر و محراب و رواانیت را خرافه دارند و کارشان به اینجا میبرمی
گر اشکند، برد و شیشه محبت و دوستی را میاولین چیز که محبت را از خانه می: تندخوئی

شود ای به ااساس مرد وارد مید و پرخاشگری کند، همان اول ضربهزن در مقابل مرد دراز باش

که محبت به نفرت تبدیل  بینیدیمع ادامه پیدا کند روزی و برعکس ناگهان اگر این موضو

 ی زبان باشد اگر از ناایه خصوصبه، شودِ
ر و بهت دانند، خیلی خطرناک هستندکسانی که تمام اعمال خودشان را خوب می: خودپسندی

  کنیدیدوراز این افراد 
 ب نفسبخش سیزدهم: تهذی
کنید یا اداقل آن را ارص کنید تا به درخت زندگی آسیب  کن یشهربهتر از درخت رذالت را 

 به خدا پناه بیاورید و همسرتان  ا ونزند  هوای نفس خود را کنترل کنید
 بخش چهاردهم: اطاعت زن از شوهر

زن از مرد یک امر طبیعی است  ریاست خانه با مرد  یشنو ارفاز دیدگاه اسلام، اطاعت و 

در خانه را  سامان و سرخواهند و اگر اطاعت کنند  اگر اتحاد میاست  اهل خانه باید از مرد 

 یاگونه بهچون زن موجودی عاطفی است و وجود   خواهند باید از مرد پیروی کنند می

 باشد  عفت داراست که باید متواضع و 
 بخش پانزدهم: خانه و حاکمیت قانون
 کنند  استفاده سوء، زوجین نباید از قانون یلتامخانه باید محیط رفاقت باشد، نه محیط قانون و 

 بخش شانزدهم: توافق در خانه
 ها از یکناصد وجود داشته باشد  انس در شود بین تمامی افراد توافق صدنمی وجه یچه به

د  اگر بدانن فرد به منحصرسبب شده است که انسان را به نوع  هااختلافنوع نیستند  همین 

 تفاهه است باید خدا را شکر کنند  هفتاد درصدبین زوجین 
 بخش هفدهم: محبت

یعنی اگر کسی را دوست داشته باشید، بدی وی را ا تواند، اختلاف از بین ببرد، محبت استاول چیزی می

   توانید ببینید یا اتی بشنوید  اتی ممکن است توجیه هه بکنید را نمی هایشیبدنخواهید دید، 
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 بخش هجدهم: سوءظن
آوری و خیال هستی که به زبان می ایایبقدر  نآ، کنییمسوءظن پیدا در قرآن آمده است: 

 پیروی مکن  هایلتخبدگمان مبا  و از  ی کردی ککنی کار کوچمی

 بخش نوزدهم: بدحجابی
اجابی عادت شود به خاطر مسائل و پوشش اجتماعی  بد کهکهبه فرض مثال: اگر دختری برایش 

 شود، بد دهد  با فرض اینکه از لفظ زنا ناراات میپذیرد عفتش را از دست می یرأثتها و از آن

 آید می
شی پوش کهیدرصورتآید  کاری را که وی را سرزنش و از وی بد  می ینچههاگر بشنود کسی 

فحشا  اشاعهکسی که  اجاب است، کاری بدتر از زنا انجام داده است  که انتخاب کرده و بد

 فحشا بشنود  اشاعهکند، دوست دارد می
 بخش بیستم: اسلام و تمایلات انسان

کشی در اسلام ارام نفس داند که ما تمایلات و غرایز خود را باید ارضاء کنیه اسلام واجب می

که باید به فکر آخرت  طور همان است و اق ندارد انسان تمایلات خود  را سرکوب کند 

 دنیا هه بود  بود، باید به فکر

 بخش بیست و یکم: جهل تردید در اسلام
باید بکنید این است که  هک کند  کاریروح، انسان را اذیت میشک و تردید مانند خاری در 

 اعتقادات  وراجع به دین  مخصوصازاالت شک و تردید را از خودتان دور کنید  
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 های جنسیکتاب: دانستنی

 نویسنده: چوپانکاره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تر مطالب به اصل کتاب رجوع فرمائید.شود، جهت درک هرچه بهتر و دقیقصفحه است. پیشنهاد می  65این کتاب شامل 

------------------------------------------------------------------------- 
نکات کشش و پایداری روابط است. آگاهی درباره این مسائل کمک شایانی به دوام و لذت  ینترمهممسائل جنسی یکی از 

 بیشتر شما از همسرتان خواهد شد.
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 پسران و دختران در بلوغ نکات مهم

  است سالگی 07 یود،پر متوسط سن -0

  یابدمی افزایش تعریق پسران، بلوغ دوران در -7

  است سینه رشد دختران، در بلوغ نشانه اولین -9
  افتدمی اتفاق پریود سینه، رشد از بعد سال 705 تا 7 -9

  گیردیم صورت سالگی 09 تا 3 سنین در بلوغ معمولاز -5
  شودمی سال بزرگ بدن به تبدیل کودک بدن مثلاز که بدن در فیزیکی تغییرات -9
  است لوغب نشان    و سینه قفسه شدن متورم تناسلی، آلت شدن بزرگ صدا، شدن به خلقی، نوسانات -1
 

 زودرس بلوغ
  افتدیم اتفاق سالگی 3 از قبل پسران در و 1 از قبل دختران در زودرس بلوغ
  است پسران از بیشتر ٪51 دختران در زودرس بلوغ

 

 قاعدگی
 یکسان یجتدربه ولی است متفاوت هادوره ابتدا در است، راه دیواره از خون تخلیه قاعدگی

  است بارداری نشانه اولین بیفتد، یرتأخ به ماهانه سیکل و پریود اگر  شودمی
 

 ماهانه سیکل یرتأخ علل

 فشار -0

 استرس-7

 بارداری -9

 خستگی -9

 هاعفونت -5

 هورمونی مشکلات -9
 طولانی یهاورز  -1

 

 جنسی یزیغر
  است نسل تولید هاآن طبیعی هدف که را هیجانات کلیه

 

 جنسی رابطه مکانیزم

 انزال -0
 ارگاسه -7

 جنسی خواهش و میل -9
 قضیب شدن سخت و آمادگی -9
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 چیست؟ یائسگی
 سالگی 91 سن تا یجتدربه یا و باره یک نشدن پریود

 

 جنسی قوای در تغییرات
 (ماه در بار 3 استاندارد،) ماه در مرتبه 71: سالگی یستب -0
 ماه در بار 01: سالگی یس -7
 ماه در بار 1: یسالگ چهل -9
 ماه در بار 9: یسالگ پنجاه -9
 ماه در بار 9: یسالگ شصت -5
 

 دارد ادامه عمر پایان تا مرد باروری قدرت  
 گیرد صورت بلوغ دوره اتمام از بعد سال 5 ازدواج است بهتر  
 شوندمی تقسیه( روانی) و( تنی) دسته دو به جنسی ناتوانان  

 

 جنسی قدرت تضعیف در مؤثر روانی عوامل

 خستگی و ضع  -0

 روای و مالی استرس -7
 شرمندگی و گناه ااساس -9

 زوجین جنسی توانایی عدم -9

 همسر جانب از تحقیر و رنجش -5

 جنسی میل سرکوب به ناخودآگاه میل و عقاید -9
 آمیز  توانایی عدم ااتمال از اضطراب و هیجان -1
 فیزیکی تحریکات و شبانه ااتلام از ناشی جنسی قدرت عدم ااتمال از ترس -1
 

 جنسی قدرت تضعیف در مؤثر فیزیکی عوامل
 دیابت -0
 سن افزایش -7

 آمیزشی هایبیماری -9
 قلبی و داخلی هایبیماری -9

 انزال و نعوظ مرکز انتهای ضایعات -5

 آمیز  اندام بزرگی یا و کوچکی مثل تناسلی دستگاه یصنقا -9
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 ؟شودمی ترشح تناسلی آلت از انزال از قبل مایعی چه
 غدد ،مجاری به اسپرماتوزوئید ورود از قبل اسپرماتوزوئید، فاقد و اسیدی و شفاف است مایعی

 یداسپرماتوزوئ عبور مسیر بودن یاژله علت به سترونی خاصیت سوای ماده این معتقدند هه

  شود دفع یراات به مایع این تا کندمی لیز را منی مایع و
 

 است دقیقه 9 انزال، استاندارد زمان اداقل  
 گرددیم محسوب انزال پیش یا رس پیش ثانیه، 91 از قبل منی مایع خروج  

 31٪ جنسی امیال منظور  دهندیم بروز را هاآن و کنندنمی خودداری بلوغ از پس پسران 

  اندشده روای و جسمی هایبیماری دچار باقی ٪01 و ،است
 به دهید انجام کامل خودداری اگر  باشدینم پذیر امکان اشخاص همه در کامل خودداری 

