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  ازدواج قبل دانستنٌها

  

 

 گردآورنده:

 ابراهٌم آرام
  

واٌمٌل های شما که  وٌروس کامپٌوتربا توجه به استقبال شما از کتاب با سالم : 

ی ازدواج تهٌه کنم و به علت زٌادی بحث ازدواج من خواسته بودٌد کتابی درباره ا

 مجموعه دٌگر منتشر کنم ٕاولٌن مجموعه ازواج تهٌه کردم که امٌد دارم تا پاٌان ماه 

   

 کنٌد    دانلود KETABESABZ.COMفقط کتاب های ما را در ساٌت 

 

  مٌباشد ممنوع کپی رایت یا تکثیر
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 شما هم عاشقٌد؟

 

تر  ای ها کمی افسانه وقتی بچه بودٌم، عشق

شد ٌا اگر عاشق  بودند. ٌعنی ٌا کسی عاشق نمی

کرد و  ها زندگی می شد، گوٌی در آسمان می

شد. عاشق شدن،  خٌلی زود زبانزد همگان می

گر موضوع پٌش پا افتاده و عادی نبود و ا

دانم چه اتفاقی افتاد که آن  گرفت مقدس و روٌاٌی بود. نمی عشقی بٌن دو نفر شکل می

های دٌگری به خود گرفتند، اما در  ای در زمانه ما رنگ باختند و شکل های افسانه عشق

شود. نه از  روزگار ما، موضوع عاشق شدن، دٌگر موضوع آسمانی و نادری تلقی نمی

های کاذب و  و آسمانی نٌست، بلکه از اٌن نظر که عشق آن جهت که خود عشق، نادر

شوند ؼٌر اصٌل، به سادگی با عشق حقٌقی مشتبه گرفته می . 

 

اند ٌا  زنند که عاشق در زمانه ما، تعداد نسبتا زٌادی از دختر و پسرها خود را گول می

 ها بٌشتر طرؾ مقابل عاشق آنهاست و متاسفانه هر روز آمار طالق و متارکه زوج

شود. حتی روابط دوستانه و فامٌلی، عمر طوالنی ندارد و افراد به راحتی همدٌگر را  می

کنند ! گوٌی اکثر افراد  تر و موثرتر از زندگی خود حذؾ می به امٌد ٌافتن افراد با محبت

در جاٌگاه حقٌقی که در دل دٌگران باٌد داشته باشند، قرار ندارند. ٌا اٌن که جاٌگاه آنها، 

شوند و البته طبٌعی  ت و خٌلی زود با هر کس ٌا هر چٌز دٌگری معاوضه میسست اس

است که چنٌن وضعٌتی، برای دختر و پسرهای امروز ناکام کننده باشد. شاٌد به همٌن 

 .دلٌل است که عشق و محبت هم نٌاز به محک خوردن دارند تا عٌار آنها معلوم شود

 

حبتی را بدون محک خوردن باور کنٌم و بدون توانٌم هر ابراز م در واقع، ما دٌگر نمی

ای شوٌم که ٌک عمر دوام  محک زدن عشق خود و عشق طرؾ مقابل وارد رابطه

بٌاورد. به عنوان ٌک مشاور و روانشناس، وقتی دختر و پسرهای جوان برای مشاوره 

ها کنند که عاشق هم هستند ابزار محک عشق را به آن آٌند و ادعا می ازدواج نزد من می

کنم که بدون محک، ادعای عشق را نپذٌرند. اٌن محک هم کار سختی  دهم و تاکٌد می می

نٌست. هر دو طرؾ، هم دختر و هم پسر، اگر واقعا ادعای عاشقی دارد، قبل از ازدواج 

باٌد برای طرؾ مقابل قربانی بدهد! ٌعنی باٌد اقال ٌک مرتبه کاری را که انجامش برای 

طر طرؾ مقابل انجام دهند. بدٌهی است که اٌن کار سخت برای آنها سخت است، به خا
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اند. اما برای هر کسی باالخره کاری سخت، وجود  همه ٌکسان نٌست، چون افراد متفاوت

دارد. ممکن است ترک کردن سٌگار برای کسی کار سخت محسوب شود. برای ٌک نفر 

وع لباس پوشٌدن، ترک کنار گذاشتن دوست نامناسبش سخت باشد، برای دٌگری تؽٌٌر ن

کار سختی باشد و همٌن طور الی آخر. در هر حال هر ٌک از … برخی عادات ٌا 

طرفٌن باٌد کاری سخت را که البته حق و حقوق شخص ثالثی در آن، از بٌن نرود، برای 

خواهد اٌن کار را انجام دهد دٌگر ادعای عاشق و  طرؾ مقابلش انجام بدهد و اگر نمی

بودن معنا ندارد و حقٌقی نٌستشٌفته و واله  . 

 

های محبت حقٌقی نشانه  

هاٌی هم وجود دارد که نشان از عشق و محبت دارند. بد  عالوه بر محک محبت، نشانه

ها هم توجه کنٌم نٌست به اٌن نشانه . 

 

آورد عشق، تواضع می  

دو  وقتی دو نفر همدٌگر را دوست دارند، نسبت به همدٌگر تواضع و فروتنی دارند. اگر

نفر ٌا ٌکی از آنها اؼلب اوقات با ؼرور و خودخواهی و فخر فروشی با دٌگری برخورد 

کنند، بهتر است ادعای عشق و محبت آنها را نادٌده بگٌرٌم. عاشق در برابر محبوب  می

ؼرور است خود با گذشت و بی . 

 

آورد عشق، احترام می  

شوند، اما احترام متقابل از ممکن است احساسات در طول ٌک رابطه، گاهی کم و زٌاد 

تر از طرؾ مقابل بداند که در اٌن صورت،  رود، مگر اٌن که فرد خود را مهم بٌن نمی

ها و نظرات دو نفر  ادعای عشق او نٌز، فرٌبی بٌش نٌست. طبٌعی است که عقاٌد، سلٌقه

برود. اگر ٌکی متفاوت باشد، اما احترام بٌن آنها با اٌن تفاوت عقٌده ٌا سلٌقه نباٌد از بٌن 

هاٌشان احترام  تواند برای او و تفاوت کند ٌا نمی از طرفٌن مدام به طرؾ مقابل توهٌن می

 .قائل شود، بعٌد است عشقی در کار باشد

 

 سختگٌری در عشق حقٌقی راهی ندارد

خواهند به همدٌگر سخت بگٌرند  بهتر است ادعای افرادی که به بهانه عشق و محبت می
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ا تؽٌٌر بدهند ٌا تحقٌر کنند، نپذٌرٌم. چنٌن حالتی درخواست اسارت است و طرؾ مقابل ر

 .نه بروز عشق

  

 عشق، محبت عملی ٌا کالمی به دنبال دارد

تواند در کالم ٌا عمل ابراز محبت کند و  کند اما نمی اگر کسی ادعای عاشق بودن می

ی تلقی نکنٌد. وقتی محبتش را باالخره به شکلی نشان دهد، ادعای عشق او را چندان جد

کنند. آنها همدٌگر  عشق در مٌان هست طرفٌن برای خوشحال کردن همدٌگر، تالش می

دهند کنند و در جهت رشد و بهتر شدن، به همدٌگر بازخورد می را تحسٌن می . 

 

 عشق، با بد خلقی دائمی با معشوق، سازگار نٌست

ما بداخالقی و بدرفتاری کند. تواند مدام با ش اگر کسی واقعا شما را دوست دارد نمی

ممکن است گاهی خسته ٌا کمی ؼمگٌن باشد اما نه همٌشه. پس اگر کسی همٌشه با شما 

 .بد رفتاری کرد، ادعای عشق او مقبول نٌست

 

 عشق حقٌقی در سکوت هم بارز است

توان حس کرد. اگر کسی هر روز قربان  عشق و محبت قلبی، را حتی در سکوت هم می

توانٌد عشق و احساس عاشقانه او را در نگاه و رفتارش حس  رود اما نمی یصدقه شما م

 .کنٌد، الزم است بٌشتر دقت کنٌد

 

 عشق با توقعات بٌجا سازگار نٌست

راز عشق دراٌن است که از ٌکدٌگر انتظارات بٌجا نداشته باشٌد، به هر حال هر انسانی 

ر مٌان است الزم است به جای های خود را دارد. اما وقتی محبت د ها و کاستی نقص

های همدٌگر را بزرگ  ها و نقاط قوت همدٌگر متمرکز شوٌد. حسن ها بر ارزش کاستی

ها را کوچک بشمرٌد کنٌد و عٌب . 

 

 !عشق را با تملک اشتباه نگٌرٌد

تواند مال کسی شود  اگر عاشقٌد حس تملک را از خود دور کنٌد. در حقٌقت هٌچ کس نمی

تان را با طناب نٌاز به  خص دٌگری به حساب بٌاٌد. شرٌک زندگیو در زمره اموال ش

کنند که آزادانه از هوا  خود نبندٌد. توجه داشته باشٌد که حتی گٌاهان نٌز هنگامی رشد می
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های  و نور آفتاب استفاده کنند. در پاٌان باٌد بگوٌم، بسٌاری از افرادی که فرٌب عشق

اند که عشق و محبت  دانسته از همان ابتدا، می کنند که خورند اعتراؾ می کاذب را می

دادند و به حقٌقت توجه  طرؾ مقابل حقٌقی نٌست اما به دالٌلی خود را فرٌب می

ها دوست دارند به زور به خود بقبوالنند که کسی هست که  کردند. گوٌی گاهی انسان نمی

توانٌد از تخرٌب  یآنها را دوست دارد، حتی اگر چنٌن نباشد. با کمی دقت و محک زدن م

دار شدن احساسات خود پٌشگٌری کنٌد. خداوند برای هر ٌک از ما  زندگی و جرٌحه

توانند شما را دوست  جفت آفرٌده و همٌشه افرادی هستند که اگر با شما آشنا شوند، می

 .بدارند. پس هرگز خود را فرٌب ندهٌد

 

 

 

 

 

 

 

 !عشق را به زنجٌر بدل نکن

همراهٌد تا ابد اٌد و شما همراه زاده . 

های سپٌد مرگ همراهٌد تا آنگاه که بال  

تان پرٌشان کند توالی روزها . 

 آری همراهٌد

 حتی در سکوت و صالبت خٌال خداوند،

 اما در مٌانة اٌن همراهی، جداٌی باٌد

 هان! به شمٌم عطرآگٌن ملکوت اجازه دهٌد

 تا در مٌان شما به رقص آٌد

 !و دوست بدارٌد

زنجٌر بدل نکنٌداما عشق را به   

های شما چون دو سرزمٌن باٌد و درٌاٌش در مٌان جان  

 .جام ٌکدٌگر پر کنٌد اما از ٌک جام ننوشٌد

 از نان خود به هم بدهٌد اما هر دو از ٌک نان مخورٌد،
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 همگام با هم نؽمه بسازٌد، پای بکوبٌد و شادمان باشٌد،

اشد و تنهااما امان دهٌد تا هر ٌک در حرٌم خلوت خوٌش آسوده ب . 

 همانند تارهای چنگ که هر کدام تنهاٌند

 .اما به کار ٌک ترانة واحد در ارتعاش

 دل سپردن حکاٌتی است دلپذٌر

 اما دل را شاٌد به اسارت دادن

های زندگی خانة دل است و بس که تنها دست  

 در کنار هم باٌستٌد اما نه بسٌار نزدٌک

های معبد به جداٌی استوارند که ستون . 

بلوط و سرو در ساٌة هم سر به آسمان نکشندو  . 

 جبران خلٌل جبران

 منبع:زٌبــاشــو دات کام
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 آٌا تو آن گمشده ام هستی؟
 
 

 

نکته ی کلٌدی در انتخاب همسر مناسب اٌن است 

خوب « منش»و « ٌتشخص»که بدنبال شخصی با 

باشٌد نه فردی که تنها از محبوبٌت برخوردار است. اکثر ما در ابتدا جذب کسانی می 

شوٌم که ٌک وٌژگی شاخص شخصٌتی دارند: توانائی آنها در خنداندن ما، نرمی و 

در حالٌکه هر ٌک از اٌن وٌژگی ها می … . لطافت آنها، عالقه به دوچرخه سواری و

باشند . اما در خوشبختی شما تعٌٌن کننده نٌستند توانند لذت بخش نٌز . 

 

اٌن منش و رفتار ٌک شخص است که تعٌٌن می کند آن فرد چگونه با خود، شما و در 

 .نهاٌت روزی با بچه های شما رفتار خواهد کرد

« کٌک»منش و رفتار، زٌر بنا و اساس هر رابطه ی سالم است. چنانچه رابطه را ٌک 

و « منش»ای شخصی مانند خامه و افزودنٌهای روی کٌک و فرض کنٌم، وٌژگی ه

 .شخصٌت فرد به مثابه خمٌر ماٌه ی کٌک می باشد

 

در اٌن مجموعه مقاالت شش وٌژگی بنٌادی را که می باٌست در شخصٌت همسر خود 

بدنبالش باشٌد، به شما معرفی می کنٌم. اٌن وٌژگی ها واحدهای ساختمانی ٌک شخصٌت 

آٌا همسرم مرا دوست »می شوند. به جای پرسٌدن اٌن سؤال که:  و منش خوب محسوب

آمادگی و قابلٌت او در عشق ورزٌدن چه »می باٌست از خودتان بپرسٌد که: «دارد؟

همٌن و بس. نکته ی مهم: به خاطر داشته باشٌد که هر آنچه را که می « مٌزان است؟

کار بندٌدخوانٌد در ارزٌابی خود و خصوصٌات شخصی خودتان نٌز به  ! 

 

 تعهد به رشد شخصی

چنانچه بتوانٌد کسی را بٌابٌد که به رشد شخصٌتی خود و دٌگری متعهد و پاٌبند باشد، از 

همان ابتدا بسٌاری از مشکالتی را که عده ی کثٌری از زوج ها با آن روبرو هستند ، 

 .نخواهٌد داشت

 

ود که تا سرحد امکان تعهد به رشد شخصی به اٌن معناست که: همسرتان متعهد می ش
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برای اٌنکه همسر بهتری باشد، بٌاموزد. هنگامی کسی را دوست دارد که برای رشد، 

شکوفائی و تحول شخصی او ارزش و بهای زٌادی قائل است. در نتٌجه به سهولت و 

 .آسانی رابطه تان از همان ابتدا تضمٌن شده است

 

ان بزرگ، می باٌست که صرؾ نظر از اٌنکه بگو مگوی کوچکی است ٌا ٌک بحر

همسرتان ماٌل باشد که با استفاده از تمامی منابع موجود به منظور اٌن مهم که چگونه 

 .همسر مهربان تر و دلسوزتری باشد، بٌاموزد و ٌاد بگٌرد

 

همسر متعهد به رشد شخصی ماٌل است که به اشکال مختلؾ از قبٌل: کتاب، نوار، 

مشاوره و روانکاوری، کمک و راهنماٌی درٌافت سخنرانی، سمٌنار و در صورت لزوم 

کند. بسٌاری از روابط هنگامی که ٌکی از طرفٌن نٌاز به اصالحات را تشخٌص داده 

ولی دٌگری از همکاری سرباز می زند، دچار بحران می شوند. اٌن چٌزی است که می 

ه و می بٌنٌد باٌست در ابتدای رابطه به آن توجه داشته باشٌد. زٌرا روزی چشم باز کرد

در ٌک بحران خانوادگی همسرتان عقٌده ای به مشاوره ندارد و ٌا لجبازتر از آن است 

که ٌک کتاب بدست بگٌرد و راجع به اٌنکه چگونه می توان ٌک رابطه را نجات داد، 

 .چٌزهائی بٌاموزد

 

اٌن برنامه رٌزی احساسی و ٌا کوله بار احساسات حل و فصل نشده ی ما نٌست که 

عث شکست روابط می شود، بلکه انکار و نادٌده گرفتن آنهاست که منجر به تخرٌب با

روابط می شود. در اٌنجا منظوراٌن است که همسرتان می باٌست اٌن موضوع را که او 

نٌز با معلولٌت ها و نقائصی به رابطه آمده است، بپذٌرد. خواهٌد دٌد که اٌن خضوع 

دان نبرد تبدٌل شود، بازخواهد داشت. مهم است، رابطه ی شما را از اٌنکه به ٌک مٌ

کسی را پٌدا کنٌد که نه تنها به بزرگ شدن و رشد شخصی عالقمند است، بلکه در اٌن 

 .راستا کاری نٌز صورت می دهد

 

از همسرتان بپرسٌد« تعهد به رشد شخصی»سؤاالتی که می توانٌد در رابطه با  : 

ؾ و احساسات خود چه چٌزی آموخته اٌد؟ ظرؾ ده سال گذشته در رابطه با عواط -۱

 اٌن آموخته هاٌتان چه تؽٌٌراتی را در شما اٌجاد کرده اند؟

از روابط گذشته ی خود چه آموخته اٌد؟ در روابط فعلی خود تا چه حد متفاوت عمل  -۲
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 می کنٌد؟

 بزرگترٌن نقاط ضعؾ شما کدامند و فکر می کنٌد منشاء و خاستگاه آنها چٌست؟ -۳

انچه از همسر قبلی شما پرسٌده شود که بزرگترٌن شکاٌت های خود را از شما چن -۴

 بٌان کند، چه خواهد گفت؟ آٌا با نظر او موافقٌد ٌا خٌر؟

هنگامی که در گذشته، شما و ٌا روابطتان دچار بحران می شدند، از چه منابعی  -۵

ی شدند؟کمک می گرفتٌد؟ )کتاب، مشاوره، روانکاوی و..( آٌا مفٌد واقع م  

ظرؾ پنج سال آٌنده، می خواهٌد چه تؽٌٌراتی کرده باشٌد؟ ماٌلٌد از چه بخشها و ٌا  -۶

 چه وٌژگٌهائی از خود رهائی ٌابٌد؟ خصوصٌاتی که ماٌلٌد واجد آنها باشٌد کدامند؟

 

 ابراز روحی و احساسی

نای داشتن ٌک رابطه ی صمٌمی به معنای در ٌک خانه زندگی کردن، نٌست، بلکه به مع

سهٌم شدن احساسات با ٌکدٌگر می باشد. از اٌن روست که دومٌن وٌژگی که می باٌست 

در همسر آٌنده خود بدنبال آن باشٌد، باز بودن روحی و احساسی است. به اٌن معنی که 

همسرشما: احساس دارد، می داند که چه احساسی دارد، ماٌل است که آن احساسات را با 

آن احساسات را به شما بٌان کند« چگونه»داند که  شما در مٌان بگذارد، می . 

عذر و بهانه ی بٌشماری از طرؾ مردان و زنانی شنٌده ام که در روابطی ناشاد بوده اند 

پدرش »و اٌن شکاٌت را داشته اند که همسرشان نمی تواند احساسات خود را بٌان کند. 

م نمی تواند به من بگوٌد که هٌچوقت به او نگفته است که دوستش دارد. بنابراٌن او ه

شوهر قبلٌش خٌلی او را رنجاند. بنابراٌن او از اٌنکه بمن بگوٌد که «. »مرا دوست دارد

 « .دوستم دارد مشکل دارد

 

تمامی ارزٌابی های فوق دقٌق بودند، اما نشان می داد که از توجه به ٌک نکته ؼافل 

ا به کلمه کشٌده و آنها را با شما در مانده اند: چنانچه همسرتان نتواند احساسات خود ر

 .مٌان بگذارد، آمادگی ٌک رابطه ی صمٌمی را ندارد

 

رابطه با کسی که از لحاظ احساسی بسته می باشد، چه فاٌده ای دارد؟ ماندن در رابطه با 

است« خود تنبٌهی»کسی که نمی تواند احساسات خود را با شما سهٌم شود، شکلی از  . 

 

احساسی است« سخاوت»، « باز بودن روحی و احساسی»ٌک تعرٌؾ دٌگر  از کلمه  .
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ی سخاوت معموالً اٌن معنی استنباط می شود که به عنوان مثال، شخصی از لحاظ مالی 

اما در اٌنجا …… سخاوتمند است و ٌا از وقتش براحتی برای دٌگران ماٌه می گذارد و 

با عشق خود با شما سخاوتمند منظورم اٌن است که همسری را پٌدا کنٌد که در رابطه 

و بی هٌچ « به وفور»و « آزادانه»باشد و اٌن سخاوت احساسی بدٌن معناست که 

از عشق خود، به شما ببخشد. به عبارت دٌگر همسری که از لحاظ روحی « محدودٌتی»

سخاوتمند است کسی است، که به شما بگوٌد چقدر شما را دوست دارد و به شما نٌز 

ا چه مٌزان قدر و ارزش شما را می داند و در اٌنجا منظورم سالی ٌکبار، نشان دهد که ت

آنهم فقط در سالگرد ازدواجتان، ٌا فقط وقتی که شما او را تهدٌد می کنٌد که ترکش 

خواهٌد کرد، نٌست. شما استحقاق آن را دارٌد که همسرتان، عشق و قدردانی خود را به 

 .شکلی ثابت و همٌشگی به شما نشان دهد

 

چنانچه همسرتان نتواند احساسات خود را به کلمه کشٌده و آنها را با شما در مٌان 

 .بگذارد، آمادگی ٌک رابطه ی صمٌمی را ندارد

 

می باشد. بدٌن معنی که همسرتان عشق « خساست روحی»نقطه مقابل سخاوت روحی، 

است که  او چنان محدود« موجودی»و احساسات خود را از شما درٌػ کند. گوئی که 

تنها مقادٌر ناچٌزی از آن را به شما ارائه می دهد. کسانی که از لحاظ احساسی خسٌس 

کنٌد. بطوری که مجبور « گدائی عشق»هستند، عمالً شما را وادار می کنند که از آنها 

باشٌد احساسات آنها را بزور از آنها بٌرون بکشٌد. در ؼٌر اٌنصورت چٌزی به شما 

تعاقب آن نٌز از شما انتظار دارند که خرده نانی را که به شما داده نشان نمی دهند و م

اند، همه جا جار بزنٌد و آن را بزرگ جلوه دهٌد. چنٌن کسانی به احتمال زٌاد هرگز 

، اما اٌن مشکل خود آنان است، نه مشکل شما. «دوست بدارند»نٌاموخته اند که چگونه 

نٌستٌد، از رابطه با کسانی که از لحاظ معلمی « تمام وقت»چنانچه بدنبال ٌک شؽل 

 .احساسی خسٌس می باشند، برحذر باشٌد

 

باز بودن احساسی همسرتان، به شما امکان می دهد که به درونٌات او دسترسی داشته 

 .باشٌد

 باز بودن عاطفی ٌک شخص، کلٌد قلب او را به شما می دهد
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نٌز چٌزی جز اٌن نٌست. هرگز به  تحقق قولی که در ابتدای ازدواجتان به ٌکدٌگر دادٌد

 .چٌزی کمتر از آن قناعت نکنٌد

 

 :سؤاالتی که در رابطه با باز بودن احساسی همسرتان، می توانٌد از او بپرسٌد

آٌا در هنگام بٌان احساسات خود با کسانی که دوستشان دارٌد، احساس راحتی می  -۱

دوستت دارم؟»که:  کنٌد؟ در حال حاضر در زندگی خود به چه کسی می گوئی » 

صحبت راجع به چه احساساتی بٌش از بقٌه براٌتان مشکل است؟ صحبت راجع به  -۲

کدامٌن احساسات براٌتان ساده است؟ آٌا اٌن موضوع با گذشت زمان تؽٌٌری نٌز کرده 

 است؟

آٌا بخش هائی از وجود شما هستند که صحبت راجع به آنها با دٌگران براٌتان راحت  -۳

کر می کنٌد که چرا اٌنطور است؟نٌست؟ ف  

معموالً چه وقت دلتان را می گشائٌد و از احساسات خود با دٌگران صحبت می کنٌد؟  -۴

 بعد از اٌنکه اٌن کار را کردٌد، چه احساسی دارٌد؟

آٌا فکر می کنٌد که عدم توانائٌتان در بٌان احساسات، در روابط شما مشکالتی سبب  -۵

 شده باشد؟

ز نزدٌکان شما بپرسم که آٌا از لحاظ روحی و احساسی باز هستٌد ٌا خٌر، چنانچه ا -۶

 چه خواهد گفت؟

 

 عشق های آٌنه وار

زن شکاٌت می کرد که هٌچگاه نمی تواند به شوهر خود اعتماد کند. هنگامی که از 

شوهر او پرسٌدم که آٌا اٌن اتهام همسر خود را قبول دارد ٌا نه، در دفاع از خود گفت: 

قسمت وحشتناک « فقط وقتی دروغ می گوٌم که راحت نتوانم راستش را بگوٌم. من»

 .داستان اٌن است که مرد واقعاً باور داشت که بی صداقتی او اصالً اشکالی ندارد

 

صداقت، درستی و قابل اعتماد بودن از ضروری ترٌن اجزاء ٌک رابطه ی سالم می 

همسر خود حساب کنٌد، حس امنٌت فوق باشند. دانستن اٌن موضوع که می توانٌد روی 

العاده ای به شما خواهد داد، چرا که او در همه حال با شما صادق می باشد. از طرؾ 

دٌگر چنانچه در ترس دائمی از اٌنکه همسرتان به دالئلی به شما دروغ بگوٌد، زندگی 

ردٌد و کنٌد، هرگز نخواهٌد توانست که در رابطه تان بٌاسائٌد و همواره در تنش، ت
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انزجار بسر خواهٌد برد. اثرات دراز مدت عشق ورزٌدن به کسی که به او اعتماد 

ندارٌد، برای اعتماد بنفس شما و نٌز رابطه تان مخرب خواهد بود. ٌکی از مخرب ترٌن 

راه هائی که زوجٌن می توانند عشق، شور و حرارت رابطه ی خود را بکشند و 

کردن حقٌقت استصمٌمٌت را از بٌن ببرند، بازگو ن . 

 

می کنند، نسبت به « دستکاری»اٌن امکان وجود دارد که کسانی که به کرات حقٌقت را 

اٌنگونه افراد، به « زندگی آنقدرها هم منصؾ نٌست.»دنٌا اٌن نگرش را داشته باشند که: 

بی صداقتی خود تنها به عنوان ٌک استراتژی به منظور رسٌدن به منافعشان می نگرند. 

ارت دٌگر، ٌقٌناً اشکالی در سٌستم ارزشی آنان به طور ذاتی وجود دارد. وقتی شما به عب

با ٌک دروؼگو زندگی می کنٌد، در نهاٌت خواهٌد دٌد که دروغ های او را می پوشانٌد 

 .و خود نٌز به مانند او به ٌک دروؼگو مبدل می شوٌد

 

 :پٌدا کردن همسری که درست و صادق باشد به معنای جستجوی

کسی است که با خود صادق باشد: انسانهای زٌادی وجود دارند که به شما دروغ نمی 

گوٌند، اما به خودشان دروغ می گوٌند. صداقت از خود شخص شروع می شود. بدٌن 

معنی که می باٌست از کسانی که استاد خود فرٌبی هستند، برحذر باشٌد. ممکن است به 

قی است، اما بٌاد بٌاورٌد که او از روٌاروئی و خود بقبوالنٌد که همسرتان انسان صاد

پذٌرفتن خٌلی از مشکالت خود اجتناب می ورزد. در اٌنجا موضوع اٌن نٌست که او 

 .دروؼگو است، می توان گفت که او چندان با خودش صادق نٌست

 

آٌا همسرتان تحت عنوان معامله و تجارت به مشترٌان و ٌا همکاران خود دروغ می 

همسرتان حقٌقت را راجع به زندگی خود از خانواده اش پنهان می کند؟ آٌا  گوٌد؟ آٌا

همسرتان اؼلب کارهائی را که شما فکر می کنٌد از روی بی صداقتی است، توجٌه می 

کند؟ چنانچه در صداقت همسرتان مردد هستٌد، حس احترام خود را نسبت به او از دست 

رفتار او در قبال خود اعتماد کنٌدخواهٌد داد و مشکل خواهٌد توانست که به  . 

 

چه احساس فوق العاده ای است ، کسی را دوست داشته باشٌم که بارها و بارها به من 

 .ثابت کرده است که می توانم همواره به صداقت و راستگوئی او اعتماد کنم
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 :ٌک همسر صادق

 .هٌچ قسمتی از شخصٌت خود را از شما پنهان نخواهد کرد -۱

ر نٌست که به خاطر دفاع از خود، فقط آنچه را که شما دوست دارٌد بشنوٌد، به اٌنطو -۲

 .شما بگوٌد

بدون اٌنکه مجبور باشٌد با سٌاست و ٌا با زور حقٌقت را از او بٌرون بکشٌد، خودش  -۳

 .تمامی حقٌقت را با شما در مٌان خواهد گذاشت

رک و صادق باشد و اعمال و  به دنبال همسری باشٌد که در رابطه با احساسات خود -۴

 .گفتارش با ٌکدٌگر همخوانی داشته باشد

هنگامی که همسرتان به طور دائم و همٌشگی با شما صادق است، طبٌعتاً به او اعتماد 

 .خواهٌد کرد

 

 :سؤاالتی که در رابطه با صداقت می توانٌد از همسر خود بپرسٌد

( ان ناپذٌر باشد، به سؤاالت زٌر پرواضح است که چنانچه همسرتان ٌک دروؼگوی درم

صادقانه پاسخ نخواهد داد. به احساسات خود اعتماد کنٌد و مراقب حرکات و رفتارهاٌش 

باشٌد تا که درٌابٌد پاسخ هاٌش منعکس کننده ی صداقت او هستند، و اٌنکه آٌا می توان 

 (.به او اعتماد کرد ٌا خٌر

ر رابطه با همه چٌز با ٌکدٌگر صادق آٌا فکر می کنٌد که زن و شوهر می باٌست د -۱

باشند، ٌا اٌنکه می توانند، چٌزهائی را برای خود خصوصی نگه دارند؟ به عنوان 

؟…مثال  

آٌا در روابط خانوادگی کسی به شما دروغ گفته ٌا خٌانت کرده ؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه  -۲

 احساسی در شما بوجود آمد؟

گفته ٌا خٌانت کرده اٌد؟ چه اتفاقی افتاد؟ آٌا آٌا هرگز در روابط خانوادگی دروغ  -۳

 دوباره اٌن کار را انجام خواهٌد داد؟

چنانچه بخواهٌد دروغ بگوئٌد، در مورد چه چٌزهائی در رابطه تان دروغ خواهٌد  -۴

 . …گفت؟ وضعٌت شؽلی، روابط با دوستان ٌا

ٌا خٌر، چه جواب خواهد اگر از اطرافٌانتان بپرسٌم که آٌا صادق و قابل اعتماد بودٌد  -۵

 داد؟ چرا؟

هستند و انجام « ؼلط»و چه کارهائی « درست»فکر می کنٌد اساساً چه کارهائی  -۶

دادن چه کارهائی برای شما مسئله ای نٌست )تقلب در پرداخت مالٌات بردرآمد، لوازم 
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پولی که اداره ٌا محل کار را به خانه آوردن، رٌختن زباله و آشؽال در خٌابان، برداشتن 

؟…(پٌدا کرده اٌد و  

 (!آٌا همٌن حاال نٌز با من صادق هستٌد؟ )مراقب عکس العمل چشمهای او باشٌد -۷

 

 دوست داشتنی اما بی تعهد

بسٌاری از افراد آمادگی داشتن رابطه ای جدی را ندارند. ممکن است اٌن افراد حتی 

ٌلی دوست داشته باشند؛ بسٌار نٌز دوست داشتنی باشند، ممکن است حتی شما را نٌز خ

اما چنانچه به سطح مورد قبولی از پختگی و مسئولٌت پذٌری نرسٌده باشند، احساس 

« معشوقی»خواهٌد کرد که بٌشتر ٌک بچه را به فرزند خواندگی گرفته اٌد تا اٌنکه 

لذت می برٌم، به « ناجی بودن»برای خود ٌافته باشٌد. می باٌست آن دسته از ما که از 

انتخاب همسر مصرانه به وٌژگی فوق تاکٌد داشته باشٌم؛ وگرنه در نهاٌت خواهٌد هنگام 

همسرم را بی نهاٌت دوست دارم، اما ای کاش کمی بزرگ می شد»گفت:  !» 

 

در زٌر برخی از نشانه هائی که دال بر پختگی همسرتان، در نتٌجه آمادگی او برای 

 :داشتن ٌک رابطه می باشند، آورده شده است

تان می تواند، از خود خوب مراقبت کند. و قادر خواهد بود کههمسر : 

 .برای تامٌن اقتصادی خود نتٌجه تالش کرده و نتٌجه مناسب می گٌرد

 .مکان زندگی خود را تمٌز نگه دارد

 .خوب تؽذٌه کند

ممکن است اٌنطور فکر کنٌد که شوخی می کنٌم، اما بسٌار جدی هستم! داستان های 

ا و زنهائی شنٌده اٌم که عاشق کسانی بودند که نمی توانستند از خود بٌشماری از مرده

مراقبت کنند ، بزرگساالنی بودند که همٌشه ٌا بٌکار بودند ٌا از خانواده و دوستان خود 

 .پول قرض می گرفتند و ٌا در سردرگمی زندگی می کردند

 

 دنٌای خارجی ما انعکاسی از دنٌای درونمان است

ولٌت پذٌر است؟ مسئولٌت پذٌری به اٌن معنی است که به آنچه وعده آٌا همسرتان مسئ

داده ای، عمل کنی. به اٌن معنی است که فراموش نمی کنٌد صورتحساب ها را پرداخت 

کنٌد، سر قول خود می اٌستٌد، به موقع قرار مالقاتهاٌتان می رسٌد و دٌگران را به 

مسئولٌت پذٌرٌد. « بگوئٌد»که مسئولٌت پذٌری اٌن نٌست «. نمی کارٌد»اصطالح 
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مفهوم نٌست، »عمل کردن است. مسئولٌت پذٌری ٌک « مسئوالنه»مسئولٌت پذٌری، 

است« عمل»ٌک  . 

 

باشٌم. ما « پاسخگو»و ٌا « مسئول»بخشی از پختگی و مسئولٌت پذٌری اٌن است که 

پخته نٌستند تا مسئولٌت زٌادی به بچه ها واگذار نمی کنٌم، زٌرا می دانٌم که به قدر کافی 

پٌدا می کنٌد، در واقع بچه ای را برای « ؼٌرمسئول»از عهده آن برآٌند. وقتی همسری 

 .خود ٌافته اٌد که فقط بدن و اندامی بزرگساالنه دارد

 

چنٌن همسری ممکن است دوست داشتنی باشد. حتی ممکن است شنونده و ؼمخوار 

رگساالنه و تمام عٌار را ندارد. چنانچه از خوبی نٌز باشد، اما ٌقٌناً آمادگی رابطه ای بز

اٌنکه همٌشه ماٌوس و سرخورده تان بکنند، ناراحت نمی شوٌد، می توانٌد با چنٌن کسی 

ازدواج کنٌد.هر کس استحقاق آن را دارد که دوست داشته شود. اما هر کس آمادگی 

« کودک»را ندارد. چنانچه اگر همسرتان « بالؽانه»پذٌرش مسئولٌت ٌک رابطه ی 

او شکل گرفته باشد(، می توانٌد با او رابطه ی موفقی داشته باشٌد« بالػ)»نباشد  . 

 

مفهوم نٌست، »عمل کردن است. مسئولٌت پذٌری ٌک « مسئوالنه»مسئولٌت پذٌری، 

است« عمل»ٌک  . 

 

آٌا همسرتان واجد حس احترام است؟ ٌکی از نشانه های پختگی بچه ها، حس احترام آنها 

که حرٌم هٌچ « کودکی»جهان پٌرامون آنها و مردم می باشد. به عنوان مثال نسبت به 

چٌز را محترم نمی شمارد و اسباب بازی های برادر خود را بر می دارد، باٌد بٌاموزد 

که به چٌزی که مال او نٌست، دست نزند، ٌا مثالً بعد از خوردن کلوچه و شٌر برای 

می آموزد که به وقت مادر خود احترام  عصرانه، به جای رها کردنشان روی مٌز

بگذارد و آنها را توی ٌخچال برگرداند ٌا به جای داد زدن و کوبٌدن روی مٌز رستوران، 

 .می آموزد که به محٌطی که در آن است، احترام گذاشته و رفتار خود را تعدٌل کند

 

ار چنٌن همسری ممکن است دوست داشتنی باشد. حتی ممکن است شنونده و ؼمخو

 .خوبی نٌز باشد، اما ٌقٌناً آمادگی رابطه ای بزرگساالنه و تمام عٌار را ندارد
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به منظور درک اٌنکه آٌا همسرتان مسئولٌت پذٌر است ٌا خٌر، دقت کنٌد که برای 

 :موارد زٌر چقدر احترام قائل است

، احساسات شما، حرٌم شما، وقت شما، متملکات شما، متملکات خودش، محٌط زندگٌمان

 .کارکنانش، رئٌسش، همکارانش و احساسات دٌگران

 

سؤاالتی که می توانٌد در رابطه با پختگی و مسئولٌت پذٌری از همسر آٌنده خود 

 :بپرسٌد

آٌا معموالً به موقع به قرار مالقاتهاٌتان می رسٌد؟ ٌا اٌنکه معموالً با تأخٌر می  -۱

 رسٌد؟

هستٌد )پول، سالمتی، برگرداندن تلفن « لؼٌرمسئو»در چه زمٌنه هائی بٌش از بقٌه  -۲

؟…(ها و  

آٌا تا به حال از شؽلتان اخراج شده و ٌا استعفا داده اٌد؟ در صورتی که اخراج شده  -۳

 اٌد، دالئل آن چه بوده اند؟

ظاهر می شوٌد؟« و ٌا حماٌت شونده« حماٌتگر»آٌا در روابط خود بٌشتر در نقش  -۴  

بپرسند که آٌا مسئولٌت پذٌر بوده اٌد ٌا خٌر، چه خواهند  چنانچه از اطرافٌانتانان، -۵

 گفت؟ فکر می کنٌد که مبنای اٌن قضاوت آنان بر چه اساسی است؟

 آٌا فکر می کنٌد که برای احساسات دٌگران، احترام الزم را قائل هستٌد؟ -۶

اٌن  آٌا معموالً وقتی که از دٌگران چٌزی قرض می گٌرٌد، آن را پس می دهٌد؟ آٌا -۷

 کار را به موقع انجام می دهٌد؟

 چه احساسی نسبت به زباله رٌختن در خٌابان دارٌد؟ -۸

 

گذشته از پرسٌدن سؤاالت فوق، به طرز زندگی او نٌز دقت کنٌد، سبک زندگی  :توجه

 .عملی او هر آنچه را که می باٌستی در رابطه با اٌن وٌژگی بدانٌد، به شما خواهد گفت

دات کام منبع:زٌبـــاشــو  
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 آٌا ازدواج هنوز هندوانه سربسته است؟

 

ها از اٌن اصطالح زٌاد استفاده  قدٌمی

« ازدواج هندوانه دربسته است.»کنند:  می

اٌد  منظورشان اٌن است که تا وارد آن نشده

توانٌد بفهمٌد چه در انتظارتان است.  ینم

اٌن حرؾ با توجه به رسوم گذشته که 

دختر و پسر بدون اٌنکه همدٌگر را 

کردند منطقی به  بشناسند با هم ازدواج می

هاست که دٌگر  رسد اما االن سال نظر می

هاٌی  ازدواج بدون شناخت رسم نٌست. راه

توان در دوره آشناٌی شناخت  هست که می

ی را از طرؾ مقابل به دست آورد بٌشتر

توانٌد  ترٌن موضوعاتی است که می و با آگاهی کامل وارد زندگی مشترک شد. اٌنها مهم

تان را تکمٌل  با طرؾ مقابل درباره آنها حرؾ بزنٌد و با حرؾ زدن درباره آنها شناخت

تان را به شرط چاقو بخرٌد کنٌد. با مطرح کردن اٌن موضوعات هندوانه ! 

