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 گفتارشیپ

 ی مدهی تنفر و انزجار از هم پاشتی با نهای شروع شده ولنی آتشي که در ابتدا با عشقهامی هستیی که شاهد ازدواجهاسالهاست

.  شوندیمتحمل م) مخصوصاً خانمها(  طالق نی که طرفی شوند و مشکالتی میبان قرانی منی که در ایشود، چه بسا فرزندان

 گذرد نه تنها از عشق آنها نسبت به ی مشترکشان می هستند که هر روز که از زندگیی زوج هازی نانی منیناگفته نماند که در ا

.  گرددی شود بلکه عشق آنها افزونتر هم میهم کم نم

 ست؟ی در چی و آن بدبختی خوشبختنی که واقعا چرا و چگونه؟ راز ادی ادهیشی تا بحال اندایآ

 شود؟ ی منی گذشت با انتقام همنشنه،ی محبت با که،ی عشق با تنفر، خنده با گری گاهچرا

 درست است؟ " بودنی چننیسرنوشت ما ا": ندی گوی جمله که منی واقعاً اایآ

 شود؟ ی م اشرف مخلوقات است چهيهای که از برتراری اختپس

.  از تالش و کوشش ماستی کوتاهمی نگذارگرانی و دای را بگردن دنگناه

 را انتخاب کرد؟ کی رفت؟ کدامدی را باری مسنیکدام

 درست است؟ ی است؟ کدام زندگحی ازدواج صحکدام

.  هستندحی صحی راهدی به امدهنی جوان را به خود مشغول کرده و آنها مضطرب و نگران از آونهایلی هستند که ذهن می مسائلنهایا

 محقق نی باشد واتیمی که سرشار از عشق و صمی کردن است آنهم زندگی هنر، هنر خوب زندگنی گفت بزرگتری میبزرگ

 نی به ادنی شما را در رسزی هر چند ناچمی کتاب بتواننی که با ارائه ادیام.  عقل و منطقي انتخاب از روکی مگر با شود¬ینم

. می رسانياری خلقت بشر است ي هدف واالقتیه در حق کیهدف متعال

: ری باشد به شرح زی فصل م3 کتاب شامل نیا

. دی نمائکی و آنها را تفکدی خود را بشناسيارهای معدی کند که بتوانیبه شما کمک م:  اولفصل

که به دو . میکن¬ی مانی را بدیرس با فرد مورد نظر به تفاهم بي در جلسات خواستگاردی که بای فصل مسائلنیدر ا:  دومفصل

:  شودی ممیبخش تقس

.  شودی مانی بي که در جلسه اول خواستگاریمسائل: 1 بخش

.  شودی مانی بی آشنائي که در جلسات بعدیمسائل: 2 بخش

:  شودی ممی مجزا تقسبخش شود که بعد از ازدواج به ی صحبت میراجع به مسائل:  سوم فصل

.  باشدی موفق می مثبت افراد که الزمه زندگاتیوص خصيکسری انیب: 1 بخش

.  شودی خانواده مانی بنیختگی که باعث از هم گسی نقاط منفيکسریشرح عدم داشتن : 2 بخش

.  گرددی می روابط زناشوئمی که باعث تحکیی رفتارهاحیتوض: 3بخش
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 خوديارهای معکیشناخت و تفک: اولفصل

:  را در ازدواج کهی که به جنس مخالف دارند متاسفانه مساله اصلیشی گرالیاسته به دل ناخوای ما خواسته جوانان

 " مهم است ي همسردارستی ازدواج کردن هنر ن"

:  را کهی شعار خوشبختنطوری همو

 " عاشقانهی انتخاب عاقالنه و زندگ"

.  کنندی باشد فراموش میم

 به جز از هم ستی نيزی شود و عواقب آن چی عوض می در شعار خوشبخت دو مهمنی اي تأسف اکثر اوقات جاتی با نهاکه

. می که هر روزه شاهد آنها هستی و روانی خانواده و مشکالت روحانی بنیختگیگس

.  لنگدی معقل ي که موضوع عشق در کار است پایوقت: نگی مترلسی گفته موربه

 عاشق محبوبش را رایز.  نداردشیهایری گمی تصمي براییطق جا منگری و دردی گی ممی احساس تصمي که عاشق شد برمبنایکس

. ندی بی مکوی و ندهی برگزيزهایمظهر تمام چ

 از جوانان یلیخ. دیسی انتخاب بنوکی ي خود را برايارهای و معدی قلم و کاغذ بردارکی ازدواج بهتر است ي از هرگونه اقدام براقبل