  اندشده جنسی غدد فعالیت عدم یا قدرت عدم بیماری دچار اته طور

 یجنبه موارد اکثراز ندارد، جنسی لذت از ایبهره که زن برای که موعد از پیش انزال علت 

  دارد ربط مقاربتی هایبیماری اتی و تغذیه به موارد بعضی در و دارد روانی
 

 رس پیش انزال علل

 هیجان استرس، روانی، عوامل -0
 تناسلی اندام اد از یشب اساسیت -7
 ادرار مجرای و خلفی آبراه پیش اد از یشب اساسیت -9
 

 مقاربت جنون
 :باشد رزی دلایل به تواندمی آن دلیل  است شدید و دائمی و متعدد جنسی، تمایل بیماری این در

     و زنانگی مردانگی، کفایت ااساس پرور  دیگر، هاییناکام جبران مشکلات، از فرار
 

 حاملگی زمان در نزدیکی
 زن وضعیت و االت آنکه بر مشروط  داد انجام دخول عمل شودمی ااملگی زمان در اصولاز

 وی راه در گزینی لانه و دارد مشکلات سابقه زایمان نظر از که زنی  گیرد قرار توجه مورد

  کند خودداری مقاربت از معالج پزشک از کافی اطمینان تا زن این بایستمی دارد مخاطرات

 لعم ندارد، سوءسابقه و گرفتهانجام ااملگی و باروری عمل طبیعی طور به که زنی در ولی

 و ارفش هرگونه از نزدیکی این در مرد کشیده دراز پهلو به اامله زن  ندارد مشکلی مقاربت

 فننیت و غیرعادی االات اجرای از و باشد زیاد بایستنمی مقاربت دفعات و کند پرهیز خشونت

  گردد خودداری
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 مرد و زن در انزال روش
 اییچهماه انقباضات با توأم زن در ولی  گیردمی انجام منی مایع ترشح با مرد در انزال عمل

 ایعیم که البته و افتدمی اتفاق باشد، گرفته صورت انقباض عمل که خاص یالحظه در و راه

  داشت خواهند رضایت و آرامش ااساس و شده شل طرف دو هر انزال از پس شودمین ترشح هه

 
 مرد و زن در جنسی میل
 بمناس تحریک با و کندمی پیدا آمادگی مساعد، شرایط در که است طوری جنسی نظر از مرد

 زمان به ارتباط که خاص یهانازم در هازن اماا دارد را مدت تمام در جنسی عمل توان

 سمانیج آمادگی بیشترین و دارد سکس و یبستر هه برای بیشتری آمادگی دارد نیز قاعدگی

  است یگذارتخمک زمان در زن
 
 شودمین کوفته و خسته که کند ااساس اگر و داشته بدی اثرات اد از یشب سکس انجام، 

 وانینات و عصبی ضع  شکل به را سکس در افراط عواقب که رسید خواهد فرا روزی سرانجام

  دید خواهد خویشتن در پا نیروی فقدان و عنان یا عمومی بنیه
 زن ولی کند، زنده وی در را شهوت اس خواست که هرگاه را زن نیست قادر مردی هیچ 

  دارد را قدرت این
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 کتاب: ازدواج با مرد و زن دلخواه

 نویسنده: برایان تریسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فرمائید.تر مطالب به اصل کتاب رجوع شود، جهت درک هرچه بهتر و دقیقپیشنهاد می

------------------------------------------------------------------------- 
این کتاب تلفیقی از دو کتاب ازدواج با مرد دلخواه و ازدواج با زن دلخواه است. در این کتاب سعی شده است، با بالا بردن درصد 

خود پیدا کنید و آن را به  نظر موردبرای پیدا کردن همسر  ییراهکارهاموفقیت و به دست آوردن آنچه باب میلتان است، 

 نکنید. خوشدلدست آورید و تنها به شانس 
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 خواهید بروید کجا میبه اید، مهه این است که مهه نیست از کجا آمده 

  برای آشنا شدن و ازدواج با یک شخص موفق و سعادتمند، شما اول باید خودتان موفق باشید 

 که شما تمام لوازم برای پخت غذا را دارا هستید، اما آنچه نیاز دارید،  خبر خوب این است

 دستور پخت است 

 است  لیاقتی یب، ااساس شانعلاقه موردها برای ازدواج با مرد مانع خانه ینتربزرگ 

 تان خط بکشید و تصمیه بگیریدهایی از گذشتهتوانید روی قسمتهر وقت که بخواهید می 

 را از گذشته متفاوت کنید تان که آینده

 انآلشیدهاهایی، با مرد هزار و اتی میلیون زن با هر سنی و سالی و هر پیشینه صدها ساله هر 

 توانید کنند، پس شما هه میشوند و ازدواج میآشنا می
 

 خواهیدگام اول: مشخص کنید چه خصوصیاتی را می

 هیچ محدودیتی ندارید توانید داشته باشید  تصور کنید در موردی که می 

  خواهید داشته باشید هر مردی که می یددار اقرا بنویسید  شما  دلخواهتانخصوصیات 

   و    هاارز ، میزان تحصیلات، علایق :مثلازهمه موارد را روی کاغذ بیاورید 

 و نظر درباره بچه، عقاید دینی :مثلازکلی او را هه در نظر بگیرید   چوب چهارها و دیدگاه    
 

 گام دوم: برای هر موقعیتی، ظاهر مناسب آن موقعیت را داشته باشید

 ید مشخص کنید که چه جور باخواهید ازدواج کنید، گیرید که با مردی میوقتی تصمیه می

 جذب خواهید کرد  گونههمانخواهید باشید، سپس آدمی می

 کنندنمی از موارد ظاهربسیار را در زنان  یژهو به، به زندگی، دنیا و یکردشانروبه  مردها  

  ت تر از ظاهرتان اس، شخصیت و زیبایی درونتان بسیار مههمدت بلنداقیقت امر این است که در 

  کنند دیگران میبه  راجعثانیه اول ملاقات، قضاوتشان را  91طبق بررسی محققان، افراد در همان 

 -  یک فرصت دوباره به دست نخواهید آورد گاهیچهاولیه خوب،  یرتأثبرای ایجاد یک    
 

 گام سوم: از نیروی ذهنی استفاده کنید

 است  درونتان، بازتابی از دنیای یرونتانبگوید: دنیای خوانی میقانون هه 

 9 تان:های ذهنیراه برای آزاد کردن توانایی 

 تجسه کنید  -0

 ااساسات هه اضافه کنید  -7

 مداوم است  طور به سازییدئالا -9

 خواهید به زبان بیاورید آنچه را که می -9
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 کنید جو و جستگام چهارم: در جای مناسب 

  د را پیدا کنی نظرتان مورددارد که فرد  یشتربپهن کنید، ااتمال  ترگستردههر چه تورتان را 

  بزرگ موفقیت در عشق و روابط این است که با افزایش دادن ااتمالات،  یدهایکلیکی از

 مناسب را بالا ببرید  ییهارابطهشناس پیدا کردن 

  که ااتمال پیدا کردن  خوریدیبرم سؤالاول، اال به این  گامسهبا درست پیش رفتن در

 مثال: طوربهچنین مردی کجاست؟ 

  شودیمبروید که مراسمات مذهبی برگزار  ییجاهابهکه فرد مذهبی را پیدا کنید باید  خواهیدیماگر  

  پیدا کنید باید به اماکن ورزشی رجوع کنید  اندامخو که فرد  خواهیدیماگر 

 

 ه شوددگستر روابطتانتا  ،های جدید ایجاد کنیدگام پنجم: پیوسته آشنایی

  و ، دانشگاهینارهاسم مثلافراد جدید است  به اماکنی بروید که مخصوص پیدا کردن    

  شوندکه افراد موفق امروز، کسانی هستند که همواره با افراد جدید آشنا می رسدیمبه نظر  

 ها برای جلو رفتن و ارتقا پیدا کردن در شغلتان است، هرچه ارتقا ترین راه یکی از سریع

 تری آشنا خواهید شد جالب یمردهابا  ااتمالازکنید، درآمد بیشتری خواهید داشت، پس 

 

 باشید العمر مادامگام ششم: دانشجوی 

  معلومات و کنندیممداوم تلا   طور بهقرن بیست و یکه متعلق به کسانی است که ،

ساله  یغذاهامیدانید اگر  اتمازتا عقب نمانند   کنند روز بهخود را  هایییتواناو  هامهارت