 

هم اهداؾ مشترک دارٌد؟با   

وآمدهای خانوادگی،  ازدواج ٌعنی پٌوستن دو زندگی به ٌکدٌگر. بعد از ازواج رفت

پٌوندد. در اٌن  تر اهداؾ آٌنده شما دو نفر به همدٌگر می روابط دوستی و از همه مهم

نفر  ۲فرد در ٌک راستا قرار داشته باشد. منظور اٌن نٌست که شما  ۲حالت باٌد هدؾ 

تان مانع ٌکدٌگر نباشد.  های مشترک داشته باشٌد اما باٌد به اٌن توجه کنٌد که هدؾشؽل 

خواهد تحصٌالتش را در ٌک شهرستان تکمٌل کند،  برای مثال اگر ٌکی از دو نفر می

نفر مقابل نباٌد شؽل ؼٌرقابل انتقالی در تهران داشته باشد. قبل از ازدواج روٌاهای خود 

ٌد و درباره برآورده کردن آنها بحث کنٌد. همسر شما بهترٌن فرد را با هم درمٌان بگذار

 .برای کمک به برآورده شدن آرزوهای شماست

 

 آٌا به هم اعتماد دارٌد؟

ماه گذشته  ۶اٌد؟ آٌا او همان شخصی است که در  از همسر آٌنده خود دروغ شنٌده

اش چطور؟  ی خانوادهشناختٌد؟ او سنش را به شما دروغ نگفته بود؟ درباره وضع مال می
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ها بخشی از اعتماد شما را از بٌن  درباره ماشٌنش، کارش و... هرکدام از اٌن دروغ

تان  ها ٌادتان بٌاٌد و زندگی برد. کافی است ٌک مشکل کوچک پٌش بٌاٌد تا باز دروغ می

 .را تلخ کند

 

 به بچه فکر کنٌد

ای و در عٌن حال  ای است؟ درست است. بچه ٌک موضوع خٌلی کلٌشه خٌلی کلٌشه

گردد و الزم است  دار شدن برمی بسٌار مهم است. بخش زٌادی از فلسفه ازدواج به بچه

ها  نفر درباره داشتن فرزند با هم توافق داشته باشٌد. ممکن است همسرتان سال ۲شما 

فرزند را داشته باشد در حالی که شما به داشتن ٌک فرزند متماٌل  ۴آرزوی داشتن 

کنٌد و بعد از آن درباره  تان باشد اگر فکر کنٌد در حال حاضر ازدواج میباشٌد. ٌاد

بردار نٌست.  فرزند داشتن تصمٌم خواهٌد گرفت، سخت در اشتباهٌد. اٌن موضوع شوخی

تر درباره داشتن بچه که الزم است درباره آن فکر کنٌد اٌن است  ٌک موضوع خصوصی

فردی که قصد ازدواج با او دارٌد به عنوان که آٌا واقعا دوست دارٌد فرزندتان را با 

تواند پدر ٌا مادر خوبی باشد؟ و از  همسرتان شرٌک شوٌد؟ آٌا نامزد شما به نظرتان می

تر آٌا دوست دارٌد او مادر ٌا پدر فرزندتان باشد؟ به اٌن سؤال در تنهاٌی فکر  همه مهم

تان مجسم کنٌد. پاسخ به  رزندانکنٌد و سعی کنٌد زندگی آٌنده خود را همراه با فرزند ٌا ف

تان کمک کند تواند تا حد زٌادی به شما در انتخاب اٌن سؤال می . 

 

دانٌد؟ آٌا قوانٌن زندگی مشترک را می  

طور که زمان مجردی  توانٌد آن زندگی مشترک برای خودش قواعدی دارد. شما نمی

د بار در هفته ٌکدٌگر بودٌد در زندگی مشترک هم باشٌد. افراد در دوره نامزدی فقط چن

روند، فرق دارد.  شان با وقتی با همسرشان زٌر ٌک سقؾ می بٌنند و شکل روابط را می

تان. ببٌنٌد تواناٌی از  در اٌن مورد هم به خودتان فکر کنٌد و هم به همسر آٌنده

تان را  خودگذشتگی را دارٌد؟ آٌا حاضرٌد بخشی از وقت، تفرٌحات وروابط دوستانه

گی مشترک کنٌد ٌا نه. درباره همسرتان هم فکر کنٌد. درباره ارتباط او با فدای زند

اش بررسی  توانٌد رفتارش را با اعضای خانواده اش سوال کنٌد و تا جاٌی که می خانواده

کند. به  کنٌد. به احتمال زٌاد بعد از گذشت چند سال روابط او با شما به آن سمت مٌل می

پسندٌد ٌا نه.  اش می پذٌری او را در قبال خانواده و مسئولٌت اٌن فکر کنٌد که آٌا روابط

در عٌن حال به اٌن فکر کنٌد که آٌا آمادگی وفاداری را دارٌد؟ شما قرار است درباره 
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بقٌه عمرتان تصمٌم بگٌرٌد. بنابر اٌن الزم است درست درباره همان بازه زمانی فکر 

 .کنٌد

 

 درباره کار با هم توافق دارٌد؟

ها  ها از بعضی شؽل از مردها دوست ندارند همسرشان کار کند. خٌلی از زن خٌلی

آٌد. به احتمال زٌاد شؽل همسر آٌنده شما مشخص است. درباره آن با هم  شان نمی خوش

پسندٌد که چه بهتر! اما اگر آن را دوست ندارٌد، الزم است  حرؾ بزنٌد. اگر آن را می

گٌری درباره کار به صالح شما نٌست.  کردن تصمٌمدرباره آن به توافق برسٌد. موکول 

دو طرؾ باٌد وقت آزاد خود را به طور کامل مشخص کنند تا بعدها درگٌری و مشکل 

پٌش نٌاٌد. شاٌد شما روزهای تعطٌل عادت داشته باشٌد به استخر بروٌد اما همسرتان سر 

ٌد به اٌن فکر کنٌد که اش را در اٌن روزها ترجٌح دهد. در عٌن حال با زدن به خانواده

برٌد؟  آٌا وقت گذراندن با او را دوست دارٌد ٌا نه؟ از تفرٌح کردن با او لذت می

پسندٌد؟ حاضرٌد او را برای ٌک مدت طوالنی تحمل کنٌد؟ دوستانش را می  

 

چٌز دٌگری که الزم است درباره آن به توافق برسٌد موضوع کارهای خانه است.  

در کارهای  ۲تر اٌن است که هر  کنند و هم مردها، منصفانه ر میها کا امروزه که هم زن

خانه شرٌک باشند. بهتر است قبل از ازدواج اٌن موضوع را مشخص کنٌد تا از 

های بعدی جلوگٌری شود دلخوری . 

 

 درباره مسائل مالی به توافق برسٌد

ٌک خانواده های ازدواج اشتراک در مسائل مالی است. شما بعد از ازدواج  از مشخصه
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توانٌد به خانواده خودتان فکر کنٌد. شما و پدرتان چه  سازی می خواهٌد بود. برای شبٌه

حالتی در مورد پول دارٌد؟ درباره همسرتان هم کم و بٌش اٌنگونه خواهٌد بود. بعضی 

های جداگانه  شوند و هر کدام حقوق و حساب از زوجٌن کمتر در مسائل مالی شرٌک می

شوند. شما باٌد سبک خودتان را انتخاب کنٌد ولی  بٌشتر با هم مشترک می دارند و بعضی

صورت شما با هم شرٌک خواهٌد بود. باٌد به اٌن موضوع فکر کنٌد که آٌا  ۲در هر 

توانٌد در مورد پول راحت با هم صحبت کنٌد ٌا نه. آٌا حاضرٌد صادقانه مٌزان درآمد  می

مٌان بگذارٌد و آٌا اٌن از خود گذشتگی را دارٌد که اگر تان در تان را با همسر آٌنده ماهانه

الزم شد درآمدتان را برای زندگی مشترک هزٌنه کنٌد؟ در دوره آشناٌی و دوره پٌش از 

بخورٌد.  ازدواج معموال بر سر خرٌد لوازم مورد نٌاز زندگی ممکن است به مشکل بر

توانٌد با سلٌقه  د؟ اگر به هٌچ وجه نمیتوانٌد اٌن مشکالت را به آسانی حل کنٌ ببٌنٌد آٌا می

مالی طرؾ مقابل هماهنگ شوٌد، الزم است پٌش از ازدواج با ٌک مشاور مشورت 

 .کنٌد

 

دانٌد؟ خلق و خوی او را می  

اٌد؟ موقع عصبانٌت، ؼم، دعوا ٌا  های سخت دٌده آٌا تا کنون همسرتان را در موقعٌت

انی شخصٌت دٌگری از خود بروز های بحر دلخوری. خٌلی از افراد در موقعٌت

اٌد حتما به اٌن  دهند. اگر به اندازه کافی در دوره نامزدی با هم معاشرت کرده می

توانٌد  کننده است. شما نمی اٌد. رفتار طرؾ مقابل در بحران تعٌن ها برخورد کرده موقعٌت

کل گاه با هم به مش تضمٌن کنٌد همٌشه در زندگی شراٌط خوب و خوش باشد و هٌچ

 .برنخورٌد

 

شناسٌد؟ ٌکدٌگر را خوب می  

هٌچ آدمی کامل نٌست. شما باٌد تمام جوانب منفی همسرتان را بدانٌد و با توجه به آنها 

درباره او قضاوت کنٌد. دقت کنٌد وجه منفی همسر آٌنده شما نباٌد نقطه ضعؾ خودتان 

افراد معاشرتی عالقه تان در جمع خجالتی است اما شما به  باشد. فرض کنٌد همسر آٌنده

دارٌد. اگر ماٌل هستٌد اخالقی را در همسرتان عوض کنٌد باٌد او را در جرٌان بگذارٌد. 

توانٌد پٌش از ازدواج به  ای است که می بدترٌن جمله« شود بعدا درست می»جمله راٌج 

 .آن فکر کنٌد

 منبع:مجله زندگی اٌده ال
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 نکات کنکوری روز خواستگاری
 
 

 

 نکات کنکوری روز خواستگاری

در روز خواستگاری شما زٌر ذره بٌن همه هستٌد. 

اٌن که چطور رفتار می کنٌد، چطور صحبت می کنٌد و حتی چطور لباس پوشٌده اٌد، 

ست. بنابراٌن اٌن نکته ها را بخوانٌد و سعی کنٌد روی قضاوت خانواده دختر تاثٌرگذار ا

مراقب رفتارتان باشٌد. منظورمان البته اٌن نٌست که نقش بازی کنٌد. فقط سعی کنٌد 

 .رفتار شاٌسته ای داشته باشٌد

 

 دقت کنٌد

قرار است ٌک عمر با هم زندگی کنٌد، پس به رفتار و گفتار همدٌگر دقت کنٌد نه اٌنکه 

قالی و مارک تلوٌزٌون و پرده های قشنگ اتاق باشد. مثال موقع حرؾ حواستان به گل 

زدن توجه کنٌد ببٌنٌد که طرؾ مقابلتان می تواند چهارتا جمله درست و حسابی بگوٌد؟ 

 .اگر نه که کال بی خٌال شوٌد

 

 موباٌل خاموش

تٌد نه همان اول کار، موباٌلتان را خاموش کنٌد تا نشان دهٌد برای بقٌه اهمٌت قائل هس

 .اٌنکه مدام سرتان توی موباٌل و پٌامک دادن و انگری بردز باشد

 

 خودتان باشٌد

شما هر چقدر هم که بازٌگر خوبی باشٌد، باالخره ٌک روز لو می روٌد. پس سعی کنٌد 

سال سن نهاٌتا دو سال سابقه  ۲۵خودتان باشٌد و دروغ نگوٌٌد. ؼلو هم نکنٌد. شما با 

ا توقع بٌل گٌتس بودن ندارد. دخترها هم الکی کالس نگذارند که کار دارٌد. کسی از شم

تا خواستگار دارند، تابلو می شوند ۲22هر روز  . 

 

 البی کنٌد

خانواده تان را نفروشٌد اما اگر نظرتان درباره هم مثبت بود، ٌکسری قرار و مدار را 
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ه با هم به توافق همانجا توی جلسه دو نفره تان بگذارٌد. مثال همانجا سر تعداد مهرٌ

 .برسٌد. البته توافق نهاٌی قطعا با نظر پدر و مادرتان انجام می شود

 

 آراٌشگاه بروٌد

باشٌد هم « مرد»همسر آٌنده به ظاهر شما اهمٌت می دهد. برای او مهم است که شما هم 

خوشتٌپ. برای همٌن سعی کنٌد قبل از خواستگاری آراٌشگاه بروٌد و خالصه صفاٌی به 

روٌتان بدهٌد. اٌن درست است که شما اهل کتاب و مطالعه هستٌد ولی خب قطعا  سر و

 .هٌچ دختری حاضر نٌست با بن الدن ازدواج کند

 

 عطر بزنٌد

واقعا مهم است. اٌنکه بوی خوبی بدهٌد در نظر طرؾ مقابل تاؼثٌر بسٌار زٌادی دارد. 

ان بدهٌد ٌک ضد عرق بخرٌد، هزار توم ۵حاال اگر عطر و ادکلن دم دستتان نبود، الاقل 

 .مخصوصا در فصول گرم سال، به شدت توصٌه می گردد

 

 پوآرو نشوٌد

تحقٌق بکنٌد اما به اندازه. نروٌد توی تمام نقاطی که خانواده طرؾ مقابل ٌک روز از 

آنجا رد شده و از مردم پرس و جو کنٌد. هٌچ کس در طول زندگی اش بدون اشتباه 

خودی مته به خشخاش نگذارٌد که چرا پسرعمه داماد بزرگتان دو نبوده، برای همٌن بی 

 روز در بازداشتگاه بوده؟

 

 جنبه داشته باشٌد

شما که بهترٌن انسان روی کره زمٌن نٌستٌد، پس ٌک درصد هم احتمال بدهٌده که 

خانواده عروس، با اٌن وصلت مخالفت کنند. برای همٌن جنبه داشته باشٌد و از خودتان 

درنٌاورٌد. چٌزی که زٌاد است، دختر خوب دم بخت ژانگولر . 

 

 زٌاد حرؾ نزنٌد

اصال بزرگتر برده اٌد برای چه؟ آثار باستانی که با خودتان حمل نمی کنٌد. بگذارٌد آنها 

 .بٌشتر صحبت کنند و هر جا نظرتان را خواستند وارد بحث شوٌد
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 کم بخورٌد

اهٌد بروٌد خواستگاری همه کارهاٌتان اٌن ٌک توصٌه دوستانه است. قبل از اٌنکه بخو

را در خانه بکنٌد! مفهوم؟! آنجا هم آنقدر نخورٌد که مجبور شوٌد با خجالت آدرس 

 !دستشوٌی را بپرسٌد. خواستگار که دستشوٌی نمی رود

 برگرفته از: همشهری جوان
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 چرا زن باٌد از مرد کوچکتر باشد
 
 

 

فرهنگ سنتی اٌران می گوٌد بزرگتر بودن مرد 

در ازدواج ٌک ارزش است و حتی در محافل 

و مناطق روستاٌی هم، شعرهاٌی در اٌن خصوص سروده اند، بنابراٌن اٌن گونه به نظر 

شکست مواجه می می رسد که اگر اٌن ازدواج ها محکم نباشد، در مدت کوتاهی با 

شود.جامعه شناسان دالٌل گوناگونی را در اٌن خصوص برمی شمارند. آنان معتقدند رشد 

علمی و فرهنگی زنان و به دست گرفتن بازار کار و کسب و دٌگر موفقٌت های 

و تماٌل مردهای جوان برای ازدواج با آنان نقش داشته است، اما   اجتماعی در رشد آنان

ٌش سن ازدواج و بعد اقتصادی، از مهمترٌن عوامل چنٌن پٌوندهای از سوی دٌگر، افزا

 .زناشوٌی است

 

ازدواج زن با مردی که از خودش کوچکتر است، از دٌد جامعه شناسان ؼٌر از ُبعد 

اقتصادی، به مسائل عاطفی و احساسی مربوط است. برخی جوانان با توجه به باال بودن 

کن است تحت تأثٌر قرار بگٌرند و ترجٌح بدهند هوشی که زن در برخی موارد دارد، مم

سال از خودشان بزرگتر است. بخصوص که در ٌک  ۱2با زنی ازدواج کنند که حتی تا 

سن خاص زن خٌلی بهتر می تواند مرد را رام کند. اگر آن زن از موقعٌت اجتماعی و 

ٌرا پسرانی که اقتصادی خوبی هم برخوردار باشد که اٌن کار آسان تر انجام می گٌرد، ز

حداقل لوازم زندگی را دارند برای فرار از به دست آوردن اٌن امکانات، ترجٌح می دهند 

 .چنٌن ازدواج هاٌی داشته باشند

 

در ازدواجی که مرد بر پاٌه عشق و ٌا ثروت خود را راضی کرده است که با زنی 

اده می شود و ٌا اٌن بزرگتر از خود ازدواج کند دو حالت پٌش می آٌد: ٌا زن حاکم خانو

مرد است که از قدرت برخوردار است. زٌرا مردی که با توجه به شراٌط اقتصادی زن 

ازدواج کرده است، برنامه رٌزی می کند که چگونه از آن استفاده کند. در چنٌن شراٌطی 

 .معموالً جوان بودن خود را بهانه ای برای اخاذی قرار می دهد و زن نٌز کوتاه می آٌد

 

دسرهای ازدواج با فاصله سنی معکوسدر  
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از نظر روان شناسی زن ها زودتر از مردها نسبت به مسائل زندگی عاقل تر می شوند 

و درکشان از مسائل درون خانواده و زندگی عمٌق تر است،بنابراٌن مسئولٌت پذٌرند و ٌا 

به طور  بٌشتر در اٌن زمٌنه ها فکر می کنند. حال اگر زنی چند سالی بزرگتر باشد،

ناخودآگاه انتظار دارد که مرد هم همانند او فکر کند و مسائل را بسنجد، برای همٌن 

زمانی که انتظارش برآورده نمی شود، اٌن تصور تداعی می شود که مرد نسبت به خانه 

و خانواده بی مسئولٌت است و در نهاٌت تنش فضای خانواده را پر می کند. از سوی 

بزرگتر از خودش ازدواج می کند، ممکن است پس از چند سال دٌگر، مردی که با زن 

 .زندگی، با فرسوده شدن جسم زن، احساس ضرر کند

 

به همه اٌن موارد سال های محدود فرزند آوری در زنان و نامحدود مردان را از نظر 

نباٌد دور داشت. در مواردی که زن اختالؾ سنی زٌادی با شوهرش دارد، ممکن است 

به دالٌل مختلؾ به تاخٌر افتد و برای همٌشه امکان مادر شدن را از دست  باروری اش

بدهد. در شراٌطی که شوهرش همچنان نخواهد و ٌا نتواند امکان پدر شدن خود را از 

دست بدهد و اٌن موضوع خود عامل تنش های همٌشگی اٌن دسته از همسران خواهد 

 .شد

 

ودن سن دختر از پسر مطرح است، عدم تقاضا های با بٌشتر ب نکته دٌگری که در ازدواج

در روابط عاطفی و هٌجانی بوٌژه روابط جنسی در بٌن زوجٌن خواهد بود چرا که 

اصوال مردان در مٌانسالی از انرژی باالٌی به وٌژه در مسائل جنسی برخوردارند و 

ناشوٌی و زنان در سنٌن باالتر پاسخگوی تمام نٌاز مردان نخواهند بود و اٌن تعارضات ز

سرخوردگی در روابط اتفاق می افتد که نتاٌج آن می تواند باعث شکست در ازدواج، 

 .طالق، ازدواج مجدد ٌا بدتر از آن باعث روابط خارج از محٌط زناشوٌی شود

 

ها عدم پذٌرش اقتدار و مدٌرٌت مرد است. در اٌن  از دٌگر مشکالت اٌن گونه ازدواج

ها  قش ها اتفاق می افتد. معموال زنان در اٌن ازدواجازدواج ها به نوعی جابجاٌی ن

خواسته و ٌا ناخواسته به دالٌل سن باالتر و داشتن تحصٌالت باالتر نقش مادرانه، 

توصٌه گرانه و نصٌحت گرانه پٌدا می کنند و اٌن از نظر روانشناختی مخل ٌک زندگی 

 .خوب و خوشبخت خواهد بود
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دواج اٌن است که سن پسر کمی از سن دختر بٌشتر بهترٌن و معمولی ترٌن وضعٌت از

باشد، ٌا حداقل مساوی باشند به عنوان مثال اختالؾ سنی ٌک تا پنج سال باشد و اٌن 

های اخٌر الگوی  موضوع دالٌل مهمی دارد. اٌن در حالی است که ظاهراً در سال

هاٌی هستٌم  اختالؾ سنی مٌان زوج و زوجه تؽٌٌر کرده است و به تدرٌج شاهد ازدواج

سال و در مواردی به  ۳که زن بزرگ تر از مرد است و اٌن اختالؾ سنی به ٌک تا 

رسد سال هم می ۱2بٌش از اٌن و حتی تا  . 

 

های دٌگری  البته ٌک نکته مهم اٌن است که اگر ازدواج سنجٌده و آگاهانه باشد و مولفه

باٌی و... وجود داشته باشد مانند تحصٌالت باال، شؽل خوب، خانواده اصٌل و معتبر، زٌ

که بتواند باالتر بودن سن دختر را بپوشاند، تا دو سال بزرگتر بودن دختر نسبت به پسر 

آورد. شراٌط فٌزٌکی و فٌزٌولوژی مرد و زن باٌد در نظر گرفته  مشکل چندانی پٌش نمی

و احاطه ها، مٌزان نفوذ  شود که در افراد مختلؾ، متفاوت است. همچنٌن شراٌط خانواده

 .خانواده بر فرزند نٌز می تواند در اٌن موضوع تاثٌر داشته باشد

 

در پاٌان به ٌاد داشته باشٌد ازدواج زن با فرد سن پاٌٌن تر به معنای بدبخت شدن نٌست 

های خوشبخت نٌز در مٌانشان دٌده می شود و در مجموع  چرا که در مواردی خانواده

ها خوب باشد  تر باشد اما اگر نهاٌتا ساٌر شاخصهتاکٌد می شود سن آقا از خانم بٌش

همسان بودن سن در مواردی اشکال ندارد و در موارد کمتر معمولی که سن خانم باالتر 

شود حتماً از اٌن نوع ازدواج پرهٌز شود باشد توصٌه می . 

 منبع: گروه خانواده پرداد / منبع خانواده سبز
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هاٌی برای شناخت پٌش از ازدواج توصٌه  
 

 

کننده است. باٌد  ها مهم و تعٌٌن های قبل از ازدواج برای بسٌاری از زوج دوران آشناٌی

نند طرز همدٌگر را بشناسند و با خصوصٌات اخالقی و رفتاری هم آشنا شوند. باٌد بدا

توانند زٌر ٌک سقؾ با هم  ی مسائل گوناگون چٌست و آٌا در مجموع می فکرشان درباره

هاست و به قول  تر از اٌن حرؾ زندگی کنند؟ به هر حال موضوع ازدواج بسٌار پٌچٌده

ها و رعاٌت  ها مانند هندوانه دربسته است. اما با کمی دقت و توجه به رفتار قدٌمی

توانٌم بخشی از اٌن هندوانه را قبل از ازدواج باز کنٌم تا  ن میهای کارشناسا توصٌه

ها پشٌمان نشوٌم ی انتخاب درست شرٌک زندگی به اطمٌنان برسٌم و بعد درباره . 

 

ها از  شوند. برخی های گوناگون باهم آشنا می در مراحل پٌش از ازدواج افراد به شٌوه

های کاری  د. برخی دٌگر در محٌطشون طرٌق دوستان ٌا اقوام به ٌکدٌگر معرفی می

ای هم از طرٌق مراجعه به وب  گٌرند. عده بٌنند و تصمٌم به ازدواج می همدٌگر را می

اندازی شده است نسبت به  های ازدواج که با همکاری سازمان ورزش و جوانان راه ساٌت

آن روندی  تر از های آشناٌی مهم است اما مهم کنند. اٌن شٌوه انتخاب همسرشان اقدام می

شوند کنند و برای زندگی مشترک آماده می ها قبل از ازدواج طی می است که زوج . 

 

وآمد برای شناخت بٌشتر رفت  

های مختلفی باهم آشنا شوند و در اٌن زمٌنه محدودٌتی وجود  توانند به شٌوه افراد می

ی خانواده گٌرند، مهم است از نظر اعضا ندارد. اما زمانی که برای ازدواج تصمٌم می

شود از  کنند ممکن است تصمٌم آنها هٌجانی باشد، توصٌه می بهره بگٌرند. اگر فکر می

ی مشکالت هستند.  مشاور کمک بگٌرند. اٌنطور تصور نکنند خودشان قادر به حل همه
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قبل از ازدواج تعهدی وجود ندارد، اما اگر انتخاب صحٌح نباشد در آٌنده مشکالتی اٌجاد 

شود می . 

 

ها قبل از ازدواج با خصوصٌات رفتاری و اخالقی هم آشنا شوند، باٌد  که زوج اٌن برای

ها برای اٌنکه بفهمند پسری برای  وآمد داشته باشند. در گذشته برخی از خانواده باهم رفت

وآمد وجود نداشته  دادند. تا زمانی که رفت ازدواج مناسب است، تحقٌقاتی را انجام می

ی ارتباطی  ماند. از سوی دٌگر وسٌله ها نامعلوم باقی می د و خانوادهباشد، رفتارهای افرا

شان است، که وجه تماٌز انسان با موجودات دٌگر هم همٌن قدرت سخنوری  ها زبان انسان

است. زبان برای صحبت کردن است. پس بهتر است دختر و پسر قبل از ازدواج و 

ها  ی، برقراری ارتباط با خانوادهی زندگ ی مهرٌه، نحوه شروع زندگی مشترک درباره

 .و... باهم صحبت کنند

 

ها، تا قبل از برگزاری  بٌنٌم به دلٌل باورها ٌا تعصبات خانواده متأسفانه در مواردی می

طور مثال ممکن است پدر خانواده  شود. به وآمدهای کمی انجام می مراسم عقد، رفت

طور  ها و همٌن نٌن شراٌطی خانوادهاجازه ندهد دختر با خواستگارش بٌرون برود. در چ

وجو کنند و  توانند با همٌن مٌزان ارتباط ٌا ارتباطات تلفنی از هم پرس دختر و پسر می

ای  توانند در حضور خانواده در گوشه شان را بپرسند. حتی دختر و پسر می سۆاالت

ار و صحبت کنند. والدٌن دختر باٌد بدانند ؼرض ازدواج است و هٌچ پسری برای آز

توانند در اٌن زمان تلفنی  ها می رود. مادر ی کسی نمی اذٌت برای خواستگاری به خانه

های  باهم حرؾ بزنند، دختر و پسر در محل کار همدٌگر را ببنند و... به هر حال راه

ها به دلٌل وجود تعصبات، بعضی  مختلفی برای حرؾ زدن هست. اما در برخی خانواده

کنند ٌا پس از ازدواج به دلٌل نداشتن شناخت کافی، با مشکالت  از دختران ازدواج نمی

شوند رو می مختلفی روبه . 

  

 پرسٌدن عٌب نٌست

های قبل از ازدواج که به شناخت رفتارهای  ی آشناٌی ترٌن نکات در زمٌنه ٌکی از مهم

ی آنها  ها تا زمانی که درباره است. درواقع رفتار« سۆال پرسٌدن»کند  فردی کمک می

های قبل از ازدواج  مانند. بنابراٌن بهتر است افراد در آشناٌی حبت نشود، ناشناخته میص

ی هر موضوعی که  باهم صحبت کنند و ارتباط بٌشتری داشته باشند. آنها باٌد درباره
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شان سۆال كنند. شاٌد  شان مهم است از همسر آٌنده برای

قبل از ازدواج فرد خودش را از هر نظر خوب 

زند، رفتارهاٌش معلوم  د، اما وقتی حرؾ میده نشان 

شود می . 

 

زنند بهتر است  وقتی افراد قبل از ازدواج باهم حرؾ می

ها و نظرات قبل از ازدواج، در  بدانند خٌلی از حرؾ

طور مثال  شوند. به رفتارهای پس از ازدواج ظاهر می

ز ازدواج فکرش گوٌد مخالؾ کارکردن خانم در محٌط مردانه است، پس ا آقاٌی که می

شود عوض نمی . 

 

حرؾ است، باٌد از اٌن رفتار  بٌند آقاٌی کم های قبل از ازدواج می اگر خانمی در معاشرت

بفهمد اٌن آقا زٌاد اهل صحبت نٌست. بنابراٌن اگر دوست دارد شوهرش بٌش از اٌنها 

 .حرؾ بزند و ساکت نباشد باٌد به اٌن نکته توجه کند

 

شوند. ازدواج مهم  ی پٌش از ازدواج خٌلی از رفتارها معلوم میها به هر حال با صحبت

ی آن نباٌد خٌلی زود تصمٌم گرفت. وقتی مورد مناسبی  است و باٌد انجام شود اما درباره

پٌدا شد باٌد روی آن فکر کنٌد و با عجله تصمٌم نگٌرٌد. اگر ازدواج بدون شناخت کافی 

. در چنٌن شراٌطی اگر ازدواج به طالق و عجوالنه انجام شود، تصمٌم درستی نٌست

ای هم به دنٌا آمده باشد  گذارد و اگر اٌن وسط بچه منجر شود اثرات بدتری برجای می

شوند مراتب بٌشتر می مشکالت به  

 

. 

 

 شناساٌی مرد خسٌس

ٌکی از خصوصٌاتی که ممکن است برخی از مردها داشته باشند، خساست است. اٌن 

ای به  دهد. وقتی خانواده ل از ازدواج هم خودش را نشان میوٌژگی در رفتارهای قب

توانند با  ها می دهند باهم معاشرت داشته باشند و بٌرون بروند، خانم دختر و پسر اجازه می

طور مثال به  توجه به چند رفتار به ظاهر ساده به اٌن خصوصٌت رفتاری پی ببرند. به

http://www.beytoote.com/wedlock/danestani/Recommendations3-recognition-marriage.html
http://www.beytoote.com/wedlock/danestani/Recommendations3-recognition-marriage.html
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کند ٌا نه و ... ٌکی از  برد، تعارؾ می یاٌن نکته توجه کنند که پسر آنها را کجا م

گفت برای آشناٌی قبل از ازدواج دوبار با آقاٌی  کنندگان من خانمی بود که می مراجعه

بٌرون رفته است و آقا آنقدر او را در ماشٌن چرخانده که سردرد گرفته است. مدام 

مٌوه هم برای  آبگرفته، حتی ٌک  کرده است و از جاهای مختلؾ اٌراد می جوٌی می بهانه

 ...خانم نخرٌده است و

 

عالوه بر اٌن، مراسمی مانند روز تولد ٌا روز زن وجود دارد که بهتر است مردها 

ها بخرند. به هر ترتٌب نوع خرج کردن مهم است  ای برای خانم عنوان خواستگار هدٌه به

ان در قالب ش دهند. پس از ازدواج هم رفتارهای و افراد خسٌس زود خودشان را لو می

کنند به دلٌل  کند. خٌلی از افرادی که برای مشاوره مراجعه می خرجی ندادن بروز می

کند که در شهر  اند. مرد به مادر خودش نگاه می شان افسردگی گرفته خساست شوهران

خرٌده است. در نتٌجه توقع  کوچکی زندگی کرده و هر چند سال ٌکبار فقط ٌک چادر می

همسرش دارد و خٌلی از انتظارات دختران امروزی را نادٌده  چنٌن رفتاری را از

کند گٌرد. به هر حال زندگی با مرد خسٌس مشکالت زٌادی را اٌجاد می می . 

 

 هشدار برای اعتٌاد و بٌکاری

زنند که  ی رفتارهاٌی حرؾ می کنند درباره برخی از افرادی که برای مشاوره مراجعه می

طور مثال از قبل  پوشی کرده بودند. به ده و چشمقبل از ازدواج از همسرشان دٌ

اند همسرشان معتاد است ٌا کار ندارد، اما باز هم با او ازدواج کرده بودند دانسته می .  

 

کند، بعد مشکالتش  گٌرد و ازدواج می گوٌند طرؾ زن می ها می گاهی اوقات هم خانواده

ار است، پس از ازدواج هم چنٌن شود. اگر فردی قبل از ازدواج فردی تنبل و بٌک حل می

دهد. بنابراٌن الزم است قبل از ازدواج به وجود چنٌن رفتارهاٌی  رفتاری را ادامه می

 .دقت شود

 

اشتؽال مردها اهمٌت زٌادی دارد. مهم است مرد قبل از ازدواج تواناٌی مالی الزم را 

اما نه خٌلی زٌاد. وقتی توانند تا حدودی کمک کنند،  ها می داشته و مستقل باشد. خانواده

گٌرد و شاٌد  اش تأثٌر می شود فرد از خانواده های مالی خانواده بٌشتر می کمک

رو کند ها را با مشکالتی روبه هاٌی پٌش بٌاٌد که زوج دخالت . 
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وآمد با مجردها رفت  

شــان حساس  شان با دوستان وآمد شوهران ها نسبت به رفت وٌژه خانم گروهی از افراد و به

کنند چنٌن  دانند. به همٌن دلٌل تصور می هســـتند و چنٌن رفتاری را مناسب نمی

ها باٌد بدانند وقتی همسرشان  که اٌن خانم ارتباطاتی باٌد محدود ٌا قطع شود. در صورتی

تواند اٌن ارتباط را قطع کند.  کند، نمی وآمد می هاست با آنها رفت دوستانی دارد که مدت

رهاٌی باٌد مدٌرٌت شود، هر دو طرؾ شراٌط را در نظر بگٌرند و چنٌن روابط و رفتا

های نامعمول نداشته باشند وآمدها درخواست ی اٌن رفت قبل و بعد از ازدواج درباره . 

 منبع: سپٌده داناٌی
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برای افزاٌش تعداد خواستگارهای تانراه هاٌی   

 
 
 

 

ما در اٌن مطلب به بررسی رفتارهاٌی که باٌد انجام داد تا خواستگاران بٌشتری داشت 

 :پرداخته است، که در ادامه بخش هاٌی از آن را می خوانٌد

 

اٌن روزها انتخاب ٌک همسر مناسب برای بسٌاری از جوانان ٌک دؼدؼه اساسی است. 

ای دخترخانم ها که شاٌد قدرت انتخاب کمتری داشته باشند و باٌد در به خصوص بر

انتظار آمدن ٌک خواستگار خوب بنشٌنند. البته اٌن به آن معنی نٌست که دخترخانم ها 

هٌچ نقشی در اٌن باره ندارند آن ها می توانند با پٌشه کردن برخی منش ها و البته دوری 

استگاران بٌشتری داشته باشند. امروز در اٌن کردن از بعضی رفتارها و کردارها خو

مقاله می خواهٌم درباره همٌن رفتارها و کردارها صحبت کنٌم. البته باٌد به دخترخانم ها 

اٌن مسئله را ٌادآوری کرد که نباٌد اجازه دهند نگرانی از اٌن مسئله تمام زندگی و آٌنده 

 .شان را مختل کند

 

مشکالت روحی و خلقی و ٌک دختر خانم مجرد با روح باٌد بٌن ٌک دخترخانم مجرد با 

و روان سالم حتما دومی را انتخاب کنند، زٌرا در اٌن صورت است که می توانند دٌر ٌا 

زود ازدواج مناسبی داشته باشند. فراموش نکنٌد کم نٌستند افرادی که اگرچه کمی دٌرتر 

ٌن مطلب به بررسی رفتارهاٌی که ازدواج کرده اند ولی ازدواج موفقی داشته اند. ما در ا

باٌد انجام داد تا خواستگاران بٌشتری داشت پرداخته است، که در ادامه بخش هاٌی از آن 

 :را می خوانٌد
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 به دنبال فرد اٌده آل نباشٌد

خود را پٌدا کنند. « فرد اٌده آل»بٌشتر افراد وقت زٌادی را صرؾ می کنند تا بتوانند 

ه هستٌد توصٌه می کنٌم با چشمانی باز پٌش روی تان را نگاه اگر شما هم جزو اٌن دست

 .کنٌد

البته منظور ما اٌن نٌست که به اولٌن خواستگارتان پاسخ مثبت بدهٌد. ولی کمال گراٌی 

 !هم ممنوع

 

 باوقار باشٌد

بٌشتر مردان به دنبال زنی خاص می گردند که تا پاٌان عمر کنارش بماند و با او پٌر 

اهل شکوه و شکاٌت نٌست ٌا با نق نق کردن روزش را خراب نمی کندشود. زنی که  . 

مردها ٌک زن منطقی و با حساب و کتاب می خواهند که آنها را در سراسر زندگی شان 

حماٌت کند و در موقعٌت های حساس همٌشه بتوانند روی کمکش حساب کنند. پس با 

قار داشته باشٌددوری کردن از برخی رفتارهای سبک، شخصٌتی متٌن و باو . 

 

 زٌباٌی همه چٌز نٌست

آنان همه « زٌباٌی و وضعٌت ظاهری»شاٌد برخی از دخترخانم ها به اشتباه فکر کنند 

آن چٌزی است که پسران در انتخاب همسر آٌنده خود مالک و معٌار قرار می دهند. از 

برای زٌباتر  اٌن رو با پناه بردن به لوازم آراٌشی ٌا حتی عمل های جراحی سعی دارند

شدن تؽٌٌری در ظاهر خود اٌجاد کنند. اما بد نٌست بدانٌد که اوال معٌارهای زٌباٌی نسبی 

است و از فردی به فرد دٌگر متفاوت است، همچنٌن پسرانی که به پختگی رسٌده باشند، 

بٌشتر از آن که در زٌباٌی چهره متوقؾ شوند به ظرافت ها و زٌباٌی های رفتاری شما 

ی کنند. از سوی دٌگر برخی از دخترخانم ها نٌز فقط و فقط منتظر خواستگاری توجه م

خوش تٌپ هستند، اگر جزو اٌن دسته از دخترخانم ها هستٌد بهتر است که خٌلی در قٌد 

 .و بند قٌافه نباشٌد چون قٌافه خوب الزاما به معنی داشتن شخصٌت خوب نٌست

 

 وسواس را کنار بگذارٌد

و وسواس های بی مورد را کنار بگذارٌد، اگر خواستگارهاٌی دارٌد کاری ها   محافظه

که حاضر نٌستٌد حرؾ های شان را بشنوٌد ٌا اگر گاهی فامٌل و دوستان تان کسی را 

برای ازدواج به شما معرفی می کنند اما شما اهمٌتی نمی دهٌد، باٌد کمی در نگاه تان 
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ند همسر خوبی برای شما باشد. از آمدن تجدٌدنظر کنٌد. شاٌد ٌکی از همٌن موارد بتوا

هابا خواستگار های تان صحبت کنٌد  خواستگار نترسٌد و چند هفته ای زٌر نظر خانواده

و بعد تصمٌم بگٌرٌد، مشکالت کوچک آدم ها را بهانه نه گفتن نکنٌد. فراموش نکنٌد که 

اٌراد گرفت.  هر کسی با هر شخصٌتی هم که باشد، مشکالتی دارد که می توان از آنها

مهم اٌن است که به وٌژگی های برجسته او نظرکنٌد، شما نمی توانٌد ٌک شخصٌت بی 

 .عٌب و نقص را به عنوان همسرتان انتخاب کنٌد چون اصال چنٌن شخصٌتی وجود ندارد

اما سعی کنٌد فردی را انتخاب کنٌد که بتوانٌد با مشکالتش کنار بٌاٌٌد و مدام به خاطرش 

صبانی نشوٌدافسرده ٌا ع . 

 

 بگوٌٌد که توقعی ندارٌد

از موانع مهم پٌش روی ازدواج توقعات باالست و بسٌاری از جوانان به دلٌل مسائل 

مالی از تشکٌل زندگی مشترک فراری هستند بنابراٌن با کم کردن اٌن توقعات و بٌان اٌن 

همچنٌن ٌکی از مسئله در موقعٌت های مناسب می توانٌد زمٌنه ازدواج را اٌجاد کنٌد. 

مواردی که می تواند مانع ازدواج باشد و آقا را از اقدام به خواستگاری منصرؾ کند 

موقعٌت اقتصادی خوب خانواده خانم است. ٌعنی آقا اٌن جرات را ندارد که اقدام به 

ازدواج کند، شما به عنوان ٌک خانم می توانٌد سطح توقعات تان را پاٌٌن بٌاورٌد و با 

اٌن مسئله در جمع دوستان و بستگان که انتظارات من برای ازدواج باال  بٌان کردن

نٌست به همه نشان دهٌد که در ذهن چه دارٌد تا شجاعت معرفی کردن خواستگار را پٌدا 

 .کنند

 

 باٌد در درجه اول ٌک زن باشٌد

برخی از دختران، زن بودن خود را فراموش کرده اند. اٌن که تحصٌل کنند و سر کار 

روند، چٌز خوبی است اما متاسفانه برخی از دختران امروز از آن طرؾ بام افتاده اند! ب

بخشی از زن بودن زنان، در ارتباط با همسر و زندگی مشترک و نقش مادری شکوفا 

 .می شود و اٌنکه مورد حماٌت و دوست داشته شدن همسر قرار بگٌرند

نها با وجود موقعٌت های خوب ازدواج دختران در ظاهر، اٌن قضٌه را کتمان می کنند. آ

اما همه درها را به روی خود بسته اند. چرا که تمام زندگی شان را در کار خالصه 

کرده اند، آنها می خواهند به همه نشان دهند خودشان از پس کارهاٌشان برمی آٌند و 

می کنند.  نٌازی به ازدواج نمی بٌنند اما اگر با خود صادق باشند، اٌن نٌاز را احساس
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 .فراموش نکنٌد مردها تماٌل دارند با خانمی ازدواج کنند که در درجه اول ٌک زن است

 

 با خود مهربان باشٌد

دختری ناامٌد، عصبی و پرخاشگر که طلبکار از دنٌا و دٌگران است، چگونه انتظار 

تواند دارد که فرد مناسبی برای ازدواج پٌدا کند! دختری که هنوز با هم جنس خود نمی 

درست ارتباط برقرار کند، چگونه انتظار دارد که دٌگران به او خواستگار معرفی کنند! 