 خود نتوانند يارهای دو خط هم در مورد معدی شای ولمی خواهی چه ممیدان ی مندی گوی شنوند می کلمه را منی ایوقت

: خود يارهای کردن معدای پيبرا.سندیبنو

 د؟ی که چگونه ادی به خود بنگر-

 د؟ی داريدی چه اخالقها، رفتارها و عقا-

 د؟یخواهی چه می از زندگ-

 و همسرتان چگونه باشد؟ -

 نی ای با بررسرایز. دی و خودتان را گول نزندیی به خودتان دروغ نگود،ی روراست باش با خودنهی زمنی در ادی نکنفراموش

. دی خود را بشناسندهی خود و همسر آيادی تا حدود زدی توانیم که ارهاستیمع

. دی کنمی تقسی و فرعی خود را به دو دسته اصليارهای معسپس

 قابل ری شما غي کمبود آنها براای مهم است و فقدان اری شما بسي که برا شودی گفته مییارهایبه آن دسته از مع : ی اصليارهایمع

. تحمل است

 کمبود نی با تالش به رفع ادی توانی زند و می نمي کمبود آنها به شما صدمه اای هستند که فقدان ییارهایمع: ی فرعيارهایمع

. التی تحصيگریرد د في است و برای اصلاری پول معی شخصيبه طور مثال برا. دی باشدواریام

.  پرداختمی خواهکی هر ریدر ادامه به شرح و تاث. می پردازی مارهای از معی ابتدا به صورت مختصر به شرح برخدر

. دی و در انتخاب برتر و بهتر از آنها استفاده کندی خود را مشخص کنی و فرعی اصليارهای معلی ذلی مسانی از بشما

 آن ی لطف الهاتی از آیکی: می خوانیسوره روم م21هی در آقرآنهمانگونه که در . مش خاطر گردد برتر است که سبب آرایانتخاب

...  ودیری و با هم انس گافتهی که در بر او آرامش دیافری بی شما از جنس خودتان جفتياست که برا
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 ي ظاهریبائیز* 

 ای ی رسم،ي اعم از ساعات کاری شغلطیشرا«شغل  ،یلی رشته تحصالت،ینام، سن، اصالت، تحص ( نی کامل طرفیمعرف* 

).  »ی شغليای و مزابی شغل، معاي به اقتضاگری دي بودن، رفتن به شهریفتی حقوق و درآمد، شزانی م،يقرارداد

:  همسرتاني از خواسته های خود از همسر و آگاهيخواسته ها* 

 نقاط مثبت ی ـ داشتن بعضالف

 گذشت کردن در برابر ،ي انهی در هر زمتی مقتصد، منظم، داشتن ظرف،یرد، صادق، منطق و خوش برخوی اراده، اجتماعبا

.  ابراز عالقه و محبت به همسرت،ی معقوالنه در هنگام عصبانياشتباهات، خوش قول بودن، داشتن رفتار

 ی نقاط منفی ـ نداشتن برخب

 قهر کردن، تنها گذاشتن ،ینی سوء ظن، بدب،يدن، لجباز غرز،ی جا، چشم و هم چشمی غرور بر،ی تحقن،یدروغ، توه( اززیپره

). ».... خانواده ويبرخورد اعضا «گرانی ،حسادت و سرزنش کردن به خاطر اشتباهات دگرانی همسرتان با دسهیهمسر، مقا

 شود ی می روابط زناشوئمی که باعث تحکیی ـ رفتارهاج

 ، نی طرفلی خانواده و فامي، احترام به اعضا... ولیر خانه، خانواده، فام حفظ ابهت همسرتان د،ی متقابل داشتن در زندگاحترام

 احساس ،ی در زندگگرانی ، حفظ اسرار، دخالت ندادن دگرانی دشی زن و شوهر و بازگو نکردن پنیحل مسائل و مشکالت ب

 ي آشنا شدن با خانواده ها- انواده  خي اعضایمعرف). * کانی فرزند، پدر و مادر و نزدر،نسبت به همس (ی کردن در زندگتیمسئول

.  شانندهی داماد آای ازخواسته ها و انتظارات آنها از شما بعنوان عروس ی و آگاهگریکدی

...)  وي و عزاداری مذهبينماز، روزه، خمس، رفتن به مکانها( اعتقادات، واجبات، مستحبات ،ینی در مورد مسائل دنینظر طرف* 