 خواهید بود  ترساله قطعازد، بخوری

 9  بودن انجام دهید: العمر مادامبرای دانشجوی  توانیدیمکار وجود دارد که 

 تان، مطالعه کنید درباره رشته تحصیلی روز هر -0

 ، کتاب صوتی یا فیزیکی همراه داشته باشید و مطالعه کنید آمد و رفتدر مسیر  -7

 هاو دوره ینارهاسمشرکت در  -9

 

 مدیریت مالی را یاد بگیریدگام هفتم: 

   هرگز نباید استقلال مالی را به شانس و اقبال واگذار کنید یا به امید فرد دیگری باشید 

 ن است که به استقلال مالی برسید و آن را افظ کنید یهای شما در زندگی ایکی از هدف 

  ام انج مدت بلندرا برای رشد  گذارییهسرمابهترین  توانیدیمدر مورد پول و اینکه چطور

 و    بخوانید  دهید، کتاب، مقاله، مجله
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 اردای وجود دهای سادهخواهید در هنگام بازنشستگی، استقلال مالی داشته باشید، فرمولاگر می، 

  (، خرج کنیدآوریدیم در)کمتر از مبلغی که  توانید تا آخر عمرتان از آن استفاده کنید که می

 هایی هستند که روانشناسان به آن )عقده سیندرلا( ه مسئلهامروزه زنان زیادی مبتلا ب

را  هانآگذرانند که یک نفر از راه برسد و زندگیشان را با این فکر و آرزو می هاآن میگویند 

  مالی نجات بدهد لحاظ از

 

گام هشتم: یاد بگیرید که چگونه به شکلی هوشمندانه، در مورد موضوعات 

 مردان صحبت کنید یموردعلاقهکلیدی 

  برای اینکه بتوانید ازدواج کنید باید مشترکاتی داشته باشید 

 ورز ، پول، کار و کسب دوست دارند درباره مسائلی از قبیل زیر صحبت کنند: مردها ،

 و    سیاست، اشیاء، موفقیت

 خانواده، بچه، مد، مشکلات ها دوست دارند درباره مسائلی از قبیل زیر صحبت کنند:زن 

 و    شخصی، شوهرشان، خرید، ااساسات

  دمور یزهایچ، زنی به همان کنندیمبسیاری از مردان فقط به این دلیل که اعتقاد پیدا 

  شوندیماست، عاشق  مندعلاقه هاآن یعلاقه
 

 گام نهم: یاد بگیرید که چطور یک برنده را از قبل تشخیص دهید

 دو نوع مرد وجود دارد:

ردان این نوع م متأسفانهاست   اله عیدابه استقلال مالی رسیده و از هر نظر  قبلاز کسی که  -0

  اندکردهازدواج قبلازبا فرد دیگری  معمولازکمیاب هستند و 

  رسندیمکند، به استقلال مالی  یبانیپشتها را اگر فردی مثل شما داشته باشند که آن -7

یک زن خوب  یرتأثتحت  کهیوقتردی تا و شوهر عالی خواهند ماند  هیچ م شوندیمپخته 

 دست یابد  هایشیتقابلبه تمام  تواندینمقرار نگیرد، 

 

 را ایجاد کنید نفس به اعتمادو  یباور خودگام دهم: در خودتان سطح بالایی از 

  گذارندیمااترام  متقابلازهر چه به خودتان ااترام بگذارید، دیگران به شما  

  تان خود اندازه به یبازتقرروانشناسان میگویند: شما دوست دارید کسی را جذب کنید که

 خوشبخت باشد 
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 باشید یرناپذ تزلزل ینب خوشگام یازدهم: یک 

  رسندب خواهندیم، به چیزی که روندیمو اینکه به کجا  کنندیمبه آینده فکر  هاینب خو، 

 به آن دست یابند  توانندیمو چطور 

  هستند و اگر مانعی جلوی راهشان قرار  ال گرا راهنیستند، بلکه  مشکل گرا هاینب خو

 روشی مناسب برای ال آن بیایند  توانندیمگیرد، 

 

 بودن، ایجاد کنید دارجهتگام دوازدهم: در خودتان یک احساس 

  ااساسدهدیمو قدرت  سنف به اعتمادخصوصیتی که بیشتر از هر چیزی دیگر به شما ، 

 کنترل داشتن بر زندگیتان است 

  تکرار شود: بارهاکه باید  شودیماز هفت قدم تشکیل  هاآنروند تعیین اهداف و رسیدن به 

  خواهیدیمدر زندگیتان چه  یقازدقتصمیه بگیرید که  -0

 واضح بنویسید  طور بهآن را  -7

 تعیین کنید  مهلتبرای هدفتان  -9

 به هدفتان برسید، لیست کنید  کندیمهر کاری که کمک  -9

 کنید و به شکل یک برنامه درآورید  بندی یتاولوفهرستتان را  -5

 اقدام عملی انجام دهید  هاآنبلافاصله برای  -9

 کنید  منضبطخودتان را  -1

 

 گام سیزدهم: از خودتان انتظارات مثبتی داشته باشید

 آید که هر چیزی را که با اطمینان انتظار  را داشته باشید، به نحوی در به نظر می درواقع

  کندیمزندگیتان ورود 

  مشکلاتش بر وی غلبه کند  یک زن برتر، پیوسته در هر  دهدیمیک زن معمولی، اجازه

مشکلی داشته  کهیوقتزن معمولی  ا ویک درس ارزشمند است دنبالمانعی و شکستی 

 اندازد را گردن دیگران می یرتفسو  شودیمباشد، عصبانی و افسرده 

 

 گام چهاردهم: به او احساس مهم بودن بدهید

 بودن بدهید، او  ارز  بااگر به فردی دیگر ااساس مهه بودن و  طرفه: یک قانون عالی دو

 بودن خواهد داد  ارز  باهه به شما ااساس مهه بودن و 

 بکارد، همان را برداشت خواهد کرد  یشهارابطههر چه زن در  کاشت و برداشت: یک قانون 
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 9 :رو  برای ابراز ااساس مهه بودن به مردتان 

 اولی پذیرا  است  -0

 او را زیاد تائید کنید  -9

 ابراز قدر دانیتان به هر رو   -9

 و دارایی اوست  هاخصلت، هایتموفقتحسین  -9

 

 خوبی باشید گام پانزدهم: شنونده

 شنونده بهتری نسبت به مردان هستند  یطورکل بهها زن 

 9 :کلید برای موفقیت در گو  دادن در تعامل با مردتان 

 و در ارفش نپرید  گو  کنید جمع اواس، با کنیدیموقتی صحبت  -0

 قبل از پاسخ دادن، فکر کنید  -7

 پرسیدن، برای روشن کردن مطلب  سؤال -9

 خودتان دوباره برایش بازگو کنید  یانب باهایش را هایش تمام شد، ارفوقتی ارف -9

 

 گام شانزدهم: دنبال یک رابطه سازگار باشید

  جز یک رابطه سعادتمندانه است  ینترمههسازگاری 

 ( :اما این ارفکنندیممخال ، همدیگر را جذب  یهاقلبمیگویند )  درست است  خو و خلقفقط در مورد 

 

 را پرورش دهید درونتانگام هفدهم: خود 

  دنیای بیرونتان بازتابی از دنیای درونتان است 

  عکس بریشتر دوست خواهید داشت و معنوی بیشتر رشد کرده باشید، خود و دیگران را ب نظر ازهر چه  

 

 گام هجدهم: مسئولیت کامل زندگیتان را بپذیرید

 های جنسی و شخصی در روابط است هه یکی از منابع اساسی جاذبه نفس به اعتماد 

 ندشویم خود به یمتکو  پذیریتمسئول، نفس به اعتمادهای دارای جذب زن شدت به مردها  

 های خودتان تغییر  دهید، اختیار با شماست اگر از هر بخشی از زندگیتان ناراضی هستید، با دست  
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 را به دست آورید تانیزندگ وگام نوزدهم: کنترل کامل زمان 

 وجود دارد: یاساده یدهایکلبالایی داشته باشید،  یوربهره روز هربرای اینکه 

 که باید انجام دهید، شروع کنید  ییکارهارا با فهرستی از همه  روزتان هر -0

 را بر اساس اولویت مرتب کنید  فهرستتان -7

 وسوسه نشوید  هرگز تسلیه -9

 کنید  منضبطخودتان را  -9

 ایجاد کنید  اضطرارخودتان ااساس در  -5
 

 گام بیستم: آرامش خاطر را بالاترین هدفتان قرار دهید

 تر خواهد شد و بهتر کار خواهد کرد هر چه بیشتر به ندای درونتان گو  دهید، دقیق 

  به آرامش خاطر برسید  توانیدیمه خوشبخت هستید ک قدر همان یقازدقشما در زندگی 
 

 ، خودتان باشیدکنیدیمگام بیست و یکم: در هر کاری که 

  ید ، انجام دهتوانیدیمبه یاد داشته باشید که هر کاری را که فرد دیگری کرده باشد، شما هه 