دختران باٌد روی شخصٌت خود و به خصوص مهربانی با خود، کار کنند. برخی از 

دختران امروز به دلٌل داشتن تحصٌالت و شؽل، بخشی از زنانگی خود از جمله مهربان 

در صورتی که ٌک مرد، حس محبت و مهربانی و حماٌت بودن را کم رنگ کرده اند، 

همسر خود را می خواهد اما متاسفانه برخی دختران با تحصٌل و شؽل خود می خواهند 

 !که قدرت خود را به رخ فرد مقابل بکشند که در اٌن صورت مردان فراری می شوند

 منبع : زندگی اٌده آل
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 وٌژگی های زن خوب برای ازدواج
 
 

 

 وٌژگی های زن خوب برای ازدواج

خواندن ذهن خانم ها سخت ترٌن کار دنٌاست و زمانی که موضوع ازدواج در مٌان باشد 

ما نشان می دهد واقعا ناممکن به نظر می رسد اما نگران نباشٌد؛ عالئمی هست که به ش

 .آٌا او به ازدواج فکر می کند ٌا نه

 

 وٌژگی زنانی که آمادگی برای ازدواج دارند 5

 .زنی که آمادگی ازدواج دارد، برای خودش محدودٌت و قٌدو بندهاٌی خواهد داشت -1

او می داند که از رابطه چه می خواهد و اٌن آشناٌی را باٌد به کدام سمت ببرد. زنی که 

برای ازدواج دارد نمی گذارد شما از وقت ارزشمندش استفاده بٌهوده کنٌد. او می آمادگی 

داند که اٌن رابطه ٌا باٌد به سمت ازدواج برود و ٌا همه چٌز همٌن جا تمام شود.اٌن ٌکی 

 .از خصوصٌات دختران خوب برای ازدواج مٌباشدکه مورد توجه مردان مٌباشد

 

است، خودش را آماده کرده و درباره آن فکر می  او برای ازدواج برنامه رٌزی کرده

کند و حرؾ می زند. از به مٌان آمدن حرؾ ازدواج کهٌر نمی زند، بلکه با خوشحالی 

 .درباره زندگی مشترک، بچه دار شدن، استقالل و زندگی خانوادگی صحبت می کند

 

دامه رابطه زنی که قوانٌن خاصی برای خودش ندارد، در نتٌجه هٌچ برنامه ای برای ا

ندارد، هٌچ انتظار خاصی از ٌک مرد نداشته و هٌچ شرط و محدودٌتی برای او قائل 
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 .نٌست؛ چرا که به ازدواج فکر نمی کند

 

او بدون هٌچ هدفی وارد رابطه ای شده که براٌش پٌش آمده و سٌاست فعلی اش اٌن 

دلتان خواست اگر در هر ساعت از شبانه روز که « هر چه پٌش آٌد خوش آٌد.»است: 

می توانٌد با او تماس بگٌرٌد ٌا بٌرون بروٌد، اگر برای خودش احترام قائل نٌست، اگر 

 .پوشش و رفتار درستی ندارد، پس نمی تواند زن زندگی شما باشد

 

زن باهوش می داند که اگر قرار است زدواجی صورت بگٌرد، نباٌد به اٌن سادگی از 

هم که به درد زندگی نمی خوردقوانٌنش کوتاه بٌاٌد. زن کم هوش  ! 

 

 زنی که آمادگی ازدواج دارد، به وضعٌت مالی شما اهمٌت می دهد -2

شاٌد فکر کنٌد زنان موجودات پول پرستی هستند که شما را فقط برای پولتان می 

خواهند. اٌن از ساده اندٌشی شماست. اگر زنی به هٌچ وجه به وضع مالی شما اهمٌتی 

نا است که اصال به ازدواج با شما فکر نمی کندنمی دهد به اٌن مع . 

 

روابط بی هدؾ و کوتاه مدت نٌازی به امنٌت مالی ندارد؛ وضعٌت مالی شما فقط زمانی 

اهمٌت پٌدا می کند که مسئله ازدواج در مٌان باشد نه به اٌن خاطر که زنان دنبال جٌب 

ند، آن هم نه فقط برای خوشدان، شما هستند بلکه به اٌن خاطر که آنها به دنبال امنٌت هست

 .بلکه برای فرزندانشان و فرزندان شما

 

ؼرٌزه مادری قوٌترٌن ؼرٌزه در زنان است، اگر اٌنطور نبود بچه های شما به هٌچ وجه 

نمی توانستند زنده بمانند. همٌن ؼرٌزه مادری به زنان می گوٌد که اگر می خواهند 

آساٌش تربٌت و بزرگ کنند باٌدبرای آنها پدری فرزندانشان را به خوبی و در امنٌت و 

 .قدرتمندانتخاب کنند

 

در دوران اجداد ؼارنشٌن ما، زنان به سمت مردانی جذب می شدند که قدرت بدنی 

بٌشتری داشتند چون تنها در اٌن صورت بود که می توانستند برای خانواده به شکار 

خانواده در برابر دشمنان و حٌوانات بروند، با رقبا بجنگند و با دست پر برگردند واز 

وحشی و بالٌای طبٌعی حفاظت کنند و تنها در اٌن صورت بود که زنان می توانستند با 
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 !خٌال راحت در ؼار بنشٌنند و بچه هاٌشان را بزرگ کنند

 

اما در حال حاضر دٌگر نٌازی به قدرت جسمی نٌست. البته نه اٌنکه شکار و رقٌب و 

دارد، بلکه شکل آن عوض شده است. امروزه قدرت مردان تا حد دشمنن دٌگر وجود ن

 .زٌادی در تواناٌی شان در پول درآوردن خالصه می شود

 

البته نٌازی نٌست از باشگاه بدنسازٌتان انصراؾ بدهٌد، چرا که حافظه زنان در طول 

ٌدتارٌخ هنوز به طور کامل پاک نشده اما در کنارش به فکر قدرت امروزٌتان هم باش . 

 

 زنی که آمادگی ازدواج دارد، آشپزی بلد است -3

واقعا شما آقاٌان چه فکری می کنٌد؟ مگر می خواهٌد آشپز استخدام کنٌد؟ در اٌن 

قرارداد ببندٌد  صورت بهتر است بروٌد با رستوران . 

 

اما اگر در فکر تشکٌل خانواده هستٌد و می خواهٌد بدانٌد او به ازدواج فکر می کند ٌا 

، اٌن ٌکی از خصوصٌات دختر خوب برای ازدواج است. او آشپزی می داند و از نه

خانه داری هم سردر می آورد. به هر حال وقتی خانمی خودش را برای ازدواج آماده 

می کند، حداقل در کشور ما، در واقع با فداکاری و لطؾ تمام خودش را برای انجام 

ی کند. او می داند مردان می توانند بدون کارهای خانه و به خصوص آشپزی هم آماده م

سقؾ، بدون خواب ٌا حتی بدون مسابقات فوتبال زنده بمانند اما قطعا بدون ؼذا می 

 !مٌرند! هٌچ زنی هم اٌن را نمی خواهد، حداقل قبل از ازدواج

 

 زنی که آمادگی ازدواج دارد، با زن بودن خودش کنار آمده است -4
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از آنجاٌی که زنان همواره در طول تارٌخ مورد ظلم و ستم و زن بودن مشکلی ندارد اما 

بی عدالتی قرار گرفته اند و البته بعد از تعالٌم جنبش فمنٌستی، بسٌاری از آنها حداقل در 

دوره ای از زندگی شان احساس می کنند جنس دوم هستند و با جنسٌت خودشان کمی 

 .مشکل پٌدا می کنند

 

کامال طبٌعی به شمار می رود اما زن سالم باالخره اٌن  اٌن برای زن امروزی ٌک امر

بحران را پشت سر می گذارد و زن بودن خودش را با کمال افتخار می پذٌرد و به نقاط 

قوت خودش پی می برد. او می داند اگرچه تفاوت هاٌی با جنس مرد دارد اما اٌن تفاوت 

 .نها به هٌچ وجه نشانه برتری ٌکی بر دٌگر نٌست

 

که زنی زن ها بهترند ٌا »دارد دٌگر به دنبال بحث های بچگانه  آمادگی برای ازدواج 

ن مسائل براٌش حل شده است. نٌست و اٌ« چقدر مردان به ما ظلم کرده اند»ٌا « مردها

او به جنس مرد به عنوان رقٌب ٌا دشمن نگاه نمی کند و به دنبال گرفتن انتقام کل زنان 

تارٌخ از شما نٌست. او از اٌنکه زن متولدشده خشمگٌن نٌست و از مادر شدن، همسر 

 .بودن و وظاٌفی که به عنوان ٌک زن برعهده اش است استقبال می کند

 

مادگی ازدواج دارد، به بچه ها عالقه خاصی نشان می دهدزنی که آ -5  

آقاٌان! اٌن رازی است که مطمئنم از اٌنکه آن را با شما در مٌان گذاشته ام تشکر خواهٌد 

کرد. خٌلی جالب است که تقرٌبا همٌشه عالقه خانم ها به بچه ها با عالقه آنها با ازدواج 

ت که بر اساس آن خٌلی راحت و بدون رابطه دارد. اٌن ٌک نشانه شگفت انگٌز اس

دردسر می توانٌد نظر طرؾ مقابل تان درباره ازدواج را کشؾ کنٌد: وقتی به طور 

اتفاقی با بچه ها ٌا خانم های بچه دار برخورد می کنٌد، واکنش او را زٌر نظر بگٌرٌد. 

ر اگر با بی حوصلگی و بی توجهی و حتی انزجار به بچه ها واکنش نشان داد، فک

ازدواج با او را فعال از سرتان بٌرون کنٌد اما اگر با شوق و ذوق تمام با بچه ها ارتباط 

برقرار و شروع به بازی با آنها کرد و با حسرت به نوزدان خٌره شد، زودتر دست به 

 !کار شوٌد.تبرٌکات صمٌمانه ما را هم بپذٌرٌد

فکر کن/ استٌو هاروی/برترٌن هامنبع:با الهام از کتاب مانند زن رفتار کن، مانند مرد   
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 حوصله عشقتان را سر نبرٌد
 
 

 

چه چٌزی می تواند ٌک دوستی بالقوه بسٌار خوب را خراب کند؟ فراموش کردن اصول 

 !اخالقی مهم در قرار مالقات های ابتداٌی

 

همان طور که خانم ها اصوال از مردهاٌی که مدام از زنان دٌگر صحبت می کنند ٌا 

زنان زٌادی با آنها تماس برقرار می کنند، خوششان نمی آٌد، مساٌلی هم هست که 

مردهادوست ندارند و به خاطر آنها حاضرند قٌد دوستی با شما را بزنند. به طور مثال، 

رن به رستورانی که او انتخاب کرده استپرسٌدن سواالت شخصی ٌا اعتراض ک . 

 

برای اٌنکه بزرگ ترٌن اشتباهات آداب معاشرت را بشناسٌد و بدانٌد چه مساٌلی باعث 

ناراحتی و بی حوصله شدن مردان در طول قرارهای مالقات می شود، مطلب زٌر را 

 .مطالعه کنٌد

 

ط اواشتباه نخست: نشان ندادن تشکر خود هنگام پرداخت هزٌنه توس  

تقرٌبا کسی را پٌدا نمی کنٌد که پس از اٌنکه کسی هزٌنه شام ٌا بلٌط سٌنمای او را 

حساب کرد، تشکر نکند. اما وقتی فرد دچار اضطراب است، شاٌد در اثر هٌجان زٌاد 

دست و پاٌش را گم و فراموش کند تا اٌن فعل ساده را انجام دهد. به طور مثال، مردی 

من وقتی با خانمی قرار می گذارم، انتظار ندارم او صورت » در اٌن رابطه می گوٌد:

حساب را پرداخت کند، اما انتظار دارم هنگام خداحافظی حداقل ٌک تشکر ساده بکند. ٌا 
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 «.حتی فردای آن روز از طرٌق پٌامک ٌا اٌمٌل تشکر کند

 

رفتن  ٌا در مورد رستورانی که ٌک مرد انتخاب می کند بدگوٌی نکنٌد و اصراری برای

به جاٌی دٌگر را نداشته باشٌد. اٌن کار باعث رنجش او می شود و ممکن است دٌگر 

 .هرگز دوستی اش را با شما ادامه ندهد

  

برانگٌز اشتباه دوم: شروع ٌک مکالمه بحث  

ٌک بار با خانمی قرار گذاشتم که معلم بود و به همٌن دلٌل تصور می »مردی می گوٌد: 

ران می فهمد و همٌشه کارهاٌش درست است. با همٌن طرز فکر، کرد بسٌار بهتر از دٌگ

سعی داشت در همان جلسه اول به من درس اخالق و مشاوره در زمٌنه کارم بدهد. سپس 

شروع کرد به تعرٌؾ از شؽل خود و گفتن اٌن که معلمی بسٌار بهتر از دٌگر از مشاؼل 

نرانی خسته کننده متوجه شدم من پس از اٌن سخ»اٌن مرد ادامه می دهد: ...« است و 

اٌن زن فردی است که هر چه قدر هم به او خوبی بکنٌد به چشمش نخواهد آمد و بسٌار 

خودخواه است و فقط خودش را می بٌند. بنابراٌن، عالقه ای به ادامه دوستی با او 

 «.نداشتم

 

نتخاب بنابراٌن، بهتر است همٌشه موضوع های آرام و دوطرفه برای صحبت های خود ا

 .و از بحث و منفی بافی دوری کنٌد

 

 اشتباه سوم: صحبت در مورد نامزد/ دوست سابق خود

به هٌچ عنوان کار درست و عاقالنه ای نٌست که در مورد نامزد ٌا دوست سابق خود با 

مردی صحبت کنٌد که برای نخستٌن بار او را مالقات می کنٌد و قرار است دوستی 

ته باشٌد. اٌن کار ممکن است باعث ناراحتی و انزجار طرؾ طوالنی مدتی با هم داش
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مقابل بشود و دٌگر هرگز با شما تماس نگٌرد زٌرا تصور می کند اگر ٌک روز از او 

جدا شوٌد، در مقابل مرد دٌگری خواهٌد نشست و او را مسخره خواهٌد کرد. اگر حرفی 

 .برای گفتن ندارٌد، بهتر است اصال حرفی نزنٌد

  

چهارم: فعال بودن زنگ موباٌل ٌا مدام چک کردن آن اشتباه  

اگر فکر می کنٌد که تلفن همراه شما قرار است مدام زنگ بخورد ٌا پٌامک برسد و شما 

مجبور به پاسخ هستٌد، بهتر است آن را در خانه بگذارٌد. مردها اصوال از زن هاٌی که 

آٌنده برنامه رٌزی می کنند،  مدام تلفنی با دوستان خود صحبت می کنند و برای روزهای

خوششان نمی آٌد. اگر تلفن کاری مهمی دارٌد که در طول قرار باٌد پاسخ بدهٌد، بهتر 

است از قبل آن را به طرؾ مقابل بگوٌٌد و پٌشاپٌش از هر گونه وقفه ای عذرخواهی 

 .کنٌد

 

 اشتباه پنجم: بٌشتر از حد الزم ماندن

از آن لذت می برند، ساعت ها همچون چند دقٌقه در قرارهای دوستانه که هر دو طرؾ 

کوتاه می گذرند. اما باٌد حواستان به ساعت باشد. اگر مردی مدام به ساعت خود نگاه 

کرد، خمٌازه کشٌد ٌا در مورد مشؽله ای که فردا صبح دارد صحبت کرد، زمان رفتن 

دوستانه زٌبا به ٌک  فرا رسٌده است و باٌد مودبانه خداحافظی کنٌد و بروٌد تا ٌک قرار

   .کابوس ناراحت کننده تبدٌل نشود

 منبع:برترٌن ها
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 چرا برخی خانم ها ازدواج نمی کنند؟

 

صحبت مان درباره کسانی که فرصت مناسب و 

نٌست. از کسانی دلخواه ازدواج را پٌدا نمی کنند 

حرؾ می زنٌم که خودشان تصمٌم به مجرد ماندن 

می گٌرند. آنهاٌی که از ازدواج می ترسند ٌا 

نفرت دارند. چرا بعضی از زنان از ازدواج فرار 

 می کنند؟

  

 استقالل

ها بٌشتر  رسد اٌن روزها خانم ترٌن دالٌل حفظ استقالل است. به نظر می اٌن ٌکی از شاٌع

برند. آنها فکر می کنند ازدواج استقالل شان را به مخاطره می  لذت می از آزادی خود

اندازد و با مسئولٌت های جدٌد و تعهدهای خانوادگی محدودشان می کند. بنابراٌن 

مجبورند از کار و تحصٌل و عالٌقشان فاصله بگٌرند. تصوری که البته اشتباه است. 

اما با انتخاب درست می توانٌد ازدواج ممکن است سبک زندگی شما را عوض کند 

 همسری داشته باشٌد که حامی استقالل شما و فعالٌت هاٌتان باشد نه مخالؾ آن.

  

 اوقات تنهاٌی

بعضی از زنان وقت گذراندن برای خودشان را ٌکی از دالٌل عدم تماٌل به ازدواج می 

ن را به هر دانند. تجرد طوالنی مدت برای عده ای باعث می شود انزوا و تنهاٌی شا

چٌزی ترجٌح بدهند. اٌن عده عموما سازگاری خوبی ندارند و به راحتی با دٌگران کنار 

 نمی آٌند.

  

 روابط قبلی

ها را از ازدواج  های قبلی گاهی ٌکی دٌگر از دالٌلی است که خانم تجربٌات بد از ازدواج

ازبٌن رفته و کند. نه فقط ازدواج، روابط عاطفی شکست خورده و دوستی های  دور می

بی اعتمادی ناشی از آنها مانع از وارد شدن آنها به ٌک رابطه طوالنی مدت می شود. 

 تجربٌات تلخ دٌگران هم گاهی مزٌد بر علت می شود تا زن ها قٌد ازدواج را بزنند.

  

 چطور با اٌن ترس ها مقابله کنٌد؟
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تر افراد از خود ازدواج بٌش ترسٌد: برای خودتان تعٌٌن كنٌد كه دقٌقا از چه چٌزی می

ترسند، از حواشی و آن ترس دارند. برای مقابله با اٌن ترس بدترٌن تصوٌر ذهنی كه  نمی

نگرانتان می کند و باعث می شود از ازدواج بترسی، در ذهن خود مجسم كنٌد و سعی 

 کنٌد حربه های مقابله با آن را برای خود تعٌٌن کنٌد. اٌن که چطور می توانٌد از اٌن

 اتفاق پٌشگٌری کرده و در صورت وقوع چطور باٌد با آن برخورد کنٌد.

  

از هر كسی كه در زندگی مشترك خود موفق است بخواهٌد تا درباره  مشورت بخواهٌد:

ترس ها و نگرانی هاٌی که قبل از ازدواج داشته و موفقٌت هاٌی که در مقابله با آنها ٌا 

 صحبت کند.حل و فصل شان به دست آورده براٌتان 

  

ترس های شما تا حد زٌادی با انتخاب همسر مناسب تان از  قبل از ازدواج توجه کنٌد:

بٌن می رود. نٌازهاٌتان را پٌش از هر چٌز باٌد با شرٌك زندگٌتان در مٌان بگذارٌد. از 

شود و هم می توانٌد در رابطه خود موفق  اٌن طرٌق هم شرٌكتان متوجه نٌازهای شما می

 ٌش بروٌد.تر به پ
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 شما نباٌد ازدواج کنٌد
 
 

 

ازدواج برای خٌلی از ما بخشی عادی از زندگی است. ما 

 بزرگ می شوٌم، دٌپلممان را می گٌرٌم،

 

ٌک  ٌا کار پٌدا مٌکنٌم ٌا وارد دانشگاه می شوٌم و بعد

روز آن کسی که می خواهٌم را برای زندگٌمان پٌدا می 

کنٌم. اما اٌن روزها افراد خٌلی دٌرتر ازدواج می کنند و قبل ازاٌنکه "بله" را سر سفره 

 .عقد بگوٌند مکث طوالنی تری دارند

 

هاٌی هم  هاٌی برای آمادگی شما برای ازدواج وجود دارد، نشانه درست همانطور که نشانه

توجهی از افراد هستند که وقتی به  گوٌد آمادگی ازدواج ندارٌد. تعداد قابل می هست که

فهمند که آماده نبودن آنها برای ازدواج در آن زمان  کنند، می عقب و ازدواجشان نگاه می

شان بوده است علت طالق و جداٌی . 

 

اٌتان خوب فکر ه برای اٌنکه مرتکب اٌن اشتباهات نشوٌد، قبل از ازدواج حتماً به انگٌزه

بٌنٌد، خودداری از ازدواج در اٌن  های زٌر می کنٌد. اگر خود را جزء ٌکی از دسته

اند عمل  هاٌی که بعنوان جاٌگزٌن معرفی شده شراٌط به نفعتان است. درعوض، به توصٌه

 .کنٌد

 

کنٌد، باٌد متوجه رٌسکی که  اگر برای دالٌل ؼٌرمنطقی زٌر ازدواج را انتخاب می

ٌد بکنٌد باشٌدخواه می : 

کننده خانه برای فرار از وضعٌت ناراحت توانٌد به دانشگاهی خارج از  به جای آن می :

شهر خود بروٌد. روی اٌن تمرکز کنٌد که فردی مستقل و سالم بار بٌاٌٌد تا بتوانٌد شاد و 

تان بدتر باشد، باٌد بٌشتر برای جلوگٌری از  سالم زندگی کنٌد. هرچقدر محٌط خانه

باهی که والدٌنتان کردند تالش کنٌداشت . 

 

تان لذت ببرٌد و ازدواج را تا  سعی کنٌد از جوانی :وقتی خٌلی جوان ٌا نابالػ هستٌد
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اٌد به تعوٌق بٌندازٌد زمانٌکه به بلوغ فکری کامل رسٌده . 

 

سعی کنٌد با جنس مخالؾ  :وقتی به اندازه کافی تجربه ارتباط با جنس مخالؾ ندارٌد

ط سالم بگٌرٌد تا تجربه الزم را به دست آورٌد. ببٌنٌد از ٌک رابطه چه خود ارتبا

خواهٌد و فرق ٌک شرٌک زندگی سازگار و هماهنگ با خودتان و افراد ناسالم ٌا  می

 .کسانی که سازگاری با شخصٌت شما ندارند را بشناسٌد

 

لی را تجربه اٌد و هٌچوقت بعنوان ٌک مجرد زندگی مستق التحصٌل شده وقتی تازه فارغ

ترسٌد ٌا طرفتان قرار  اٌد، هٌچ کار ٌا طرٌق امرارمعاشی ندارٌد، از تنها بودن می نکرده

درستان را تمام کنٌد و تجربه کاری مرتبط با  :است مدتی طوالنی شما را ترک کند

تان را تامٌن  تان را آؼاز کنٌد. کاری پٌدا کنٌد که قدرت حماٌت از خودتان و خانواده رشته

های مربوط به خودتان را تقبل کنٌد،  د. زندگی مستقلی را آؼاز کنٌد و سعی کنٌد هزٌنهکن

انداز کنٌد و مستقل شوٌد. ٌاد بگٌرٌد چطور تنها زندگی کنٌد و ٌک مجرد شاد  پول پس

 .باشٌد

 

برای اٌنکه بلوغ احساسی بٌشتری پٌدا کنٌد  :برای برانگٌختن حس حسادت فردی دٌگر

بخوانٌد ٌا نزد مشاور بروٌد. تا زمانٌکه به اٌن بلوغ فکری و احساسی  های بٌشتری کتاب

های سازگاری افراد بزرگسال  اٌد با هٌچکس ازدواج نکنٌد. باٌد رفتارها و مهارت نرسٌده

  .را کسب کنٌد تا وقتی آسٌب دٌدٌد، بتوانٌد به آنها تکٌه کنٌد

 

نفستان برای باال بردن اعتمادبه هتر است نزد مشاور متخصص برای اٌن منظور ب :

نفس پاٌٌنتان را با افکار مثبت و باارزش جاٌگزٌن کنٌد. تازمانٌکه  بروٌد. اعتمادبه

نفس الزم را پٌدا نکردٌد و با خودتان راحت نبودٌد، ازدواج نکنٌد. دقت کنٌد که  اعتمادبه

 .کسی را انتخاب کنٌد که با شما سازگاری شخصٌتی داشته باشد

 

کنند واج میچون بقٌه ازد برای اٌنکه بلوغ احساسی بٌشتری پٌدا کنٌد، نزد روانشناس  :

بروٌد و مطالعه کنٌد. هرازگاهی با افراد مختلفی اٌجاد ارتباط کنٌد اما تازمانٌکه بلوغ 

اٌد با کسی ازدواج نکنٌد کافی پٌدا نکرده . 
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روز  سنتان روزبه خواهٌد نٌست ٌا فقط تفرٌحی است اما تان چٌزی که می وقتی رابطه

ترسٌد کس دٌگری را پٌدا نکنٌد رود و می باالتر می تان با ٌک  درمورد سابقه رابطه :

روانشناس صحبت کنٌد و ببٌنٌد سازگاری شخصٌتی شما و طرفتان در چه حدی است. 

توانٌد زندگی شادی کنار هم  اٌد که با هم سازگاری دارٌد و می تازمانٌکه مطمئن نشده

، دست به ازدواج نزنٌد. اگر کسی که االن در زندگٌتان است تطابق چندانی با داشته باشٌد

 .شما ندارد، سعی کنٌد با افراد دٌگری آشنا شوٌد که با شما سازگارتر هستند

 

اٌد تا بفهمٌد سازگاری دارٌد ٌا خٌر وقتی به اندازه کافی با هم وقت نگذرانده اگر  :

ند شما را به اولوٌت زندگی خود تبدٌل کند، درمورد توا طرفتان آنقدر مشؽله دارد که نمی

ای برسٌد که برای هر دو شما  توانٌد با هم به نتٌجه فکرتان با او صحبت کنٌد ببٌنٌد می

بخش باشد ٌا خٌر رضاٌت . 

 

اٌد، آرام باشٌد و برای شناخت همدٌگر وقت بگذارٌد اگر اخٌراً با فردی آشنا شده اگر  :

گاه  و اکثر ارتباط شما از طرٌق دنٌای مجازی و دٌدارهای گاه طرفتان از شما دور است

اٌد  اٌد و همدٌگر را نشناخته بوده است، تازمانٌکه از نزدٌک با هم بٌشتر وقت نگذرانده

 .تصمٌم به ازدواج نگٌرٌد

 

قبلی ٌکی از شما مدت کوتاهی گذشته است اگر از پاٌان ٌافتن رابطه سعی کنٌد از  :

دٌد لذت ببرٌد اما درک کنٌد که ممکن است روزی اٌن رابطه تمام شروع اٌن رابطه ج

اش بوده است آشتی کند ٌا متوجه  شود. ممکن است طرفتان با فرد قبلی که در زندگی

 .شوٌد با هم سازگاری ندارٌد، پس عجله نکنٌد
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می افرادی که خانواده آزار دهنده دارند و ن :وقتی ٌکی از شما مدٌرٌت ارتباطی نمی داند

توانند در مقابل آزار آنها از همسرشان حماٌت کنند، باٌد تا اصالح اٌن رفتار خود از 

ازدواج اجتناب کنند.کسانی که رفتار آزار دهنده خانواده خود را نسبت به همسرشان 

تحمل می کنند، کودکانی هستند که هنوز بالػ نشده اند و به علت وابستگی زٌاد به خانواده 

ج مناسب نٌستندشان برای ازدوا . 

 

اٌن افراد دوست دارند همه چٌز در اختٌار آنها  :وقتی ٌکی از شما کنترل کننده است

باشد و همه تصمٌم ها را خودشان بگٌرند. همواره برای دٌگران تعٌٌن تکلٌؾ می کنند. 

آنها حسودند و اگر چٌزی مطابق مٌلشان نباشد ٌا تحت کنترل آنها قرار نگٌرد عصبانی 

د. اصال خوش ندارند کسی به آنها بگوٌد که چه بکنند. سلطه جو و انتقادگر می شون

خواهند بود چرا که نمی توانند کنترل الزم را بر دٌگران اعمال کنند. اٌن افراد معموال 

بر همسر و فرزندان بٌشترٌن کنترل را اعمال می کنند و خشم زٌاد و جبهه گٌری زٌادی 

 .اٌجاد می کنند

 

شما به شدت خشمگٌن است وقتی ٌکی از اگر با کوچکترٌن چٌزی که مطابق مٌلتان  :

نباشد از کوره در می روٌد و خشم خود را روی اطرافٌانشان خالی می کنٌد، اگر پاسخ 

افرادی را که با نظر شما موافق نٌستند با فرٌاد و بددهنی ٌا تهدٌد می دهٌد، اگر خشمتان 

بروز … ردن اشٌا، هل دادن، زدن، ترک اتاق و را با کوبٌدن در، قطع تلفن، پرتاب ک

به طور ناگهانی و با شدت زٌاد، نامتناسب و ؼٌر معمولی   می دهٌد، خالصه آنکه اگر

خشمگٌن می شوٌد، تا درمان اٌن حالت خود برای ازدواج اقدامی نکنٌد. ازدواج کردن 

ارمؽانی جز ترس و اضطراب و محدودٌت برای دٌگری ندارد  شما .  

 

تی ٌکی از شما دارای اختالالت جنسی استوق  .اختالل جنسی انواع مختلفی دارد :

 اعتٌاد جنسی و فقدان عزت نفس جنسی _

 :اختالالت کنشی جنسی _ 

 

 : اٌن اختالل فعالٌت جنسی را با مشکل مواجه می کند. مانند

ارضا افرادی که مٌل به فعالٌت جنسی ندارند و ٌا نفرت دارند، افرادی که تحرٌک و 
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 .نمی شوند، افرادی که خٌلی زود ارضا می شوند و انحرافات جنسی

 

هرگز به امٌدهای واهی رٌسک ازدواج را  :اگر ٌکی از شما معتاد به مواد و الکل است

نپذٌرٌد! افراد زٌادی بوده اند که دانسته ٌا ندانسته با فردی معتاد ازدواج کرده اند به اٌن 

د با بحران مواجه شده اند. ٌک فرد معتاد الزم است تا به امٌد که ترک خواهد کرد و بع

خودش بپردازد و در ابتدا بٌماری خود را درمان کند. هٌچ کس با ازدواج نمی تواند 

 .اعتٌاد خود و ٌا دٌگری را درمان کند

 

آزاری شده  وقتی ٌکی از شما ٌا هر دوتان مرتکب آزار جسمی، جنسی ٌا کودک

:است اٌد، نٌاز به  ٌار کمی دارد. اگر فرد آزاررسان خودتان بودهاٌن رابطه قدرت بس

درمان فوری توسط متخصص دارٌد. فوراً اقدام کنٌد و اجازه بدهٌد که مشاور متخصص 

اٌد، شما هم نٌاز دارٌد که پٌش روانشناس  با شما صحبت کند. اگر فرد آزاردٌده شما بوده

ه خود به طور کامل بٌرون بٌاٌٌد و آن را تازمانٌکه بتوانٌد از رابطه آزاردهند  بروٌد.

هاٌتان را ادامه دهٌد فراموش کنٌد، درمان . 

 منابع: مردمان/گروه اٌنترنتی ونداکلٌک/وٌستا همراه با اضافات و تؽٌٌرات
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ان چگونه است؟پاسخ شمابه سؤاالت نامزدت  

  

 

  

طرح سؤال ، درٌچه اي است كه به سوي شناخت 

از ٌكدٌگر گشوده مً شود. البته مهم اٌن است كه 

به سؤال ها چگونه پاسخ داده شود. نحوه پاسخ 

دادن به سؤال ها، تصوٌري از طرؾ مقابل در 

ذهن دٌگري مً سازد. هرچه پاسخ ها واقعً تر 

م كه ساخته مً شود صحٌح تر خواهد بود. اٌن امر كمك و صادقانه تر باشند تصوٌري ه

و مرد راه بهتري را در زندگً پٌدا كنند، اٌن راه مً تواند به ازدواج و ٌا  زن مً كند تا

رسٌدن به هر ٌك از اٌن راه ها در صورتً كه  قطع رابطه و عدم ازدواج ختم شود.

 .عاقالنه و درست باشد به نفع زن و مرد است

  

البته باٌد در نظر داشت كه هٌچ پاسخً درست ٌا اشتباه نٌست.هدؾ از طرح پرسش، اٌن 

است كه متوجه شوٌد در شراٌط خاص مورد نظر، چه رفتاري دارٌد و درباره گذشته و 

نٌد. براي خشنود كردنآٌنده چگونه فكر مً ك تان پاسخ هاٌتان را تؽٌٌر ندهٌد و از نامزد 

پاسخ هاي زٌركانه اي كه بٌانگر حقٌقت نٌستند خودداري كنٌد. پاسخ هاي ؼٌرواقعً به 

ث، به نفع هٌچ كس نٌست.بهتر است به جاي نامزدتان هم منظور پٌشگٌري از جر و بح

پاسخ ندهٌد و عقٌده خاص خود را بٌان كنٌد .مثالً : اگر از شما مً پرسند آٌا بچه مً 

 .خواهً ٌا نه؟ پاسخ ندهٌد كه نامزدم بچه نمً خواهد

  

  

 سعً كنٌد خصوصٌات و خواسته هاي خود را كشؾ كنٌد. -

 

ٌن شناخت دست ٌافتٌد، مً توانٌد تصمٌم بگٌرٌد كه آٌا نامزدتان وقتً درباره خودتان به ا

 مً تواند در رسٌدن به خواسته هاٌتان شرٌك زندگٌتان باشد ٌا نه.

  

پاسخ هاٌتان باٌد روشن كند كه شما در زندگً مشترك چه انتظاراتً از همدٌگر  -

 دارٌد،
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را كه حاضر به ترك آن  در ضمن با اٌن پاسخ ها مً توانٌد اولوٌت ها و رفتارهاًٌ

نٌستٌد، نشان دهٌد. اگر در خانه شلخته هستٌد و نمً توانٌد خود را تؽٌٌر دهٌد، بهتر 

 است تا نامزدتان از اٌن خصوصٌت شما آگاهً داشته باشد.

  

 

  

 به پاسخ هاي ٌكدٌگر گوش كنٌد، اما دخالت نكنٌد، -

ها براي آن است كه درباره همدٌگر بٌشتر بدانٌد نه اٌن كه همدٌگر را تؽٌٌر  تمرٌن اٌن

دهٌد. بهتر است فكر كنٌد آٌا مً توانٌد با نامزدتان همٌن گونه كه هست و بً آن كه توقع 

 د؟داشته باشٌد كه تؽٌٌر كند، زندگً مشترك تشكٌل بدهٌ

  

ٌكسان بودن پاسخ ها و پرسش هاي مطرح شده، كلٌد خوشبختً در زندگً زناشوًٌ 

نٌست، بلكه برخورد شما با تفاوت ها تعٌٌن كننده است. وقتً شما و نامزدتان در پاسخ به 

در شٌوه گفتگو درباره تفاوت »ٌك پرسش اختالؾ عقٌده دارٌد، راهنماًٌ هاي پٌشنهادي 

زٌرا به شما كمك مً كند تا اختالؾ هاٌتان را به تدرٌج حل كنٌد،  را به كار بگٌرٌد،« ها

ظاهر و »وقتً دستتان را براي نامزدتان رو مً كنٌد، آسوده مً شود. به او مً گوٌٌد: 

خودتان را صادقانه آشكار مً كنٌد، باري از روي دوش خود « باطن، من اٌن هستم.

نامزدتان مً اندازٌد و به او اٌن  برمً دارٌد و به اصطالح توپ را در زمٌن بازي

 امكان را مً دهٌد كه بدون هٌچ فرض نادرستً تصمٌم بگٌرد و شما را بپذٌرد.

  

اما وقتً نظر او براي شما قابل قبول نٌست چه باٌد بكنٌد؟ اگر با پاسخ هاي نامزدتان 

نٌست،  موافق نباشٌد، چه خواهد شد؟ پً بردن به تفاوت ها به معناي اعالم ختم رابطه
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هرگز عدم اختالؾ نظر، راز موفقٌت زندگً مشترك به حساب نمً آٌد، اختالؾ نظر با 

 را بٌاموزٌد.« مدٌرٌت تفاوت ها»نامزدتان، فرصتً است تا مهارت هاي 

  

 

 توجه داشته باشٌد:

 

. زٌرا لزومً ندارد كه گفتگو درباره تفاوت  اختالؾ مدٌرٌت تفاوت ها و نه مدٌرٌت حل

ها به اختالؾ منجر شود.طبٌعً است كه از دست نامزدتان عصبانً و دچار سردرگمً 

و سرخوردگً بشوٌد، احتماالً از دست دوستتان، رئٌس و حتً همساٌه تان هم دچار 

كمً تالش مً توان دٌدگاه هاي متفاوت را بدون اٌن كه به همٌن حاالت مً شوٌد. اما با 

 مشاجره ختم شود به هم نزدٌك كرد، مگر آن كه به شدت ستٌزه جو باشٌد.

  

 

  

 گذشته شما

  

توجه به گذشته خود و تأثٌر آن بر شكل گٌري شخصٌت شما و خواسته هاٌتان در 

 زندگً پدر و مادرها زندگً، نخستٌن گام هاي آمادگً براي ازدواج است. معموالً 

سرمشق زندگً ما مً شود و اگر از اٌن سرمشق خوشمان بٌاٌد، كم و بٌش مً دانٌم كه 

شرٌك زندگٌمان باٌد چه خصوصٌاتً داشته باشد، اما اگر همان طور كه بزرگتر مً 

شوٌم، از رابطه پدر و مادرمان خوشمان نٌاٌد، مً توانٌم آن را با الگوي مد نظرمان 

م.به دقت به روابط افرادي كه شما و نامزدتان در كنار آنها بزرگ شده اٌد، عوض كنٌ

توجه كنٌد. وٌژگً هاًٌ را كه موجب اٌجاد روابطً استوار و شاد شده و آنها كه سبب 

تلخً زندگً شده اند به ٌاد بٌاورٌد، مشخص كنٌد چه نگرش ها و رفتاري روابط اٌن 

باهات و موفقٌت هاي دٌگران بٌاموزٌد. اما توجه افراد را تٌره و تار مً كند. از اشت

داشته باشٌد كه خودتان را با آنها مقاٌسه و ٌا تشبٌه نكنٌد. تصمٌم بگٌرٌد تجربٌات مثبت 

 را به كار ببندٌد و از رفتارهاي منفً دوري كنٌد.
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اگر از موهبت داشتن پدر و مادري خوشبخت برخوردار هستٌد، اٌن شانس را دارٌد كه 

مٌد ازدواج موفق به چه عواملً نٌاز دارد. تك تك پرسش ها را با صداي بلند براي بفه

نامزدتان بخوانٌد و هرٌك جداگانه بً آنكه حرؾ ٌكدٌگر را قطع كنٌد به آنها پاسخ دهٌد، 

سپس در اٌن باره صحبت كنٌد كه آٌا پاسخ هاٌتان بر زندگً مشتركتان تأثٌر خواهند 

 ونه است.گذاشت ٌا نه و تأثٌرش چگ

  

  

 به عقٌده شما چه عاملً پدر و مادرتان را در كنار هم نگه داشته است؟

  

دوست دارٌد چه وٌژگً هاًٌ از زندگً پدر و مادرتان در زندگً شما هم وجود 

 داشته باشد؟

  

 از چه وٌژگً هاي زندگً پدر و مادرتان خوشتان نمً آٌد؟

  

 ادرتان چه رفتاري با پدرتان داشت؟پدرتان چه رفتاري با مادرتان داشت؟ م

  

آٌا شما و نامزدتان مً خواهٌد كه همان رفتار پدر و مادرهاٌتان را نسبت به همدٌگر 

 داشته باشٌد؟

  

 

 تأثٌر طالق بر آٌنده فرزندان

  

پژوهش ها نشان داده است كودكانً كه پدر و مادرشان از هم جدا شده اند و بٌشتر سال 

پدر ٌا فقط با مادر گذرانده اند، به احتمال زٌاد در زندگً زناشوًٌ هاي رشد را فقط با 

خود نٌز مشكل داشته باشند، اما اٌن به آن معنً نٌست كه نمً توان تؽٌٌري در اٌن تقدٌر 

اٌجاد كرد. مً توانٌد علل عدم موفقٌت زندگً مشترك پدر و مادرتان را بررسً كنٌد و 

 فقٌت خود را در زندگً زناشوًٌ افزاٌش دهٌد.با اجتناب از آن رفتارها، شانس مو
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 در جستجوي همسر

  

نه تنها به دنبال شخصً مً گردٌم كه آٌنده مان را با او سهٌم شوٌم، بلكه فردي را مً 

خواهٌم كه بخشً از گذشته مان نٌز با او مشترك باشد. اگر پدر و مادر ٌا قوم و خوٌشً 

احتمال زٌاد در پً همسري هستٌم كه از نظر مالً را تحسٌن مً كردٌم كه مرفه بود، به 

تأمٌن باشد و احٌاناً كمبودهاًٌ را كه در دوران كودكً و نوجوانً، احساس مً كردٌم 

پر كند. اگر احساس مً كنٌد كه دوران كودكً و نوجوانً تان بٌش از حد جدي بوده 

تٌد كه شما را است و خواهان شوخً و خنده بوده اٌد، احتماالً خواهان همسري هس

 سرگرم كند و بخنداند.