 برخورد با نامحرم و یچگونگ(ـ ...)  رنگ لباس ویی و مانتويچادر( و لباس ي ظاهرپی کردن ـ تشی در مورد آرانینظر طرف* 

....)  وی عروسي و مراسم هایظاهر شدن در مجامع عموم

...  وی عقد و عروسنی ماه عسل، فاصله ما به،یزی جهه،ی مهرد،ی خر،ی مراسم عقد، عروسي برگزاریچگونگ* 

...).  وينوع کار ـ ساعات کار(  از منزل رونی ـ کار کردن زن در بلی تحص درباره ادامهنینظر طرف* 

. نی طرفي و مسافرتهاحاتی تفری و چگونگزانی م- گذراندن اوقات فراغت یچگونگ* 

. و محل آن...)  ـ منزل پدر ويجاریاست (ندهی مسکن در آتیوضع* 

.  درباره اقتصاد خانوادهنینظر طرف* 

.  دوستانه بودني هاینی ها و شب نشیرد مهمان در مونینظر طرف* 

. یقی موس- )  مطالعهنهیزم( در مورد ورزش ـ مطالعه نینظر طرف* 

.  مختلفي و کادو دادن به مناسبت هاهی در مورد هدنینظر طرف* 

.  مشورتي برای چه کساندنی مشورت و برگزي هانهیزم* 

.... دن و ساده بوای فاتی به تجمالت و تشرنی طرفقیعال* 

. نبودن...  ، مواد مخدر، مشروبات واتیاهل دخان* 

). ی و جسمیروح (يماری داشتن سابقه بانیب* 

. نی طرفي وهنرهاقی از عالیآگاه* 

 ندهی آي برانی برنامه طرفانیب* 
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 که با دیکامال محک بزن. .. آداب و رسوم و،ی مذهب،ی شغل،یالتی تحص،ی فرهنگ،ی را از لحاظ مالشانیطرف مقابل و خانواده ا* 

. داشته باشندتیشما و خانواده شما سنخ

ي در خواستگارارهای معانی و بییآشنا: دومفصل

هیجلسه اول: اول بخش

. دی را مبهم نگذاري مسئله اچی و هدی و کامل صحبت کنحی صرق،ی در مورد همه مسائل به طور دقي جلسات خواستگاردر

 جمله نی فقط همي جدیلی خمی تا با هم صحبت کنمی رفتی وقتيروز خواستگار:  کندی مانی بهنگونی را اشی مشکل زندگيفرد

اما بعد از .  بودبی عجمی برانی نداشت و اي خواسته اگری بود و دی حرف قابل قبول"...دی آی بدم ميمن از جلف باز": را گفت

 و تولد و نمای است، رفتن به پارك و سيجلف بازد حلقه و لباس همسرش، اسمش ی خري مرد برای همراهدم،یعقدمان فهم

 است و رفت و آمد با آنها ی خندد، آدم جلفیم ادی است و در جمع زیچون برادر من، آدم خوش مشرب.  استي جلف بازیعروس

 است و ارزش رفت و آمد ی رود، آدم جلفی مشی همه قربان صدقه بچه هاي چون شوهر خواهر خودش، جلوستیدر شأن ما ن

.... ردن را نداردک

.  دانستمی کلمه و من نمکی نیچقدر معنا داشته هم!  اوووه دمی بعدا فهمنکهی اخالصه

ییبایز

: می کنی مانی را بییبای مسئله زنی عنوان اولبه

 ؟ ستی چیبائی شما از زی شخصبرداشت

 و جذاب بای زاری بسـ

 و به قول معروف تو دل برو نی دلنشـ

 یل ساده و معموـ

 پوست ـ گندمگون ـ سبزه دی سفـ

 قد بلند ـ متوسط ـکوتاه ـ

 چاق ـ متوسط ـ الغر ـ

 ی رنگای اهی چشم سـ

 فر ای صاف ي موـ

 شماست؟ ي براتی در درجه اول اهمیبائی زایآ

 د؟ی را مد نظر داری خاصیبائی زای ندی همسرتان به دلتان بنشیبائی زدی خواهیم

.  عطر استی بی خوشرنگ ولی چون گللتی بدون عفت و فضیبائیز :  از بزرگانیکی گفته به

سن

.  استگریکدی به نی کامل طرفی معرفي گفتگو در جلسه خواستگارنیاول

:  باشدی مری شامل موارد زکه

: سن * 
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 ست؟ی چنی طرفینظر شما در مورد اختالف سن* 