 نید ک، خودتان را عوض رابطه برقرار کنید که شما را برای خودتان بخواهد، شما مجبور نیستید یباکس 
 

 گام بیست و دوم: از هر نظر مثل یک برنده به نظر بیایید

  عاشق مردی بشود  نظریک زن ممکن است، فقط با یک 

  زنان در مورد لباس پوشیدن مردان بسیار اساس هستند 

 شوندیم یکلهو خو   پو  خو جذب مردان  ناخودآگاهها به شکل زن  
 

 رفتار کنیدگام بیست و سوم: خوب حرف بزنید و خوب 

 زنان، هوشمندانه صحبت کنند  علاقه موردکه بتوانند درباره موضوعات  شوندیمجذب مردانی  شدت بهها زن
 

 گام بیست وچهارم: در مورد پول زرنگ باشید

  پس از ازدواج و بچه داشتن، بسیار اساس هستند  یژهو بهشان، مالی ینتأمزنان در مورد قدرت یک مرد برای 

  است یا در آینده پولدار خواهد شد  دار پولکه عاشق مردی شوند که اکنون  دهندیمزنان ترجیح 
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 ازدواج ع بهقانون راج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تر مطالب به اصل کتاب رجوع فرمائید.دقیق شود، جهت درک هرچه بهتر وپیشنهاد می

------------------------------------------------------------------------- 
خلاصه کرد و هر کلمه آن از اهمیت خاص خود  توانینمنشده است، زیرا قانون را  یسینوخلاصه استثناء طوربهاین مورد 

اما با توجه به اینکه خیلی از جوانان از قوانین ازدواج آگاهی ندارد، خالی از لطف نیست که در این کتاب مطالب ؛ برخوردار است

بوده و از آخرین تغییرات آن آگاهی نداشته و ممکن  پدیایکیوبیان شود. لازم به ذکر است که این مطلب در  همآنقانونی 

 باشد. شده یدستکار ،است
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 ماده یک

نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از که وزارت عدلیه معین و اعلام میدر نقاطی 

  شود، واقع و به ثبت برسدهای وزارت عدلیه تنظیه میدفاتری که مطابق نظامنامه
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع 

ی عاقدی مقرر است که شود و همین مجازات دربارهشش ماه ابس تأدیبی محکوم می نماید به یک تا

 .ی ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نمایددر این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه
الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است، شوهر مکل  است  هایی که آگهی فوقدر اوزه

ا ت ،ر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نمایددر غی که یصورت در

بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع 

الا به یک ماه تا شش ماه ابس  یا رجوع را به ثبت برساند و نامهطلاقی مزاوجت یا قباله ،کرده

  د شدتأدیبی محکوم خواه
 ها طبقرسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن: تبصره 

  آیدای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت، به عمل مینامهآیین
 

 ماده دو

های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند مطابق نظامنامه کهیدرصورت، نامهطلاقی ازدواج و قباله

  الثبت نخواهد گرفت رسمی والا سند عادی محسوب خواهد شد  برای ثبت ازدواج و طلاق، دولت اق
 

 ماده سه

که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده  یباکسقانون مدنی  0190ماده  برخلافهرکس 

  الی دو سال ابس تأدیبی محکوم خواهد شدمزاوجت کند به شش ماه  ،است
لااقل به دو الی سه سال ابس تأدیبی  ،تمام نرسیده باشد 09دختر به سن  که یصورت در

شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات ابس، به جزای نقدی از دو محکوم می

مقررات فوق، مواقعه  برخلافهزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج  بیستهزار ریال الی 

الی ده سال ابس با  پنجمنتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائه زن گردد، مجازات زوج از 

اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج، ابس دائه با اعمال شاقه است  

 مجازات یا مجازاتیاند نیز به همان عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته

ی این اشخاص را وزارت عدلیه شوند  محاکمهکه برای معاون جرم مقرر است، محکوم می

امه نظامن موجب بهبه محاکه مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن  ،تواندمی

ی مخصوصی، رسیدگی در محاکه رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه ،شودمعین می

  عمل خواهد آمد عمومی به
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 ماده چهار

توانند هر شرطی که مخال  با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد طرفین عقد ازدواج می

شوهر در مدت معینی غایب  هرگاهشرط شود  ینکها مثلازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، 

ی ید که زندگاننما یسوء رفتارایات زن سوءقصد کرده یا  یهعلشده یا ترک انفاق نموده یا 

شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط  تحمل قابل یرغزناشویی 

  مطلقه سازد ینبه ادر محکمه و صدور اکه قطعی، خود را به طلاق 
 در مورد این ماده: محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات  :تبصره

بدایت قابل استیناف و تمیز است  مدت مرور زمان شش  اکه آمد اقوقی به عمل خواهد 

  دهدماه از وقوع امری است که اق استفاده شرط، می
 

 ماده پنج

که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت  یشوهر و زنهر یک از 

  به شش ماه تا دو سال ابس تأدیبی محکوم خواهد شد ،گرفتصورت نمی
 

 ماده شش

که زن دیگر دارد یا  ،در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاز اطلاع دهد ،هر مردی، مکل  است

 واقع خود را بی برخلافمردی که در موقع ازدواج   شودنه؟ این نکته در قباله مزاوجت قید می

  زن قلمداد کرده و از این ایث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید
 

 ماده هفت

تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب 

 ،قبل از صدور اکه قطعی، مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت هرگاهداده است و 

  تعقیب جزایی موقوف خواهد شد
 

 ماده هشت

  زن و شوهر مکل  به اسن معاشرت با یکدیگرند
 

 ماده نه

  ی زن بر عهده شوهر استنفقه
 مناسب طور بهالبیت  تبصره: نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث  
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 ماده ده

 محکمهتواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند  در این صورت زن می

رای اکه مزبور ممکن اج هرگاهمیزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد  

  تواند برای تفریق از طریق محاکه عدلیه به محاکه شرع رجوع کندنباشد، زن می
 

 ماده یازده

  تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد
 

 ماده دوازده

توان که عادتاز نمی ،در مواردی که زن، ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است

ی ضرر مزبور، محکمه اکه بازگشت به منزل نخواهد داد و تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه

  ی شوهر خواهد بودمادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده
 

 ماده سیزده

ه تراضی در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن ب

شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، طرفین معین می

 یینانمورداطماقربایی نباشد محکمه خود محل  کهیدرصورتمنزل زن را تعیین خواهد نمود و 

  را معین خواهد کرد
 

 ماده چهارده

  خواهد بکندمیتواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که زن می
 

 ماده پانزده

داری اطفال، مادر تا دو سال از تاریخ ولایت اولویت خواهد داشت  پس از نگاه اق بهنسبت 

ها انقضای این مدت اق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفته آن

  اق اضانت با مادر خواهد بود
 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 راه طولانی خانه

79 

 ماده شانزده

ا از جنون شود ی مبتلابهیا  ،مدتی که اق اضانت با اوست به دیگری شوهر کنداگر مادر طفل در 

  اضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکور باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد

 

 ماده هفده

، ممنوع است  ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که مانع مسله یرغازدواج مسلمه با 

ی مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن نونی ندارد موکول به اجازهقا

ی مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به اجازه، معین نماید  هر خارجی که بدون اجازه

  ابس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد

 

 ماده هجده

آن قسمتی از  ،ر مذکوره در ماده اول قانون به ثبت برسددر مورد عقد و طلاقی که در دفات

که مربوط به اعلام وقوع  0911 مردادماهقانون سجل ااوال مصوب بیسته   5و  9مقررات مواد 

  الرعایه نخواهد بود عقد و طلاق است لازم

 

 ماده نوزده

  ردهای لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه، تنظیه خواهد کنظامنامه
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 مطلب گزیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------- 

این مطالب مکمل مطالب فوق است که به دلیل موثق نبودن آن، اسمی از نویسنده آن برده نشده است. منبع آن اینترنت و 

  است. هایتساداخل  دی افیپ یهانسخه
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 اشتباه نکنید ملاقاتدر قرار 

 

 جنسی یازهاینتسلیم در برابر 

و بدون عجله با فرد مقابل آشنا شوید و از ارتباط جنسی قبل  اوصله باتوجه داشته باشید که 

 از ازدواج پرهیز کنید 

 تسلیم در برابر مسائل مادی و ظاهری

 ،دیکن بازوضعیت مالی خوب و ظاهر مناسب تنها ملاک ازدواج موفق نیست  پس چشه خود را 

 آشنا شوید  باههو بیشتر 

 حرف زدن زیاد از حد از روابط قبلی

، اما نباید در اولین شودیم بدل و رد بالاخره روابطقبیل اطلاعات در یک نقطه از  کهینا با