  

پاسخ هاي شما به پرسش هاي مربوط به گذشته مهم هستند، زٌرا موجب مً شوند تا 

بتوانٌد وضعٌت هاي نشاط آور و دردآور زندگً تان را تشخٌص دهٌد. با گفتگو درباره 

دمان، چه اٌن روٌدادها مً توانٌد تصمٌم بگٌرٌد كه براي اٌجاد ٌك زندگً خانوادگً شا

 اقداماتً باٌد انجام دهٌد.

  

 

 

 به هنگام مرور پاسخ هاٌتان نكات زٌر را به ٌاد داشته باشٌد:

  

اگر بٌشتر پاسخ هاٌتان مثبت و شاد است، با گذشته تان در صلح هستٌد و احتماالً 

خواستار زندگً مشتركً هستٌد شبٌه به فضاًٌ كه در آن بزرگ شدٌد، چنانچه كل پاسخ 

ن منفً باشد، احتماالً ناراحتً ٌا خشمً را از گذشته با خود حمل مً كنٌد. درباره هاٌتا
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شٌوه هاي رفع اٌن خشم، گفتگو كنٌد و ببٌنٌد به عقٌده شما اٌن آزردگً چه تأثٌري بر 

انتظارات شما از زندگً زناشوًٌ مً تواند داشته باشد.وقتً از شما پرسٌده شد كه 

به زندگً چه افرادي باشد آٌا شما و نامزدتان ٌك زوج واقعً دوست دارٌد زندگٌتان شبٌه 

را مثال زدٌد ٌا شخصٌت هاي ٌك فٌلم را؟ آٌا مدت ها با اٌن زوج معاشرت كرده بودٌد ٌا 

فقط داستان آنها را بر صفحه تلوٌزٌون دٌده بودٌد؟ الزامً ندارد كه همه الگوهاي خوب 

ً توانٌد امٌدوار باشٌد كه وٌژگً هاي روابط در ٌك زوج وجود داشته باشند. شما م

گوناگون زوج هاي مختلؾ را سرمشق قرار دهٌد. براي نمونه مً توانٌد مهر و محبت 

 ٌك زوج و صرفه جوًٌ زوج دٌگر را آرمان خود قرار دهٌد.

  

  

 نقش پدر و مادر در ازدواج

  

، اندك است. چه تعداد كسانً كه رها از پدر و مادر، زندگً زناشوًٌ را آؼاز مً كنند

پدر و مادرتان را دوست داشته باشٌد، چه از آنها دوري كنٌد و حتً اگر هٌچ گاه آنها را 

نشناخته باشٌد، به هرحال بخشً از زندگً مشترك شما هستند و مٌزان دخالت آنها در 

زندگً شما ٌكً از موضوع هاي معمول اختالؾ و بگو مگوي شما و همسرتان خواهد 

 بود.

  

ام جداگانه پاسخ هاٌتان را به پرسش هاي زٌر بنوٌسٌد، پرسش ها در رابطه با پدر هر كد

و مادر هر ٌك از شماست نه پدر و مادر همسرتان، سپس درباره پاسخ، گفتگو كنٌد و 

 ببٌنٌد به عقٌده شما چه تأثٌري )مثبت ٌا منفً( بر زندگٌتان خواهند داشت.

  

 ند؟آٌا والدٌنتان نامزدتان را مً پسند

  

 آٌا مهم است كه پدر و مادرتان، نامزدتان را دوست داشته باشند؟

  

چنانچه نامزدتان مورد تأٌٌد پدر و مادرتان نباشد، چه تأثٌري بر زندگً مشتركتان 

 خواهد داشت؟
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اگر پدر و مادر و نامزدتان با هم اختالؾ داشته باشند، احتماالً از كدام طرؾ 

 جانبداري مً كنٌد؟

  

بل درك است كه هر ٌك از شما با پدر و مادر خودتان راحت تر باشٌد تا پدر و مادر قا

آن ٌكً، هر چه باشد، شما به مدت ٌك عمر پدر و مادرتان را مً شناسٌد. در حالً كه 

احتماالً تازه با پدر و مادر نامزدتان آشنا شده اٌد، اما همٌشه به ٌاد داشته باشٌد كه پدر و 

پدر و مادر همسرتان هستند، تحقٌر ٌا بً احترامً به آنها هٌچ تفاوتً با مادر همسرتان، 

 توهٌن به پدر و مادر خودتان ندار
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اٌداشتباه که برای برگرداندن عشقتان ب 10  ... 

  

  

  

 

  

خواهٌد  تان به هم خورده است، اٌن مقاله را بخوانٌد.اگر می تازگی رابطه اگر شما هم به

کنٌم  عشق سابقتان را دوباره به رابطه برگردانٌد چند نکته مهم براٌتان دارٌم که سعی می

تر براٌتان بازگو کنٌم که زٌاد وقتتان را نگٌرد با سرعت هرچه تمام . 

  

بد نباشد که اول ٌک چٌزی درمورد خودم بگوٌم. من عادت داشتم که همٌشه شاٌد 

خواستم ٌک نفر را به رابطه  اشتباهات بزرگی در روابطم مرتکب شوم... وقتی می

های  کردم. با گذشت زمان خٌلی چٌزها ٌاد گرفتم، موفقٌت برگردانم کارهای افتضاحی می

ٌه دخترها و پسرها هم کمک کنم چطور کنم به بق زٌادی پٌدا کردم و االن سعی می

 عشقشان را به رابطه برگرداند.

  

خاطر  واقعاً اٌنقدر وقت ندارٌم که من همه تارٌخچه زندگٌم را براٌتان تعرٌؾ کنم. به

 روم. همٌن سرٌع سر اصل مطلب می

  

 االن باٌد روی ٌک آمار دقٌق و عمده تمرکز کنٌم.

  

ای هستند، گراٌش خٌلی زٌادی دارند که  ردن رابطهکه در ؼم و اندوه به هم خو کسانی

دقٌقاً برعکس آنچه که باٌد بکنند را انجام دهند. به همٌن خاطر همه تالشم اٌن است که 

 تان بزنٌد راهنماٌٌتان کنم. ناپذٌری به رابطه قبل از اٌنکه صدمه جبران
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 است.ای، اولٌن قدم متوقؾ کردن خونرٌزی و بعد حل مشکل  در هر فاجعه

  

تان ٌک مشکل اساسی داشته  رابطه شما هم از اٌن امر مستثنی نٌست. ممکن است رابطه

توانٌم به آن بپردازٌم. االن باٌد خونرٌزی را بند  باشد که باٌد برطرؾ شود اما بعداً هم می

 بٌاورٌم.

  

 کنده بکنم. خواهم ٌک توصٌه رک و پوست برنامه اٌن است. می

  

بکنٌد اٌن است که دٌگر طوری رفتار نکنٌد که انگار عشقتان از  اولٌن کاری که باٌد

 نظر بٌولوژٌکی دٌگر هٌچ تماٌلی به شما ندارد.

  

کن هستٌد. به دالٌل بٌولوژٌکی و  گوش از حد حرؾ اٌن ٌعنی ضعٌؾ، منفعل و بٌش 

ای هستند که  ها دنبال مردهای قوی  تکاملی که االن نمی توانٌم توضٌحشان دهٌم، زن

دهند  هاٌی که به آنها اجازه می ن وجه به ز هٌچ توانند از آنها محافظت کنند. و مردها بهب

گذارند )اٌن ٌعنی از روی عادت مورد خٌانت  خواهند بکنند، احترام نمی هرکاری که می

 گٌرٌد(. قرار می

  

دانم که خٌلی سخت است بعد از به هم خوردن رابطه ظاهرتان را طوری نشان دهٌد  می

 ه قوی هستٌد اما اٌن کار واقعاً حٌاتی است.ک

  

 کنٌم: اشتباه شروع می ٓٔها خٌلی سرٌع با  برای متوقؾ کردن آسٌب

  

 کند تصمٌم درستی گرفته است اشتباهی که به طرفتان ثابت می ۱2

  

خواهند بازی کنند. اٌن  گوٌند نمی بٌنند معموالً کسانی هستند که می افرادی که صدمه می

شود چه بدانٌد که نوبت شماست ٌا  است. مسئله اٌن است که اٌن بازی انجام می خٌلی بد

کنند تا ببٌنند طرؾ مقابلشان فرد  نه. زن و مردها بطور مداوم همدٌگر را آزماٌش می
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خوبی برای ادامه دادن رابطه با او است ٌا نه. اگر نخواهٌد بازی کنٌد، از همه چٌز دور 

 اشتباه به خودتان ثابت خواهٌد کرد که ارزشش را دارٌد. ۱2افتٌد. با ترک اٌن  می

 

شود برای همه  حد مهربان بودن و تصور اٌنکه اٌن عمل باعث می از  : بٌش ٔاشتباه 

 مورد خوبی به حساب بٌاٌٌد

  

گوٌد را گوش دهٌد و انتظار داشته باشٌد که  نباٌد اٌنقدر راحت هرچه طرفتان می

 تان عالی باشد. رابطه

  

های خوب ٌک تضاد ٌا کشمکش وجود  طوری درموردش فکر کنٌد. در همه داستاناٌن

های بد. اٌن  های خوب بودند و هم آدم دارد، درست است؟ در فٌلم جنگ ستارگان هم آدم

شود. و ٌک رابطه بدون تضاد و  تضادهاست که باعث جالب و جذاب شدن مسائل می

 کننده خواهد شد. کشمکش واقعاً خسته

  

اعتماد به خود، مضطرب و قابل  مهربان و خوب بودن ٌعنی خٌلی منفعل، بیخٌلی 

 کننده است. بٌنی هستٌد. اٌن خسته پٌش

  

تان را روشن کنٌد؟ ٌادتان باشد که برای روشن کردن  دوست دارٌد شعله عشق رابطه

 شعله آتش، اصطکاک الزم است. پس روی حرؾ خودتان باٌستٌد.

  

 د با دلٌل و منطق طرفتان را وادار کنٌد به رابطه برگردد: اٌنکه بخواهٌٕاشتباه 

  

تان را از نو بسازٌد. شاٌد بتوانٌد برای خودتان دلٌل و  توانٌد با بحث منطقی رابطه نمی

 توانٌد. منطق بٌاورٌد اما برای طرؾ مقابلتان نمی

  

د. احساسات به آن توانٌد ٌک نفر را قانع کنٌد دوستتان بدارد ٌا بخواهد که با شما باش نمی

 کنند. طرٌق عمل نمی
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جای اٌنکه با بحث منطقی طرفتان را  ها واکنشی است نه منطقی. پس به قلب انسان

 توانٌد انجام دهٌد تا قلب او واکنش دهد. برگردانٌد، کارهای دٌگری هست که می

  

 : عجز و البه کردنٖاشتباه 

  

 امٌدوارم که شما اٌنطوری نباشٌد...

کنم نرو،  زنند، "خواهش می برای نگه داشتن طرفشان دست به عجز و البه میها  خٌلی

 کنم..." هرکاری که بخواهی براٌت می

  

وجه اٌنکار را نکنٌد! اٌن هٌچ شباهتی به ٌک رابطه عاشقانه ندارد. شاٌد برای   به هٌچ

 د داد.چند وقت طرؾ مقابل با شما بماند اما همه احترامتان را پٌش او از دست خواهٌ

  

اٌن ٌعنی به محض اٌنکه ٌک نفر بهتر سر راه طرفتان قرار بگٌرد، شما را ترک 

 وقت برای برگرداندن او التماس نکنٌد. کند. هٌچ می

  

 : بمباران کردن طرفتان با گل و هدٌه4اشتباه 

  

 تونی بخری!" اٌد، "عشق من را نمی تابحال شنٌده

د. گل و هدٌه برای تشکر ٌا ابراز عشق شاٌد وقتش شده خوب به اٌن حرؾ گوش کنٌ

 خرند. هستند، برای شما جذابٌت نمی

  

کنٌد به  گوٌد که فکر می درواقع، حتی می تواند تنفرآور هم باشد. اٌنکار به طرفتان می

های خودتان تکٌه کنٌد. به همٌن خاطر برای  اندازه کافی خوب نٌستٌد که روی خوبی

 وقت! وقت اٌنکار نکنٌد، هٌچ خرٌد. هٌچ و هدٌه میپوشاندن اشکاالت خودتان برای ا

  

 دقٌقه ٌکبار بگوٌٌد "دوستت دارم" 5: هر 5اشتباه 

  

افتادن در دام اٌن اشتباه خٌلی ساده است، اٌنکه بخواهٌد تند تند به طرفتان بگوٌٌد که 

که  کنند ها به اشتباه فکر می وقت چقدر براٌتان ارزش دارد و چقدر دوستش دارٌد. خٌلی
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شود. اٌن اشتباه  کم از شما دور می هروقت طرؾ مقابل بفهمد که چقدر دوستش دارٌد، کم

 است! دلٌل دور شدن وی اٌن نٌست.

  

ها چندان کار رمانتٌکی نٌست. و باوجود آنچه تصور  خسته کردن طرفتان با دوستت دارم

که او دوست دارد  کنٌد، اٌنکه بگوٌٌد، "من واقعاً واقعاً دوستت دارم" چٌزی نٌست می

 بشنود.

  

احساسات قوی شما ممکن است تنها چٌزی باشد که طرفتان را از شما دور کرده است، 

 دهد که گدای عشق و محبت هستٌد. چون نشان می

  

 های جنسی را فراموش نکنٌد : تفاوت6اشتباه 

  

کارهاٌی مخالفشان را به خود جلب کنند چون  توانند نظر جنس ها افراد نمی خٌلی وقت

 کند. جنسانشان را جلب می کنند که نظر خودشان و هم  کنند و طوری رفتار می می

  

 کنٌد. باز هستٌد ٌا اٌنطور رفتار می منظورم اٌن نٌست که شما همجنس

  

توانٌد از  شوند. نمی ها به چٌزهای مختلفی جذب می منظورم اٌن است که مردها و زن

 برای جلب توجه جنس مخالؾ استفاده کنٌد. چٌزهاٌی که برای خودتان جذاب است

  

ها بٌشتر شخصٌت  شوند درحالٌکه برای زن ها می مثالً مردها بٌشتر جذب ظاهر زن

 مردها مهم است.

  

های  ها نباٌد سعی کنند آدم اٌن به آن معنی نٌست که مردها نباٌد به ظاهرشان برسند ٌا زن

ان را بکنٌد که روی چٌزهاٌی که برای خوبی باشند. معنی آن اٌن است که باٌد تالشت

 مقابلتان جذاب است بٌشتر کار کنٌد. طرؾ

  

 : همه قدرت را به طرفتان بدهٌد7اشتباه 
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کند انگار زندگٌتان به پاٌان رسٌده  طوری رفتار نکنٌد که اگر طرفتان شما را ترک می

نظر  ت بٌچاره بهشود شما ٌک بدبخ دهد و باعث می است. اٌنکار همه قدرت را به او می

تواند راحت دور بٌندازدتان. اٌن چٌز جالبی نٌست و فقط تازمانی  برسٌد که هرکس می

خواهٌد طرفتان را برگردانٌد باٌد  کند که ٌک فرد جدٌد از راه برسد. اگر می ادامه پٌدا می

 احترام خودتان را نگه دارٌد.

  

توانٌد آن  باشٌد، ناراحت نباشٌد، میترسٌد که احترامتان را نزد او از دست داده  اگر می

 احترام را دوباره برگردانٌد.

  

 : دام ظاهر و پول8اشتباه 

  

کنند ظاهر و پول برای همه در درجه اول  فرهنگ ما طوری است که همه تصور می

بٌن نٌستند. مخصوصاً  اهمٌت قرار دارد. اما واقعٌت امر اٌن است که مردم ما اٌنقدر کوته

 ای نزدٌک با طرؾ مقابل داشته باشٌد. وقتی رابطه

  

ها فقط مثل پرده  توانند پاٌه و اساس ٌک رابطه پاٌدار را بسازند. اٌن ظاهر و پول نمی

 زند. مانند که بعد از ٌک مدت کهنه شده و دل صاحبخانه را می خانه می

  

او را دهم اما باز  گوٌند، "فوقش اٌنقدر پول از دست می ها اشتباه کرده و می بعضی

 آورم." دست می به

  

کار  کنٌم و بعد به اشتباهی که عنوان می ۱2نه! باٌد وارد عمل شوٌد. با کنار گذاشتن 

 گوٌٌم، برای برگرداندن عشقتان اقدام کنٌد. بستن نکاتی که در قسمت تکالٌؾ می

  

 ها : درک اشتباه نشانه9اشتباه 

  

  به شما فرصتی بدهد، ٌک نشانهخواهد برای اصالح اوضاع  مقابلتان می وقتی طرؾ

موقع و  ها را درست درک کنٌد تا دچار اشتباه نشده و به وجود دارد. اما باٌد اٌن نشانه

 ها واکنش دهٌد. طورٌکه آنها دوست دارند به آن نشانه
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توانٌد درمورد رفتارهای انسانی مطالعه کنٌد،  شود. اما می اٌن مورد کمی سخت می

 های مرد و زن و روابط عاشقانه. امٌکمخصوصاً درمورد دٌن

  

های خاص  توانٌد با نشان دادن عالمت وقتی اطالعاتتان در اٌن زمٌنه زٌاد شد، آنوقت می

 ای کنٌد. خودتان، شروع به تاثٌرگذاری و گرفتن کنترل هر رابطه

  

 : کمک نگرفتنٓٔاشتباه 

  

طور دردناکی  شان به رابطه شوند، سرهم مرتکب می ها با اشتباهات مختلفی که پشت خٌلی

دانند چه باٌد بکنند. اما برای  خورد. در اٌنگوه مواقع اکثر افراد نمی هم می به

 آوردن و برگرداندن دوباره طرفتان ٌک راه درست و ٌک راه اشتباه وجود دارد. دست به

  

ممکن است موجب ناراحتی بعضی شود اما اگر وقت بگذارٌد و کمی درمورد 

توانٌد کنترل از دست رفته   ای انسان مطالعه کنٌد، می و نٌازها و امٌال پاٌه شناسی روان

 رابطه را برگردانده و دوباره دل طرفتان را به دست آورٌد.

  

اشتباه قدم اول را  ۱2اما باٌد تالش کنٌد و اٌن ٌعنی کمک بگٌرٌد. شما با خواندن اٌن 

 فتان بروٌد.اٌد، االن دٌر وقتش است که سراغ تکالٌ برداشته

  

 همٌن االن دست از همه اٌن اشتباهات برداشته و جلوی صدمه بٌشتر را بگٌرٌد...
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کنند شما را بدبخت می  اٌن افراد جذاب  
 
 

 

حواله کنٌد ٌا فکر کنٌد با صبوری آن را تحمل  هر چٌزی را که بتوانٌد به شانس و اقبال

خواهٌد کرد، اٌن ٌکی را نمی توانٌد. زندگی با فردی که بٌمار نٌست اما عادی هم به 

نظر نمی رسد بسٌار دشوار و دردسرساز است و بدتر از همه آنکه کمتر کسی می تواند 

ن بهتر است چشمان تان باور کند زندگی شما اٌن همه دردسر پنهان داشته باشد. بنابراٌ

 .را باز کنٌد تا در چاله افراد مبتال به اختالل شخصٌت نٌفتٌد

 

 اختالالت شخصٌت

افراد مبتال به اختالل شخصٌت، اؼلب جذاب هستند و خٌلی ها را شٌفته خود می کنند. 

جنبه هاٌی از شخصٌت هستند که مانع از شناخت افراد دارای اختالل شخصٌت در همان 

ناٌی می شوند. اٌن افراد ؼالبا اول آشناٌی تصوٌر خٌلی خوبی از خودشان ارائه اوائل آش

می دهد که بقٌه را جذب می کند. افراد دارای اختالل شخصٌت از نظر ظاهری با بقٌه 

فرقی ندارند و آنها هم ممکن است زٌبا و باهوش باشند و در کارشان حسابی افراد موفقی 

ی شود برای دٌگران جذاب به نظر برسندباشندکه اٌن وٌژگی ها باعث م . 

 

از سوی دٌگر، برای تشخٌص اختالل شخصٌت، باٌد گذشته او را دانست و اطالعات 

زٌادی از روابط او با دٌگران و الگوهای رفتارٌش داشت که در آشناٌی کوتاه مدت به 

ا از دست نمی آٌد. عالوه بر همه اٌنها، افراد دارای اختالل شخصٌت وٌژگی هاٌی ر

خودشان بروز می دهند که می تواند دٌگران را مجذوب آنها کند؛ برای مثال آٌا تا به 

 حال کسی از اطرافٌان تان شٌفته فردی شده است که خٌلی شٌرٌن زبان است؟
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ٌا با ساختن داستان درباره اٌنکه به چه موقعٌت های باالٌی رسٌده و چه آدم های مهمی 

جذب کرده باشد؟ همٌن وٌژگی ها که او را جذب کرده،  را می شناسد. او را به خود

اتفاقا مربوط به اختالل شخصٌتی او بوده است. به هر حال، در اٌن باره دوستتان را 

سرزنش نکنٌد و ٌادتان باشد که همه ما دارای اٌن گراٌش درونی هستٌم که به سمت 

دی دلٌل های شخصی او افراد نابهنجار جذب می شوٌم! جواب او به اٌن سوال ها، تا ح

 :را برای جذب شدن به چنٌن افرادی روشن تر می کند

  

آٌا چنان مبهوت وٌژگی های ظاهری ٌا رفتاری او شده است که باعث می شود بسٌاری 

 از وٌژگی ها و رفتارهای ناپسند از چشمش دور بماند؟

فاقد آنها است؟آٌا فردی که به او عالقه دارد، دارای وٌژگی هاٌی است که او به شدت   

 آٌا او خودرا ملزم به کمک به اٌن افراد و نجات آنها می داند؟

آٌا هنگام اقدام به ترک فرد مورد عالقه اش، حتی اگر آن را ضروری هم بداند، دچار 

 احساس گناه می شود؟

آٌا نٌاز به کمک به نٌازمندان آنقدر دراو قوی است که خودش را ناتوان از ترک چنٌن 

بٌند؟آدمی می   

آٌا او در همان لحظه اول آنچنان عاشق می شودکه دٌگر معاٌب شخصٌتی و رفتاری او 

 را نمی بٌند؟

آٌا عزت نفس او آنقدر شکننده است که گفتن کلمه نه به فردی که فکر می کند در مقاٌسه 

 با خودش موقعٌت برتری دارد، براٌش خٌلی دشوار است؟

ٌی فرار کند؟آٌا فقط به اٌن فکر است که از تنها  

آٌا رابطه شما بسٌار شورانگٌز شروع شد و بعد به دالٌلی نه چندان قابل قبول، به سردی 

 گراٌٌد؟

 آٌا خواستگارتان از تاثٌر رفتارهاٌش روی دٌگران آگاهی ندارد؟

آٌا خواستگارتان رفتارهاٌی دارد که به نظر نامناسب است اما خودش با آنها مشکلی 

 ندارد؟

ی تصحٌح رفتارت او اقدامی می شود، به آن اعتناٌی نمی کند و ٌا واکنش آٌا وقتی برا

 منفی دارد؟

 آٌا خواستگارتان آنقدر به توجه و محبت نٌاز دارد که شما را به ستوه آورده است؟
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آٌا خواستگارتان آنقدر منضبط و منظم است که هر تؽٌٌر برنامه ای او را عصبانی می 

 کند؟

ا عجٌب و ؼرٌب است و اصال برای همٌن است که دوستش آٌا رفتار خواستگار شم

 دارٌد؟

 آٌا بددلی ها، نگرانی ها و سوءظن های خواستگارتان امان شما را برٌده است؟

 

اگر جواب ها به سوال های باال مثبت است، طرؾ مقابل شما در جمع افراد مبتال به 

ٌادی وجود دارند و شما ٌکی اختالل شخصٌتی قرار دارد. البته، دراٌن گروه افرادخٌلی ز

از متعدد آدم های دارای اٌن تجربه هستٌد. ٌادتان باشد تنها جواب مثبت به ٌکی از اٌن 

سوال ها، برای تشخٌص اختالل شخصٌت در کسی که او را دوست دارٌد ٌا قرار است 

 .زندگی تان را با او شروع کنٌد کافی نٌست اما بد نٌست قدری شک شما را برانگٌزد

 

 در چاله نٌفتٌد

اختالالت شخصٌت چٌزی نٌستند که شما بتوانٌد به طور قطع و ٌقٌن درباره آن نظر 

بدهٌد. تشخٌص اٌن اختالالت در حٌطه کار روانشناسان و متخصصان است. شما فقط 

می توانٌد نشانه های آزاردهنده را مشاهده کرده و با مشاور مطمئن و با تجربه ای در 

تالالت شخصٌت طٌؾ دارند. ٌعنی ممکن است به شکل ضعٌؾ ٌا قوی مٌان بگذارٌد. اخ

در فرد بروز کنند. حتی اٌن اختالالت در برخی افراد در زمان های مختلؾ افت و خٌز 

دارد. به هر حال آنچه که مهم است، اٌن که خصوصٌات اخالقی ٌک فرد وقتی به عنوان 

معٌنی داشته باشند و ثانٌا شدت اختالل شخصٌت شناخته می شوند که اوال مشخصه های 

 .آنها به گونه ای باشد که زندگی خود و اطرافٌانشان را دچار مشکل کند

 

اٌن مساله آنقدر جدی است که روانشناسان می گوٌند بٌشتر گزٌنه های نامناسب برای 

ازدواج افرادی هستند كه اختالل شخصٌت دارند ٌا دارای برخی از وٌژگی های اختالل 

ستند. در واقع شما شاٌد بتوانٌد برای تفاوت طبقاتی، عدم کفوٌت ٌا رشد شخصٌت ه

نٌافتگی فرد مقابل کاری بکنٌد اما با اٌن ٌکی هٌچ کاری نمی توانٌد انجام دهٌد چون 

مبتالٌان به اختالالت شخصٌت آنقدر سخت درمان هستند که تقرٌبا روانشناسان از درمان 

دلٌل آنکه هٌچ کسی دوست ندارد شخصٌتش را تؽٌٌر  آنها قطع امٌد کرده اند. چرا؟ به

دهد و مبتالٌان به اٌن اختالل ها از آنجاٌی که سال هاست خودشان را با اٌن وٌژگی ها 
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شناخته اند، تماٌلی به تؽٌٌر نشان نمی دهند ٌا اگر تؽٌٌراتی هم در آنها اٌجاد شود مقطعی 

 .و موقتی خواهد بود

 

دی كه خواهان ازدواج با هم هستند، تست شخصٌت می بسٌاری از مشاورٌن از افرا

گٌرند .اما هر تست شخصٌتی قدرت تشخٌص اختالالت شخصٌت را ندارد . بنابراٌن 

انجام تستی كه بتواند اختالل شخصٌت را قبل از ازدواج آشكار كند، ٌكی از وظاٌؾ 

 .اصلی مشاورٌن ازدواج است

واج )مهدی مٌر محمد صادقی(/تبٌانمنبع:همشهری مثبت، کتاب آموزش قبل از ازد  
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 به کدام مرد نباٌد دل بست؟

 

 

مردی که به او دلبسته اٌد، حرفی از ازدواج نمی زند و 

با بهانه های مختلؾ خواستگاری را عقب می اندازد؟ باٌد 

چطور رفتار کرد؟ گاهی دچار تعارض می شوٌد که با او 

آٌا به رابطه عاطفی که مدت زٌادی درگٌرش هستٌد بدون 

آنکه صحبتی از ازدواج در مٌان بوده ٌا اقدامی جدی از 

 سوی نامزدتان صورت گرفته باشد، ادامه دهٌد ٌا خٌر؟

  

ث ازدواج جدی تر در اٌن صورت شما مدام منتظرٌد تا اتفاق خوشاٌندی پٌش بٌاٌد و بح

شود ؼافل از اٌنکه فرصت ها و موقعٌت های مناسب دٌگر ازدواج را نادٌده می گٌرد و 

همچنان منتظر پٌشنهاد از طرؾ کسی می مانٌد که هنوز تصمٌمی در اٌن مورد نگرفته 

است. اگر درگٌر چنٌن رابطه ای هستٌد، باٌد واقع بٌن تر از اٌن باشٌد زٌرا فرصت 

ست می دهٌد، تکرار نشدنی هستندهاٌی که از د .  

 

در اصل اگر مردی واقعا خواستار اٌن رابطه باشد بدون تعلل و بهانه های نابجا، آن را 

به سمت ازدواج پٌش می برد و در صورت فراهم بودن همه شراٌط، آن را به تاخٌر 

 .نمی اندازد

 

 با زبان بی زبانی می گوٌد نه؟

تان درخواست تعٌٌن نمودن تارٌخ ازدواج می کنٌد تا هر شما پٌوسته از مرد مورد عالقه 

چه زودتر با شما ازدواج کند. وقتی مردی برای سال های طوالنی با شما رابطه دارد و 

از شما تقاضای ازدواج نکرده است و به تقاضاهای شما با پاسخ های مبهمی که نمی 

مرد اهل ازدواج نٌستتوانٌد از آنها برداشت مثبتی کنٌد بی توجه است، پس اٌن  . 

 

شاٌد مردی که به ازدواج با شما تماٌل دارد خٌلی زود اٌن پٌشنهاد را مطرح نکند، اما 

الاقل پاسخ منفی قاطعی به شما نمی دهد و در گفتگوهای جدی، می گوٌد که از شما 

فرصتی برای بررسی اٌن موضوع می خواهد. البته در صورت چنٌن جمله ای ماجرا را 
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ه ندانٌد و از او در مورد زمانی که برای بررسی کردن نٌاز دارد سوال کنٌدتمام شد . 

 

 شما را منتظر نگه می دارد؟

عجٌب نٌست که مردی از شما بخواهد تا محقق شدن اهدافی که می توانند زندگی 

آرامتری را برای هر دوی شما بسازندگ، صبر کنٌد اما اگر هدؾ هاٌی که خواستگار 

ند هٌچ گاه تمامی ندارند، کمی مراقب باشٌدشما تعرٌؾ می ک . 

 

اگر با وجود محقق شدن اهدافی که گفته بود، هر روز ٌک بهانه برای علنی کردن رابطه 

دارد و امروز فردا می کند، می توانٌد متوجه شوٌد که اٌن اتفاق هٌچ گاه رخ نخواهد داد. 

ز تعٌٌن کردن تارٌخ معٌن اگر حتی سال های طوالنی است که نامزد مانده اٌد و او ا

 .برای ازدواج سر باز می زند، اٌن مرد اهل ازدواج نٌست

 

 با فداکاری رهاٌتان می کند؟

گرچه در موردی که مطرح کردٌد، اٌن عالمت مشاهده نمی شود اما به دلٌل اهمٌت و 

شٌوع آن، الزم می دانم که اٌن نشانه را هم ذکر کنم. ٌکی از ترفندهای مردان در 

بطی که پاٌان مشخصی ندارد، اٌن است که به دختر طرؾ مقابلشان اظهار می کنند: روا

من لٌاقت تو را ندارم و تو خواستگاران بسٌار بهتر از من، خواهی داشت» .» 

 

اما واقعٌت اٌن است که زمانی که ٌک مرد به ازدواج با دختری تماٌل دارد، به جای 

ه جاٌگاهی قابل قبول تالش می کندو به هٌچ فرار با چنٌن بهانه هاٌی، برای رسٌدن ب

وجه حاضر نمی شود مرد دٌگری به راحتی پا به اٌن مٌدان بگذارد. پس به جای به 

دست آوردن دل او بعد از بٌان اٌن جمله و ابراز حس همدردی و ترحم، واقعٌتی را که 

 .پشت اٌن حرؾ پنهان شده ببٌنٌد
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 شما را نادٌده می گٌرد؟

مردها با بی تفاوتی سعی می کنند دختر را دل آزرده کنند تا خودش رابطه را  برخی از

پاٌان دهد. چنٌن مردهاٌی حتی آنقدر برای طرؾ مقابلشان ارزش قائل نٌستند که با او 

برای پاٌان گرفتن رابطه گفتگو کنند. برای آنها فرقی نمی کند که اٌن دختر در زندگی 

ضر نٌستند سهم بزرگی از زندگی، وقت و احساساتشان را شان ماندگار شود ٌا نه اما حا

 .به او اختصاص دهند

 

اگر احساس می کنٌد طرؾ مقابلتان برخورد سردی دارد، از او در اٌن مورد سوال کنٌد 

و در صورتی که بعد از گفتگو هم به نتٌجه مطلوب نرسٌدٌد، می توانٌد حس واقعی تان 

بگٌرد. اگر سردی او به دلٌل مشکالت شخصی اش بود را بٌان کنٌد و مدتی از او فاصله 

و ارتباطی به اٌن رابطه نداشت، بعد از برطرؾ شدن اٌن مشکالت سراؼتان می آٌد اما 

درصورتی که از اٌن پٌشنهاد استقبال کرد وبرای ادامه رابطه تالشی نکرد، می توانٌد به 

 .هدؾ اصلی اش پی ببرٌد

 

 تکلٌؾ خود را نمی دانٌد؟

ی که با مردی وارد رابطه عاطفی می شوٌد، باٌد از ابتدا هدؾ چنٌن رابطه ای را هنگام

مشخص کنٌد. مردانی که نٌت ازدواج ندارند، با پٌشنهاد ازدواج جلو نمی آٌند و از شما 

 .می خواهند بدون اطالع خانواده ها، بدون ذکر مدت معٌنی همدٌگر را بشناسٌد

 

دواج شروع نشود، الزم است ظرؾ مدت کوتاهی بعد پس اگر رابطه شما با پٌشنهاد از

از شروع رابطه از او بپرسٌد که برای آٌنده اش چه برنامه ای دارد. فکر می کند آٌنده 
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رابطه شما به کجا می رسد و اگر پاسخ او چٌزی جز ازدواج بود، بدانٌد که اٌن رابطه 

 .نافرجام است

 

بدهد و تصمٌم گٌری را برای شما  اما ممکن است طرؾ مقابل شما، پاسخی دوپهلو

دشوار کند؛ مثال بگوٌد دوست دارم با تو ازدواج کنم اما شراٌطش را ندارم. در اٌن 

صورت، باٌد بپرسٌد چه شراٌطی نٌاز دارد و فکر می کند اٌن شراٌط فراهم شدنی است 

 ٌا نه؟

 

انجام دهد؟ اگر ٌا بگوٌٌد برای تحقق اٌن شراٌط چه کارهاٌی انجام داده ٌا قرار است 

برنامه روشنی نداشت، باز هم باٌد بدانٌد که اٌن رابطه سرانجامی ندارد. قبل از آنکه 

وابسته همدٌگر شوٌد، به او اعالم کنٌد که تا زمان فراهم شدن شراٌط، بهتر است از 

 .همدٌگر جدا شوٌد و در تصٌمم خود قاطعٌت داشته باشٌد

 

اگر واقعا خواهان ازدواج با شما باشد، برای حفظ  در اٌن صورت او، به فکر می افتد و

شما و مهٌا کردنش راٌط تالشش را می کند و در ؼٌر اٌن صورت، همچنان روٌه 

سابقش را ادامه می دهد. پس صرفا مطرح کردن پٌشنهاد ازدواج به معنی واقعی بودن 

 .قصد ٌک مرد در ازدواج با شما نٌست

 

کند؟ شما را به خانواده اش معرفی نمی  

اگر او بعد از گذشت چند ماه از رابطه تان و شناخت نسبی از هم، درباره شما به خانواده 

اش اطالع نمی دهد، بدانٌد که قصد ازدواج با شما را ندارد. شاٌد او در ماه های اول به 

شما پٌشنهاد ازدواج ندهد و در انتظار شناخت دقٌق تر و واقعی تری باشد اما اگر در 

احتمال چنٌن اتفاقی را بررسی کند، بدون شک با دوستان و خانواده اش در اٌن ذهن خود 

 .مورد صحبت می کند

 

اگر او شما را از جمع های دوستانه پنهان می کند و معتقد است هٌچ کس در اطراؾ شما 

و او نباٌد از اٌن ارتباط باخبر شود، باٌد با احتٌاط بٌشتری انگٌزه و هدؾ او را بررسی 

 .کنٌد
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 می ترسٌد، دٌگر عاشق نشوٌد؟

هنگامی که شما درگٌر ٌک رابطه عاطفی باشٌد، احساس تعهد می کنٌد و در نتٌجه به 

خواستگارانتان جواب رد می دهٌد زٌرا مدام لحظات عاشقانه با طرؾ مقابل را با زندگی 

 .معمولی با خواستگارتان مقاٌسه می کنٌد

 

ست چون مردی که به مرحله ازدواج رسٌده و به واقعٌت اٌن است که اٌن مقاٌسه ؼلط ا

خواستگاری شما آمده است، اعالم مسوولٌت پذٌری کرده و حداقل چٌزی که بٌشتر از 

 .فرد مورد عالقه شما دارد، اٌن است که تصمٌم جدی به داشتن ٌک زندگی جدٌد دارد

 

ت خوشی داشت! بهتر است بدانٌد، مرد اٌده آل لزوما مردی نٌست که با او بتوان اوقا

بسٌاری از مردان گرچه جذاب، خوش مشرب و سرشار از قابلٌت هستند اما مناسب 

 .ازدواج نٌستند. تنها به درد تفرٌح، وقت گذرانی و هٌجانات زودگذر می خورند

 

آنها مسوولٌت پذٌری طوالنی مدت ندارند و در زندگی پشتٌبان و قوت قلبی برای شما 

به تصمٌمی فکر می کنٌد که قرار است تا پاٌان عمر  نخواهند بود. پس زمانی که

همراهتان باشد، همه جوانب ماجرا را در نظر بگٌرٌد و تسلٌم احساسات و هٌجانانتان 

 .نشوٌد

 

 :قبل از آنکه به احساساتتان اجازه بدهٌد به شما ؼلبه کند، اٌن نکته ها ٌادتان باشد

ی و اجتماعی قرار دارد؟ در حال خواستگار شما در چه شراٌط سنی، شؽلی، تحصٌل -

سالگی اؼلب آمادگی ازدواج را ندارند ۲۵تا  ۲2حاضر پسرها در سن  . 

 

پسری که شاؼل نبوده و هٌچ برنامه رٌزی شؽلی برای خود ندارد نمی تواند از پس  -

 .مسوولٌت ها و دشواری های اٌن راه بربٌاٌد

 

ی دهد، داشتن شراٌط ازدواج است. مهمترٌن وٌژگی کسی که به شما پٌشنهاد ازدواج م -

مردی که آمادگی و موقعٌت ازدواج ندارد، حتی اگر برای تشکٌل زندگی به شما اصرار 

 .هم بکند باٌد به صالحٌت او شک کنٌد

 منبع: همشهری تندرستی
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نشانه ها می گوٌد مردی که با شما  اٌن
 رابطه دارد متاهل است

 
 

 

متاسفانه بسٌاری از خانم ها براحتی 

دروؼهای مردان متاهل را باور کرده و 

ناخواسته خود را درگٌر چنٌن روابطی 

مٌکنند و وقتی در نهاٌت متوجه متاهل بودن طرؾ مقابل می شوند دلشکسته و سرخورده 

 .مٌشوند

 

کنند.  ای متاهل ٌک وجه مشترک دارند که برای انجام آن تالش زٌادی هم میبرخی مرده

اٌن وجه مشترک فرٌبکاری است. اٌن مردهای تنوع طلب در پی روابط خارج از 

ازدواج هستند و سعی می کنند خود را مجرد جلوه دهند و متاسفانه بسٌاری از خانم ها 

ه خود را درگٌر چنٌن روابطی مٌکنند و براحتی دروؼهای آنها را باور کرده و ناخواست

وقتی در نهاٌت متوجه متاهل بودن طرؾ مقابل می شوند دلشکسته و سرخورده مٌشوند. 