 هم سن بودن -

 نی از طرفیکی باال بودن سن -

 د؟یآئ¬ی نسبت به سن خود چگونه به نظر ميظاهراز نظر * 

 جوانتر از سن خود -

 از سن خود رتری پ-

 متناسب با سن خود -

فهم شما نسبت به سنتان چگونه است؟ * 

 از سن خود شتری ب-

 کمتر از سن خود -

 سن خود زانی به م-

.  عقل استی و سالمتيغ فکر مهمتر از همه بلوست،ی عقل و شعور و فهم نزانی سن مالك مچگاهیه

 عمرش نموده است؟ ي که فرد از سالهاي استفاده ازانی مای شما سن مهم است يبرا

 ؟ ی از لحاظ سنای بهتر است می باشکی به هم نزدي لحاظ فکراز

 :اصالت

.  را به دنبال داردی متفاوتدی مختلف و عقاي اصالت افراد فرهنگهادی دانی محتما

 و آداب و رسوم ی دارد از لحاظ فرهنگیی است و خانواده روستانی که شهر نشي فردای ي فرد شهرکی با یی فرد روستاکی

. دی محک بزنيلذا از نظر اصالت خود و خانواده خود را با فرد مورد نظر و خانواده و. متفاوت هستند

 :التیتحص

 کمتر از خودشان باشد و اگر التشیکنند که همسرشان تحص توانند قبول ی است و نمی اصلاری معشانی براالتی افراد تحصیبرخ

.  کنندی می و ناراحتی احساس سرخوردگانی دوستان و آشنانی شود در جامعه و بنیچن

.  دانندی می فرعاری معکی را التی از افراد تحصيگری گروه دیول

. تحمل درس خواندن همسرشان را ندارند گری دی باشند و بعضلی توانند مشوق همسرشان در ادامه تحصی افراد می برخ-

.  همسرشان حساس هستندیلی نسبت به رشته تحصی افراد حتی بعض-

 چون دی کننی توهدی هر چه که باشد نباي ویلی شما هرگز به رشته تحصدی انتخاب کردی زندگي را براي اگر فرددی نکنفراموش

.  او ارزشمند استي بوده و براي وقیجزء عال

شغل

:  خود اعم از ی شغلطیتمام شرا:  شغل

 ي ساعات کار-

 های اضافه کار-

) دی شب داشته باشفتی شب شکی اگر در ماه قرار است یحت( خود فتی ش-
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.  رفتدی خواهيگری و به شهر ددی هستیتی اگر مامور-

).  ثابتی و در شغل دولتریدر شغل آزاد متغ( متوسط در آمد خود زانی م-

 ي کارطیس مخالف در مح ارتباط با جن-

 از حد شی از حد ، صحبت کردن بشی راه رفتن بای ستادنی بودن مکان کار ، اری ، متغادی زياعم از سروصدا:  خود ی شغلبی معا-

 ی شغلتی محل کار تا منزل، عدم عالقه به شغل خود ، عدم امنی طوالنری، مس

 و به روز شدن التی تحصشرفتی و پژوهش، پقی تحق،یمین همکاران صماز جمله متنوع بودن کار، داشت:  خودی شغليای و مزا-

. دی کنانی بزیرا ن... علم کار خود، فعال بودن و

.  شما کنار خواهد آمدی شغلطی که فرد مورد نظر با شرادی مطمئن شوانی در پاو

 و شی زن خانه دار به شما، زندگکید مانند  توانی همسرشان کارمند باشد نمکهی مسئله توجه داشته باشند در صورتنی به اانیآقا

.  کندیدگی رسفرزندش

. دی کنار آئي وطی با شرادی همسر شما کارمند باشد بااگر

.  همسر، شغل و فرزند خود تعادل برقرار کنند،ی زندگنی بتوانند بدی کارمند باشند باکهی بدانند در صورتزی نخانمها

. می که کار کنمی کنی نمیدگ زنم،ی کنی که زندگمی کنی کار مما

 در هفته دو روز با همسرم دی آمدم همسرم سر کار بود شای صبح از سر کار به منزل می بود وقتیفتیمن شغلم ش: دی گوی مدیمج

بعد از گذشت .  خوابگاه بودکی خانه ما می بهتر بگومی که حوصله حرف زدن نداشتمی خسته بودنقدری آنهم امیدی دی را مگریهمد