بحث کنید  به دنبال کشیدن خاطرات گذشته و  هاآنمراله روابط با جزئیات کامل در مورد 

 کار درستی نیست  اصلازآن به رابطه جدیدتان  کردن وارد

 درگیر شدن به جزئیات

است که همیشه نگران هستند  )منظور نگرانی رابطه  ییهاآناهات اشتب ینترمتداولیکی از 

، نگرانی از این که طرف منظور  چه بود، نگرانی از گفتاست ( نگرانی از این که طرف چه 

 ورط آن شودیمو باعث  کندیماعصابتان را خرد  اضطرابو     اینکه چه واکنشی نشان دادید

 داشته باشید  نفس به اعتمادکه باید جذب طرف مقابل نشوید  سعی کنید 

 مقدم دانستن تفاهم بر علاقه

 کنیهیمگاهی هه بدون اینکه هیچ علاقه و جذابیتی باشد، به فکر ایجاد تفاهه هستیه و فکر 

به  منجر اما علاقه، تعهد و تفاهه در کنار همدیگر است کها شودیمبا ازدواج علاقه هه ایجاد 

  شودیمازدواج 

 عجولانه هاییسازگار

  یهکنیم یپوش چشهخود  یهاارز گاهی برای اینکه وانمود کنیه با طرف مقابل تفاهه داریه، از 

 یاقهعلاکه هیچ  هایییتفعال، در گیریهیم یدهنادو خطاهای شخص را  کنیهینمعقاید خود را ابراز 

   این اشتباه محض است کشیهیمو از علایق خود دست  کنیهیمنداریه، شرکت  هاآنبه 
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 از حرف مردم یرپذیریتأث

و در ازدواج  گیرندیمرا نادیده  هاآنو علیرغه وجود مشکلات  کنندیمگاهی افراد دوره آشنایی را طی 

از قضاوت منفی مردم  قدر آن ا وبه قول خودشان ارف مردم برایشان مهه است چراکه  کنندیمعجله 

 را خوشبخت بدانند  هاآنبدبخت شوند تا مردم  دهندیمکه ترجیح  ،ترسندیمدر مورد خود 

 استنطاق کردن

 تانعلاقه خواهیدیم جمله خوبی برای شروع نیست  اصلاز بچه داشته باشی؟ ددوست داری چن

اما نباید کسی را برای  !که دوست دارد و ندارد نشان دهید یزهاییچرا با پرسیدن در مورد 

اجازه دهید با جلو رفته زمان، بیشتر اطلاعات کسب  بگذارید  فشار تحتگرفتن اطلاعات 

 خواهید کرد  صبر کنید 

 هشدار یهاعلامتنادیده گرفتن 

اگر اجازه نداد به  اگر طرف مقابل، جایی که قرار گذاشتید، ااضر نشد، این یک هشدار است 

ولی باید  هشدار زیادی وجود دارد  یهاعلامت زنگ بزنید، این یک هشدار دیگر است  ا خانه

 فتارهارالبته اگر این  این مسئله را در نظر داشته باشید که نباید بدون شواهد، قضاوت کنید 

 تکرار شوند، بهتر است رابطه را قطع کنید 

 عجله برای شروع کردن، عجله برای پایان دادن

؟ زنیدیمهستید؟ آیا برای اینکه بفهمید آب دریاچه سرد است، درون آن شیرجه  پروایبدر عشق 

، یک هشدار بزرگ است  پس کنیدیمپس این اشتباه مال شماست  اینکه خودتان را زود درگیر 

رفتار کنید  اگر هه طرف مقابل  ملااظه بارا بشمارید و  یتانهاقدماگر این عادت را دارید، باید 

 دنبال نکنید  اصلازباشید  یا اینکه طرف را  یرگسرعتل را دارد، شما باید این مشک

 زیاد برای رابطه یازخودگذشتگ

ریافت د اصلاز و چیز کمی یا  گذاریدیمکه زیاد برای جلب نظر طرف، مایه  کنیدیماگر ااساس 

ودتان برای خ قدر آنباید  است  یهودهبشما  یگذشتگ خود از، پس باید بدانید که کنیدینم

 این یعنی طرف مقابل محترم بشمارید  یازهاینخودتان هه مثل  یازهاینارز  بگذارید که 

ه ب دوطرفهیعنی هر باشد،  دوطرفهداشته یک رابطه متعادل، یک رابطه موفق همیشه باید 

 ، دریافت نیز کنند گذارندیم یههمان اندازه که ما

 نشان دادن خیالیبخود را 

محافظت از نفستان است  در  -0  شودیمکی از دو دلیل زیر استفاده به ی معمولازاین راهکار 

 ،کنیدیم  وقتی تظاهر ترسندیمبه طریقی از طرد شدن و رد شدن  هاآدمملاقات، همه  یقرارهامورد 

www.takbook.com



گزیده مطلب    

84 

 خیالیبو  ریگکنارهااساس امنیت کنید، اما ممکن است از طرف مقابل  شودیمدرگیر نیستید، باعث 

  کندیمبه نظر برسید و همین موضوع او را دلسرد 

، خواهیدیمافراد ملاقات را به بازی بگیرند  به دست آوردن چیزی است که  شودیمباعث  -7

 چیزی که اگر مستقیه رو کنید، به دست نخواهید آورد 

 خودداری از صمیمیت

 یادتریزامروز الزامان و انتظارات ، اما جامعه شدندیماز ترس تعهد، زود صمیمی  هاخانهدر قدیه، 

 سخت است  نهیا  خوردیمدر مورد اینکه کسی به دردمان  گیرییهتصم، شودیمدارد که باعث 

نت ترس از آسیب دیدن، خیا یکجا بلند شویه و مدام به دنبال فرد مناسب باشیه  توانیهینم

 تکغل  به همین دلیل تا یک رابطه نو پا که دارد به رودیمو    میزانش بالا  کردن، طرد شدن

 ، صحنه را ترک کنیه  اگر ترس از تعهد یک مانع است  روی عادتتان کار کنید افتدیم

 یازهاننبودن در مورد  صادق

 است  اثربخشعالی است، فقط برای مدتی  یزچهمه کنیدیماینکه تظاهر 

 است که برای یک رابطه بزرگ آماده هستند  ییاهآنیک مهارت خیلی عالی برای  نداشت جرئت

 است  گانهبچهرا مستقیه مطرح کنید، رابطه  یازهایتاننتا زمانی که نتوانید 

یا  یدیاوردرببه این معنی نیست که در رابط در رابطه رئیس بازی  ییگورکداشتن و  جرئت

 ،درا مستقیه و بدون خجالت کشیدن بیان کنی یازهایتاننکنید  فقط باید بتوانید  خواهییادهز

 تا بتوانید رابطه موفقی داشته باشید 

 در مورد آینده پردازییالخ

 ازیپردیالخدر مقابل استاد  هاخانهاما ا استاد به بازی گرفتن در قرار اول هستند معمولاز مردها

 یرسربفکرتان برای ازدواج ه، فرد را در که هنوز از قرار سومتان نگذشت بینندیماگر  هستند 

ه، در سه ماه تا شش ماه رابط یادآور شوید که خیلی تند نروید  یتانخو، بهتر است به کنیدیم

که در شکلات وجود دارد  این ماده  یاماده، همان گذرانیدیمشما با )اکسی تویسن( رابطه را 

مغز شما این ماده   آیدیمکه در کنار عاشق شدن  کندیماس شادی و خوشحالی را ایجاد 

را دزدیده و توانایی شما را برای خوب فکر کردن گرفته است  تا زمانی که  بخش فرح

و را ا یرفتارهاو  هاواکنشمختل   هاییتموقعیک نفر را خوب بشناسید و در  یدانتوانسته

آن  ه ازبه آن تصوری ک مشاهده کنید، به نفعتان است که تصمیه جدی در مورد او نگیرید 

ر خود د بینانه واقع یرغ انتظارات شودیم، بسنده نکنید  این باعث یداساختهفرد در ذهنتان 

 تی خواهد شد آ یدیام ناشکل بدید که موجب ناکامی و 
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 مردان به زنان عمده دروغ 9

 

 :ندارد اهمیتی هیچ برایه تو پول -0
  است مهه برایشان شما مالی استقلال ولی باشد چنین شاید

 :دارم دوست خودم خانواده مثل را تو خانواده من -7
  نیست او قلبی ااساس این بدانید ولی  باشد ماهر کردن تظاهر در است ممکن

 :شد نخواهه ناراات امشده چاق که بگویی من به اگر -9
  دگویییم دروغ که فهمدیم کنید تعری  او از اد از یشب شما اگر است؟ ممکن چیزی چنین اصلاز 