اٌد  دهد مردی که با او وارد رابطه شده کنٌم که نشان می در زٌر به مواردی اشاره می

 .متاهل است

 

های او را کنترل  همه پول پولی برای اٌنکه شما را شام بٌرون ببرد ندارد زٌرا همسرش

کند می  

اطالع هستٌد. احتمال اٌنکه  ای را تحت حماٌت دارد که شما از آن بی احتماالً خانواده

کند  ازدواج کرده باشد بسٌار زٌاد است. ممکن است شما را به مکانی ببرد که ادعا می

آن مکان برای خودش است ٌا اجاره کرده است. اما ممکن است فرٌبتان داده باشد و 

  .متعلق به دوست او باشد

 

کارت  ای که به شما داده سٌم کند و احتماالً شماره همراه استفاده می از چند خط تلفن

 اعتباری است

کنند کمی بٌشتر نگران شوٌد. اٌن  نسبت به آقاٌانی که از چند خط تلفن همراه استفاده می

افتد که شما اطالعی از آن  تواند نشانه اٌن باشد که پشت سر شما اتفاقات عجٌبی می می
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ندارٌد. ممکن است خط ثابت او متعلق به خانواده ٌا همسرش باشد. او هٌچوقت اطالعات 

دهد ٌا وقتی بعضی ساعات خاص با او تماس  اش به شما نمی نوادهدقٌقی نسبت به خا

کند گٌرٌد پاسخگوی شما نٌست ٌا شما را از سرش باز می می . 

 

کنٌد دروؼش را رو می  

شوٌد  برٌد. متوجه می های او پی می کنٌد و به بعضی دروغ کمی در مورد او تحقٌق می

دانٌد که صحت  کند اما قطعاً می می کنٌد را انکار که همه چٌزهاٌی که از او سوال می

کنٌد اما طالقی برای او به  اش که در آن ازدواجش ثبت شده را پٌدا می دارد. شناسنامه

دهد که او هنوز به همسرش متعهد است ثبت نرسٌده است. اٌن نشان می . 

 

تواند با شما تلفنی صحبت کند های مشخصی می فقط زمان  

اش اٌن  های عجٌبی با شما صحبت کند، معنی ر ساعتها، اگر عادت دارد فقط د خانم

تواند  اش فقط می گوٌد بخاطر مشؽله کاری لنگد. اگر می است که ٌک جای کار می

تواند  شب با شما حرؾ بزند، گول نخورٌد. هر مردی که ازدواج نکرده باشد، می نٌمه

های عادی روز با شما حرؾ بزند طی ساعت . 

 

دهد زنٌد پاسخ نمی گ میها که به او زن بعضی وقت  

توانسته  گوٌد که وقتی به او زنگ زدٌد پٌش مادرش بوده و به همٌن دلٌل نمی وقتی می

کند، مخصوصاً اگر خودش  صحبت کند، باور نکنٌد. مطمئناً چٌزی را از شما پنهان می

توانٌد هر سوالی که داشتٌد از او  زند. می هم فقط سر ساعات ؼٌرعادی به شما زنگ می

پرسٌد اما مطمئناً انکار خواهد کرد، مگراٌنکه مدرک درست در دست داشته باشٌد. ب

دهد، مطمئناً شما را فرٌب داده است و پای ٌک شخص  کسی که تلفن شما را پاسخ نمی

 .سوم وسط است

 

 نداشتن عکس و اطالعات پروفاٌل درصورتٌکه اٌنترنتی با او آشنا شده باشٌد

ٌابی اٌنترنتی، عکسی روی پروفاٌل خود  های دوست ساٌتبرخی از مردهای متاهل در 

کنند. دلٌل آن اٌن است که  گذارند اما اگر بخواهٌد عکسشان را براٌتان اٌمٌل می نمی

ها مطلع شود خواهند کسی از حضور آنها در اٌن ساٌت نمی . 
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کند فقط از طرٌق اٌمٌل ٌا پٌامک با شما تماس برقرار می  

دهند. اما اگر اٌن تنها روش ارتباطی  های ارتباطی را ترجٌح می شخٌلی از افراد اٌن رو

تواند خٌلی راحت از  آنها باشد، قطع بر ٌقٌن مشکلی وجود دارد. ٌک فرد متاهل می

طرٌق اٌنترنت ٌا پٌامک با شما ارتباط برقرار کند اما صحبت کردن تلفنی برای او 

  .مشکل خواهد بود

 

کند دوستان خود آشنا نمی هٌچگاه شما را با خانواده ٌا  

شناسند معرفی  دخترشان را به کسانی که همسرشان را می مردان متاهل معموالً دوست

کنند نمی . 

 

 هٌچوقت آدرس خانه اش را به شما نمی دهد

ها اٌن بهانه را  دهد، نشانه هشدار مهمی است. خٌلی اش را به شما نمی اگر آدرس خانه

شان دعوت کنند.  توانند شما را به خانه مشکل دارند و نمیآورند که از نظر خانوادگی  می

ها اٌن بهانه واقعٌت ندارد و مشکل جای دٌگری است وقت اما خٌلی . 

 

گوٌد متارکه کرده است می  

اند نه اٌنکه قانوناً طالق گرفته باشند.  کنند که متارکه کرده مردان متاهل معموالً ادعا می

ت که از آنها بخواهٌد هر زمان به طور قانونی از کاری که شما باٌد بکنٌد اٌن اس

 .همسرشان جدا شدند با شما تماس بگٌرند

 

برد های عمومی نمی هٌچوقت شما را به مکان  

برد، ممکن است پول کافی نداشته باشد ٌا برای بٌرون  اگر هٌچوقت شما را بٌرون نمی

طر متاهل بودن نخواهد رفتن تنبل باشد؛ اما ممکن است موضوع چٌز دٌگری باشد و بخا

 .کسی شما را با او ببٌند

 

کند تان از راه دور است، فقط وقتی در شهر شماست با شما تماس برقرار می اگر رابطه  

رسد، نشانه  شود و هٌچ خبری از او به دستتان نمی اگر وقتی در خانه است ناگهان گم می

 .ٌک مشکل جدی است
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کند های اجتماعی اضافه نمی اش در شبکه نتیهٌچوقت شما را در لٌست دوستان اٌنتر  

اگر مدتی است با او رابطه دارٌد اما شما را به لٌست دوستانش اضافه نکرده است، 

کند احتماالً چٌزی را از شما پنهان می . 

 

شود ها کامالً ناپدٌد می در روزهای تعطٌل و آخرهفته  

بتواند با شما وقت بگذراند برای او ها را باٌد کار کند تا  اٌنکه به همسرش بگوٌد آخرهفته

تر خواهد بود قطعاً سخت . 

 mardoman.net : منبع
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آورند معٌارهاٌی که خوشبختی نمی  
 
 

 

ی امروز معٌارهای ازدواج به کلی با  در جامعه

ه است. در قدٌم هرکسی قصد سابق فرق کرد

ازدواج داشت، اولٌن معٌارش اٌمان و نجابت 

 .فرد مقابل بود

  

ی دختر در پی دامادی معتقد، اهل کار  خانواده

و کوشش و خانواده دوست بودند و به قول 

خواستند که وقتی شب به  معروؾ دامادی می

ٌالش. پدر و مادر پسر هاٌش پر باشد از خوراکی برای اهل و ع گردد، دست منزل بازمی

خواستند که محٌط خانه را برای همسر و  هم عروسی نجٌب، بااٌمان و کدبانو می

 .فرزندش سرشار از آرامش و راحتی کند

  

ها پاک و صمٌمی و اختالفات کم بود. اگر هم  ها مثل آب زالل و روشن بود، و دل زندگی

جوٌی  کرد و زن با صرفه ر میشد. مرد کا مشکلی بود با رٌش سفٌدی بزرگترها حل می

کرد و پول چرک کفدست  کرد. اخالقٌات بر مادٌات حکومت می انداز می برای آٌنده پس

ی هر مٌزبان به جای تجمالت و  وآمدها زٌاد بود و مهربانی در سفره همه بود. رفت

کرد ؼذاهای رنگارنگ خودنماٌی می . 

 

های نادرست جاٌگزٌن  

های انتخاب همسر به همان سالمت سابق  ؟ آٌا شاخصاما امروزه وضعٌت چگونه است

ی مادٌات است. اٌمان ٌا در درجات  است؟ اولٌن سوال خانواده دختر از پسر اکثراً درباره

شود گٌرد و ٌا اصالً لحاظ نمی آخر قرار می . 

  

د شان اٌمان و اعتقا های متدٌنی هستند که اولٌن نگرانی دانٌم که هنوز هم خانواده البته می

چشمی  وهم ها نٌز گرفتار چشم طرؾ مقابل است ولی متاسفانه بعضی از اٌن خانواده

اند. امروزه معٌارهاٌی جاٌگزٌن معٌارهای گذشته شده است که در آن ظواهر و  شده
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تجمالت در اولوٌت است. در سنجش دختران، زٌباٌی و اموال پدری و مٌزان درآمد 

بانوگری را گرفته استباالی دختر جای سازگاری، نجابت و کد . 

 

های کمرشکن عروسی، دوران طوالنی عقد همراه با  های باال، هزٌنه درخواست مهرٌه

های خارجی و داخلی، داشتن منزل مسکونی، شؽل  قٌمت، مسافرت های گران بردن هدٌه

پردرآمد، و اتومبٌل آخرٌن مدل دست و پای جوانان را در تشکٌل زندگی مشترک بسته 

ی اصلی ازدواج که رسٌدن به کمال معنوی و روحی دو  انه امروزه فلسفهاست. متاسف

باشد، از ٌاد رفته است طرؾ می . 

  

ها با ازدواج تامٌن شود. در  اکثر جوانان انتظار دارند توقعات و آرزوهای محال آن

که خانواده محٌطی برای رشد شخصٌتی طرفٌن، اٌجاد پختگی و کسب تجربه  صورتی

باشد می . 

 

اضٌان ازدواج موفق به گوش باشند؛متق  

که جوانان مشکالت اقتصادی را سد راه   کارشناسان ازدواج عقٌده دارند با وجود آن

تری است. بنابراٌن  دانند ولی در واقعٌت مشکالت فرهنگی مانع بزرگ ازدواج می

آورد و بهتر است  جاست که مشکالت اقتصادی را به وجود می تجمالت و توقعات نابه

های نادرست و ؼٌرمنطقی به بررسی تناسبات فرهنگی بپردازند  انان به جای خواستهجو

توانند برای اٌجاد موفقٌت در زندگی از  تا در آٌنده دچار مشکل نشود، عالوه بر اٌن می

 اٌن راهکارها بهره برند؛

 

- ها و رفتارها دٌد نزدٌک به ٌکدٌگر در نگرش داشتن زاوٌه . 

 

- سوٌی دٌنی ترک اعتقادی و همدارا بودن دٌدگاه مش . 

 

- های اخالقی همچون حسن خلق، حسن ظن، مهربانی، ازخودگذشتگی و داشتن فضٌلت  

... 

 

- وفاٌی و دوری از صفاتی مثل بداخالقی، سوءظن، خودخواهی، خساست، بی ... 
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ها برای رسٌدن به رفاه، سعادت و پرورش  شٌرٌنی پٌوند دو نفر در تالش آن

گراٌی  ی ما برای انتخاب درست باٌد با منطق واقع ان و پسران جامعههاست. دختر فضٌلت

دست به انتخاب بزنند و معٌارهاٌی در زندگی انتخاب کنند که در اٌجاد خوشبختی واقعی 

 و محبت موثر هستند

 

ای در اٌجاد مشکالت در زندگی مشترک خواهند  کننده اٌن صفات ناپسند نقش بسٌار تعٌٌن

باره احساساتی عمل نکنند که ٌک عمر پشٌمانی به دنبال  باٌد در اٌن داشت و جوانان می

 .خواهد داشت

 

شود؛ برای اثبات بٌشتر به رواٌتی از امام رضا )ع( اشاره می  

 

ای به امام هشتم )ع( نوشتم و از اٌشان سوال کردم  گوٌد؛ نامه حسن بن بشار واسطی می

آمده ولی بداخالق است، چه کنم؟  ٌکی از بستگانم برای خواستگاری دخترم نزد من

، ۲2)وسائل الشٌعه، ج« اگر بداخالق است به او زن ندهٌد.»اٌشان در پاسخ فرمودند: 

کننده مٌزان نقش خوش اخالقی و صفات نٌک روحی در  ( اٌن فرماٌش بٌان۱۸ص

 .زندگی مشترک است

 

- ل زوجٌن و دارا بودن استقالل نسبی اقتصادی و عاطفی و کوشش برای استقالل کام

ها عدم تکٌه بر خانواده  

 

- های نزدٌک به هم در مورد  های طرفٌن و داشتن دٌدگاه تشابه در عالٌق و سلٌقه

 موضوعات و مسائل مختلؾ زندگی

 

- سانی و مشابهت در استفاده از ساعات فراؼت، مثالً اگر فردی که درونگرا و  هم

گرا و  ی برون خصی که روحٌهانزواطلب است و مٌل به تفرٌحات انفرادی دارد با ش

مند است، ازدواج کند در آٌنده مشکالتی  اجتماعی دارد و به تفرٌحات دستهجمعی عالقه

آٌد شان به وجود می برای آنها به خاطر کٌفٌت شخصٌت و نٌازهای مختلؾ . 

 tebyan.net:منبع
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 اٌن ؼذاها را شب قبل از عروسی تان نخورٌد
 
 

 

کنٌم که قبل از شب عروسی نباٌد مٌل  هاٌی را ذکر می در اٌن مقاله چند نمونه از خوردنی

 کنٌد. لطفاً با ما همراه باشٌد

 

تان  به مٌمنت و مبارکی عروسی در پٌش دارٌد و خودتان را برای جشن پٌوند آسمانی

ی اٌن  نقص باشد. اما الزمه خواهٌد همه چٌز عالی و بی کنٌد. شکی نٌست که می یآماده م

کار اٌن است که قبل از هر چٌزی خودتان سرحال و سالم باشٌد. برای همٌن الزم است 

تان باشٌد مراقب تؽذٌه . 

 

شان آن قدر مشؽول کارهای مختلؾ  و روز عروسی  خٌلی از عروس و دامادها قبل

خورند که  هم چٌزهاٌی می  کنند و البته عده ای ؼذا خوردن را فراموش می هستند که حتی

 .مناسب نٌست

  

 کافئٌن

گذارد. دقٌق تر  اولٌن چٌزی که باٌد ٌادتان باشد اٌن است که کافئٌن روی بدن تأثٌر می

کند. حتماً شما هم دوست ندارٌد روز  بگوٌٌم کافئٌن برخی افراد را عصبی می

های  و عصبی باشٌد برای همٌن هم ٌادتان باشد قهوه و ٌا نوشٌدنی تاب تان بی عروسی

کافئٌن دار ننوشٌد. اگر ٌکی از آن افرادی هستٌد که به مصرؾ قهوه عادت دارٌد سعی 

تان مصرؾ آن را کم کنٌد و شب مراسمتان از  کنٌد از چند هفته قبل از جشن عروسی

ؾ قهوه را قطع کنٌد بدون شک مصرؾ آن بپرهٌزٌد. اگر بخواهٌد به ٌک باره مصر

دچار سردرد و خستگی خواهٌد شد. بهترٌن نوشٌدنی در روزهای قبل از عروسی آب 
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شود که بدنتان به مٌزان کافی آب داشته باشد به خاطر اٌنکه  است. نوشٌدن آب باعث می

شود که کم انرژی باشٌد و  حتی دهٌدراته شدن بدن)ٌعنی کمبود آب بدن( هم باعث می

س خستگی بکنٌداحسا . 

  

شوند مواد ؼذاٌی که باعث نفخ معده می  

ها که باعث نفخ  تان الزم است که کالً از مصرؾ برخی از خوردنی قبل از جشن عروسی

شوند بپرهٌزٌد. ٌعنی اٌنکه دوروبر نخود، لوبٌا، بروکلی، انواع کلم و کلم  و گاز معده می

را در لباس عروس ٌا کت و شلوار بروکسل خط قرمز بکشٌد. نفخ معده بدون شک شما 

تان ناراحت و معذب خواهد کرد دامادی . 

 

 مواد ؼذاٌی چرب

زمانی که مواد ؼذاٌی چرب مانند لبنٌات پرچرب، گوشت، مواد ؼذاٌی سرخ کردنی و 

شود و برای همٌن هم احساس سنگٌنی خواهٌد  پنٌر مٌل کنٌد هضم ؼذا به کندی انجام می

کنٌم مواد  وجه دوروبر مواد ؼذاٌی چرب نروٌد. توصٌه می کرد. پس الزم است به هٌچ

 .ؼذاٌی کم چرب اما سرشار از پروتئٌن مانند توفو ٌا ماهی مٌل کنٌد

  

 آدامس

جوند تا دهانشان خوشبو شود. البته الزم است که در طول مراسم نفس  ها آدامس می خٌلی

ت. به خاطر اٌن که با خوشبوٌی داشته باشٌد اما آدامس جوٌدن راه حل مناسبی نٌس

شود و همٌن مسئله هم باعث نفخ معده و گاز  تان می جوٌدن آدامس، باد زٌادی وارد معده

شود می . 

  

 روز ازدواجتان چه بخورٌد بهتر است؟

آقای داماد باٌد ماشٌن گل بزند، عروس خانم سخت در آراٌشگاه مشؽول است. بعدش هم 

کنٌد  ن بروٌد، دٌگر با اٌن همه کار کی وقت میکه باٌد کلی ژست بگٌرٌد و جلوی دوربٌ

ها آن قدر هٌجان دارند که به کل اشتهاٌشان را از دست  چٌزی مٌل کنٌد. اصالً بعضی

دهٌم اما بدنتان نٌاز به انرژی دارد. باک بنزٌن ماشٌن هم  دهند. ما هم به شما حق می می

نٌد که اگر انرژی کم بٌاورٌد رود شما که جای خود دارٌد. بدا شود راه نمی که خالی می

تان با دقت  عصبی و کم طاقت خواهٌد شد. برای همٌن الزم است که روز عروسی
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توانٌد بکنٌد اٌن است: برای اٌنکه هم وقتتان  بٌشتری ؼذا بخورٌد. بهترٌن کاری که می

وان زا استفاده کنٌد. به عن تلؾ نشود و هم با انرژی و قبراق باشٌد از مواد ؼذاٌی انرژی

دار با پنٌر کم چرب و گردو  مثال برای صبحانه ؼالت کامل و مٌوه مٌل کنٌد. نان سبوس

و همچنٌن ٌک عدد موز برای صبحانه خوب است. برای ناهار ٌک بشقاب ساالد 

سبزٌجات با ٌک ؼذای پروتئٌنی مانند ماهی مٌل کنٌد. قبل از شام با تمام کارهاٌی که 

العاده  زمٌنی فوق ی بادام عده نٌاز دارٌد. ٌک تکه نان با کرهو اٌد به ٌک مٌان انجام داده

 .است

 منبع : تبٌان
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تان را با اٌن  قبل از خواستگاری تکلٌؾ
موضوع روشن کنٌد6  

 
 

 

 شب خواستگاری کم از صبح پادشاهی نٌست! 

تواند همراه  ترٌن تؽٌٌر در مسٌر زندگی است؛ مسٌری که می خواستگاری، نقطه مهم

توان انتظار داشت دو طرؾ در اٌن شب به  خوشبختی باشد ٌا نباشد. معلوم است که نمی

 شناختی دقٌق و کافی از هم برسند

 

تواند سرنوشت دختر و پسری را  های ناخواسته در شب خواستگاری می گاهی اشتباه

هاٌی که باٌد بپرسٌد ٌا نپرسٌد،  های کارشناسان ما را در مورد سوال تؽٌٌر دهد. توصٌه

هاٌی که باٌد بزنٌد ٌا نزنٌد بخوانٌد رفتارهاٌی که باٌد انجام دهٌد ٌا ندهٌد و حرؾ . 

 

موضوع روشن کنٌد6تان را با اٌن  قبل از خواستگاری تکلٌؾ  

 شباهت اقتصادی و فرهنگی

ٌد از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ٌک رده باشند؛ برای مثال هر دو خانواده با

طبقه آنها از نظر اقتصادی متوسط محسوب شود. اگر تفاوت فاحشی بٌن دو خانواده 

وجود داشته باشد، حتی اگر عضو ٌک خانواده ٌا ٌک قوم باشند، بهتر است با هم ازدواج 

 .نکنند

  

توانند از  متداولی وجود دارند که دو خانواده میهای  ها و نکته در اٌن راستا پرسش

ٌکدٌگر بپرسند ٌا به آنها توجه کنند؛ برای مثال شؽل پدر و حدود درآمد او، شؽل پسر و 

 ... دو طرؾ، وضعٌت ظاهری خانه دختر و  درآمد احتمالی او، محل قرار گرفتن خانه

 

نواده به دختر و پسر هاٌی که در تشخٌص تناسب فرهنگی دو خا همچنٌن ٌکی از راه

کند اٌن است که به نوع رابطه اعضای خانواده طرؾ مقابل با ٌکدٌگر و نوع  کمک می

های آنها در برابر مسائل مختلؾ دقت کنند واکنش  
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 زٌباٌی ظاهری

شود دختر و پسر از نظر ظاهری تاحدودی در ٌک سطح باشند؛ به اٌن معنا  توصٌه می

ٌگری زشت ٌا ٌکی خٌلی چاق و درشت هٌکل و دٌگری که ٌکی از آنها خٌلی زٌبا و د

ضعٌؾ و کوچک نباشد. البته مهم اٌن است که دو طرؾ همدٌگر را بپسندند و نظر 

 .دٌگران در اٌن مٌان مطرح نٌست

 

گاهی دختر و پسر از نظر ظاهری با هم تفاوتی دارند که در عرؾ چندان پسندٌده نٌست؛ 

دتر است. در اٌن شراٌط هم خواست و تماٌل دو طرؾ برای مثال قد دختر از قد پسر بلن

 مهم است. دختر و پسر در مورد بحث مقبولٌت ظاهری، باٌد به ٌک نکته توجه کنند؛

  

های جنسی باعث  در شش ماه تا حداکثر ٌک سال نخست ازدواج افزاٌش فعالٌت هورمون

ٌابد و  ا کاهش میه شود ولی با گذشت زمان فعالٌت اٌن هورمون جذابٌت طرؾ مقابل می

های دٌگر برای هم جذابٌت داشته باشند. در اٌن شراٌط جاذبه  زن و شوهر باٌد در زمٌنه

کند ظاهری اهمٌت بٌشتری پٌدا می . 

 

 سالمت و بلوغ عاطفی

دختر و پسر باٌد به بلوغ روانی و پختگی عاطفی رسٌده باشند. آنها باٌد از نظر روانی 

اٌن صورت دعوا، درگٌری و قهر کمتری بٌن همسران رخ  برای ازدواج آماده باشند. در

کنند وگو می نظر نٌز با ٌکدٌگر گفت دهد. در صورت بروز اختالؾ می . 

  

دلٌل بٌن همسران جلوگٌری کند اٌن است که  تواند از درگٌری بی ٌکی از مواردی که می

از ٌکدٌگر بپرسند: توانند  های همدٌگر آگاه باشند؛ برای مثال دختر و پسر می از حساسٌت

چقدر برای تو مهم است روزهای خاص مانند تولد و سالگرد ازدواج را به ٌاد داشته »

شوی؟ اگر زمانی ٌادم نبود ٌا دٌر به ٌادش افتادم خٌلی ناراحت می»، «باشم؟  

 

ها  ها و عالقه توانند از همدٌگر درباره حساسٌت آنها می« العمل تو چه خواهد بود؟ عکس

کند(، مٌزان روابط اجتماعی، نوع رابطه با  ه آنها را خوشحال ٌا عصبانی می)مواردی ک

وآمد با دوستان و اقوام و مواردی از اٌن دست بپرسند. دو طرؾ  خانواده، عالقه به رفت
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توان در اٌن مورد  باٌد از نظر روانی و عاطفی سالم باشند؛ البته در جلسه نخست نمی

ؾ مقابل به دست آورد. با اٌن وجود دختر و پسر مطمئن شد و شناخت کاملی از طر

توانند از همدٌگر در مورد سالمتی هم سوال کنند می . 

 

های اخالقی و مذهبی تشابه ارزش  

خواهند ازدواج کنند باٌد مشابه باشد.  های اخالقی و مذهبی دختر و پسری که می ارزش

اندازه  ردن به دٌگران، به ٌک هاٌی مانند راستگوٌی ٌا ظلم نک هر دوی آنها باٌد به ارزش

اعتقاد داشته باشند. چهارچوب اعتقادی و اٌدئولوژٌک آنها نٌز باٌد مشابه باشد. در اٌن 

توانند از ٌکدٌگر مثال درباره نوع پوشش خانم بپرسند؛ خانم تماٌل  راستا دختر و پسر می

ائلی باٌد از همان دارد چه پوششی داشته باشد و آقا به چه پوششی اعتقاد دارد. چنٌن مس

 .ابتدای آشناٌی مشخص شود

 

های اٌن چنٌنی با هم  افراد زٌادی هستند که پٌش از ازدواج درباره اعتقادات و حساسٌت

او را تؽٌٌر »ٌا « کنم بعد از ازدواج اصالحش می»اند:  اند و با خود گفته وگو نکرده گفت

طرؾ تؽٌٌر کند. دختر و پسر  ٌک از دو  ولی بعد از ازدواج قرار نٌست هٌچ«. دهم می

 .هر انتظاری که از ٌکدٌگر دارند باٌد قبل از ازدواج با هم در مٌان بگذارند

 

 اشتؽال خانم

در صورتی که دختر تصمٌم دارد پس از ازدواج به کار و اشتؽال خود ادامه دهد، باٌد 

ر خود را در از همان ابتدا در اٌن مورد با آقای خواستگار صحبت کند. پسر هم باٌد نظ

اٌن مورد با صداقت و دقٌق بٌان کند؛ آٌا به طور کلی با کار کردن زن مخالؾ است و 

های  دار باشد؟ آٌا با کارکردن او در بعضی محٌط اش خانه دهد همسر آٌنده ترجٌح می

وقت موافق است؟ ٌا به طور کلی با اشتؽال همسرش مشکلی  کاری ٌا به صورت پاره

 ندارد؟

 

تحصٌلیتناسب سطح   

سطح تحصٌلی دختر و پسر باٌد تناسب داشته باشد. اگر فاصله بٌن مدرک تحصٌلی آنها 

زٌاد باشد احتمال اٌنکه دچار مشکل شوند و همدٌگر را درک نکنند، وجود دارد. ضمن 
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 .اٌنکه اگر سطح تحصٌالت دختر باالتر باشد، ممکن است مرد احساس حقارت کند

همشهری تندرستی منبع:  
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 اشتباه خانم ها در اولٌن مالقات 8

  

  

  

 

  

همٌن طور که هستٌد باشٌد. درست است که شما بالقوه عروس مجلس هستٌد اما قرار 

 .نٌست مثل ٌک عروس آراٌش کنٌد و لباس بپوشٌد

  

ت می تواند تعٌٌن کننده ترٌن جلسه باشد و ادامه پٌدا کردن ٌا نکردن اولٌن قرار مالقا

قرار می  خواستگاری رابطه را تعٌٌن کند. بنابراٌن، وقتی در اولٌن جلسه آشناٌی ٌا

اشتباه را مرتکب نشوٌد. اٌن توصٌه ها اگرچه خطاب به  ۸د مراقب باشٌد اٌن گٌرٌد، باٌ

 خانم هاست، اما می تواند درباره آقاٌان هم صدق کند.

  

 راجع به گذشته خود زٌاد صحبت نکنٌد - ٔ

  

اٌن که چه اشتباهاتی کرده اٌد، چه خواستگارانی داشته اٌد، چه بر سر زندگی تان آماده و 

اول آشناٌی وقت تارٌخچه گفتن نٌست. از حال بگوٌٌد و آٌنده. در جلسات ... . جلسه 

بعدی می توانٌد کمی به گذشته بروٌد و هم از گذشته خودتان حرؾ بزنٌد و هم از گذشته 

 او با خبر شوٌد.

  

 او را از مسائل مالی نترسانٌد - ٕ

  

 الی تان نکنٌد.در همان جلسه اول شروع به خط و نشان کشٌدن و بٌان انتظارات م
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نگذارٌد او حس کند در حال چشم و هم چشمی هستٌد. درباره مسائل مالی می توانٌد با 

 کمک بزرگترها به توافق برسٌد.

  

 سعی کنٌد در مکالمات خود تعادل را حفظ کنٌد و پرحرفی نکنٌد - ٖ

  

العات اجازه بدهٌد طرفتان هم فرصت حرؾ زدن داشته باشد. ضمناً، الزم نٌست همه اط

 مربوط به زندگی، شؽل، تحصٌالت و خانواده تان را پشت سر هم، ٌک نفس بٌان کنٌد.

  

 زٌاد صمٌمی نشوٌد - 4

  

حرٌم تان را رعاٌت کنٌد و حتی اگر در همان نگاه اول او را پسندٌدٌد، ذوق زده رفتار 

 نکنٌد. بگذارٌد رابطه تان کم کم جلو برود و رسمٌت پٌدا کند.

  

 وشی نکنٌدفخر فر - 5

  

خواستگار شما و خانواده اش، موقعٌت شما را می دانند. اگر هم از قبل چٌزی درباره 

شما ندانند، با ورود به خانه تان می توانند نقاط قوت خانواده شما را درک کنند. بنابراٌن 

روی داراٌی هاٌتان، اصل و نسب و جاٌگاه تان زٌاد از حد تاکٌد نکنٌد. فقط در حد 

 بگوٌٌد و بقٌه موارد را به سوال پرسٌدن او واگذار کنٌد.معرفی 

  

 درست همٌن قدر که فخرفروشی بد است، تواضع بٌش از حد هم اشتباه است - 6

  

جلسه اول دٌدار، فرصتی برای بٌشتر آشنا شدن است. بنابراٌن از خودتان، فعالٌت هاٌتان 

ه های آٌنده تان را بگوٌٌد اما و چهارچوب های زندگی تان بگوٌٌد. موفقٌت ها و برنام

مختصر و کلی. وقت برای صحبت درباره جزئٌات زٌاد است. آن را به جلسات بعد 

 موکول کنٌد.

  

 سعی نکنٌد بسٌار زٌبا به نظر برسٌد - 7
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همٌن طور که هستٌد باشٌد. درست است که شما بالقوه عروس مجلس هستٌد اما قرار 

لباس بپوشٌد. سادگی اٌن حسن را دارد که واقعٌت  نٌست مثل ٌک عروس آراٌش کنٌد و

 شما را نشان می دهد.

  

 محل مالقات را به خانواده ها بسپارٌد - 8

  

اگر در جلسه خواستگاری قرار شد ٌکدٌگر را خارج از خانه هم مالقات کنٌد، ترجٌحا 

ا تعٌٌن تعٌٌن محل مالقات را به خانواده ها بسپارٌد. در ؼٌر اٌن صورت سعی کنٌد شم

کننده باشٌد و تا حد ممکن محل اٌن قرار در اطراؾ خانه شما، محل کار ٌا دانشگاه تان 

 نباشد تا در صورت به هم خوردن نامزدی و آشناٌی، نگران قضاوت اطرافٌان نباشٌد.

 tebyan.net : منبع
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چطور خواستگارتان را به خانواده تان معرفی 
 کنٌد؟

 
 

 

اصوال هرگونه اظهار تماٌل دختران برای ازدواج 

برداشت می شود. ولی « چشم سفٌدی»به عنوان 

خب همانطور که آن پسر بٌچاره با هزار بدبختی 

موضوع را با خانواده اش در مٌان می گذارد، 

باٌد اٌن کار را بکنٌد؛ چرا که چند وقت است فهمٌده اٌد نگاه های ٌکی شمای دختر هم 

از همکالسی/ همکارهاٌتان نسبت به شما عوض شده و طرؾ هزار بار سعی کرده تا با 

شما درباره آٌنده مشترک صحبت کند. در آخرٌن مرحله هم ٌکی از دوستان مشترکتان را 

اٌش بگٌردخفت کرده که آدرس ٌا شماره تلفنتان را بر . 

 

 خواستگاری

شما هم )خودمانٌم دٌگر( اگر قصد ازدواج نداشتٌد، ٌک جوری می پٌچاندٌد ولی جوری 

 .آدرس و شماره را دادٌد که طرؾ چشم بسته هم بتواند بٌاٌد خواستگاری

 

شما می دانٌد که ظرؾ ٌکی دو روز آٌنده، خانواده پسر با خانواده شما تماس می گٌرند 

ی خواهد در همان بدو ارتباط، همه چٌز از دست برود. تصمٌم می گٌرٌد و خب دلتان نم

خودتان اقدام به زمٌنه سازی کنٌد. برای اٌن کار هم کسی مطمئن تر از مادر نٌست. 

منتها بنابر همان سنت قدٌمی که دختر نباٌد از شوهر حرؾ بزند. مانده اٌد چطور سر 

ک نفر سوم استفاده کنٌد اما اٌن کار باعث صحبت را باز کنٌد. شما هم می توانٌد از ٌ

خواهد شد تا حرؾ شما مثال سقز در دهان مردم بٌفتد. چون ٌقٌنا آن نفر سوم هم از 

جماعت نسوان است و نخود در دهانش خٌس نمی خورد پس واسطه را بی خٌال شوٌد و 

 .بالٌنک مستقٌم عمل کنٌد

 

و ناز کردن هستند، دنبال راهی می گردٌد  از آنجاٌی که دخترها استاد طاقچه باال گذاشتن
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ٌه »که هم با دست پس بزنٌد و هم با پا پٌش بکشٌد. بنابراٌن می توانٌد با اٌن جمله که 

بحث را کلٌد بزنٌد. بعد که سواالت مادر شروع می شود، طبٌعتا شما ...« پسری هست 

ٌا اٌنکه « اری و...اون خٌلی اصرار داره که بٌاد خواستگ»اٌن جمله را می گوٌٌد که 

با گفتن اٌن جمله، مادر به نٌت شما پی می ...« ولی من که فعال نمی خوام ازدواج کنم »

خب پس هٌچی دٌگه. اگر زنگ زدند می »برد ولی برای آنکه ضاٌعتان نکند می گوٌد 

نه. حاال »در اٌن لحظه فشار شما افت شدٌدی می کند و با عجله می گوٌٌد « گم نٌاٌند

و مادر لبخندی می زند و می گوٌد باٌد با پدرت « بٌان. آخه خٌلی اصرار کردهبذار 

 .صحبت کنم. در اٌن لحظه شما به اتفاق خود پناه می برٌد و نفس نفس می زنٌد

 

شب که ابوی محترم به خانه می آٌند، جلسه تشکٌل می شود. طی اٌن نشست، رنگ 

ربه می کند و هر بار که می صورت شما نوسان کنتراست بٌن سرخ و سفٌد را تج

خواهٌد سوال پدرتان را جواب دهٌد، صداٌتان خروسک می شود. اٌنجا هنوز اٌن نکته 

که شما خٌلی هم در فکر ازدواج نٌستٌد به شدت توی ذوق می زند. بعد از چند سوال و 

ن پی بردن خانواده به اٌنکه شما هم ماٌل به آمدن خواستگار هستٌد، پدرتان با گفتن اٌ

، کمی از استرس شما می کاهد اما با «پس اگر زنگ زدند، بگو تشرٌؾ بٌارن»جمله که 

، اتسترس بار دٌگر به «حاال اگر خواستگارها آمدند من چی بپوشم؟»خطور اٌن فکر که 

 .شما هجوم می آورد

 

« اون خٌلی اصرار داره که بٌاد خواستگاری و...»طبٌعتا شما اٌن جمله را می گوٌٌد که 

با گفتن اٌن جمله، مادر به نٌت ...« ولی من که فعال نمی خوام ازدواج کنم »اٌنکه  ٌا

خب پس هٌچی دٌگه. اگر »شما پی می برد ولی برای آنکه ضاٌعتان نکند می گوٌد 

 «زنگ زدند می گم نٌاٌند

 

خب، حاال مامان طرؾ، پشت خط است و دارد با مامان شما صحبت می کند. بعد از 

اٌنجور حرؾ ها، باالخره قرار را برای فردا بعدازشهر می گذارند. شما کلی تعارؾ و 

هم که کنار مادرتان اٌستاده اٌد ٌا از توی اتاؾ به حرؾ هاٌش گوش می دهٌد، قند در 

دلتان آب می شود و در دلتان جٌػ می کشٌد. در اٌن لحظات دٌگر از سرخ و سفٌد شدن 

فالنی با مادرتان حرؾ زده « آقای»ر درباره با ۶2خبری نٌست. چون از دٌروز تا حاال 

فالنی تعرٌؾ نکنٌد « آقای»اٌد و از کماالتش گفته اٌد. فقط حواستان باشد که خٌلی هم از 
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 !چون داماد تعرٌفی هم چندان آٌنده درخشانی ندارد

 منبع: همشهری جوان
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 ازدواج کنٌد و درس بخوانٌد

 

 

دختری هستم نوزده ساله دانشجوی سال اول دانشگاه 

هستم، مانند هر دختری در فکر ازدواج هستم و همواره 

در ذهنم اٌن مطلب می گذرد؛ ولی از سوی دٌگر من تازه دانشگاه قبول شده ام، و نمی 

دهم. اٌن تعارض در درونم، من را رنج می دهد. از خواهم موقٌعت دانشگاه را از دست ب

می کنم، و همچنٌن جدا شدن از   طرفی نٌازی که به جنس مخالؾ در درونم احساس

 تحصٌالت دانشگاهی را کمبود اجتماعی می دانم، چه کنم؟

 

شاٌد تعداد زٌادی از دختران جامعه ما اٌن پرسش را داشته باشند و به اٌن تعارض مبتال 

اٌن امر عالوه مشکالت روحی وعصبی که در نسل جدٌد به وجود می آورد، سن  باشند.

برد. و باال رفتن سن ازدواج، عواقب سوء آن را درپی خواهد داشت ازدواج را باال می . 

 

 به نظر شما ازدواج کند ٌا تحصٌل کدام مهم تر است؟ کدام را فدا کنند؟

اعتقادی خود را بررسی کنٌم. اگر  قبل پاسخ به پرسش فوق، خوب است ساختار فکر و

ساختار فکری و اعتقادی من درست مطابق خلقت و فطرت انسانی من باشد آرامش می 

 .گٌرم و به راحتی می توانٌم مساٌل زندگی خود را حل کنٌم

 

ِ َتْطَمئِنُّ الْ  ِ أاَل بِِذْكِر َّللاَّ
همان كسانى كه اٌمان »قُلُوُب الَّذٌَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذْكِر َّللاَّ

گٌرد. آگاه باش كه با ٌاد خدا دلها آرامش  اند و دلهاٌشان به ٌاد خدا آرام مى آورده

8ٕ)الرعد: « ٌابد. مى ) 

 

با ذهن طوفانی امکان پٌدا کردن راه حل درست نٌست. ابتدا ما باٌد چارچوب های ذهنی 

کنٌم و عمل نماٌٌم. ما مسلمانٌم و خود را نظم بدهٌم و سپس راه حل درست را انتخاب 

معتقد به مبداء خلقت و معاد وبازگشت هستٌم. اولٌن پرسشی که الزم است بکنٌم، آن که 

 من برای چه خلق شده ام؟ چرا به اٌن دنٌا آمده ام؟ هدؾ از زندگی در دنٌا چٌست؟

 

ْعُبُدوِن  ٌَ انس را نٌافرٌدم جز براى اٌنكه  من جّن و» َو ما َخلَْقُت اْلِجنَّ َو اْْلِْنَس إاِلَّ لِ



                                                                               ابراهٌم آرام     
  ebrahimaram40@yahoo.comاٌمٌل:

      

 
96 

56الذارٌات : «)عبادتم كنند )و از اٌن راه تكامل ٌابند و به من نزدٌك شوند(!   ) 

 

پس من به دنٌا آمده ام تا بندگی خدا کنم و رشد بٌابم و در دنٌای آخرت تا ابدٌت با توشه 

حصٌل ٌا ت»ای که برداشته ام بسر ببرم. خوب حال برگردٌم به مشکل مطرح شده؛ 

 «ازدواج؟

 

در اٌن زمان تحصٌالت دانشگاهی، نٌاز فرد و جامعه است. به عبارت دٌگر جامعه ما 

نٌازمند به تعدادی از خانم های تحصٌل کرده است. و همچنٌن شراٌط دهکده جهانی، 

برای آن ٌک دختر همراه با پٌشرفت جهانی باشد الزم است دارای تحصٌالت دانشگاهی 

ندگی در شراٌط امروز، نٌاز به کسب علم و آگاهی استباشد. مدٌرٌت ز . 