 نیاز ا.  ببرمش خانه مادرمای آمدم خانه بچه رو نگه دارم و ی شد من مجبور بودم صبح که مهم وضع بدترمی که بچه دار شدیتمد

 خوب بود یلی روز با همسرم صحبت کردم ازش خواهش کردم که کارش را رها کند چون حقوق من خکیوضع خسته شده بودم 

 رد،ی خودش حقوق بگگری کردم که تا چند سال دباز عمر مهی بشی برانیذشته از ا گمی شدی مواجه نمی هم با مشکلیاز نظر مال

. می شدیی صحبت و کشمکش باالخره مجبور به جدایبعد از کل.  وجه حاضر نشدچی همسرم به هیول

. دی کنانی را با ذکر مدت زمان آن بی علت جدائدی ازدواج کرده اای دی قبال نامزد داشته اکهیدر صورت: توجه * 

 :نی طرفي خانواده هایمعرف

.  واز خواسته ها و انتظارات آنها صحبت شودی معرفگریکدی خانواده ها متقابال به ي اعضاي جلسه خواستگاردر

.  شودنی خانواده شما حساس و گاه بدبي کند و روجادی نباشد که استرس در طرف مقابل اي صحبت ها به گونه انی االبته

...)  آداب و رسوم، آداب معاشرت وت،یمی صمزانی م،یاز لحاظ مذهب. (دی کنانی بیطور کل خانواده ها را بدی و عقا رفتارهاانتظارات،

: و اعتقاداتینی دمسائل

. دی صداقت را بکار برتی مورد نهانیادهد لذا دری ملی مشترك را تشکی زندگهی و پای و اعتقادات جزء اصلینی مسائل دکهی آنجائاز

:  دارندی متفاوتي افراد گونه هازی نینی مسائل د ونی ددر

. رندی پذی را نمنی مسأله خالف دنی دارند و کوچکترینی مسائل دي تعصب رواری که بسي افرادـ

. ستندی نبندیپا ینی و مذهب ندارند و به مسائل دنی که اصال اعتقاد به دي افرادـ

.  دهندی را انجام نمینی از مسائل دی دهند و برخی اعتقاد دارند و انجام مینی از مسائل دی هستند که به برخزی نگری دی گروهـ

.  دهندی خمس نمی ولرند،ی گی خوانند ، روزه می منماز: مثال 

.  کنندی هم مشی کنند، آرای متی را رعاحجاب
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.  دهندی هم گوش می لوسانجلسیقی روند، موسی مي عزادارمراسم

 د؟ی کنی زندگدی توانی که با کدام گروه مدیبنگر و دی خود را مشخص کناعتقادات

 آنها وجود دارد؟ ریی به مرور زمان امکان تغای دی هستبندی به اعتقادات خود پاایآ

 عادت بوده است؟ ي از رونکهی اای به اجبار ای است ی اعتقادات شما قلبایآ

:  کندی مانی مشکلش را بنگونهی امحمود

 کی نظراتمان نزدنقدریا.  تعصب داردینی احساس کردم مثل خودم نسبت به مسائل دمیحبت کرد باهم صی وقتي خواستگارروز

 و گذاشت ری او تأثي خواهرم روي که از ازدواجمان گذشت رفتارها و اعتقادهای بعد از مدتیول.  روح در دو جسمکیبهم بود مثل 

...  کرد وی مشی آرارونیاست برود ب خوی می حاضر نبود چادر سر کند، وقتگرید.  به آنرو شدنرویاز ا

...  نداشتي ادهی فاچی هی باهاش صحبت کردم ولیلیخ

:ي ظاهرپیت

 کی ش،یمدپوش. دیمشخص کن) چه دختر و چه پسر (ي ظاهرپی خود را با فرد مورد نظر از نظر تفی تکلقی و دقحی طور صربه

 ي خانمها در جمعهایبعض( رفتار در برخورد با نا محرم ی، چگونگ کردنشی گذاشتن، آرارونی نوع لباس، مو ب،ی ساده پوش،یپوش

... و) ستندی ننگونهی اگری دی رقصند برخی ملی فامانی و با پسران و آقاند حجاب ندارلی و نزد پسران فامیخانوادگ

: دی گوی منهی زمنی در انایم

. لی فامي کردن و صحبت کردن من با پسرهاشیآرا گذاشتن من گرفته تا رونی تعصب داشت از مو بیلی نسبت به من خهمسرم