 :دهه تغییر تو مورد در را چیزی امنکرده سعی وقت یچه -9
 از قطع ولی نگفته اال به تا اگر اال هر به ؟است یراض شما رفتارهای یهمه از زنتان یعنی

  گفت خواهد آینده در

 :نیست مهه برایه زنان دیگر به تو توجه -5
  ندگیریم بهره یاجمله چنین از خود دادن جلوه تفاوتیب برای دخترها رابطه، یک یریگشکل اوایل

 :توست با اق گویی،می راست تو -9
  شو خفه: توست با اق معادل  دهندیم پسر به را اق دخترها اکثر نامزدی و دوستی مشاجرات در

 :برممی لذت تو برای یخرکار دادن انجام از من -1
 رد؟بمی لذت بوگندویتان جوراب شستن از همسرتان کنیدمی فکر واقعاز  هاسترابطه اول جملات هاینا

 :برممی لذت دوستانت جمع در بودن از من -1
 ینچن ینا همسرتان ااتمالاز و شماست نظر این  هستند جالب چقدر شما دوستان نیست مهه

 ظر ن روی آن همسرتان تا دهید کاهش را ملاقات این ،توانیدمی که آنجا تا پس  کندنمی فکر

  نکند اعلام را
 :افتدمی اتفاق همه برای هاینا نبا ، ناراات عزیزم -3
 این از همسرشان سختی مواقع در زنان اکثر  آیدمی پیش سخت لحظات ما همه زندگی در

 دیگر افراد همه بین از او که است این مهه نیست، مهه اال هر به  کنندمی استفاده جمله

  است کرده انتخاب را شما
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 زنان به مردان گفتن دروغ عمده دلیل 9

 
 ال ار مشکلی تنها نه همسرشان به اقیقت گفتن موارد از بسیاری در که دارند عقیده مردها

  زندمی دامن مصائب به بلکه کندمین
 

 :نهایی قدرت -0
  دپسندنمی طور ینا هه هازن اکثر است، امور کلیه داشتن معنی به بودن( مرد) روابط، اکثر در

 :شجاعت -7
 در هاتن داستان یک نه بگو را اقیقت: گویدمی زن و است جدی خیلی داستان مواقع بعضی

  است راه تنها بلکه نیست، راه یک دروغ موقعیتی، این

 :شد نخواهد لغو دروغ با یرناپذ اجتناب هایمهمانی در اضور -9
 نامزدتان مهمانی به زمان همان طرفی از و بروید تانعلاقه مورد بازی دیدن به خواهیدمی اگر

  ایدشدهیبستر یا و هستید مریض بگویید توانیدمی  یداشدهدعوت

 :است ترآسان دروغ گفتن -9
 را او کهاین برای فقط و فقط تولد  هدیه برای که بگویید خود نامزد به که است آسان خیلی

  خریدید گران چقدر که بگویید و کنید قرض پول شدید، مجبور کنید خوشحال

 :است مفید دروغ -5
 در گاهی  دهندمی نشان شدیدی واکنش و گیرندمی جبهه مسائل از خیلی مقابل در زنان

  است مؤثر هه بودن گودروغ ،یزبان خو  بر علاوه خود دادن جلوه خوب برای روابط، آغاز

 :کندمی که را خطرات دروغ -9
 انهایتدروغ انتخاب در همواره  است مرد یک وجود مهه فاکتورهای از یکی گفتن دروغ ینکها با

  هیدد ادامه را روند این است گذشته سرتان از خطرات از بسیاری دروغ گفتن با اگر  کنید دقت
 :ندارند را اقیقت شنیدن تحمل زنان از بعضی -1
 ندتوانمین و هستند اساس بسیار یتاندخترها دوست مواقع بعضی کنید، فکر جایگزین یک به

 ندگیز خود، برای و نیستید وابسته اهستید متکی خود به شما که بکنند هه را هاینا فکر

  دارید را خود

 :داشت نخواهد بعدی نارااتی دروغ -1
 شویدیم باعث گفتن دروغ با شما موارد از بسیاری در  نیست رابطه افظ برای فقط گفتن دروغ

 نفشب لباس به نارنجی لب رژ این یا چطورم؟ من: کندمی سؤال شما از وقتی  نشکند او قلب

 املک روز یک نیستید مجبور صورت این در  بگویید را راستش اتماز نیست لازم آید؟نمی

  بگیرید خود به عبوس قیافه

www.takbook.com



 راه طولانی خانه

87 

 :است تفریح نوعی -3
 کشیده یاضاف وقت به بازی که بگویید او به که دارید قصد واقعاز آیا رسد،می شام سر دیر وقتی

 پنچر کلاستی: بگویید مثلاز  دهید نجات ساده، دروغ یک گفتن با را زندگیتان توانیدمی  شد

 در لازاص اوضاع کنترل و کنید عوضش بودید مجبور و بود راه در که پیرمردی برای البته شد

  نیدک تشکر هستید، دوست انسان اینکه خاطر به شاید خاطر این به اتی او  نبود شما دست
 

 علمی نظر از سالم جنسی روابط فواید

 

 پروستات سلامت -0

 خون جریان افزایش -7

 خون کلسترول کاهش -9

 استرس دهندهکاهش -9
 خواب کیفیت به بخش بهبود -5

 :مثانه بهتر کنترل -9
  است مثانه عضلات برای تمرینی

 :بویایی اس بهبود -1
  یابدیم افزایش پرولاکتین هورمون سکس از پس

 :شودمی تستسترون هورمون تولید افزایش باعث -1
  شودمی هانااستخو و عضلات شدن ترمحکه باعث هورمون این

 :است خطرناک مردان برای جنسی رابطه در افراط -3
    ا وگردد پوستی تحریک یا و پوست خراشیدگی دچار است ممکن مرد تناسلی آلت

 :است خطربی زنان برای جنسی رابطه در افراط -01
  شودمی زن قامتی بهبود و باسن و شکه عضلات شدن سفت باعث جنسی رابطه

 :است شفابخش باشد، محبت و عشق با توأم اگر جنسی رابطه -00
  شد خواهید گوناگون هایبیماری به ابتلا یا و زودرس مرگ معرض در کمتر چون

 :نفس به اعتمادافزایش  -07

  اردد زیادی یرتأث مردان خصوصاز و زنان نفس عزت و نفس به اعتماد افزایش در ساله جنسی رابطه 

 :ساله هاینادند -09
  کندیم جلوگیری دندان پوسیدگی از که است معدنی مواد دیگر و کلسیه روی، ااوی منی، پلاسمای
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 :قلبی هایبیماری ریسک کاهش -09
  نص به را مردان در قلبی هایبیماری به ابتلا خطر هفته، در سکس مرتبه 9 از بیش داشتن

  دهدمی کاهش
 :اندام تناسب و وزن کاهش -05
 ،سوزاندیم انرژی کالری 711 پرارارت جنسی رابطه یک  است بدنی فعالیت نوع یک

  است دویدن دقیقه 05 معادل که

 :زنان در استروژن هورمون افزایش -09
 لبیق هایبیماری در را زنان و شده مهبل بیشتر لغزندگی و یریپذ انعطاف باعث هورمون این

  کندمی محافظت
 :عمر طول افزایش -01

 طول در هک افرادی نص  رسند،می ارگاسه به هفته در بار 7 که افرادی در یرم و مرگ نرخ

  شوندمی ارگاسه مرتبه یک تنها ماه

 :کمتر سرماخوردگی -01
 ٪91 هاآن بدن در A ایمنوگلوبین پادتن سطح دارند، رابطه هفته در بار 7 یا 0 که افرادی

  گرددمی بدن ایمنی سیسته تقویت باعث امر این  باشدیم بیشتر
 :افسردگی کاهش -03
 کمتر ،کنندمین استفاده زنانه چه و مردانه چه کاندوم از و بوده فعال سکس در که زنانی

  هستند شادتر ،گیرندیم قرار شوهرشان منی معرض در که زنانی یعنیا شوندمی افسرده
 :درد تسکین -71

 این  یابدیم افزایش نرمال سطح برابر 5 به توسین اکسی هورمون سطح ارگاسه، از قبل درست

  دهدمی کاهش را دردی هر و گردیده( بدن طبیعی درد ضد) آندورفین ترشح باعث هورمون
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 عشق یرازها

 