 

ـ شما خودتان به ضرورت تحصٌل دانشگاهی معتقدٌد؛ بنابراٌن آٌا بر خالؾ مٌل و نٌاز 

 خودم، به تحصٌل خود ادامه بدهم وامر ازدواج به تأخٌر بٌاندازم؟

 .ـ شاٌد راه دومی باشد

 

وٌم؟ـ آٌا می شود ازدواج کرد و از تحصٌل محروم نش  

 .ـ بله می شود ازدواج کرد و ادامه تحصٌل داد

 

 ـ چگونه؟

 .ـ با خواستگار خود شرط کنٌد که بعد ازدواج ادامه تحصٌل بدهٌد

 

 !ـ اول قبول می کنند و بعد از آن که وارد زندگی منکر می شوند و اجازه نمی دهند

خود « اٌط ضمن عقدشر»ـ البته گاهی اوقات اٌن گونه است، ولی شما می توانٌد ٌکی از 

را ادامه تحصٌل قرار بدهٌد؛ پس از قبول بر مرد واجب است که شراٌط ادامه تحصٌل 

 .فراهم کند

 

 :شاٌد ازدواج در بعضی موارد نسبت به تحصٌل ارجحٌت داشته باشد

خواستگاری که شراٌط خوب و مناسب آمده است و فقط مشکل ادامه تحصٌل زن  الؾ ـ

گفتگو کرده و در صورت پذٌرفتن شرط ضمن عقد ادامه است؛ خوب با خواستگار 
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 .تحصٌل، جواب مثبت بدهٌد و ازدواج کنٌد

 

نٌاز به ازدواج در زن به گونه ای است خوؾ آن است که در پرتگاه های اشتباه و  ب ـ

خطا قرار بگٌرد و انسانٌت خودم را ارزان بفروشم. در اٌن شراٌط هم الزم و ضروری 

اجازه بدهٌد بٌاٌند است به خواستگاران . 

 

الزم است به خانواده دختر نٌز سفارشی داشته باشٌم؛ و آن اٌن که نسبت به نٌاز های 

فطری فرزندشان توجه بٌشتر داشته باشند. دختر با حٌای زنانه اش شاٌد نتواند به راحتی 

به نٌاز نٌاز خودش را به والدٌن خود منتقل کند؛ اٌن والدٌن هستند که باٌد واقع بٌنانه 

های فرزند خود دقت کنند. و در ازدواج فرزند دلبندشان قبل از آن که در شراٌط ؼٌر 

 .قابل جبران قرار بگٌرد، در ازدواج اوتسرٌع و تسهٌل نماٌند

 

به خواستگاران گرامی هم الزم است متذکر شوٌم که اگر شرط دختر را پذٌرفته اٌد، در 

همکاری الزم را داشته باشندحد وسع خود در تحصٌل همسر خود کمک و  . 

 منبع:تبٌان
 

  



                                                                               ابراهٌم آرام     
  ebrahimaram40@yahoo.comاٌمٌل:

      

 
98 

 !خواستگار عزٌز! به من دروغ بگو

 دانستنٌهای قبل از ازدواج :مجموعه

 
 

 

هاٌی را به  هاٌش درست است ٌا تنها برای به دست آوردن دل شما چنٌن حرؾ او ادعا آٌا

قدر آرام و قابل اعتماد است ٌا قرار است بعد از رسٌدن به  آورد؟ و آٌا او همٌن زبان می

ها کار هر  اش بردارد و فرد دٌگری شود؟ جواب دادن به اٌن سۆال شما، نقاب از چهره

توانٌد تا حدودی از  ا، بتوانٌد زبان بدنش را رمزگشاٌی کنٌد، میکسی نٌست. اما اگر شم

اش، همٌن فرد است ٌا نه! پس  هاٌش مطمئن شوٌد و بدانٌد خود واقعی درست بودن حرؾ

ای شوٌد پٌش از آنکه جواب نهاٌی را بدهٌد، در خواندن زبان بدن حرفه . 

 

 خواستگار دروؼگو

 

دست در جٌب  گذاشتن  

خواهد  کند و نمی جٌب شما، احتماال اطالعات با ارزشی را پنهان میخواستگار دست به 

اش را براٌتان فاش کند بخشی از زندگی . 

 

 پنهان کردن دست چپ 

اش را از شما مخفی  کند، به احتمال زٌاد، مسائل شخصی اگر دست چپش را پنهان می

اش سر دربٌاورٌد دوست ندارد از زندگی  کند و می . 

 

راستپنهان کردن دست   
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کند، احتماال مسائلی را که ارتباط زٌادی به خودش ندارد و  اگر دست راست را پنهان می

کند به دٌگران ٌا محٌط بٌرون مربوط است را از شما مخفی می . 

 

 پوشاندن دهان 

 .پوشاندن دهان هنگام صحبت کردن ٌعنی ترس از بٌان، پنهان کاری و خجالتی بودن

 

 دست به آسمان

دهد، صادق است و به شما  ٌش را روبه باالو با انگشتان کشٌده نشان میها اگرکؾ دست

اش فردی  هاٌش به سمت پاٌٌن باشد، احتماال در زندگی عالقه دارد.اما اگر کؾ دست

رو نٌست گشاده . 

 

گٌرد؟ چه قدر از شما فاصله می  

اٌستد،  اگر او در فاصله نٌم تا ٌک متری شما می a نٌد، زٌرا نه توانٌد به او اعتماد ک می

داند و نه بٌش از آنکه شاٌسته اٌن موقعٌت باشد به شما نزدٌک  خود را با شما بٌگانه می

شود می . 

 

اٌستد، احتماال شما را از  متر تا نٌم متری شما می سانتی ۱۵ای به شعاع  اگر او در داٌره

داند که  ته او نمیتر باشد. الب خواهد با شما صمٌمی داند و می اش می همٌن حاال همسر آٌنده

کند، زٌرا  هنوز برای اٌجاد چنٌن حسی زود است و با اٌن کارش شما را از خود دور می

تان است اٌن فاصله تنها متعلق به والدٌن، همسر، دوستان صمٌمی و کودکان اطراؾ . 

 

عالقه است ٌا  اٌستد، ٌا به شما بی اگر او در فاصله ٌک متری و بٌشتر از شما دور می

تواند شما را به عنوان ٌکی از عزٌزان خود بداند. چون  خجالتی است که هنوز نمی آنقدر

شوند ٌا  تان رد می هاٌی است که در خٌابان از کنار اٌن فاصله، مناسب ؼرٌبه

کنٌد هاٌی که از آنها خرٌد می فروشنده . 

 

کند؟ چه می  با پاهاٌش  

ماال از اٌن خواستگاری پشٌمان شده دهد، احت اگر مدام پاهاٌش را تکان می :تکان دادن پا

گٌرد و بعد از جداشدن از شما، دٌگر سراؼتان را نمی . 
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اگر پاهاٌش را در کنار هم و محکم روی زمٌن قرارداده،  :گذاشتن هر دو پا روی زمٌن

اش حساب کنٌد، چون فردی صادق و متعادل است. اما اگر پاٌش را  روی راستگوٌی

گوٌد اده، احتماال او فرد صادقی نٌست و تمام حقٌقت را نمیروی پنجه ٌا پاشنه تکٌه د . 

 

اگر ٌک پا را باالتر از زانوی ٌک پای دٌگر قرارداده، احتماال همه  :انداختن پا روی پا

گوٌد ٌا از اٌنکه در شراٌط امنی قرار دارد مطمئن نٌست حقٌقت را به شما نمی . 

 

پاهاٌش كنار هم هستند، احتماال حالت  اگر او در حالتی اٌستاده كه  :جفت كردن پاها

ها ٌا كارهای شما موافق نٌست خود گرفته و چندان با گفته دفاعی به . 

 

کند؟ هاٌش چه می با چشم  

کند خواهد به شما نگاه کند، موضوعی را از شما پنهان می اگر نمی . 

گوٌد کند، احتماال به شما دروغ می اگر او مدام به پاٌٌن نگاه می . 

تر شود دوزد، دوست دارد با شما صمٌمی در چشم شما می  چشماگر او  . 

 

کند؟ هاٌش را پنهان می چشم  

ها، پوشاندن آنها با دست ٌا بستن آنها  دهد دروؼگوها با مالٌدن چشم ها نشان می بررسی

گذرد جلوگٌری كنند؛ پس خاراندان  شان می خواهند از دٌدن آنچه در مقابل چشمان می

ٌت فصلی نگذارٌدچشمش را پای حساس . 

 

زند؟ زٌاد پلک می  

فردی که رٌگی به کفشش نباشد و در شراٌط عادی قرار داشته باشد، در هر دقٌقه، 

دهد افراد در زمان استرس، بٌشتر  ها نشان می زند. اما بررسی بار پلك می۸تا  ۶حدود

اظ روانی تان از لح گوٌد فرد مقابل زنند. پلک زدن بٌش از اندازه، به شما می پلک می

 .چندان در آرامش قرار ندارد ٌا دلٌلی برای اضطراب و نگرانی دارد

 منبع: سٌب سبز/تبٌان
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ضرورت شناخت قصه عشق در انتخاب 
 همسر

 
 

 

شاٌد تاکنون از خودتان پرسٌده باشٌد 

چگونه است که از فردی برای ازدواج 

 خوشتان می آٌد و از دٌگری نه؟

 

شاٌد هم بارها از انتخاب دٌگران در اٌن زمٌنه حٌرت کرده اٌد، به گونه ای که هٌچ 

پاسخی برای اٌن سوال نٌافته اٌد که بر چه اساسی دوست شما ، فالنی را به عنوان 

 !شرٌک زندگی اش انتخاب کرده است؟

 

استی چطور می شود که فردی عاشق ٌک فرد خاص می شود؟ولی به ر ! 

« ، ٌکی از معروؾ ترٌن نظرٌه پردازان در زمٌنه عشق معتقد است که «اشترنبرگ

عشق داستان است و هرکس داستان خودش را درباره عشق دارد.همه ما داستان آرمانی 

و چه طور باٌد  خود را دارٌم. قصه عشق به ذهنٌت ما از اٌن که رابطه عاشقانه چٌست

 . باشد، باز می گردد

 

در اٌن مٌان روابط آدمٌان زمانی به اوج خود می رسد که داستان دو نفر از عشق با هم 

سازگار باشد. در مشاوره پٌش از ازدواج ٌکی از بهترٌن کارهاٌی که هرکسی می تواند 

گاهانه تر انجام دهد، شناخت قصه عشق خودش است. وقتی قصه خودمان را بشناسٌم، آ

 .می توانٌم در انتخاب همسر گام بر دارٌم

 

داستان عشق را رواٌت می کند که بازنمود طٌؾ وسٌعی از استنباط های ۲۵اشترنبرگ 

آدمی از عشق و چٌستی آن است. در ادامه به دو نمونه از داستان های عشق اشاره می 

 :کنٌم

 

 قصه آموزش

می شود و دٌگری در نقش آموزنده. به در اٌن داستان، ٌکی در نقش آموزگار ظاهر 
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طور معمول سن ٌکی از اٌن دو نفر بٌشتر از دٌگری و ٌا از نظر حرفه ای پخته تر 

 :است. کسی که خود را در مقام آموزگار می بٌند معموال اٌن برداشت های ذهنی را دارد

 

ٌنم که چون معلمی بب دوست دارم در روابط نزدٌک با همسر آٌنده ام، خود را هم -1

 .چٌزهای زٌادی درباره زندگی به او می آموزد

 

 .گاهی حس می کنم کسانی که با من ارتباط دارند مثل شاگردان من هستند -2

 

 .دوست دارم کسی که با من رفت و آمد می کند، چٌزهای زٌادی را از من ٌاد بگٌرد -3

 

 :و اما فرد آموزنده نٌز برداشت های ذهنی زٌر را دارد

 

ال خود را در نقش شاگرد می بٌنممعمو -1 . 

 

 .دوست دارم از همسر آٌنده ام چٌزهای زٌادی ٌاد بگٌرم -2

 

 قصه رٌاست

قصه رٌاست ممکن است قالب های متفاوتی به خود بگٌرد اما همه اٌن قالب ها دارای 

ٌک مضمون مشترکند: دل مشؽولی نسبت به توزٌع قدرت. تفاوت قالب ها عمدتا در 

ی توزٌع قدرت بٌن دو نفری است که با هم رابطه دارند.در رابطه عملکرد چگونگ

استبدادی ٌکی از دو نفر همه قدرت را در دست می گٌرد و بعد نٌز تصمٌم می گٌرد که 

اٌن تصمٌم ها را کی و کجا و چگونه محقق کند. ٌکی از دالٌلی که اٌن نوع رابطه شکل 

قدرت است.برخی از مردم سخت  می گٌرد ، نٌاز بسٌار شدٌد ٌکی از دو طرؾ به

نٌازمند قدرت هستند و از رابطه صمٌمانه به عنوان ابزاری برای ابراز اٌن نٌاز استفاده 

می کنند. دلٌل دٌگر برای شکل گٌری اٌن رابطه اٌن است که معموال ٌک نفر بسٌار 

سلطه پذٌر است و ترجٌح می دهد تا حدی که ممکن است مسئولٌت کمتری داشته 

فرد رئٌس اٌن طور فکر می کند کهباشد. : 

 

 .براٌم بسٌار مهم است که تنها شخص تصمٌم گٌرنده من باشم .1
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معتقدم پاٌداری روابط بر اٌن مبنا استوار است که چه کسی بر دٌگری مسلط باشد و .2

 .من بی تردٌد نمی خواهم آن کسی باشم که تحت سلطه است

 

ه دٌگری بفهمانم که چه کسی رئٌس استبه نظرم مهم است که در همان آؼاز ب .3 . 

 

 :اما در مقابل طرؾ دوم اٌن داستان نٌز اٌن طور می اندٌشد که

 

معتقدم ٌک نفر باٌد مسئول همه تصمٌم گٌری ها باشد ومن ترجٌح می دهم که طرؾ .1

 .مقابلم تصمٌم گٌرنده باشد

 

ها باشد، در عمل  به نظرم اگر در روابط نزدٌک تنها ٌک نفر در راس تصمٌم گٌری .2

 .کار بهتر پٌش می رود و عٌبی نمی بٌنم که آن ٌک نفر من نباشم

 

 چرا شناخت قصه عشق مهم است

کسانی که درگٌر اٌن داستان ها هستند، اؼلب برای پوشٌده نگه داشتن آن تالش بسٌاری 

 .می کنند اما با وجود اٌن تالش ها اٌن پنهان کاری سرانجام آشکار می شود

 

شکل زمانی به وجود می آٌد که هر دو طرؾ تماٌل داشته باشند ٌک نقش را بازی اما م

کنند، مثال هر دو دوست داشته باشند در روابط زناشوٌی خود نقش آموزگار ٌا رئٌس را 

اٌفا کنند؛ آن جاست که مشکالت زٌادی در زندگی مشترک به وجود خواهد آمد پس بهتر 

ا بشناسٌد و بدانٌد در زندگی آٌنده دوست دارٌد است قبل از ازدواج قصه عشق خود ر

 .اٌفاگر چه نقشی باشٌد، سپس در انتخاب همسر به دنبال نقش مکمل خود بگردٌد

 منبع:سالمت نٌوز
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 باٌد و نباٌدهای دٌدار اول
 
 

 

رای اولٌن بار با فردی که به عنوان کٌس وقتی ب

ازدواج به شما معرفی شده قرار می گذارٌد، در 

ٌک دٌدار کوتاه باٌد بهترٌن برخورد را داشته 

 .باشٌد تا احتمال قرار بعدی بٌشتر شود

 

اولٌن دٌدار مهمترٌن دٌدار نٌست اما اصلی ترٌن تاثٌر را بر ادامه رابطه شما و همسر 

ذارد. وقتی پای ٌک معرؾ در مٌان باشد و فردی برای ازدواج به شما آٌنده تان می گ

معرفی شود، ممکن است ترجٌح دهٌد قبل از قرار خانوادگی ٌک دٌدار رسمی با ٌکدٌگر 

داشته باشٌد تا با کلٌات شراٌط ٌکدٌگر آشنا شده و بعد در صورت مناسب بودن شراٌط 

شراٌطی اٌن دٌدار کوتاه تاثٌر بسٌار   ر چنٌنفرد مقابل را به خانواده خود معرفی کنٌد. د

 .مهمی بر آٌنده رابطه شما خواهد داشت

 

گاه فكر  تر. پس هٌچ تر از شما باشد ٌا باتجربه روی شما نشسته شاٌد باهوش فردی كه روبه

توانٌد او را بازی دهٌد ٌا گمراه كنٌد. سعی كنٌد صادقانه رفتار كرده و اگر  نكنٌد كه می

ی از شما سر زد به آن اعتراؾ كنٌد. مثال اگر در صحبت كردن خواستگارتان هم اشتباه

حواس شما پرت شده و كالم او را از دست دادٌد خٌلی راحت به او بگوٌٌد كه برای ٌك 

كنٌد حرفی كه زده اٌد نامناسب بوده ٌا  تان پرت شده است. اگر هم فكر می لحظه حواس

نٌد. معذرت خواستن شجاعت و انعطاؾ شما را خواهی ك او را رنجانده از او معذرت

گذارد رساند و تاثٌر خوبی روی ذهن طرؾ مقابل شما می می . 

 

 منتظر نگذارٌد

گوٌند: اگر او چند دقٌقه منتظر بماند ارزش من را بٌشتر حس  ها در بٌن خودشان می خانم

تظار كشٌدن خواهد كرد. اما اٌن درست نٌست. باور كنٌد كه در قرار اول هر دقٌقه ان

تواند مرگبار باشد و باعث عصبانٌت و ناراحتی طرؾ مقابل شما شود و در نتٌجه آن  می

ای را بر هم بزند جو مناسب چنٌن جلسه . 
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تان را بكشٌد، چه حسی خواهٌد داشت؟ قطعا  اگر شما بنشٌنٌد و انتظار آمدن طرؾ مقابل

اند به اٌن معنا باشد كه برای طرؾ تو خوشحال نخواهٌد بود. ٌادتان باشد اگر دٌر كنٌد می

ها را بكنٌد و از جمله حاضر  مقابل ارزشی قائل نٌستٌد، برای همٌن حساب همه زمان

 .شدن، ترافٌك و مشكالت احتمالی را بكنٌد تا دٌر به قرارتان نرسٌد

 

 خاموشش كنٌد

ا با خودتان ترٌن ج تان را در نزدٌك شاٌد همٌشه اٌن عادت را داشته باشٌد كه تلفن همراه

تان را چك كنٌد اما برای اولٌن قرار با  های ها ٌا تماس مٌل ها، ای نگه دارٌد و دائما پٌامك

خواستگارتان چنٌن كاری بدترٌن كار است. با اٌن کار نه فقط او را به خودتان بی اعتماد 

ه چٌز می کنٌد و او فکر خواهد کرد کار ٌا رابطه های خارج از خانواده برای شما از هم

مهم تر است، بلکه احساس بی ارزشی خواهد کرد. پس قبل از ورود به محل قرار، تلفن 

تان را خاموش ٌا بی صدا كنٌد همراه . 

  

 

  

ها را جدی بگٌرٌد پٌام لباس  

به اٌن شعارها که او باٌد درون من را بشناسد نه ظاهرم را، کسی نباٌد بر اساس دٌده 

ن کننده شخصٌت نٌست، توجهی نکنٌد. در چنٌن دٌداری، هاٌش قضاوت کند ٌا لباس تعٌٌ

های  تان است. اگر لباس های گذارٌد با لباس تان می اولٌن تاثٌری كه روی طرؾ مقابل

گذارٌد.  تان می نامناسبی بپوشٌد از همان لحظه اول تاثٌر نامناسبی روی طرؾ مقابل

ز عرؾ پوشٌدن. همانقدر منظور از بد پوشٌدن هم نامناسب پوشٌدن است و هم خارج ا

سانتی و مانتوی براق مجلسی اشتباه است،  ۱2که رفتن به چنٌن قراری با کفش پاشنه 

رفتن با لباس و كفش مخصوص كوهنوردی هم تاثٌر بدی خواهد گذاشت. راحت و 

آراسته و ساده لباس بپوشٌد و حتما متانت و سنگٌنی خود را در آراٌش و پوشش حفظ 

هم برای آقاٌان و هم برای خانم ها صدق می کندکنٌد. اٌن قاعده  . 
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 معجزه تشکر

تان است. شما باٌد از  تشكر كردن نشانه توجه و احترام گذاشتن شما به طرؾ مقابل

شود قدردان باشٌد و اٌن قدردانی را نشان دهٌد. ٌك تشكر  احترام و توجهی كه به شما می

ل ٌا وقتی که برای اٌن جلسه حساب، رساندن شما به منز در مورد پرداخت صورت

سنج هستٌد  تواند به طرؾ مقابل شما نشان دهد كه شما فردی مودب و نكته گذاشته اٌد، می

كنٌد. بهتر است خانم ها از ناهار، شام ٌا قهوه ای که با هم صرؾ  كه به جزئٌات دقت می

د و آقاٌان از کرده اند ٌا زمانی که آقا برای رساندن خانم تا منزل صرؾ کرده تشکر کنن

وقتی که خانم برای اٌن دٌدار گذاشته، اجازه ای که برای اٌن آشناٌی داده ٌا زحمتی که 

کشٌده و تا محل قرار آمده است. البته تشکر را از حد نگذرانٌد که تعارؾ های زٌاد 

 .طرؾ مقابل تان را کالفه خواهد کرد

 

 احترام متقابل

شود و صندلی را برای شما  رٌد، اگر او بلند میتان احترام بگذا به قوانٌن طرؾ مقابل

كشد از او تشكر كنٌد، اگر هم اٌن كار را نكرد ناٌستٌد تا اٌن كار را انجام دهد،  می

خودتان صندلی را بكشٌد و بنشٌنٌد. اگر هم خواست كه در مورد مسائلی حرؾ بزنٌد ٌا 

مساٌلی که طرؾ مقابل تان  نزنٌد به خواسته او احترام بگذارٌد. سمج بازی برای دانستن

فکر می کند بهتر است فعال درباره آنها حرؾ نزنٌد، ٌا با حضور خانواده ها موضوع را 

 .مطرح کنٌد کار بسٌار زشتی است که تاثٌر بدی در رابطه شما خواهد گذاشت

 

 در مورد اٌنها حرؾ نزنٌد

، اقتصادی در جلسه اول با خواستگارتان از صحبت كردن در مورد مسائل سٌاسی

سنج و طناز محبوب و مورد توجه هستند اما حتی اگر  های نكته بپرهٌزٌد. همٌشه آدم

شخصٌتی اٌنگونه هم دارٌد در جلسه اول آشناٌی خودتان را كنترل كنٌد و سعی نكنٌد 

دائما از جمالت طنز و بامزه استفاده كنٌد ٌا خواستگارتان را بخندانٌد، چرا كه اٌنگونه او 

را خواهد داشت كه احتماال شما فردی هستٌد كه هٌچ چٌزی را جدی  اٌن تصور

گٌرٌد. به همٌن اندازه صحبت از مسائل جدی و وقت گذاشتن برای گپ های سٌاسی  نمی

 .اقتصادی و آسٌب شناسی اجتماعی هم تاثٌر بدی بر طرؾ مقابل خواهد گذاشت
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رسم و رسوم برگزاری مراسم  همچنٌن در جلسه اول آشناٌی، نباٌد درباره مٌزان مهرٌه،

عروسی و جهٌزٌه حرؾ بزنٌد. در ؼٌر اٌن صورت با صدای بلند به طرؾ مقابل تان 

اعالم کرده اٌد که من تو را با معٌارهای مادی می سنجم. صحبت از مسائل جنسی، 

تلخی های بزرگ زندگی فرد )طالق خود، طالق والدٌن، مرگ والدٌن و اعضای 

زو خط قرمزهای اولٌن جلسه آشناٌی است. در اٌن جلسه باٌد با کلٌات خانواده و...( هم ج

آشنا شوٌد و پرداختن به اٌن موضوعات را به جلسات دوم و سوم موکول کنٌد. اٌن 

جلسه، جلسه خاص شماست. از خودتان و کلٌتی درباره خانواده تان بگوٌٌد. اٌن که چند 

و شؽل تان را بگوٌٌد و انگٌزه تان از ساله اٌد، فرزند چندم خانواده اٌد، تحصٌالت 

 .ازدواج را

  

بگوٌٌد چرا فکر می کنٌد آماده ازدواج هستٌد و از او هم بخواهٌد درباره همٌن موارد 

حرؾ بزند. مراقب باشٌد در حٌن صحبت خودستاٌی نکنٌد و حتی اگر افتخارات بسٌاری 

احساس نکند شما خودپسند  در زندگی تان دارٌد همه را ٌک جا رو نکنٌد تا طرؾ مقابل

هستٌد ٌا او در مقابل شما کم می آورد. پرحرفی نکنٌد و مٌدان را به او هم بسپارٌد. 

متکلم وحده نباشٌد و مثل ٌک بازجو پشت سر هم سوال نکنٌد. در بٌن گفتگو اجازه بدهٌد 

 .گاهی درباره مساٌل روزمره حرؾ بزنٌد تا بحث زٌادی سنگٌن نشود

 

را باٌد به خاطر بسپارٌد. جلسه اول جای گفتن بدترٌن نقاط ضعؾ زندگی  ٌک نکته دٌگر

تان نٌست. مگر مواردی که مستقٌما به خودتان مربوط می شود. اگر بٌماری خاصی 

دارٌد، اگر قبال ازدواجی داشته اٌد که به طالق منجر شده، اٌن موارد را در جلسه اول 

ته اٌد که رسمی نشده، اگر پدر شما اعتٌاد دارد بگوٌٌد اما اگر نامزدی بهم خورده ای داش

 .ٌا برادرتان مدتی در زندان بوده، اٌن ها را در جلسه دوم و سوم بگوٌٌد

 

 بٌشتر بشنوٌد تا حرؾ بزنٌد

تر از خوب حرؾ زدن خوب شنٌدن است. قطعا اگر در همان برخورد  ٌادتان باشد، مهم

دهٌد تاثٌر  هاٌش گوش می دقت به حرؾ تان نشان دهٌد كه خوب و با اول به طرؾ مقابل

آمد   تان پٌش اٌد. اگر در زمان حرؾ زدن، او سۆالی برای بسٌار زٌادی روی او گذاشته

كند ٌا منتظر واكنش شماست سۆاالت خودتان را بپرسٌد.  در فواصلی كه او مكث می

تان قطعا از های او اشكالی ندارد اما خواستگار ٌادتان باشد ٌكی، دو بار قطع كردن حرؾ
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های او را قطع كنٌد خوشحال نخواهد شد اٌنكه هر دقٌقه حرؾ .» 

 منبع: زندگی اٌده آل/تبٌان
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 با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنٌد
 
 

 

وانٌن مدنی ترٌن عقد مصرح در ق عقد نكاح پٌچٌده

كشور است. پٌچٌدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح 

ناشی از اهمٌت شخصٌت طرفٌن برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالٌؾ 

گٌرد؛ بنابراٌن قبل و پس از اٌجاد رابطه زوجٌت و  بسٌاری بر ذمه زن و شوهر قرار می

 .نٌز انحالل آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است

 

وقی مهرٌه، نفقه، انحالل نکاح از جمله مباحث مهم در مورد اٌن عقد است. در ابعاد حق

اٌن زمٌنه با دکتر اسدهللا امامی، استاد مشهور حقوق خانواده و مولؾ کتاب حقوق 

اٌم که در پی می آٌد وگوٌی انجام داده خانواده گفت : 

 

 عندالمطالبه بودن مهرٌه

شود، عندالمطالبه بودن مهرٌه است؛  کس میهای نکاح منع موضوعی که گاهی در قباله

کند:  اما منظور از اٌن شرط چٌست؟ استاد برجسته حقوق کشورمان خاطرنشان می

گٌرد و زن هر زمان که  مهرٌه عندالمطالبه ٌعنی اٌنکه مهرٌه بر ذمه شوهر قرار می

طالبه مهر را مطالبه کند، شوهر مکلؾ است تا مهرٌه زن خود را پرداخت کند. کٌفٌت م

گوٌد: ممکن است زوجه  مهرٌه از سوی زوجه نٌز گوناگون است. دکتر اسدهللا امامی می

به ٌک درخواست ساده برای اخذ مهرٌه خود اکتفا کند ٌا در قالب ارسال اظهارنامه 

مهرٌه خود را مطالبه کند. در اٌن وضعٌت اگر شوهر تواناٌی پرداخت مهرٌه را داشته 

توان از اموال وی به مٌزان مهرٌه توقٌؾ  ن استنکاؾ کند، میباشد، اما از پرداخت آ

 .کرد

 

دهد: عالوه بر اٌن، عمل شوهر در اٌن حالت مشمول عنوان  اٌن حقوقدان ادامه می

تواند از وی شکاٌت کند، مگر آنکه مرد تواناٌی پرداخت مهرٌه  کٌفری است و زوجه می

کند. سابق بر اٌن نظر قضاٌی بر آن بود  را نداشته باشد و اعسار خود را در دادگاه ثابت

که قضات حتما باٌد شوهری را که مستنکؾ از پرداخت مهرٌه بود را بازداشت 

توانست در بازداشت مثال با تنظٌم استشهادٌه اعسار خود را  کردند. سپس شوهر می می
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صدور ثابت کند؛ اما اکنون اٌن روٌه تؽٌٌر کرده است و طبق نظر قضاٌی جدٌد، بعد از 

تواند دادخواست اعسار به دادگاه  اجراٌٌه توسط دادگاه در مورد پرداخت مهرٌه، مرد می

کند خانواده تقدٌم کند و قاضی به ادعای اعسار وی رسٌدگی می . 

 

کند: با اثبات ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت مهرٌه همسر  دکتر امامی خاطرنشان می

دهد  مثال به پرداخت چند سکه در ماه حکم می خود، قاضی ٌا به تقسٌط پرداخت مهرٌه و

ٌا آنکه مثال با توجه به اٌنکه شوهر کارمند رسمی دولت است، حکم به پرداخت 

چهارم از حقوق ماهٌانه وی بابت مهرٌه صادر خواهد کرد. کٌفٌت پرداخت مهرٌه  ٌک

نسبت به کٌفٌت  تواند بستگی به وسع مالی مرد دارد. عالوه بر اٌن دادگاه در آٌنده نٌز می

 .پرداخت مهرٌه در تصمٌم خود تجدٌدنظر کند

 

 تقاضای تجدٌدنظر در اقساط مهرٌه

برای آنکه قاضی در تصمٌم خود در مورد نحوه پرداخت مهرٌه تجدٌدنظر کند، آٌا 

طرفٌن باٌد صرفا از دادگاه درخواست مزبور را مطرح کنند ٌا باٌد لزوما دادخواست 

گوٌد: با توجه به اٌنکه دادگاه  اه شود؟ دکتر امامی در اٌن باره میجدٌدی تقدٌم دفتر دادگ

دار است و اٌنکه اساسا طبع دعاوی خانوادگی  قبال رسٌدگی کرده و پرونده مفتوح و ادامه

توانند به صرؾ تقدٌم الٌحه درخواست فوق را به دادگاه  تشرٌفاتی نٌست، طرفٌن می

 .اراٌه کنند

 

مورد مهرٌه عنداالستطاعه نٌز هر زمانی که شوهر قدرت بر کند: در  وی خاطرنشان می

تواند مهرٌه خود را از وی مطالبه کند؛ اما اگر در  پرداخت مهرٌه را داشت، زوجه می

دادگاه ثابت شود که مرد تواناٌی پرداخت مهرٌه را ندارد، اساسا زن حقی بر مطالبه 

وق، ٌکی است؛ باٌد در اٌن زمٌنه مهرٌه نخواهد داشت. به اعتقاد من نتٌجه هر دو شق ف

به اٌن نکته اشاره کرد که چه در حالت مهرٌه عندالمطالبه، شوهر تواناٌی پرداخت 

نداشته باشد و اعسار وی ثابت شود، چه مهرٌه عنداالستطاعه باشد و مرد وسع مالی 

 شود و تا رفع برای پرداخت مهرٌه را نداشته باشد، به هر حال اعسار شوهر ثابت می

اعسار مهرٌه به شکل کامل پرداخت نخواهد شد. تشخٌص تواناٌی ٌا عدم تواناٌی شوهر 

 .نسبت به پرداخت مهرٌه با قاضی دادگاه است
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 تراضی بر سلب حق نفقه

توان سلب کرد، در بٌان دلٌل  اٌن مدرس دانشگاه با تاکٌد بر اٌنکه اساسا حق نفقه را نمی

شود و باٌد پرداخت شود؛ اما  م شارع محسوب میگوٌد: اٌن حق، حک می« حماٌت»آن به 

زمانی که حق نفقه به موجب نکاح داٌم به نفع زوجه ثابت شد و بعد از تمکٌن به وی 

تواند بعد از  تواند اٌن حق خود را به شوهر صلح ٌا هبه کند، اما نمی تعلق گرفت، زن می

 .انعقاد نکاح، حق بر درٌافت نفقه را از خود سلب کند

 

ل نكا  عقد منقطعانحال  

گوٌد: در  اٌن حقوقدان برجسته کشورمان همچنٌن درباره انحالل نکاح در عقد منقطع می

ازدواج موقت ، در بذل مدت، صرفا کافی است تا مرد به همسر خود اٌن موضوع را به 

اشکال گوناگون اعالم کند؛ به عنوان مثال در قالب ارسال اظهارنامه بذل مدت کند ٌا با 

م مستقٌم به زوج به تنهاٌی ٌا با حضور دو شاهد اٌن کار را انجام دهد. الزم به ذکر اعال

است که اعالم بذل مدت بسٌار ساده است و تشرٌفات رسٌدگی در دادگاه را نخواهد 

شود،  طور که نکاح موقت به آسانی منعقد می داشت. وی ادامه می دهد: در حقٌقت همان

آسانی منجر به اتمام رابطه زوجٌت خواهد شد؛ اما باٌد  بذل ٌا انقضای مدت آن نٌز به

 .تاکٌد کرد که انحالل نکاح داٌم با طالق ٌا موت زوجٌن است

 

 پاٌان ازدواج موقت به استناد عسر و حرج

کند:  دکتر امامی درباره پاٌان ازدواج موقت به استناد عسر و حرج نٌز خاطرنشان می

آٌد. وی در  موال مشکلی در اٌن زمٌنه به وجود نمیاگر مدت نکاح منقطع کوتاه باشد مع

کند: تا قبل از اٌنکه زن برای جداٌی از همسر خود از  توضٌح اٌن مطلب اضافه می

طرٌق دادگاه اقدامات قانونی را انجام دهد، مدت نکاح تمام شده است و رابطه زوجٌت 

شدکه در اٌن صورت ساقط خواهد شد، اما ممکن است مدت نکاح منقطع بسٌار طوالنی با

آٌد. طبق ماده  در مواقعی که شوهر، زن خود را رها کرده است، اٌن مورد پٌش می

قانون مدنی در عقد داٌم نفقه زن به عهده شوهر است و بنابراٌن زوجه در نکاح  ۱۱2۶

منقطع حق نفقه ندارد، مگر آنکه صراحتا در عقد چنٌن موضوعی شرط شده باشد. در 

برد هر خود در اٌن نوع نکاح ارث نمیعٌن حال زن از شو . 

 

با اٌن اوصاؾ هر چند نص صرٌحی مبنی بر عسر و حرج در مورد عقد نکاح منقطع 
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ندارٌم، با توجه به قواعد کلی، تکلٌؾ هر کس که عسر و حرج داشته باشد، ساقط 

اند تو کند. به عنوان مثال نمی شود. زن با انعقاد عقد نکاح منقطع تکالٌفی پٌدا می می

شوهر دٌگری اختٌار کند ٌا برخالؾ ضوابط خانواده عمل کند؛ بنابراٌن وقتی وی به 

شود و با توجه به اٌنکه مثال شوهر راضی به بذل  عسرت افتاده، تکلٌؾ از وی ساقط می

مدت نٌست و نٌز خانواده را ترک کرده است ٌا با همسر خود سوء معاشرت و رفتار 

ه عسر و حرج را ثابت کند. در اٌن وضعٌت دادگاه ابتدا مرد تواند در دادگا دارد، زن می

کند و اگر الزام وی ممکن نشد، به جای شوهر و به عنوان ولی  را الزام به بذل مدت می

 .ممتنع مدت باقٌمانده را بذل خواهد کرد

 منبع:روزنامه حماٌت/سالمت نٌوز
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عشق دوران مجردی تان از کدام نوع 
 است؟شهوانی ٌا عاقالنه

  

 
 

 

عشق های دوران مجردی انواع مختلفی 

 دارد. می دانٌد عشق شما از کدام نوع است؟

 

( در ۱۹۸۷است، وی در سال )« اشترنبرگ»ٌکی از بزرگ ترٌن نظرٌه پردازان عشق 

ثلثی عشق را بٌان می کند. وی معتقد است که عشق دارای کتاب "قصه عشق" نظرٌه م

است. اشترنبرگ انواعی از عشق را بر اساس اٌن « مٌل، صمٌمٌت و تعهد»سه مولفه 

 :سه مولفه مطرح می کند که در ادامه به برخی از آنان اشاره می کنٌم

 

 عشق دوستانه

لی عامل صمٌمٌت در اٌن عشق زمانی وجود دارد که مٌل و تعهد اصال وجود ندارد و

 .حد بسٌاری حضور دارد. اٌن نوع عشق اؼلب در بٌن دوستان صمٌمی دٌده می شود

 

 عشق پوچ

در اٌن عشق تعهد به صورت قوی وجود دارد اما از مٌل و صمٌمٌت خبری نٌست. مثل 

 .زمانی که ٌک زوج تنها به خاطر فرزندان، با هم زندگی می کنند

 

 عشق خٌال انگٌز

بٌن زوج هاٌی دٌده می شود که مٌل و صمٌمٌت در آن ها زٌاد است اما  اٌن عشق در

 .تعهد کمی در قبال ٌکدٌگر دارند

 

 عشق شهوانی

مٌل جنسی در اٌن عشق بٌشتر حضور دارد. صمٌمٌت و تعهد نه اٌن که وجود نداشته 

 .باشد اما در سطح بسٌار پاٌٌنی وجود دارد
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 عشق مشفقانه

د شدٌد است اما کارکرد مٌل جنسی از بٌن رفته ٌا ضعٌؾ در اٌن عشق صمٌمٌت و تعه

است. اٌن عشق را می توانٌد در بٌن زوج هاٌی ببٌنٌد که به مدت طوالنی با ٌکدٌگر 

 .زندگی کرده اند ولی جاذبه جنسی بٌن آن ها از بٌن رفته است

 

 عشق ابلهانه

د ولی صمٌمٌت در اٌن نوع از عشق دو عنصر مٌل و تعهد در سطح باالٌی وجود دار

 .در آن بسٌار کمرنگ ٌا ضعٌؾ است

 

 فقدان عشق

در اٌن نوع عشق نٌز هٌچ کدام از عناصر عشق حضور ندارند. ما اٌن نوع رابطه را به 

طور روزانه با افراد عادی ٌا نه چندان نزدٌک تجربه می کنٌم.با اٌن تعرٌؾ بد نٌست 

در حال تجربه کردن آن هستٌم، از کمی بٌشتر تامل کنٌم و ببٌنٌم که عشقی که اکنون 

 .کدام نوع است

 khorasannews.com : منبع
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 آٌا بٌن گروه خونی افراد و ازدواج رابطه ای وجود دارد؟
 
 

 

والی است که بسٌاری از زوج های جوان رابطه بٌن گروه خونی و ازدواج افراد با هم س

به دنبال پاسخ آن هستند. اٌنکه آٌا افراد با گروه های خونی مشابه می توانند با هم عقد 

کنند؟ و ٌا اٌنکه ازدواج با چه گروه های خونی مناسب تر است؟ در اٌنجا سعی می کنٌم 

 .پاسخ اٌن سواالت را ارائه دهٌم

 

 گروه خونی چٌست؟

ه گروه های خونی ٌک روش برای تقسٌم بندی خون افراد است. اٌن به طور خالص

تقسٌم بندی بر اساس وجود ٌا عدم وجود پادگن )آنتی ژن( های موروثی خواصی روی 

سطح گلبول های قرمز انجام می شود. براساس مهمترٌن اٌن تقسٌمات، خون همه انسانها 

O و A,B,AB به چهار دسته ٌگر به گروه های مثبت و و بر اساس ٌک تقسٌم بندی د

 .منفی تقسٌم می شود

 

 A را بروی گلبولهای قرمز خود بروز می دهد، گروه خونش A مثال کسی که آنتی ژن

و فردی که هٌچکدام  AB را دارد گروه خونش B و A است و ٌا فردی که هردو پادگن

 .است O از اٌن آنتی ژن ها را ندارد خون او از گروه

 

ونی افراد و ازدواج چٌست؟ارتباط بٌن گروه خ  

بعد از طی مراحل خواستگاری و بله برون، هنگامی که برای جاری شدن خطبه عقد به 

دفاتر ثبت ازدواج مراجعه می کنٌد، ٌک معرفی نامه عکس دار به شما داده می شود تا 
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به مراکز آزماٌش خون جهت انجام آزماٌشات قبل از ازدواج مراجعه کنٌد. اما اٌن 

ات هٌچ ارتباطی به گروه خونی شما ندارد. چراکه گروه های خونی هٌچ مانعی آزماٌش

برای وصلت افراد اٌجاد نمی کنند و افراد با هر گروه خونی که داشته باشند می توانند با 

ٌکدٌگر عروسی کنند. مگر اٌنکه پای عوامل دٌگری مثل خطر ابتالی جنٌن به تاالسمی 

ن باشد. برای پٌشگٌری تاالسمی، زوجٌن می باٌست پٌش و ٌابٌماری های ژنتٌکی در مٌا

از عقد آزماٌش خون انجام دهند. اما برای پٌشگٌری از بٌماری های ژنتٌکی در جنٌن، 

 .توصٌه می شود که تمام افراد قبل از ازدواج نسبت به انجام آزماٌشات ژنتٌک اقدام کنند

 

ارند و نه شامل آزماٌش ژنتٌک می آزماٌشات قبل از عقد نه ربطی به گروه خون افراد د

شوند. اما در برخی از موارد و برای بعضی از زوجٌن در همان مراکز انجام آزماٌشات 

پٌش از عقد، متخصصان به عروس و داماد توصٌه می کنند که با توجه به شراٌطی که 

 :دارند نسبت به انجام مشاوره ژنتٌکی اقدام کنند. اٌن موارد عبارتند از

 

وج هاٌی که باهم نسبت فامٌلی دارند. اٌن شامل هر نسبتی می شود. ) هر گونه ز – ۱

 ( ازدواج فامٌلی

 .زوج جوانی که ٌکی از آنها دچار اختالالت ژنتٌکی است – ۲

 .زوج جوانی که ٌکی از اعضای درجه ٌک فامٌل آنها دچار اختالالت ژنتٌکی است – ۳

است ۳۳سال ٌا بٌشتر از  ۱۸آنها کمتر از خانم هاٌی که قصد ازدواج دارند و سن  – ۴ . 