 راز عشق در مراعات اال دیگری است  -0

  است یزندگراز عشق در استواری در فصول مختل   -7

 ، اسارت است دهنده آزارکه به یکدیگر سخت نگیرید، عشق  راز عشق در این است -9

 که در وجود خود عاشق خدا باشید تا بتوانید به کمال برسید  راز عشق در این است -9

 ها پنجره روح هستند عشق در این است که بیشتر با نگاه، ارف بزنی، زیرا چشه راز -5

 در اشتراک بگذارید  باهههایتان را ها و هدف، ایمانباورهاکه  راز عشق در این است -9

 ید باش سپاس گذارکه خود ا معله دیگری ندانی، بلکه از هه یاد بگیرید و  راز عشق در این است -1

 زیرا نقص همواره جز لاینفک انسان است ا که انتظارات بیجا نداشته باشید در این استراز عشق  -1

که به محبوبتان قدرت و آرامش بدهید و از او قدرت و آرامش  راز عشق در این است -3

 دریافت کنید 

  عشق، هوای نفس و گرددیمزیرا عشق باعث تکامل عشق ا راز عشق در آرامش است -01

 نیست  ااساسات شدید

است  شوخی با دیگران را فرامو  نکن  در ضمن مراقب  یمشربخو راز عشق در  -00

 با   کنییمهایی که شوخی

ه ک گیریدیمیاد  کهکهکه در سکوت دست همدیگر را بگیرید   راز عشق در این است -07

 بدون کلام رابطه برقرار کنید 

تا بتوانید  یددار نگهنار بیایید  مایع عشقتان را که بتوانید با زمانه ک راز عشق در این است -09

 های پیش رویتان را پر کنید گودال

نشانگر تظاهر نیست   وجه یچه بهکه متواضع باشی، این صفت  راز عشق در این است -09

 ااساس و تفکر قوی است  دهنده نشانبلکه 

راز عشق در توجه کردن به لحن صداست  برای تقویت گیرایی صدا، باید آن را از ته قلب  -05

  شودیمبیرون آوری  آن صدا باعث خوشحالی دیگری 

های کوک نشده ساز، ها مثل سیهمرگی راز عشق در ایجاد تنوع در زندگی است  نگذار که روز -09

 تبدیل کند انگیز تان را به نوایی غهنغمه زندگی عاشقانه

های خود را با دیگری قسمت کنی، جاذبه نیروی لطی  که جاذبه راز عشق در این است -01

  کندیمین نیرو تنها با بخشش رشد   اکنییمو نافذ است که از دیگری دریافت 

  به نیاز خودت برای آن فکر رسدیمکه وقتی پیشنهادی به نظرت  راز عشق در این است -01

 ها صبر کن تا آمادگی پیدا کنی دیگری فکر کنی  اگر لازم بود، ماه علاقه نکنی، بلکه به
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هدیه دادن  مثلتا عشقت خوشحال شود  کاری  یکن کار روز هرکه  راز عشق در این است -03

 کوچک، تحسین، لبخند از روی محبت، نگذار که جویبار محبتتان از کمی باران بخشکد 

که مانع ورود هیجانات منفی در وجودت شوی و صبر کن تا  راز عشق در این است -71

را روشن و با وضوح ببینند  قبلت را آرام  یزچ همهتوانند خونسرد شوی، اشخاص عصبانی نمی

 که هست ببینی  طور همانرا  یزچ همه توانییمکن، تنها در این صورت است که 

از  داندیمکه عشقت را تحسین کنی  هرگز با فرض اینکه او خود   راز عشق در این است -70

 تحسین او غافل نشو  مشکلی پیش نخواهد آمد که اگر بارها با خلوص نیت بگویی: دوستت دارم 

فقط به این فکر نکنی که طرف مقابل چه  سوءتفاههکه هنگته  راز عشق در این است -77

 یسوءتفاهمبرسی که در آینده از بروز  یال راه طور ناراات شده  در عوض فکر کنی که را

 مانند آن جلوگیری کنی 

اما ااترام دو طرف ثابت ا راز عشق در ااترام متقابل است  ااساسات متغیر هستند -79

با تو متفاوت است، با ااترام به او و نظریاتش گو   است یزندگماند  اگر عقاید شریک می

 که او بتواند، خود  باشد  شودیمکن  ااترام به او باعث 

ر د باههتنها باشید  افکارتان را  باههکه در کنار هه آرام بگیرید   راز عشق در این است -79

های خارجی استفاده کنید  قرار از محرک اتمازمیان بگذارید  لازم نیست برای سرگرمی 

 تنها باشید تا بتوانید خودتان باشید  هه بابگذارید که بیشتر 

که خودت دوست داری،  یچوب چهارات را در که شریک زندگی راز عشق در این است -75

که هست بپذیر  تا هر دو  طور همانرا  یزچ همهباعث تباهی است   جویییبعابس نکنی  

ی و ها را نه تقویت کن  قانون طلایی این است که نقاط قوت را تقویت کنی، ضع یدباش شاد

 با سوزاندن جلوی خونریزی زخه را بگیری ، هرگز سعی نکن یهتنبنه 
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 جملات بزرگان درباره عشق

 

 .، قعر  ناپدیداست یاییدرعشق : مولانا -0

 از ایام عشق: دورانی نیست  ترخو : سعدی -2

 دلش زنده شد به عشق  کهآنهرگز نمیرد : حافظ -3

  کندیماواس را از دیدن عیب پرت عشق: : ارسطو -4

 چشمان: زبان خامو  عشق هستند وانتش:  میگل دسر -5

 عشقی واقعی، هیچ پایانی ندارند  یهاداستان: ریچارد باخ -6

 است  تفاوتییبنقطه مقابل عشق: تنفر نیست، الی ویزل:  -7

 دوست داشتن کسی دیگر، دیدن چهره خداست : ویکتور هوگو -8

 است عشق معله بهتری نسبت به کار و وظیفه : آلبرت انیشتین -9

  شوندیمعشق تنها بازی است که هر دو طرف آن پیروز : اواگابور -01

 ازدواج نه یک بهشت است و نه یک جهنه  تنها یک برزخ است : آبراهام لینکلن -00

 .برندیمخوب را به بهشت  یهاانسانمرگ و بال، دو بالی هستند که : میکل آنژ -02

 موضوع هیچ ربطی به رابطه جنسی ندارد وقتی کسی عاشق است، این : ژاک لاکان -03

  کندیممهار  یرقابلغ  تنفر تو مرا کندیم تریقوعشق تو مرا : کریستیانو رونالدو -04

 از کسی که خود را دوست ندارد، درخواست عشق و دوستی مکن : حکیم ارد بزرگ -05

 معشوق دیگری پیدا خواهی کرد  یزودبهیک معشوق تو را خوار شمارد،  اگر: ویرجیل -06

 ست افراد شجاع ا فرد به منحصرتوانایی ابراز عشق ندارند  این قابلیت  ترسوها: گاندی -07

 هرگز کسی را که برایش همانند یک گزینه هستی، اولویت خود قرار نده : مایا آنجلو -08

 شود، همیشه عشق پاک و تمیز خواهد بود  شو و شستعشقی که با اشک چشه شکسپیر:  -09
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  فرارسدساعات جدایی  کهیهنگامتا  شناسدینمعشق شدت و عمق خود را جبران خلیل جبران:  -21

بودن و نبودن با تو تنها راهی است که من برای سنجش : خورخه لوئیس بورخس -20

  دارم زمان

 یاهدست آورد اال ینا با هزینه زیادی ندارند  یزآممحبت یهاواژه: بلز پاسکال -22

 بسیاری دارند 

 وقتی دوستشان داری، دوستت ندارند  ذات زنان همین است : میگل دسروانئش -23

 وقتی دوستشان نداری، دوستت دارند 

 یچهولی عاشق بودن  ، زندگی همین است کندیمهر کس اشتباهاتی : رومن رولان -24

 اشتباه نیست  وقت

میشه ه اال ینا باولی  ما را راهی جهنه یا بهشت کند  تواندیمعشق : پائولو کوئیلو -25

 خواهد برد  ییجابهما را 

در مقابل درد و رنج  ،زمانی که عاشق هستیه اندازهبه وقت یچهما : زیگموند فروید -26

 نیستیه  دفاعیب

 هازناما ا اولین عشق یک زن باشند خواهندیممردان همیشه : اسکار وایلد -27

 آخرین عشق یک مرد باشند  خواهندیم

 است  ااترام ثبات یبکه عشق بدون ااترام، ناپایدار و  طورهمان: جاناتان سویفت -28

 است  روح یببدون عشق خشک و 

ت ارک ترآهسته، انگار زمان شودیموقتی دلت برای کسی تنگ : تیلور سویفت -29

  کندیمارکت  یتندبه  وقتی عاشق کسی هستی، انگار زمان کندیم

رون از د واقعاز توانیهیمفردایی را داشته باشیه که  یایرؤبیایید : مایکل جکسون -31

 قت در قلب تمام مخلوقات بشناسیه برترین اقی عنوان بهعشق را  ا وعشق بورزیه

عاشق کسی باشی، بدون اینکه انتظار دریافت  شرط و قیدیبشجاعانه است، : مدونا -30

 چیزی در ازای آن را داشته باشی 

، خوشحالی او باشد، خواهیدیم آنچهکه همه  ایدیدهفهمزمانی عشق را : جولیا رابرتز -32

 نباشید  ا یشاداگر شما جزئی از اتی 
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وجود  یزهاچو هیچ منطقی برای این  خواهدیم، خواهدیمقلبت چیزی را : وودی آلن -33