زوج جوانی که در مراکز حساس و پرخطر فعالٌت می کنند و با مواد شٌمٌاٌی و ٌا  – ۵

 .هسته ای سر و کار دارند

 

بنابراٌن آنچه که در ازدواج افراد می تواند مشکل ساز باشد، ٌکسان بودن گروه خونی 

اج فامٌلی ( است که می تواند باعث مشکالت نٌست بلکه ارتباط خونی ) مثال در ازدو

 .ژنتٌکی شود

 

به جز احتمال بروز بٌماری های ژنتٌکی و همچنٌن تاالسمی، خوشبختانه ساٌر اختالالتی 

که ممکن است در جنٌن اٌجاد شود، در همان دوران بارداری قابل تشخٌص و پٌشگٌری 

اشٌداست. بنابراٌن الزم نٌست در زمان عروسی نگران آنها ب . 
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 گروه خونی عروس و داماد به هم نخورده است، ٌعنی چه؟

گفتٌم که گروه خونی هٌچ ربطی به ازدواج ندارد. اما ممکن است برای شما هم اٌن 

گروه خون عروس و داماد به هم “سوال پٌش آمده باشد که منظور از اٌنکه می گوٌند 

تاٌج که در آزماٌشات قبل از چٌست؟ باٌد گفت اٌن اصطالح، اشاره به برخی ن” نخورده

عقد مشخص شود، دارد. وقتی ٌکی از طرفٌن در سوابق خود و ٌا اقوام خود ٌکی از 

بٌماری هاٌی که از طرٌق ژن منتقل می شود ) مثل تاالسمی ( وجود داشته باشد با انجام 

 آزماٌشات خونی بررسی می کنند که چقدر احتمال ابتالی فرزند آنها به آن بٌماری ها

وجود دارد. چنانچه اٌن احتمال باال باشد به آنها توصٌه می شود که عقد نکنند و به آنها 

 .درباره عواقب بچه دار شدنشان هشدار می دهند

 

عالوه براٌن کسانی که دارای تاالسمی مٌنور هستند چنانچه با فرد دٌگری که او هم مبتال 

دارد که فرزندان آنها مبتال به  درصد احتمال ۲۵به تاالسمی مٌنور است عروسی کنند 

تاالسمی ماژور بشود. تاالسمی مٌنور دارای هٌچ عالمت خاصی نٌست و نٌاز به درمان 

ندارد. فرد مبتال به تاالسمی مٌنور نٌز از نظر ظاهری کامال سالم است و وصلت او با 

ز به درمان افراد سالم هٌچ عواقبی ندارد. اما تاالسمی ماژور ٌک بٌماری حاد است و نٌا

دارد و مشکالت و هزٌنه های زٌادی را به دنبال خواهد داشت. لذا چنانچه در آزماٌش 

خون قبل از عقد معلوم شود که هردو طرؾ تاالسمی مٌنور دارند، آزماٌشات تکمٌلی 

دٌگر به همراه مشاوره ژنتٌکی برای آنها انجام خواهد شد و به آنها در باره عواقب بچه 

دار داده می شوددار شدنشان هش . 

 منبع:سالمت نٌوز
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 کدام پٌشنهادهای ازدواج را جدی بگٌرٌم؟
 
 

آٌد که در زندگی چند بار درمعرض پٌشنهاد ازدواج قرار  برای هر دختری پٌش می

ها و با نظارت آنها  قبل اٌن پٌشنهادها سنتی بود و در قالب خانوادهها  گٌرد. سال می

کردند اما حاال  ها با تجربه و دراٌتی که داشتند آنها را مدٌرٌت می شد و خانواده مطرح می

گٌرند و بعد آن را  در بٌشتر مواقع دخترها خودشان در معرض پٌشنهاد ازدواج قرار می

ل اٌنجاست که دخترهای جوان تجربه کافی ندارند و ممکن کنند. مشک به خانواده منتقل می

کند قصد واقعی برای ازدواج  است اشتباه کنند. ممکن است کسی که پٌشنهاد را مطرح می

دهد چقدر در تصمٌم  نداشته باشد. برای اٌنکه بفهمٌد فردی که به شما پٌشنهاد ازدواج می

تان به آنها مثبت بود،  اگر جوابخود مصر است، اٌن سؤاالت را از خودتان بپرسٌد. 

شما شده را جدی بگٌرٌد  توانٌد پٌشنهادی که به می . 

  

 

  

شناسد؟ آٌا او شما را خوب می  

هفته از آشناٌی به شما پٌشنهاد ازدواج بدهد. اٌن  ۲طبٌعی نٌست کسی بعد از گذشت فقط 

د فرٌب. ازدواج آٌد ٌا از قص شدٌد می  پٌشنهادها در چنٌن مدت کوتاهی ٌا از عالقه

تواند ادعا کند بعد از  کسً نمی گٌرند و هٌچ تصمٌمی است که افراد برای همه عمر می

  گذشت ٌک زمان کوتاه فرد مورد نظرش برای ازدواج را انتخاب کرده است. الزمه

ازدواج شناخت متقابل است و الزمه شناخت گذشت زمان است. درباره فردی که به شما 
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های خاصی از  شناسد. سؤال دهد فکر کنٌد و ببٌنٌد او شما را چقدر میً پٌشنهاد ازدواج م

ای بوده که از هم به  شما پرسٌده، رفتار خاصی از شما دٌده ٌا شراٌط بٌن شما به گونه

شناخت کافی برسٌد ٌا نه؟ شما در آن لحظه به جای هٌجان زده و احساساتی شدن باٌد 

شما اٌن پٌشنهاد را داده. اگر به نظرتان پٌشنهادش دقٌقا متوجه شوٌد او به خاطر چه به 

آٌد در صحت آن شک کنٌد. اٌن شناخت باٌد  منطقی نٌست و از شناخت کافی برنمی

ای کامال سنتی دارٌد و کسی که به شما پٌشنهاد  ها هم باشد. اگر خانواده درباره خانواده

تر فکر کنٌد ٌلش عمٌقدهد پسری با سر و وضع کامال امروزی است به دال ازدواج می . 

 

 آٌا آماده است؟

اش  بٌنٌد فردی که به شما پٌشنهاد ازدواج داده، مدتی است دارد برای تؽٌٌر زندگی اگر می

توانٌد مطمئن باشٌد قبال به اٌن موضوع فکر کرده و در  کند، می رٌزی می برنامه

تلفی رخ دهد. های مخ تواند در قالب تصمٌمش مصمم است. اٌن تصمٌم برای تؽٌٌر می

مثال او به فکر خرٌد خانه افتاده، شؽل ثابتی برای خودش دست و پا کرده، دارد پول 

کند ٌا چٌزهای دٌگر. صرؾ وقت بٌشتر در خانه به جای گذراندن آن با  انداز می پس

های اسپرت و بٌشتر مردانه پوشٌدن و دست برداشتن از  دوستان، خارج شدن از لباس

آماده شدن برای زندگی مشترک از طرؾ مردان   تواند نشانه می های زننده هم شوخی

عالوه اٌن شخص باٌد اٌن آمادگی را در شما هم تشخٌص داده باشد. اگر شما  باشد. به

اٌد و فردی به شما پٌشنهاد  دختری هستٌد که تازه در ٌک شهرستان مشؽول تحصٌل شده

های زندگی شما  ندارد ٌا برنامه ازدواج داده، معلوم است که ٌا شناخت کافی از شما

اٌد ٌا به  تان خٌلی کم است، تازه طالق گرفته براٌش به اندازه کافی مهم نٌست ٌا اگر سن

اٌد، بدانٌد که فرد مورد  اٌد و با پٌشنهاد ازدواج مواجه شده تازگی پدرتان را از دست داده

در مورد مردان هم  تواند نظر در مورد ازدواج خوب فکر نکرده است. اٌن موارد می

تازگی ورشکست شده، آماده  صادق باشد. پسری که درآمد مناسبی ندارد و پدرش هم به

برای ازدواج نٌست. اٌن موارد را تعمٌم دهٌد به پسری که سربازی نرفته، دانشجوست و 

 .تا چند سال دٌگر موقعٌت کار کردن ندارد و موارد دٌگر

 

زده؟ آٌا قبال در اٌن مورد با شما حرؾ   

دهد خٌلی ناگهانی و ؼٌرمنتظره پٌشنهادش را  اگر فردی که به شما پٌشنهاد ازدواج می

مطرح کرده باٌد درباره آن بٌشتر فکر کنٌد. معموال مردها قبل از به نتٌجه رسٌدن 
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اند و همه جوانب کار را  درباره تصمٌم به اٌن مهمی، خوب درباره آن فکر کرده

گٌری آنها شده باشٌد.  شما متوجه اٌن فکرها و روند تصمٌم اند. پس منطقی است سنجٌده

اٌن فکرها الزم نٌست مستقٌم مطرح شوند. مثال اگر نامزد شما قبال درباره داشتن بچه 

توانند در  نظر شما را پرسٌده باشد، ٌعنی به مقوله ازدواج فکر کرده است. اٌن فکرها می

تان کجا  ثال اٌنکه شما دوست دارٌد خانههای دٌگری هم مطرح شده باشند. م قالب سؤال

کنٌد، چه  باشد، دوست دارٌد بعد از ازدواج کار کنٌد ٌا نه، درباره مهرٌه چه فکر می

کنٌد و  ها چه فکر می مجلسی را برای عروسی دوست دارٌد، درباره تربٌت بچه

هاٌی از اٌن دست سؤال . 

  

 

  

 آٌا وقت خواستگاری تعٌٌن کرده؟

توانٌد جدا از  شود و شما نمی احل ازدواج در فرهنگ ما سنتی انجام میبه هر حال مر

تان در مورد اٌن مسئله به توافق برسٌد. کسی که به شما پٌشنهاد ازدواج  های خانواده

ها با هم حرؾ  شما، بالفاصله درباره قرار گذاشتن خانواده  دهد باٌد بعد از توافق اولٌه می

ٌی نٌستٌد و بعد از اٌن مرحله اٌن تصمٌم باٌد به خانواده گٌرنده نها بزند. شما تصمٌم

سپرده شود. فرد مورد نظر باٌد بالفاصله با پدرتان قرار بگذارد ٌا اجازه بگٌرد مادرش 

برای قرار خواستگاری به مادر شما تلفن کند. اگر پٌشنهاد ازدواج مطرح شد و مراحل 

ٌعنی آن تصمٌم به اندازه کافی مصرانه و  ها گفته نشد، بعدی و در جرٌان گذاشتن خانواده
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 .منطقی نٌست

 

 آٌا زمان و مکان مناسبی را انتخاب کرده؟ 

موقع راه رفتن، در ماشٌن، سر کار، بعد از ٌک روز خسته کننده در راه برگشت به 

کدام از اٌنها جای مناسب برای دادن پٌشنهاد ازدواج  خانه در مترو، در پارک، هٌچ

خواهد انجام دهد، فکر کرده  هاد دهنده باٌد قبال در مورد کاری که مینٌست. فرد پٌشن

باشد و اٌن فکر در انتخاب مکان و زمان مناسب و روش صحٌح صحبت کردن نمود پٌدا 

کند. روش درست اٌن است که پٌشنهاد در ٌک رستوران مناسب و قابل احترام مطرح  می

س مناسب به تن داشته باشٌد، خسته نباشٌد شود. شما آماده ٌک بحث مهم باشٌد، هر دو لبا

و وقت کافی برای حرؾ زدن داشته باشٌد. رستوران شلوؼی که در آن مدام از دور و 

شود و باٌد بالفاصله بعد از صرؾ ؼذا از آن بٌرون بروٌد جای  بر مٌزتان آدم رد می

و برای دادن ها نٌست. البته اگر او شما را ؼافلگٌر کرده  جور حرؾ مناسبی برای اٌن

رٌزی کرده آن را درک کنٌد و جزء نکات مثبت به  پٌشنهادش به شکل ؼٌرمعمول برنامه

شان را  حساب بٌاورٌد. بعضی مردها دوست دارند متفاوت باشند. مثال پٌشنهاد ازدواج

اداری به همراه دسته گل   اٌد، بنوٌسند، به شکل ٌک نامه آنها داده  ای که به روی جزوه

پست کنند ٌا در ٌک کنسرت از خواننده بخواهند پٌشنهاد را در مٌکروفن از تان  برای

 .طرؾ او بٌان کند

 

اش را در جرٌان گذاشته؟ آٌا خانواده  

دهد باٌد قبل از آن با  هاست. کسی که به شما پٌشنهاد ازدواج می ازدواج پٌوند خانواده

ناسند پٌشنهاد ازدواج ش اش صحبت کرده باشد. اگر خانواده او شما را نمی خانواده

تواند خٌلی منطقی و فکر شده باشد نمی . 
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تان هدٌه گرفته؟ آٌا برای  

هدٌه دادن هنگام مطرح کردن پٌشنهاد ازدواج ٌک رسم است. به عالوه اٌن کار نشانه 

احترام فرد متقابل به شماست. مطرح کردن چنٌن درخواست بزرگی با دست خالی کمی 

داند به  رسد. اگر توافق دارٌد و فرد مورد نظر می به نظر میزشت و ؼٌرمحترمانه 

احتمال زٌاد پاسخ شما مثبت است، معموال باٌد هدٌه مرسومی آماده کرده باشد. اگر در 

خانواده شما اٌن رسم نٌست ٌا طرؾ مقابل از جواب شما مطمئن نٌست، تقدٌم کردن ٌک 

رسد گل زٌبا هم مناسب به نظر می دسته . 

 

رای گفتن آماده کرده؟چٌزی ب  

دهد  نحوه عنوان کردن پٌشنهاد ازدواج هم بسٌار مهم است. کسی که به شما پٌشنهاد می

باٌد از قبل حرفی برای گفتن آماده کرده باشد. باٌد کامال محترم وارد صحبت شود و در 

هاٌش تمام جوانب را بسنجد. جواب شما باٌد برای او مهم باشد. اٌن را از  صحبت

توانٌد بفهمٌد. عالوه بر اٌن او باٌد طبق شناختش از شما، خود را برای  هاٌش می حرؾ

هر جوابی آماده کرده باشد و جواب شما را با روی باز پذٌرا باشد. مردانی که بالفاصله 

و در همان روز منتظر جوابند ٌا خودخواه هستند ٌا ؼٌرمنطقی. طبٌعی است که شما 

سؤال مهمی چندٌن روز وقت بخواهٌد. حتی اگر فکر برای فکر کردن درباره چنٌن 

تان مثبت است، باز هم بهتر است درباره آن فکر کنٌد و با چند نفر و از  کنٌد جواب می

 .همه بهتر ٌک مشاور صحبت کنٌد

 منبع:مجله اٌده آل

  
 هشدار درباره ازدواج با همکار 7
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 هشدار درباره ازدواج با همکار 7

شود و طبٌعی است  های عمر افراد در محٌط كار سپری می در حال حاضر بٌشتر ساعت

 شود... های طوالنی در ارتباط بودن با هم باعث اٌجاد عالقه و عشق شدٌد  كه ساعت

  

دهند  ٌشتر افراد بهترٌن رفتارها را از خود نشان میمعموال محل كار محٌطی است كه ب

و ظاهری آراسته و مرتب دارند! به همٌن دلٌل باٌد دقت بٌشتری در اٌن زمٌنه داشت 

چون ممكن است رفتار همكارتان در بٌرون از محٌط كار كامال برعكس آنچه در محل 

دهند، نه  را نشان میهای ظاهری شخصٌتشان  ها در محٌط کار الٌه كار است، باشد. آدم

ها را. بنابراٌن باٌد دٌد همكار آقا ٌا خانمی كه با او در ارتباط هستٌد و او را  تمام الٌه

شناسٌد، در زندگی مشترك هم چنٌن خواهد  عنوان همكاری با خصوصٌات خوب می به

 بود؟

  

 . همه جوانب را بسنجٌدٔ

کند. پس بهتر است از  اد میمعموال مراودات مستمر در ٌک محٌط نوعی وابستگی اٌج

احساسی كه به همكارتان دارٌد، مطمئن شوٌد؛ آٌا واقعا اٌن حس، به معنای عشق واقعی 

كنٌد  اٌد و فكر می شده  است ٌا اٌنكه به بودن او در كنارتان عادت كرده و به او وابسته

ممنوع ها ازدواج همكاران  ها و شرکت عاشقش هستٌد؟ عالوه بر اٌن، در برخی اداره

شود زٌرا  های كاری کشورهای اروپاٌی دٌده می است و اٌن قانون بٌشتر در محٌط

کند. پس همه شراٌط و جوانب را  مدٌران معتقدند با اٌن كار، کاراٌی فرد کاهش پٌدا می

 خوب بسنجٌد.

  

 بٌن باشٌد . واقعٕ

هم باٌد تمام توان توصٌه كرد، نه رد. در اٌن نوع ازدواج  ازدواج با همکار را نه می

جوانب بررسی شود و صرفا به شناختی كه از همكارتان در محٌط كار دست پٌدا 

اٌد، بسنده نكنٌد چراكه ممكن است در محٌط كار رفتاری مؽاٌر با آنچه در خانه  كرده

بٌنانه با اٌن مساله برخورد كنٌد و مراقب رفتارتان هم باشٌد  دارد، داشته باشد. پس واقع

برند و ممكن است  شتن قدمی اشتباه، همكاران خٌلی زود به اٌن عالقه پی میزٌرا با بردا
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اٌن مساله در محٌط دهان به دهان بچرخد و اگر در نهاٌت برای ازدواج به توافق نرسٌد، 

 شود. ساز می جو اٌجاد شده براٌتان مشكل

  

 . معاٌب را هم ببٌنٌدٖ

كنند، مدام از  صد دارند با هم ازدواج شوند دو همكار ق معموال وقتی اطرافٌان متوجه می

طوری مدت زمان بٌشتری كنار هم هستٌد حتی  اٌن»گوٌند:  فواٌد اٌن نوع وصلت می

ٌا « هاتون رو با هم هماهنگ كنٌد تونٌد برنامه راحت می»، «مسٌر رفت و برگشت

ظر و... شاٌد اٌن مساٌل از ن« باالخره تو محٌط کار كسی هست که هواتو داشته باشه»

های ازدواج با همكار باشد و زوج همكار شراٌط روانی و فكری  دٌگران جزو مزٌت

ٌكدٌگر را بهتر درك كنند اما اٌنها فقط ظاهر قضٌه است. ازدواج با همكار هم مانند 

 عٌب نٌست. ها بی ساٌر ازدواج

  

 تان فکر کنٌد . به درآمدهای4

ٌل مربوط به درآمد است كه برای توان آن را انکار کرد، مسا واقعٌت دٌگری كه نمی

آفرٌن است. گاهی زن و شوهرهاٌی هم که محل کارشان ٌکی  ها مشکل خٌلی از زوج

پرسند و طرؾ مقابل را  كردن آن از ٌكدٌگر می نٌست، درباره مٌزان درآمد و نحوه خرج

کنند، حاال اگر  کند، بازخواست می در مورد اٌنکه چرا پولش را خرج زندگی نمی

تر  ان همكار هم باشد و از چند و چون حقوق ٌكدٌگر باخبر باشٌد، اوضاع سختهمسرت

های شاؼل درآمدشان را صرؾ زندگی  شود. معموال بٌشتر مردان اصرار دارند خانم می

كنند درحالی که هر فردی حق دارد در كنار تامٌن ماٌحتاج زندگی، بخشی از درآمدش را 

  انداز كند. پس

  

 مشخص كنٌد تان را . مرزهای5

هاٌی را در زندگی مشترك برای طرفٌن  تواند تؽٌٌرات ٌا محدودٌت ازدواج با همکار می

شود که شاٌد تا پٌش از ازدواج اصال برای  اٌجاد كند و باعث بروز برخی مالحظات 

اند؛ مثال وقتی خانم ٌا آقاٌی  كرده ٌك از طرفٌن مهم نبوده و حتی به آن توجه نمی هٌچ

صحبت ٌا خنده است،  رش ارتباط صمٌمی با همكارش دارد و با او گرم بٌند همس می

شود حال آنکه همٌن فرد قبل از ازدواج درباره نحوه ارتباط با همكاران آقا ٌا  ناراحت می

های طوالنی در كنار هم  خانم خود حساسٌتی نداشته است. از سوی دٌگر، گاهی ساعت
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د و نباٌد اٌن مساله را نادٌده گرفت. شو بودن باعث سردی و ٌکنواختی روابط می

كردن در مورد آن، در زندگی هر زوجی  نداشتن بر سر ٌك مساله و گاهی بحث تفاهم

توان آن را انكار كرد. در چنٌن شراٌطی ممكن است زوج همكار  افتد و نمی اتفاق می

تمام  نظر و قهر و دعواهای خود را به محل كار بكشند و اٌن ٌعنی باخبر شدن اختالؾ

همکاران از مساٌل زندگی خصوصی آنها. با وجود اٌن، نباٌد فراموش كرد زن و 

كنند بنابراٌن قبل از ازدواج مرز  گونه رفتار نمی شوهرهای همکاری هم هستند که اٌن

 مشخصی بٌن زندگی و كارتان تعٌٌن كنٌد.

  

 . محٌط كار را مٌدان رقابت نکنٌد6

شود کار ٌک زوج همكار به دفتر مشاوره  ٌكی از دالٌلی كه گاهی باعث می

پزشکان بكشد، ارتقای شؽلی ٌکی از طرفٌن در محٌط کار است؛ موضوعی كه در  روان

زاده( به خوبی نماٌش داده شد؛ زن و شوهری که در  )ساخته مهدی فخٌم« همسر»فٌلم 

شود. مرد هم كه  كنند و رٌٌس شركت به جرم اختالس دستگٌر می شركتی كار می

عهده دارد، مطمئن است وی را به رٌاست شركت انتخاب خواهند  ونت شركت را بهمعا

گزٌند. مرد كه تحمل رٌاست همسرش را ندارد،  كرد ولی هٌات امنا همسر او را برمی

آورد. عالوه بر اٌن، اخراج ٌا  مشكالتی در محل كار و در نتٌجه خانواده به وجود می

ساز باشد. مثال ممکن است زنی که به دلٌل  كلتواند مش تعدٌل ٌکی از طرفٌن هم می

تعدٌل نٌرو از شرکت بٌرون آمده، عزمش را جزم کند که شوهرش هم از محٌط کار 

داند چه کسانی در  شناسد و می بٌرون بٌاٌد. چون معتقد است محٌط کار را به خوبی می

ای  یاطراؾ همسرش هستند و اٌنکه همسرش با زنان ٌا مردان شرکت ارتباط صمٌم

کند. قبل از هر اقدامی تمام جوانب را در نظر بگٌرٌد و در  دارد او را ناراحت می

 خصوص اٌن مساٌل با طرؾ مقابلتان صحبت كنٌد.

  

 . مراقب نگاه دٌگران باشٌد7

های كنجكاو همه جا هستند. وجود اٌن افراد فقط محدود به آشناٌان و اطرافٌان  آدم

ار هم همكار كنجكاوی داشته باشٌد كه بخواهد سر از شود و ممكن است در محٌط ك نمی

تنهاٌی مخارج خانه را  شوهرت به»هاٌی از اٌن دست كه  تان دربٌاورد. كنجكاوی زندگی

دهی همكاران  چرا اجازه می»، «كند ٌا اٌنكه تو هم مجبوری او را همراهی كنی تامٌن می

س مراقب رفتار و گفتارتان در و... پ« كنند خانم ٌا آقا همسرت را به اسم كوچك صدا 
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بٌن نگاه  جا نشان ندهٌد زٌرا از هر نظر زٌر ذره های بی محٌط كار باشٌد و حساسٌت

 دٌگر همكاران هستٌد.

 منبع: سالمت
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 دٌر ازدواج کردن چه دردسرهاٌی دارد؟

  

 

  

شقاٌق، حدود چهل و پنج سال سن دارد، معلم است و به 

بخت رفته است. او می گوٌد، دختر   تازگی به خانه

ش برای زندگی  بزرگ خانواده بوده و دؼدؼه همٌشگی

  درس خواندن بوده است. بعد از به اتمام رساندن دوره

دختران در فرهنگ  دکترا تصمٌم برای تشکٌل زندگی می گٌرد و با توجه به اٌنکه

اٌرانی انتخاب می شوند، به قول خودش برای ازدواج دٌر شده و تنها علت او برای 

 ازدواج فرار از تنهاٌی عنوان می شود.

  

مردان مطلقه و پسران کوچکتر تقسٌم می شده که   طٌؾ خواستگاران او به دو دسته

ت و توکل به خدا، ٌک انتخاب را برای او سخت می کرده است اما در نهاٌت با مشور

انتخاب منطقی به دور از احساس داشته و االن حدود ٌکسال است که زندگی مشترکش با 

 حمٌد که پنج سال از خودش کوچکتر است را شروع کرده است.

  

کرد عدم اشتٌاق او برای زندگی و  هاٌش تکرار می بٌشترٌن چٌزی که شقاٌق در گفته

عضی کارها مانند رنگ کردن مو را مثل تزئٌن ساالد و اٌجاد تنوع در آن بود. او حتی ب

 رسٌدگی به انجام امور خانه، رفع تکلٌؾ می خواند!

  

  مهرناز، سی و نه ساله، ٌکسال و سه ماه است ازدواج کرده و ٌک دختر دو ماهه دارد.

 ازدواج که می رفتم، چند بار به من تاکٌد شد چون در سن باال  او می گوٌد: برای مشاوره

متاهل می شوم باٌد مراقب تؽذٌه و باروری باشم. چون احتمال نازاٌی و اختالل در 

شود. در نتٌجه از ترس بچه دار نشدن زود به باروری اقدام  باروری در سن باال زٌاد می

کردٌم و به لطؾ خدا مشکلی نبود و ما از سالمت و حضور او خٌلی شادٌم اما بٌشترٌن 

ور بچه )زودتر از حد انتظارم( نٌست، بلکه فاصله ای است مشکلی که شخصاً دارم حض

که بٌن من و همسرم به خاطر رسٌدگی به کودک و مشکالت اقتصادی ناشی از تولد 

 فرزنداٌجاد شده و اٌن فاصله مرا نگران می کند.
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 ناسازگاری بٌشتر و انعطاؾ کمتر

ن محاسن زٌادی دارد که اٌن روزها که سن ازدواج باال رفته است، ازدواج در سن پاٌٌ

نمی توان منکر آن شد. به طور مثال زن در کنار همسر و با درک شراٌط رشد می کند، 

در حالی که دخترانی که در سن باالتر ازدواج می کنند، شخصٌت آنها شکل گرفته است 

و ناسازگاری در آنها بٌشتر و انعطاؾ کمتر است. هر چند از سوی دٌگر دٌگر 

اند به خاطر شناخت بهتر از خود  ر سن باال زندگی مشترک را آؼاز کردههاٌی که د زوج

 و نٌازهای درونی ٌکدٌگر، مشکالت عاطفی کمتری دارند.

  

 مشکالت جنسی

در ازدواج های سن باال، اکثر مشکالت زوجٌن، مشکل جنسی و عدم درک متقابل در 

ی گذشته و دائماً اٌن های بسٌاری از بلوغ جنس ست، چرا که سال اٌن حوزه رفتاری ا

احساس نٌاز از دو طرؾ سرکوب شده است. مشکالتی مانند سردمزاجی و واژٌنٌسم و 

ها به علت سرکوب نٌاز های جنسی وجود  رحم در خانم  همچنٌن احتمال سرطان دهانه

اٌن   دارد. ممکن است گاهی طرؾ مقابل تجربه جنسی داشته باشد که در اولٌن رابطه

 شود. دهد و باعث بدبٌنی در زوج می شان میموضوع خود را ن

  

زنان در دهه چهارم و مردان در دهه پنجم از زندگی خود با اختالؾ نٌاز جنسی مواجه 

هستند، تب و تاب جنسی مرد در اٌن سن، رو به کاهش و سردی رفته و نٌاز های جنسی 

له در اٌن مسئله سا ۴۵ساله با مرد  ۳۲زن بٌدار و فعال شده است. و به طور مثال زن 

 شود. به شدت متفاوت هستند و اٌن اختالؾ باعث مشکالت زٌادی می

  

های جوان رفته رفته به کاهش رابطه می رسند، ٌعنی رابطه، از هفته ای چهار  اگر زوج

ای ٌکبار و در نهاٌت کمتر می  ای دوبار و هفته ای سه بار و در ادامه به هفته بار به هفته

ای چهار  ها در سنٌن باال با اختالؾ سنی زٌاد از هفته نسی برای زوجرسد، اما رابطه ج

تر شده  ای ٌک بار نزول می کند چرا که توان بدنی در آقاٌان کم مرتبه به هفته بار ٌک

 است و اٌن مسئله مشکالت شدٌد روحی برای دوطرؾ مخصوصا زنان پدٌد می آورد.
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 توصٌه هاٌی برای ازدواج با مردان ناموفق در ازدواج

  

 

  

انتخاب فرد مناسب برای شروع زندگی که درن با مشکالت اندکی مواجه شوی، از 

دؼدؼه های تمام افرادی است که در سن ازدواج به سر می برند. اٌن مسئله در مٌان 

نوعی در گردونه انتخاب قرار می گٌرند و حق انتخاب در مٌان آنهاوجود  دختران که به

بٌشتر دٌده می شود  ندارد، . 

  

 هاٌی برای ازدواج با مردان مطلقه توصٌه

در مٌان خواستگاران ٌک دختر مخصوصا کسانی که به نوعی وارد سن تاخٌر ازدواج و 

گرفته اند و ٌا همسر خود را ٌا نزدٌک به تجرد قطعی هستند، حضور مردانی که طالق 

 از دست داده اند، بٌشتر به چشم می خورد.

  

البته تنها اٌن دختران با اٌن مسئله مواجه نٌستند، دخترانی که در شراٌط زندگی نامناسب 

به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سر می برند و ٌا در مٌان خانواده های 

 اد مواجه هستند.بزهکار هستند، نٌز با اٌن نوع افر

  

اما اٌن دختران و زنان در انتخاب خود و ٌا حتی بعد از شروع زندگی خود با دؼدؼه ها 

 و مشکالتی روبرو می شوند که بد نٌست به اٌن مسائل توجه کنٌم.

  

 علت طالق قبلی را درٌابٌد

ه شناخت علل اٌنکه فرد طالق داده و چرا قبال طالق گرفته بسٌار مفٌد است، چرا ک

ممکن است اٌن دلٌل برای من امکان وقوع نداشته باشد، گاهی طالق به دلٌل مشکالت 
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بد حجابی، مادی و ؼٌره بوده است ٌعنی دالٌلی که اصال برای شما که به  فرهنگی، 

صدق نمی کند. در نتٌجه می توان با دانستن اٌن مسائل  عنوان فرد انتخابی بعدی هستٌد، 

 انتخاب درستی انجام داد.

  

 با همسر سابق مرد، صحبت نکنٌد

اکثر اختالفات بٌن زوجٌن طالق گرفته، حالت دعوا دارد و در دعوا منصفانه نظر دادن 

بسٌار سخت است. بنابراٌن برخالؾ توصٌه های راٌج، صحبت با زن سابق مرد را راه 

حل مناسبی نٌست و برای اٌجاد شراٌط ٌک انتخاب صحٌح به دختران توصٌه می شود 

که به مشاور مراجعه کنند تا بر اساس شراٌطی که فرد داشته دست به انتخاب صحٌح 

بزنند. اما در مواردی که شراٌط تشخٌص بسٌار سخت می شود به آنها توصٌه می شود 

که شراٌط حال را نگاه کنند و بر اساس آن آٌنده خود را انتخاب کنند. ٌعنی با توجه به 

دست به انتخاب بزنند و نگاه نکنند در آٌنده چه خواهد  شراٌطی که فرد مورد نظر دارد

 شد ببٌنند آٌا می توانند با اٌن شراٌطی که وجود دارد زندگی کنند.

  

 مقاٌسه اتفاق می افتد

در چنٌن ازدواج هاٌی دؼدؼه زنان ناشی از مقاٌسه شدنشان با همسر سابق مرد طبٌعی 

د مقاٌسه قرار خواهٌد گرفت. بهتر است است. شما باٌد بدانٌد که حتما در مواردی مور

قبل از هر گونه انتخابی در مراحل اولٌه هر دو نفر باهم به مشاوره بروند تا بتوانند 

بحران هاٌی را که در اٌن مسئله ممکن است پٌش بٌاٌد را به آنها بشناسانند تا بهتر مسٌر 

 را طی کنند.
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 دختران جوان مراقب اٌن 4 نکته باشند

  

 
 

 

شما می توانٌد در مورد نحوه لـبـاس پـوشٌـدن ٌـا اضافه وزن نامردتان صحبت کنٌد 

بـدون اٌـنکه برای او دلخوری پٌش بٌاٌد و از شما دلگٌـر شود امـا چـهار مـسئله وجـود 

ن هر ٌک تاثٌر ناگواری در روحٌه و ؼرور مردها برجای خواهد دارد که پٌش کشٌد

 .گذاشت

  

های  گـردد که او خودش را با خصٌصه پٌش کشٌدن اٌن چـهار مـسئله اوالً باعث می

مـردان دٌـگر مقاٌسه نموده و سرخورده شود. دوم اٌنکه تـؽٌٌر مسائل مذکور به دست 

استهای هر انسانی  خود آدم نبوده و جزء وٌژگی . 

 

پس دختران جوان باٌد حواس خود را جمع کرده و با به خاطر سپردن اٌن چهار مورد، 

امٌدی او نشوٌد و از به خطر افتادن زندگی آٌنده خود جلوگٌری  موجب افسردگی و نا

 .کنٌد

 

 بنٌه مالی و پول - 1

ـر اٌن بـاشد. مـردان ب واضح است که داشتن پول بٌشتر بهتر از داشتن مقدار کم آن می

های درونٌشان  ها منعکس کننده ارزش تصورند که مٌزان سـرماٌه و قدرت مـالی آن

است. بنابراٌن گوشـه و کنـاٌه زدن در مـورد درآمـد ٌـک مـرد در حـقٌـقت لـطمـه زدن 

گردد بـه ؼـرور او محسوب می . 
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قصد دارٌم  تلوٌزٌونی که ما» گوٌٌد که مثال  وقتی به نامزد خود با سخنی نٌشدار می

، در وجود و ضمٌر او آتشی برمٌافروزٌـد چون «ترٌن تلوٌزٌون دنٌاست  بخرٌم کوچک

اٌد شناسٌد شرمنده و تحقٌر نموده او را در برابر مردهای دٌگری که می . 

 

توجه داشته باشٌد تلوٌزٌون بزرگ ٌعنی کٌؾ پر از پول. درآمـد ٌـک مـرد چٌزی نٌست 

ر دهد، مگر اٌنکه بخواهد بـه ٌک بانک دستبرد بزند. شـکاؾ، که بتواند آن را فورا تؽٌٌ

پولی، وساٌل قدٌمی، عدم خرٌد طال و جواهر ٌا  شود که ٌـک زن، بی تر می زمانی عمٌق

داند که با اٌن کار هر بار  کند و نمی خـانه مـحـقر همسرش را مکرر به وی گوشزد می

کاهد  ها می ها نه تنها از عشق مٌان آن ٌرزند چرا که اٌن تحق تٌشه به رٌشه زندگی خود می

بلکه به هٌچ وجه باعث اقدامی برای بهتر شدن وضع زندگی نخواهد شد. شاٌد اگر به 

تر به خواسته  جای تحقٌر شوهر خود او را تشوٌق به انجام کارهای موثرتری نماٌٌد زود

 .خود برسٌد

  

 

 موی سر - 2

ردان بـه آن حساس باشند، اٌن مسئله موی سر ای وجـود داشته باشد که مــ اگر مسئله

آنهاست. هر مردی نگران اٌن موضوع است که باالخره موی سرش را از دست خواهد 

ها در برابر  کنند کـه بـا رٌختن موی سر، جذابٌت آن داد، چون مردان تصور می

 .همسرشان نٌز از بٌن خواهد رفت
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موهای خوشرنگی داری » به او گفت :  ٌـکی از دوسـتـان مـن بـعد از اٌنکه نامزدش

، دچـار افـسردگی شـد. در حـقٌقت او کار زٌادی برای پرپشت «ولی حٌؾ که کـم پشته 

توانست انجام دهد مگر اٌنکه به سـراغ داروهـای گـرانقـٌـمـت رشد  هاٌش نمی کردن مـو

رفت مو می . 

 

 اندازه قد - 3

توانند انجام دهند. قـد پدر و دو برادر  نمی ها کار زٌادی در مورد کوتاهی قد خـود مرد

سانت است. چند ماه پٌش وقتی نامزدم با کناٌه  ۱۷2، و قد خود من ۱۹۷من، هر سه 

حسابی دلگٌر شده و تا چند « برادرات هر دو قـد بلندند، پـس قد تو به کی رفته؟ » گفت 

حال قدرتمند و موفق، وقت در فکرش بودم. با اٌنکه بسٌاری مردان کوتاه قد و در عٌن 

در اجتماع وجـود دارند، مطالعات نشان داده کـه مـردان بـلنـد قد جـدٌتـر از مـردان کوتاه 

آٌند قد به نظر می . 

 

 مردانگی - 4

ترٌن گوشه و کناٌه برای وی به شمار  مسخره نمودن مردانگی ٌک فرد، شکنجه آور

های  ها و ضعؾ د را به دلٌل ناتوانیآٌد. ٌک زن باٌد بداند که هرگز نباٌد شوهر خو می

تـواند صـدمات و  جنسی وی مورد سرزنش و استهزاء قرار دهد چرا که اٌن مطلب می

های جبران ناپذٌری در روحٌه و زندگی او بگذارد زٌان . 

 

کنٌد، در حقٌـقـت  نـکته اٌن است که وقتی شما به شوهر خود اٌن موضوع را گوشزد می

نسبت به مردان دٌگر دارای ضعؾ و ناتوانی شدٌد است و همٌن نماٌد که  او تصور می

شود امر باعث سرشکستگی و آزرده خاطری وی می . 

 sara.jamejamonline.ir: منبع
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 چه رازهاٌی را می توان در خواستگاری پنهان کرد؟

  

 
 

 

قبل از ازدواج شاٌد فکر کنٌد مواردی وجود دارد که باٌد با طرؾ مقابل در مٌان 

بگذارٌد. حتی شاٌد مواردی باشد که دوست داشته باشٌد از او پنهان کنٌد. به هر حال هر 

کدام از ما خطاها، نقاط ضعؾ ٌا مشکالتی دارٌم که از وجود آنها ممکن است شرمگٌن 

شتن آنها بسٌار دشوار خواهد بودباشٌم و درمٌان گذا . 

 

اما واقعا کدام موارد را باٌد با همسر آٌنده تان در مٌان بگذارٌد؟ گناهانتان را؟ اشتباهات 

شؽلی؟ رابطه های عاطفی؟ نواقص و مشکالت خانوادگی؟ بٌماری ها؟ کدام ٌک را می 

 توان پنهان کرد؟

  

 گناهان

فردی باشد که دٌگر ادامه پٌدا نکرده و ممکن است بخش پنهان کردنی شما، گناهانی 

های جنسی که ٌا در خلوت انجام  خداوند با لطؾ خود آنها را پوشانده است. مانند لؽزش

شده ٌا تنها ٌکی دو نفر از آن اطالع دارند که آنها هم انگٌزه و مدرکی برای افشای آن 

 .مسائل ندارند

 

ای خالصانه  د بلکه باٌد با انجام توبهجاٌز نٌست نسبت به مشکالت دسته اول اعتراؾ کنٌ

امٌدوار و مطمئن به ستار بودن خداوند باشٌد و با پٌش گرفتن راهی درست و روشن، 

 .نگرانی و اندوهی به خود راه ندهٌد

 

امٌر مۆمنان علی)ع( در مٌان گروهى از اصحاب »از امام صادق)ع( نقل شده است: 
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انجام عمل لواط کرد. حضرت ابتدا از او  بود که مردى خدمت حضرت رسٌد و اقرار به

در واقع ائمه اطهار)ع( « نپذٌرفت و فرمود شاٌد بٌمار هستی که اٌن سخن را می گوٌی.

هم درباره گناهان فردی که نادم است و خداوند هم با دٌده لطؾ گناه آنها را پوشانده، 

آنها دارندتاکٌد بر پنهان کردن و اکتفا به توبه و خودداری از بازگو کردن  . 

 

 بٌماری های جسمی و روحی

ممکن است مشکل شما همچنان در زمان حال پابرجا باشد. مثال به ٌک بٌماری مثل 

مشکالت قلبی، ام اس ٌا صرع مبتال باشٌد که طرؾ مقابل شما نتاٌج آن را در زندگی 

ما را مشترک تان ببٌند. اٌن بٌماری شاٌد متوقؾ شده باشد و شاٌد هنوز به طور حاد ش

درگٌر کند. در هر صورت شما باٌد طرؾ مقابل تان را در جرٌان آن قرار دهٌد. انواع 

دار، بٌماری های روانی و... هم از اٌن  نارساٌی و سوختگی های بدن، بٌماری ادامه

دسته هستند. البته اگر شما در دوره ای به افسردگی مبتال بوده اٌد و به طور کامل درمان 

ر در دوره ای به دلٌل اضطراب دارو مصرؾ کرده اٌد و االن کامال بهبود شده اٌد، ٌا اگ

ٌافته اٌد، نٌازی نٌست در جلسات خواستگاری اٌن موارد را بٌان کنٌد. اما اگر پای 

بٌماری های دٌگری مثل اختالل شخصٌت، اختالل دوقطبی، اسکٌزوفرنی و... درمٌان 

ذارٌد. حتی اگر در حال حاضر کنترل شده است، باٌد آنها را با طرؾ مقابل درمٌان بگ

 .باشند. چون اٌن بٌماری ها می توانند دوباره عود کنند

 

 طالق و ازدواج

بدهی مالی، مشکل ٌکی از اعضای خانواده )ازدواج مجدد، طالق، بٌماری، 

ماندگی...(، سابقه عقد، ازدواج، زندانی بودن، ترک تحصٌل و... خود شما،  عقب

باٌد در خالل جلسات خواستگاری عنوان شوند. اگر اٌن موارد را  مواردی هستند که

پنهان کنٌد، همٌشه نسبت به برمال شدن رازتان ناآرام و مضطرب خواهٌد بود و ثانٌا در 

دهٌد. چرا که صداقت با اعتماد  صورت آشکار شدن اعتماد طرؾ مقابل را از دست می

ای را پنهان کرده و دروغ گفته  مد مسئلهای دوسوٌه دارد. اگر ثابت شود کسی به ع رابطه

رود شود و از بٌن می است، اعتماد که سنگ بنای دوام زندگی است سست می . 

 

 روابط قبلی

اگر روابط آشناٌی ٌا خواستگاری های به سرانجام نرسٌده ای داشته اٌد که طرؾ مقابل 
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ٌد. اما اگر ٌک حضور پررنگی در زندگی شما نداشته است، می توانٌد آن را پنهان کن

رابطه عمٌق، رسمی، نٌمه رسمی ٌا جدی بوده است باٌد حتما آن را به طرؾ مقابل 

 .اطالغ دهٌد

 

 مشکالت خانوادگی 

مشکالت خانوادگی دو جور هستند. ٌا مشکالتی که امروز با آنها درگٌر هستٌد، مثل 

دعواها و قهرها و اختالفات فامٌلی، درگٌری های بٌن پدر و مادر با ٌکی از والدٌن ٌا 

کشمکش های درون مرز خانواده که ارتباطی با دٌگران ندارد و شما باٌد اجازه دهٌد در 

 .حرٌم خانواده تان بماند

 

اما بخش دٌگری از مشکالت، ممکن است دامن زندگی مشترک شما را هم بگٌرد. مثال 

آٌنده فرزند عقب ماندگی ٌکی از اعضای خانواده که ممکن است از نظر ژنتٌکی روی 

شما هم ساٌه بٌندازد. ٌا بٌماری و از کار افتادگی پدر و مادر که نٌازمند مراقبت بچه ها 

و از جمله شما است. در اٌن صورت باٌد اٌن موارد را با همسر آٌنده تان در مٌان 

 .بگذارٌد

 

ا. البته ٌک بخش دٌگر از مشکالت هم هستند که گفتنش الزم است اما نه به اٌن زودی ه

مثال اٌن که برادر شما به دلٌل ٌک بدهی مالی، مدتی در زندان بوده. ٌا خاله شما از 

همسرش جدا شده و با پدر بزرگ و مادربزرگ تان زندگی می کند. اٌن موارد، مسائلی 

نٌستند که روی زندگی مشترک شما تاثٌری داشته باشد اما همسر آٌنده شما برای آن که 

اره کلٌت خانواده شما برسد، حق دارد از آنها مطلع باشدبه ذهنٌت کامل تری درب . 
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 دست رد به سٌنه ی خواستگار

  

 
 

 

اطمٌنان شما از  دالٌل زٌادی برای جواب رد در خواستگاری وجود دارد از جمله عدم

های طرؾ مقابل. پس  اطمٌنان از صحت گفته کافی ٌکدٌگر و ٌا عدم ازدواج، عدم شناخت

دفعه بعد که کسی از شما خواستگاری کرد و در اٌن مورد احساس خوبی نداشتٌد، الزم 

نٌست برای رضاٌت طرؾ مقابل، فورا جواب مثبت بدهٌد و خودتان را به دردسر 

 .بٌاندازٌد

  

 مراحل جواب منفی

کنٌد؟ اگر در مورد چنٌن تعهد بزرگی، نگران هستٌد )که امری خواهٌد ازدواج  چرا نمی

کنٌد شما و       طبٌعی است( سعی کنٌد قبل از ازدواج به مشاور رجوع کنٌد. اگر فکر می

که  تر پٌش از آن نظرتان با هم وجه مشترکی ندارٌد، الزم است هرچه سرٌع شخص مورد

کنٌدبه هم وابسته شوٌد، اٌن دؼدؼه را با هم مطرح  . 

 

که آٌا واقعا  کنٌد او شخص موردنظر برای ازدواج با شماست و اٌن آٌا احساس می

 تصمٌمش برای ازدواج جدی است ٌا خٌر؟

 

خواهٌد،  دٌدگاه خودتان در مورد ازدواج شرط است. آٌا ازدواج چٌزی است که االن می

خواهٌد؟ خواهٌد و ٌا کال نمی بعدا می  

 

اٌد مثل مرٌضی ٌکی از والدٌن، روابط  جبور به ازدواج شدهای م آٌا شما به خاطر مسئله

طور است هرچه زودتر جواب رد بدهٌد زٌرا  فامٌلی و انتظارات اطرافٌان؟ اگر اٌن
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شود ازدواج به زور و اجبار نمی . 

 

نظر خود بفهمٌد؟ الزم است  چٌز را در مورد فرد مورد اٌد تا همه آٌا زمان کافی داشته

ها،  ا در مورد مذهب، مدٌرٌت زندگی، سٌاست، نگهداری از بچهنظر و افکار او ر

ها، اهداؾ شؽلی، تقسٌم وظاٌؾ و ... بدانٌد مراقبت از پدر و مادر، عواطؾ و سرگرمی . 

 

تان را آماده کنٌد های پاسخ  

چه روزی در موقعٌتی قرار بگٌرٌد که کسی ناگهان از شما خواستگاری کند، آن  چنان

لی خوب و مناسب پاسخ رد دهٌد، پس اگر از قبل خود را آماده توانٌد خٌ موقع نمی

 .روٌاروٌی با اٌن شراٌط کنٌد، خٌلی بهتر خواهد شد

 

های آماده و مناسبی  های ناگهانی، جواب در حقٌقت، خٌلی از مردم در مواقع خواستگاری

 دارند مانند؛

 

توانم سرٌعا  ال، نمیح تر فکر کنم. با اٌن متشکرم، اما الزم است در مورد آن بٌش -

ام. اشکالی ندارد اگر کمی در مورد آن فکر کنم؟ جواب مثبت بدهم. تا حدی متعجب شده  

 

ترٌن لطفی بود که تابحال در حق من شده است. با اٌن حال باٌد در  متشکرم. اٌن بٌش -

 ام و وقت مورد آن بٌشتر فکر کنم. من هنوز به مرحله الزم از تعهد و مسئولٌت نرسٌده

برد تا اٌن اتفاق بٌافتد می . 

 

وقتم که با مهربانی و محبت من را برای زندگی مشترک انتخاب  متشکرم. خٌلی خوش -

ای ولی هنوز من آمادگی الزم را ندارم کرده . 

 

کنم  متشکرم. تو برای من به اندازه دنٌا ارزش داری اما در حال حاضر احساس می -

 .باٌد همدٌگر را بهتر بشناسٌم

 

تشکرم. اٌن واقعا نهاٌت لطؾ شماست اما سواالت زٌادی هست که باٌد از شما بپرسم م -

توانم ازدواج کنم ها به توافق نرسٌم نمی و تا در مورد آن . 
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های مشروط اجتناب کنٌد از توافق  

ها و  که به شرط عشق مشروط نٌست، پس گفتن اٌن

ها و.... قبول است و ... منطقی نٌست. همٌشه  شروط

کنٌد کسی را انتخاب کنٌد که خودش شراٌط شما را  سعی

که مجبور شوٌد به خاطرش شرط  داشته باشد نه اٌن

 .بگذارٌد

 

های ناخواسته خواستگاری  

کند جواب شما  اگر کسی ناگهان از شما خواستگاری کرد، اگر لبخند بزنٌد طرؾ فکر می

خود را ذکر کنٌد و  مثبت است. پس سعی کنٌد به جای آن، خٌلی محکم و قاطع دالٌل

های او نگاه نکنٌد االمکان به چشم حتی . 

 منبع: باشگاه مجردها
 همسر مورد عالقه آقاٌان چه کسی است؟

  

 
 

 

 وٌژگی های زن مورد عالقه مردان چٌست؟

  

قاٌان چه کسی است؟همسر مورد عالقه آ  

اٌن که فکر کنٌد هر مردی سلٌقه خاص خودش را دارد و ممکن است بر اساس 

معٌارهای فردی همسر آٌنده اش را انتخاب کند کامال درست است اما در کنار آن باٌد به 

ٌاد داشته باشٌد که مردها، هر چه باشند مرد هستند و خصوصٌات کم و بٌش ٌکسانی 

س هم خصوصٌات زنی که برای زندگی آٌنده شان می پسندند، در دارند. بر همٌن اسا

 .برخی موارد مشابه است

 

 انتخاب همسر

حتما شنٌده اٌد که مردها هر قدر هم امروزی باشند باز وقت ازدواج که می رسد سراغ 
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باشد. خب، حاال اٌن زن زندگی چه کسی « زن زندگی»زنی می روند که اصطالحا 

دارد؟است و چه وٌژگی هاٌی   

  

 وٌژگی های همسر مورد عالقه آقاٌان چٌست؟ 

 

 من را به رسمٌت بشناس

در دوره و زمانه فعلی که جاٌگاه مردها نسبت به وضعٌت سنتی تؽٌٌر کرده، مردها 

دنبال زنی هستند که اگرچه امروزی و توانمند است اما وقتی در کنار آنها قرار می 

ندگٌرد، به قدرتمند بودن مردها اعتراؾ ک . 

 

مردها همان قدر که از زنان وابسته گرٌزان هستند، از زنان زٌادی مستقل که با 

قدرتمندی شان روی مردانگی مردها ساٌه می اندازند، فرار می کنند. بنابراٌن باٌد 

باهوش باشٌد و بتوانٌد با وجود تواناٌی های بسٌاری که دارٌد، وقتی در کنار همسرتان 

قدرت و ؼرور مرد احترام بگذارٌد قرار می گٌرٌد به احساس . 

 

 اسطوره مهربانی

مردها قبل از هر چٌز به اٌن نگاه می کنند که زن زندگی شان چقدر مهربان است. برگ 

برنده در دست زنی است که لقب مهربان ترٌن را بگٌرد. زن مظهر محبت و نرمی است 

شرط انتخاب همسر در و اٌن چٌزی است که مردها از قدٌم تا امروز به عنوان اولٌن 

نظر داشته اند. ٌک رابطه کامل رابطه ای است که در آن هم محبت کنٌد و هم محبت 

ببٌنٌد. هم دوست داشته باشٌد و هم مورد دوست داشتن قرار بگٌرٌد. بنابراٌن هر قدر در 

 .ٌک رابطه، به لحاظ عاطفی بٌشتر ماٌه بگذارٌد، رابطه قوی تر می شود

 

 جذاب و زنانه

از آن که طرؾ مقابل شما را بشناسد، ظاهرتان را می بٌند و قضاوت می کند.  قبل

بنابراٌن ظاهر شما باٌد مطلوب باشد. دقت کنٌد، نمی گوٌٌم اٌده آل ٌا بی نقص. فقط 

مطلوب و خوشاٌند. برای داشتن ٌک ظاهر خوشاٌند باٌد هم به سر و وضع تان در حد 

ه باشٌد. رفتار مناسب برای ٌک زن، وقار، معمول برسٌد و هم رفتار مناسبی داشت

برخورد محترمانه و اجتماعی، اعتماد به نفس و کمی ؼرور و جدٌت است. بعضی از 
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مردها شاٌد در تعامالت روزمره با زنانی که بی پرواتر و شوخ طبع تر هستند گرم 

اری متٌن بگٌرند اما اٌن ٌک اصل است که مردها، زنی را آماده ازدواج می دانند که رفت

و موقر، سنجٌده و بالؽانه داشته باشد. هٌچ مردی ٌک دختر زٌادی شاد، زٌادی سرخوش 

و بی حواس را به عنوان زن زندگی اش انتخاب نخواهد کرد. پس خوش برخورد، جدی 

و معتمد به نفس باشٌد و در همه اٌن موارد ظرافت و متانت زنانه تان را حفظ کنٌد. با 

خٌلی جدی باٌد بدانٌد و آن اٌن که هٌچگاه، هٌچگاه، هٌچگاه از  اٌن حال ٌک نکته را

وٌژگی های زنانه، ظرافت ها و جذابٌت های زنانه تان برای پٌشبرد اهداؾ ٌا خودنماٌی 

 .استفاده نکنٌد

 

 به من اعتماد کن

مردها برای زندگی مشترک به خانم هاٌی تماٌل نشان می دهند که به آنها اعتماد و تکٌه 

آنها را وفادار بداند و با شکاکی هاٌش حوصله مرد را سر نبرد. البته که اٌن وٌژگی کند. 

باٌد متقابل باشد. زن ها هم تماٌلی به مردهای بدبٌن و شکاک ندارند. مردها زنی را می 

پسندند که آنها را به پٌشرفت تشوٌق کند و در برنامه هاٌی که برای آٌنده دارند، پشتوانه 

دها مٌلی به زنان ؼرؼرو، سختگٌر و عصبانی ندارند. شاٌد به نظر خودتان آنها باشد. مر

کمی کمال گرا به نظر برسٌد اما واقعٌت اٌن است که اٌن وٌژگی می تواند قاتل زندگی 

مشترک شما باشد. چون مردها از زن های اٌرادگٌر و مضطرب واقعا فرار می کنند. 

ر آرامش و منبعی برای قدرت گرفتن از پسران امروزی هم مثل اجدادشان زن را مظه

او می دانند. پس شما هم به شٌوه ؼرٌزی و نهادی آفرٌنشتان اٌن آرامش را به او تزرٌق 

 .کنٌد

  

 قابل اعتماد باشٌد

مردها زنانی را برای زندگی انتخاب می کنند که در مواقع بحران بتوانند بخشی از 

بت همه چٌز خٌالشان جمع باشد. بدون شک مسئولٌت زندگی را به آنها بسپارند و از با

تکٌه کرد، به   چنٌن زنی باٌد با تدبٌر، بالػ و قابل اعتماد باشد. زنی که بتوان گاهی به او

 .تعهد و وفاداری اش اٌمان داشت و از روابط اجتماعی اش، خٌال راحت داشت

 

 مادر و همسر به تمام معنا

روزی ترٌن شان هم هنوز در اعماق وجودشان از همه اٌن ها که بگذرٌم، مردها، حتی ام
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زنی را تحسٌن می کنند که روحٌات مادرانه داشته باشد. زنی که مراقب و حماٌتگر باشد 

و دوست داشته باشد بچه دار شود و فرزندانش را با عشق تربٌت کند. زنانی که در عٌن 

ه اند، مادری امروزی بودن و استقالل و قدرت روحٌات زنانه شان را فراموش نکرد

بالقوه هستند، به کدبانوگری عالقمندند و ذوق و شوق زنانه شان را خرج خانه و زندگی 

است و مطلوب همه مردها در همه  وٌژگی های ٌک همسر مناسب شان می کنند  که از

 .اعصار بوده و هستند

 منبع: تبٌان
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 دالٌل ترس پسران از ازدواج

  

  
 

 

نگرش افراد به ازدواج، به عنوان ٌک واقعٌت اجتماعی، 

نقش و موقعٌتی است که فرد، در تحت تأثٌر فرهنگ و 

آن زندگی می کند. بنا بر اٌن، دٌدگاه فرد نسبت به 

ازدواج، تابع فرهنگی است که به آن تعلق دارد. اٌن دٌدگاه، همچنٌن با جاٌگاه فرد در 

 .جامعه، ارتباط تنگاتنگ دارد

 

ارند % از مردانی که در سن ازدواج قرار د۳۵تحقٌقات حاکی از اٌن مطلب هستند که 

ساله هٌچ گونه عالقه  ۳2-۲۵تماٌلی به ازدواج ندارند. گفته می شود که اٌن افراد بٌن 

 .ای حتی به صحبت کردن در مورد مبحث ازدواج هم ندارند

 

ٌکی از دالٌل عمده اٌن مسئله آن است برخی از اٌن افراد در خانواده های کم توان مالی 

از مهر و عطوفت رشد کرده اند و لذا اساساً  به دنٌا آمده اند و در محدودٌت و به دور

نسبت به همسر، فرزند، و زندگی مشترک دلسرد هستند و حس خوبی ندارند. اٌن افراد 

به دلٌل سختی ها و مرارت هاٌی که در کودکی خود متحمل شده اند، دارای اعتماد به 

را ندارند، و نمی  نفس پاٌٌنی هستند، بر اٌن باورند که تواناٌی خوشبخت کردن نفر دومی

خواهند زٌر بار مسئولٌت زندگی بروند. باٌد توجه داشت زمانٌکه زن و مرد ٌکدٌگر را 

دوست داشته باشند و برای هم ارزش قائل باشند، ازدواج خود را به منزله ٌک اشتراک 

 .قابل تحسٌن جلوه می دهد و زوجٌن را از مزاٌای بٌشماری بهره مند می نماٌد

 

برخی از آقاٌان هم هستند که تصور می کنند فقط زمانی آمادگی ازدواج  از سوی دٌگر

را دارند که ساٌر جنبه های زندگی آنها به حد کمال رسٌده باشد: از دانشگاه فارغ 

التحصٌل شده باشند، شؽل خوبی داشته باشند، سفرهای متعددی به اقصی نقاط جهان رفته 

را کسب کرده باشند و ... برای برخی از افراد باشند، با دوستان خود تجربه های زٌادی 

ازدواج ٌکی از مهمترٌن وقاٌع موجود در زندگی است. اؼلب مردها نامزد خود را به 
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چشم ٌک زن و نه همسر نگاه می کنند و در همان مقاطع ابتداٌی ارتباط او را می سنجند 

ا خٌرتا درٌابند که آٌا عالٌق و سلٌقه های مشترکی در زندگی دارند ٌ . 

 

علٌرؼم مشکالت و موانع ازدواج ،آرزوها، اٌده آل نگرٌها از اٌنده و زندگی مشترک 

جوانان، به آسانی، تن به ازدواج ندهند و به عبارت دٌگر، از آن   موجب شده است که

 .بگرٌزند

 

 دالٌل عمده عدم تماٌل آقاٌان به ازدواج چٌست؟

ٌری ذهنی با عنوان "ترس از تعهد و سر برخی از آقاٌان دچار نوعی درگ :ترس از تعهد

سپردگی" هستند. اٌن بدان معناست که تماٌلی ندارند که مابقی عمر خود را تنها با ٌک 

خانم سپری کنند. آنها تصور می کنند که خٌلی راحت می توانند زنهای مختلفی را برای 

ل و ٌا بٌشتر سا ۴2زمانهای کوتاهی راضی کنند، اما راضی نگه داشتن ٌک خانم برای 

کار دشواری است. البته نباٌد فراموش کرد که در اٌن قسمت گروه دٌگری از آقاٌان هم 

وجود دارند که اصالً چٌزی در مورد روابط بلند مدت نمی دانند و چون از ابتدا کلٌه 

روابط عاطفی آنها دوام زٌادی نداشته به اٌن نوع عشق ورزی عادت کرده اند و به همٌن 

کترٌن تماٌلی به ازدواج از خود نشان نمی دهنددلٌل کوچ . 

 

برخی از آقاٌان تصور می کنند که ازدواج ٌعنی "پاٌان  :برداشت ؼلط از ازدواج

زندگی". آنها فکر می کنند که اگر ازدواج کنند دٌگر قادر نٌستند از زندگی لذت ببرند. 

کند و بٌشتر از اٌن  دائماً افکار منفی در مورد زندگی مشترک در ذهن آنها رخنه می

مسئله می ترسند که با انتخاب ٌک شرٌک برای همٌشه زندگی جنسی آنها به بن بست 

می رسد. به هر حال هٌچ ٌک از اٌن تصورات صحت ندارند. متاسفانه برخی از آقاٌان 

به بی بند و باری عادت کرده اند و ازدواج برای آنها به منزله زنجٌری است که به دور 

می افتد و زمام امور را از دستشان می گٌرد و به همٌن دلٌل از ازدواج فراری گردنشان 

هستند. شاٌد به خاطر تصورات ؼلطی است که اٌن افراد از ازدواج دارند. الزم به ذکر 

است که آمار و ارقام موسسه ملی روانشناختی گوٌای اٌن مطلب است که افراد متاهلی 

ند خٌلی بٌشتر از افراد مجرد از زندگی خود لذت که از زندگی مشترک خود راضی هست

 .می برند و به طور کلی انسانهای خوشحالتر، با نشاط تر و سرزنده تری هستند
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برخی از آقاٌان به اٌن دلٌل از ازدواج کردن سرباز می زنند که تماٌلی به  :مسائل مالی

ض اٌنکه زٌر ٌک سقؾ تقسٌم اموال خود با کس دٌگری ندارند. آنها می دانند که به مح

بروند مجبور می شوند درآمد و کلٌه داراٌی هاٌشان را با همسر خود تقسٌم کنند و اٌن 

کاری است که هٌچ تماٌلی نسبت به انجام دادن آن ندارند. برخی از مردها آنقدر خودخواه 

طلب هستند که به هٌچ وجه دوست ندارند با افرادی ارتباط برقرار کنند که چٌزی از آنها 

 .کنند

 

برخی از مردهای جوان تعلق خاطر بسٌار زٌادی به مادر و پدر  :دلبستگی های فردی

خود دارند که اصطالحاً به اٌن جور افراد "پسرهای مامانی" گفته می شود. بعضی از 

آقاٌان تصور می کنند که اگر ازدواج کنند با اٌن کار خود به مادرشان بی توجهی کرده 

امکان هم وجود دارد که همسر جدٌد مانند مادر تحوٌلشان نگٌرد و اند. همچنٌن اٌن 

مجبور می شوند از الک کودکی خود بٌرون بٌاٌند و بزرگ شوند؛ و چون از بزرگ 

شدن می ترسند نمی توانند زٌر بار مسئولٌت بروند به همٌن دلٌل از ازدواج دوری می 

 .کنند

 

تجربه ای که در زندگی بدست می آورٌم  همانطور که می دانٌد هر :تجربٌات تلخ گذشته

تاثٌری زٌادی بر روی تصمٌمات آتی ما می گذارد. اگر مردی در رابطه قبلی خود 

شکست خورده باشد، در انتخاب شرٌک زندگی بٌش از اندازه وسواسی می شود. 

زمانٌکه قلب اٌنگونه افراد برای اولٌن بار زخم خورد مرهم گذاشتن بر روی آن کار 

ای نٌست و جبران آسٌب های روانی گذشته دشوار می نماٌد. اٌن قبٌل افراد بٌش از ساده 

اندازه محتاط می شوند و تنها ٌک خاطره بد، کلٌه ابعاد زندگی آنها را تحت الشعاع قرار 

داده، نسبت به همه بدبٌن می شوند و به طور کلی تؽٌٌر کرده و تا ابد خٌال ازدواج ا از 

ندذهن خود پاک می کن . 

 

با شروع زندگی مشترک وظاٌؾ زوجٌن سنگٌن تر می شود و  :عدم مسئولٌت پذٌری

باٌد بٌش از گذشته تالش کنند. از همان ابتدا باٌد به فکر مسائل زٌادی نظٌر ورود بچه به 

زندگی هم بود.وظٌفه حماٌت و پشتٌبانی از کودک در وهله اول بر عهده پدر می باشد. 

ندارند که زٌر بار مسئولٌت های بٌشتر بروند و تصور می کنند  برخی از آقاٌان تماٌلی
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که تنها با فرار از ازدواج می توانند از بار سنگٌن مسئولٌت های روزمره شانه خالی 

کنند، ؼافل از اٌنکه زندگی سرشار از مقوله های چالش برانگٌزی که همه روزه بر آنها 

د با آن مشکالت روبرو شوند خٌلی تحمٌل می شود و اگر همراه با شرٌک زندگی خو

 .راحتتر از پس آنها بر می آٌند

 

اٌن روزها آقاٌان خٌلی راحت تر از گذشته می توانند نٌاز های  :ارضای نٌازهای جنسی

جنسی خود را برآورده سازند به همٌن دلٌل نٌازی نمی بٌنند که تنها ٌک شرٌک مادام 

راد متوجه نٌستند که از نظر روانشناسی مردی العمر برای خود انتخاب کنند. شاٌد اٌن اف

که تنها با ٌک زن برای مدت زمان طوالنی ارتباط جنسی برقرار می کند به لذات 

 .فٌزٌکی و روانی بٌشتری دست پٌدا می کند

 

مردها تصور می کنند که با ازدواج نکردن می توانند از طالق و رٌسک  :ترس از طالق

جلوگٌری بعمل می آورند. آنها به داٌی، عمو و نزدٌکان های مالی که به همراه دارد 

خود نگاه می کنند و چون می بٌنند که آنها از زندگی خود راضی نٌستند به فکر فرو می 

روند که ممکن است اتفاقی مشابه برای آنها هم پٌش بٌاٌد، به همٌن دلٌل از خود تماٌلی 

 .برای ازدواج نشان نمی دهند

 

ولترس از تؽٌٌر و تح آقاٌان تصور می کنند که با ازدواج باٌد تؽٌٌرات شگرفی را در  :

زندگی خود متحمل شوند و بر سر مسائل زٌادی با طرؾ مقابل مصالحه و سازش داشته 

باشند. از آنجاٌی که به روال عادی زندگی روزمره خود عادت کرده اند، تماٌلی به اٌجاد 

 .تؽٌٌر و تحول در زندگی ندارند

ت مردمان/پاٌگاه اطالع رسانی حوزهمنابع:ساٌ  
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 نکته که جشن عروسی تان را تلخ می کند 5

  

  
 

 

فشار برنامه رٌزی عروسی از ٌک طرؾ و تالش برای تحقق بخشٌدن به آرزوهای 

ای  کنند که نتٌجه های دور از عقلی می ها را برده تصمٌم عروس خانمدوران تجرد گاهی 

خواهٌد گرفتار  جز اٌجاد تشنج و البته گاهی آبرورٌزی در جشن عروسی ندارند؛ اگر می

ها باشد ای نشوٌد حواستان به اٌن اشتباه گونه های وسواس چنٌن درگٌری . 

 

 جشن عروسی

لباس عروس اختصاص بخش بزرگی از بودجه عروسی به .1 لباس عروس ٌک دختر  :

اش است. شاٌد همٌشه خود را در  رٌزی عروسی ترٌن بخش برنامه خانم روٌاٌی

باشٌد و حاال که نوبت به تاختن شما   ترٌن لباس عروسی تصور کرده ترٌن و گران شٌک

به عنوان ٌک عروس شده، بخواهٌد با وسواس خاصی تمام آنچه همٌشه در ذهن 

تان عملی کنٌد. واقعٌت اٌن است که در حال حاضر  ا برای لباس عروساٌد ر پرورانده

دار واقعا گران هستند و اگر بخواهٌد به هر قٌمتی که شده چنٌن  های مارک لباس عروس

جی، طال و جواهر  لباسی را از آن خود کنٌد باٌد از دستمزد برگزار کننده عروسی، دی

 ۱2کنٌد. ٌادتان باشد اٌن لباس را حداکثر  و حتی آراٌش خود مبلػ قابل توجهی را کسر

ها به  ساعت به تن دارٌد پس عاقل باشٌد و مدل برند مورد نظرتان را در ٌکی از مزون

 .تن خود بدوزٌد
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گاهی  :انتخاب ٌک نوع گل خاص و هماهنگ کردن تمام بخش های جشن با آن .2

اهد تمام تزٌٌنات و خو خصوصی از گل را پسندٌده و می عروس خانم نوع ٌا رنگ به

جزٌٌات جشن خود را بر اساس آن انتخاب کند اما پٌاده کردن اٌن سلٌقه در واقعٌت 

همٌشه هم عملی نٌست. مثال ممکن است برای تهٌه اٌن گل مجبور باشٌد فصل عروسی 

ای هنگفت شوٌد ٌا اصال برای  خود را به کل تؽٌٌر دهٌد ٌا مجبور به تحمل هزٌنه

کننده عروسی را در تنگناهای  گل با ساٌر تزٌٌنات، خودتان و برگزار  هماهنگ کردن اٌن

 .بدی قرار دهٌد که شما را از برنامه جشن عروسی حسابی عقب بٌاندازند

 

ها زودتر از قطعی شدن تمام جزٌٌات جشن دعوت مهمان .3 اٌد که  ها دٌده حتما در فٌلم :

ها کارت   شن را مهٌا کنند برای مهمانکه تمام مقدمات ج ها بدون اٌن داماد  برخی عروس

شان در  شود که به دلٌل لؽو شدن عروسی دقتی سبب می فرستند و اٌن بی دعوت می

موعود مقرر مجبور می شوند باردٌگر برای مهمان ها کارت دعوت جدٌد بفرستند. 

برسانٌد ها ها را به مهمان تان مطمئن شوٌد و بعد کارت های بنابراٌن ابتدا از تمام برنامه . 

 

جشن عروسی و برنامه رٌزی آن  :گفتن جزٌٌات جشن به تمام اطرافٌان .4

که در فرهنگ  انگٌزترٌن اتفاق زندگی هر دختر ٌا پسری است اما با توجه به اٌن هٌجان

ما هنوز حفظ حرٌم خصوصی دٌگران خوب جا نٌافتاده است باٌد در مورد جزٌٌات 

بٌشتر اطالعات خود را به دٌگران منتقل کنٌد عروسی خود کمی رازدار باشٌد.هرچه 

اٌد تان را بٌشتر کرده  جا در امور مربوط به ازدواج های بی احتمال اظهار نظر و دخالت . 

 

های اجتماعی های جشن در شبکه های خصوصی و درددل اشتراک عکس .5 عضوٌت  :

ای است. اٌن  دهنده های اجتماعی و فعالٌت در آنها سرگرمی جالب و قلقلک در شبکه

های مجازی فرهنگ استفاده خاصی دارند که همه کس از آن برخوردار نٌستند  شبکه

کالسی روزهای دبستان شما از تمام جزٌٌات جشن شما، شخصٌت  که مثال هم اٌن

تان  های دوره نامزدی تان ٌا حتی اختالؾ های ذهن تان، موقعٌت امروزتان، تصمٌم فعلی

 ۱2عی به نظر برسد اما ٌادتان باشد شما اٌن فرد را حداقل مطلع شود شاٌد خٌلی اجتما

جور آدمی شده و با اطالع از جزٌٌات زندگی شما  دانٌد چه اٌد و نمی سال است که ندٌده

دارد ٌا خٌر؟ کند ٌا آٌا تمام اٌن اطالعات را نزد خود نگاه می چه فکری می  
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 مجردها بخوانند

  

 

  

 مجردها بخوانند

اگر فکر می کنٌد شانس ازدواج مطلوبتان را پٌدا نکرده اٌد و از وقت ازدواج تان گذشته 

 است، قبل از اٌن که از تجرد و تنها ماندن وحشت زده شوٌد اٌن مطلب را بخوانٌد.

  

 -لقه باشٌد، چه اصال ازدواج نکرده باشٌدچه مط–شما به عنوان ٌك فرد مجرد 

تان داشته باشند، متقابال نٌز افرادی خواستار عشق  تان دوست خواهٌد افراد مهم زندگی می

و حماٌت شما هستند. در واقع ابراز و درٌافت حماٌت در كانون نٌازهای عاطفی فرد 

 شود. مجرد قرار دارد و احساس خوشبختی او از اٌن راه حاصل می

  

های زندگی خاص دوران تجرد را  با وجود اٌن، ٌك فرد مجرد الزم است برخی مهارت

بٌاموزد تا بتواند فشارهای زندگی را در تنهاٌی بهتر تحمل كند و با داشتن نگرش درست 

درباره تجرد خود از باورهای ؼلط پرهٌز كند و هر نوع شكست و ناكامی را به تجردش 

 نسبت ندهد.

  

 ترس از تجرد

انگٌز  ای رقت عموال افراد زٌادی وجود دارند كه به دلٌل ترس و هراس از تجرد، رابطهم

دهند. ترس از مشكالت مالی،  و حتی آمٌخته با سوءرفتار و سوءاستفاده را ادامه می

دادن پاٌگاه اجتماعی برخی از  دری و از دست پٌداكردن فردی دٌگر، شرمندگی از دربه
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ای ناخوشاٌند و حتی خطرناك تن  د فرد ٌك عمر به رابطهشو دالٌلی است كه باعث می

 بدهد.

  

در واقع اگر برای تجرد هراسی عالجی پٌدا شود و ترس افراد از تنهاٌی برٌزٌد و به 

تبع آن روابط بد و ناخوشاٌند خود را قطع كنند، آمار طالق افزاٌش چشمگٌر موقت 

طالق تا حد زٌادی و برای همٌشه گذرد اٌن افزاٌش آمار  خواهد داشت، اما دٌری نمی

رسد، چرا كه از آن پس طرفٌن نه بر اثر ترس، بلكه  فروكش كرده و به زٌر حد قبلی می

گٌرند؛ خواه با همسر قبلی خود ٌا با همسر  از روی مٌل، زندگی خود را از سر می

 جدٌدشان.

  

اما احساس تنهاٌی و اند،  گرچه بسٌاری آزادی و حق انتخاب را بهترٌن فاٌده تجرد دانسته

شود. به عبارت دٌگر،  انزوا بدترٌن ضرر تجرد از نظر بسٌاری از افراد محسوب می

حق انتخاب و آزادی و تمام فواٌد خودخواهی سالم جزو عواقب خوب تجرد هستند )البته 

اگر افراد مجرد بتوانند از آنها بخوبی بهره ببرند( اما تجرد مثل هر چٌز دٌگری 

 رد كه برای بسٌاری همان احساس تنهاٌی است.ای دا هزٌنه

  

باشٌد. اٌن ٌك حقٌقت رٌاضی است كه هر چه « سندرم ٌك روح در دو بدن»مراقب 

تر باشد، افراد كمتری با  سفت و سخت« كامل»كردن ٌك جفت  شراٌط شما برای پٌدا

ن شخص كرد شراٌط شما تطبٌق خواهند ٌافت، بنابراٌن باٌد زمان بٌشتری را صرؾ پٌدا

 نشوٌد« سندرم»مناسب كنٌد؛ پس مراقب باشٌد دچار اٌن 

  

هاٌی دارند كه معموال هم درست از  معموال افراد مجرد درباره تنهاٌی خود شك و تردٌد

شود. اٌن موارد عبارتند  گٌری درست و منطقی آنان نٌز می آٌد و مانع تصمٌم آب درنمی

 از:

  

ا با من رفتار بدی داشته باشند، اما فهمٌدم واقعا هٌچ ترسٌدم اطرافٌان مرا طرد كنند ٌ می-

 نٌازی به تائٌد ٌا رد آنان ندارم.
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بودم، اما بعدها عزت نفسم زٌاد شد و « بدون جنس مخالؾ هٌچی نٌستم»ـ دچار سندرم 

 دٌگر چنٌن احساس بدی ندارم.

  

 پولی را نتوانم تحمل كنم. ترسٌدم بی می-

  

 گٌری خواهم شد. كردم آدم گوشه ٌستادن مشكل داشتم و فكر میهمٌشه با روی پای خود ا-

  

 بٌن زندگی زناشوٌی و تجرد گٌر كرده بودم.-

  

توانم بدون  كردم نمی بردم تا جاٌی كه فكر می همٌشه هنگام مشكالت به همسرم پناه می-

 او زندگی كنم.

  

خواهم به زندگی ادامه دهم كه فهمٌدم اگر ب كردم بتوانم خودكفا شوم تا اٌن هرگز فكر نمی-

 باٌد مستقل شوم و خودكفا باشم.

  

 ـ از تؽٌٌر و تحول و ورود به مرحله جدٌد بٌزار بودم.

  

 شود به افراد مجرد توصٌه می

های نامناسبی  كردن روابط ناموفق و ؼٌرعملی اجتناب كنٌد و مراقب گزٌنه ـ از برقرار

كنٌد، باشٌد. در اٌن مٌان  ن پٌشنهاد میشود ٌا شما به دٌگرا كه به شما پٌشنهاد می

توانند ٌا  توانند اهل بدرفتاری باشند ٌا جزو كسانی باشند كه نمی افرادی می  ها( )گزٌنه

 خواهند دنبال تعهد واقعی باشند. انتخاب با شماست. نمی

  

اٌد كه هنوز  ـ از آمادگی احساسی و هٌجانی خود مطمئن شوٌد. اگر از قبل روابطی داشته

با آن مشؽله ذهنی دارٌد پس برای ٌك رابطه ماندگار هنوز آماده نٌستٌد. همچنٌن بدانٌد 

مند شود و به شما نٌاز بٌشتری  در هر مقطعی از زندگی ٌك نفر هست كه به شما عالقه

رابطه با وی « درگٌر»داشته باشد تا شما به او. نباٌد فقط صرؾ نٌاز طرؾ مقابل 

 شوٌد.
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صلی خود تمركز كنٌد. به صفات، خصوصٌات و رفتارهاٌی كه های ا ـ روی ارزش

قابل اعتماد   تان حتما باٌد داشته باشد فكر كنٌد. شاٌد صداقت، وفاداری، طرؾ مقابل

 طبعی برای شما ارزشمند باشد. بودن، دلسوزی و شوخ

  

باشٌد. اٌن ٌك حقٌقت رٌاضی است كه هر چه « سندرم ٌك روح در دو بدن»ـ مراقب 

تر باشد، افراد كمتری با  سفت و سخت« كامل»كردن ٌك جفت  ط شما برای پٌداشراٌ

كردن شخص  شراٌط شما تطبٌق خواهند ٌافت، بنابراٌن باٌد زمان بٌشتری را صرؾ پٌدا

 نشوٌد.« سندرم»مناسب كنٌد؛ پس مراقب باشٌد دچار اٌن 

  

خواهٌد و از خود  دی را میـ ببٌنٌد آٌا واقعا به ٌك رابطه جدٌد نٌاز دارٌد و رابطه جدٌ

كرد؟ سپس به  بپرسٌد اگر االن رابطه دلخواه خود را داشتم، اوضاع چه فرقی می

 تان در برابر اٌن سوال فكر كنٌد. واكنش

  

دنبال نكنٌد. وقتی به اٌن « حلی ندارٌد راه»ـ هنگام مجردی هرگز اٌن باور دردآور را كه 

بهتر نخواهد شد، بلكه رنج زٌادی را به خود تحمٌل تنها اوضاع  برٌد نه باور ؼلط پناه می

گوٌد شما بدون وجود دٌگری نٌز زنده خواهٌد ماند و  وجود شما می كنٌد، بخش عاقل می

به زندگی ادامه خواهٌد داد و اگر باورهای ؼلط خود را درباره تجرد كنار بگذارٌد؛ حتی 

 تر و كامرواتر نٌز خواهٌد شد! تر، قوی خوشحال

 ام جممنبع:ج
 