  شوییمو عاشق  بینییمندارد، تو یک نفر را 

را دوست داشته باشید، نفر دوم را انتخاب کنید  چون دو نفر  زمان ههاگر : جانی دپ -34

  افتادیدینماولی را دوست داشتید به فکر دومی  واقعازاگر 

تنها با بوسیدن پیشانی تو یا لبخند زدن عاشق واقعی مردی است که  :مرلین مونرو -35

 به چشمانت یا تنها خیره شدن به فضا بتواند قلب تو را به تپش اندازد 

آدم را عوضی را به  تواندیماست   اییچیدهپعشق چیز خطرناک و : آگاتاکریستی -36

 درجات انسانی نزول دهد  ترینیینپاو یک آدم شری  را به  یک انسان خوب تبدیل کند

اما وقتی عاشق گلی ا بینیدیموقتی گلی را دوست دارید، آن را : چارلی چاپلین -37

 ست داشتن و عاشق بودن در این است   فرق بین دوکنیدیمآبیاری  هرروزهستید، آن را 

 

 درباره عشق المثلضرب

 

 کردی

  خواهدیمشوهر  خواندیمکه آواز  دختری

 لری

 کندیمدختر کوچک شوهر 

 گریه  دختر بزرگ

 روسیه

 است یاالقهعشق 

 و القه پایانی ندارد 

 سیسیلی

 زنی که عاشق نباشد

 مانند گلی است که عطر ندارد 
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 نیجریه

 هر عشقی ارز  دارد

 اما بهترین آن عشق به خود است 

 سوئدی

 هرگاه فقر از در وارد شود

  شودیمعشق از همان در خارج 

 مکزیکی

 ارف ، نه با شودیمعشق با عمل ثابت 

 یونانی

 زنی سعادتمند است که مطیع شوهر  باشد 

 چینی

  یک کفش بیشتر پاره کنی ارزدیمبرای یافتن زن 

 لهستانی

 است  لیاقتیب، بهتر از داماد قشنگ یتباشخصداماد زشت 

 تازی

 کسی که غرور دارد ااضر است گه شود و راه را از دیگران نپرسد 

 ایتالیایی

 دو نوع زن وجود دارد:

 شوییم دارپولبا یکی 

 با یکی فقیر

 اسکاتلندی

 اگر در پی عشق باشی، فرار خواهد کرد

 اما اگر ولش کنی، به دنبالت خواهد آمد 

 ایرلندی

 کنییمخیلی هزینه  اتیعروسوقتی برای 

 خوشحالی کنند شبیکرا  یتهامهمانکه 

  کنییمناراات  عمریکخودت را 
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 هندی

 ن، زر، زمینز  هانزاعریشه تمام  -0

  گیردیماگر سنگی پرتاب کنی، اول دست خودت درد  -7

 آفریقایی

 گرفتار موریانه شود  تواندیماتی بهترین چوب هه  -0

 الاغ است  بازههبر الاغ اگر بالین زرین هه که بدهی،  -7

 انگلیسی

 هیچ دردی بدتر از عشق نیست  -0

  سازدینم پولیبزن عاقل با مرد  -7

 را اگر به زن لال هه بگویی، فا  خواهد شد رازت  -9

 فرانسوی

  رودیمنوکری  به، گیردیممردی که برای پول زن  -0

 است  تربزرگو دیر ازدواج کردن یک اشتباه  زود ازدواج کردن یک اشتباه -7

  یاگشتهمحروم  یاخلاق بد عمر یکشادمانی و  شب یکداماد که نشوی از  -9

 اسپانیایی

 و گل سرخ هر دو خار دارند  اقیقت -0

  ، گاهی بدشودیمگاهی خوب ، عشق و ازدواج مانند هندوانه است -7

  اطراف را خوب ببیند گذاردینم، عشق پاک و تمیز برای مردان مانند مه است -9

ش ولی پایان  هر وقت دوست داشتی آن را شروع کنی توانییم، عشق مانند یک جنگ است -9

 با تو نیست 

 آلمانی

  شودینم، ولی قول شودیمسند پاره  -0

 راه اشتباه بروی  بار یککنی تا اینکه  سؤالبهتر است دوباره  -7

 ، از کی  پولت محافظت کن برایت زبان میریزدکه  کس آندر برابر  -9

  کنندیماگر زن و مرد هه دیگر را بخواهند، اتی در کلبه خرابه هه زندگی  -9
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 ایرانی

 مهرم الال، جان آزاد  -0

 پسر نعمت است و دختر رامت  -7

 باید شبدر بچیند  پول یبعاشق  -9

 ذلیل کرد  شودینمخدا را  کرده یزعز -9

 عروس تعریفی، عاقبت خوشی نداره  -5

 پرواز  جنس ههبا  جنس ههکند ، کبوتر با کبوتر، باز با باز -9

 دختر هر وقت توانستی برای ، برای پسر هر وقت خواستی زن بگیر -1

 

 مردان و زنان یهاتفاوت

 

 مردان تشریفات را دوست ندارند  -0

 اما زنان تشریفات را دوست دارند 

 

  شوندیمبیمار  هازنمردان دو برابر  -7

  رسندیمبیشتر به خود  هازنچون 

 

 خشه مردان بیشتر از ترسشان است  -9

 اما ترس زنان بیشتر از خشمشان است 

 

 و اهداف علاقه دارند  یااشمردان بیشتر به  -9

 اما زنان بیشتر به افراد و ااساسات علاقه دارند 

 

 مردان شنونده خوبی نیستند، اما زنان هستند  -5

 

 مردان نیاز مبرمی دارند تا به اهدافشان برسند  -9

  دهندیماما زنان رابطه با دیگران را در درجه اول قرار 

 

 هستند  ترخوبزنان در جوانی، مهربان، دلسوز و  -1

 هستند  اوصله بااما در پیری تهاجمی، خشن و 
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 مردان در جوانی، خشن، تهاجمی و خودخواه هستند  -1

 ولی در پیری بخشنده، آرام و مهربان هستند 

 

  شوندیممردان بیشتر از طریق )دیدن( عاشق  -3

  گیرندیمقرار  یرتأثتحت  اما زنان بیشتر از طریق )گو  کردن(

 

 و تفکر کلی و جامع دارند  کنندیمدرک  یطورکل به مردها -01

 زنان به جزئیات و نکات ظری  تمرکز دارند  کهیاال در

 

  پذیرندیم تررااتزنان نفوذ همسران خود را  -00

  کنندیمو مقاومت  پذیرندیم ترکهمردان نفوذ همسران خود را 

 

 است  یسالگ هجدهاوج میل جنسی در مردان در سن  -07

 است  یسالگ چهلتا  پنج و یساما اوج میل جنسی در زنان در سن 

 

 ولی مردان به چشه قدرت  کنندیمزنان به پول به چشه منبع نگاه  -09

 

  دهندیممردان در برابر رنج روای، مقاومت بیشتری از خود نشان  -09

 رابر رنج جسمی مقاومت بیشتری دارند تا رنج روای اما زنان بیشتر در ب

 

  کنندیمفرامو   یراات بهمردان بیشتر به آینده توجه دارند و گذشته را  -05

 اما زنان بیشتر به گذشته توجه دارند و گوشه چشمی به آینده 

 

  خواهندیممیل جنسی در مردان بیشتر از زنان است  مردان جسه زن را  -09

  خواهندیمقلب مردشان را  هاآن ا واز مردان است ترکهاما میل جنسی در زنان 

 

  پردازندیممردان سکوت را دوست دارند و تنهایی به مسائل خود  -01

  کاهندیممسائل از فشار نارااتی خود  بیانعلاقه دارند و با  وگوگفتاما زنان به 
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  ریزندیمچهره معلوم نبوده و در خود  یهااالت، وگوگفتدر چهره مردان، هنگام  -01

 ترس، خشه، آرامش و    را مشاهده کرد  یهااالت توانیم، وگوگفتاما در چهره زنان، هنگام 

 

 این اس را پنهان کنند  توانندیمولی مردان  ،مردان و زنان دارای اس اسادت یکسان هستند -03

 

  ندکنیمعدم اکه کفایت و شایستگی خود قلمداد  منزله بهمردان نصیحت زنان را  -71
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