....  قابل تحمل بودری غشی رفتارهامیبرا. دی رقصی ملی فامي دخترهاری با سای عروسي خودش در مراسم هایول

 :مسکن

 دی مشخص کنقی به طور دقندهی سکونت خود را در آمحل

) شانی خوای دربست، منزل پدر و مادر ،ی آپارتمان،يجاریاست( نوع مسکن ـ

. دی کنانی رابدی خردی که خواهی نوع منزلای و دی بپردازندهی در آدی توانی را که مي اهی کرازانی مـ

: دی گوی مفرزاد

 مسئله باعث اختالف نی کردم ایفکر نم.  شهرنی پائي خوب شهر بودند و من از محله هاي از محله هایکی همسرم ساکن خانواده

 نداشتم که ی من هم توان مالد،یای بنی همسرم حاضر نبود به محله پائمی قرار شد خانه اجاره کنیس عروي برای وقتیشود ول

....  باعث شد کهنی شهر خانه اجاره کنم و ايبتوانم باال

:ی و روحی جسمیسالمت

 صورت داشتن در. دی خود مطمئن سازی از سالمتزی و او را ندی از طرف مقابل مطمئن شوی و جسمی لحاظ سالمت روحاز

. دی کنيری جلوگنهی زمنی تا از بروز مشکالت در ادی قرار دهانی حتما طرف مقابل را در جری جسمای ی روحيماری بنیکوچکتر

 که های و افسردگیشناخت انواع اختالالت روح.  وجود داردخاص ي با عالئم و نشانه های و جسمی روحيهایماری از بی متفاوتانواع

 و قابل شناخت ادی زي که عالئم ظاهری جسميهایماری بنیهمچن.  گسترده داردی حداقل مطالعات روانشناسای به کارشناس ازین

.  نداردی افراد عاميبرا
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 :ادیاعت

 مصرف آن زانی باشند به همراه مدت زمان و میم...  مواد مخدر،مشروبات وات،ی خانواده آنها اهل دخانای پسر ای دختر کهی صورتدر

. گردد انیحتما ب

 و ی توجه نشود، درمان جسمماری بشی به علل گراکهی دارد و تا زمانی و روانی است که عوارض جسمی اجتماعيماری بکی ادیاعت

.  گرددی مادآوری بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتجهی نتی مدتي فقط برایروان

 ي براي جديدی از آن تهدی است که عوارض ناشی و بهداشتي اقتصاد،یاع مشکالت اجتمنی از مهمتریکی به مواد مخدر ادیاعت

 نهی حاصل از آن زمي هايرانگری ونی گردد همچنی مختلف مي هانهی در زمی محسوب شده و موجب رکود اجتماعيجامعه بشر

. اندازدی به مخاطره ميجدبطور  سالمت جامعه رابی ترتنیبد شده وی و اخالقی فرهنگي از ارزشها و هنجارهاياریساز سقوط بس

: دی شکست خورده توجه کنی زندگنی ابه

 زدی بر  سرنگش  داخلای دود کند ای را   همه که او آنقدر داشت.  همه هی شب اهامونی رو، فهمه ی منوم ، حرف ، با احساسه  شاعره نیشرو

 معتادکه کی با  ی زندگ باور کنم  شد   موجب ی سروته ی ب تاالی خ  چه دانم ینم.  کند ی خال اش  را در عضله  سر سوزن ي محتوکجایو 

.  باشد ام یی طال  آمال  به  من دنی رس  راهتواند ی م ام  شده  با او دوست  شبانه ی پارت کیدر 

   خم یزندگ ینی بار سنگری ز  کمرش  را که  بازور، مادرم آخرش.  نبود  وصلت نی ا  به ی بود، راضای دن  به عمرش  که ي آخر  تا لحظه، بابام

 ات.  بود  تصور من نی، البته ا  کجاست مان ی کورزندگ  نقطه میدانست ی هر دو م، می نداشت هم  ي برا يا ناگفته. کردم ی بود، راض شده

 بود  را رها نکرده  بود و هنوز درس)  یدامپزشک( ي دانشجو ی وقت شیها پ پدرش سال که) نیشرو ( ما در آپارتمان.  برگشت  ورق که آن

  مارستانی ب ی دربخش عفون يماری ب افتنی خاطر شدت   به   کهشود ی م ی ماه حاال سه. می کردیم  ی بود، زندگ دهیخر  شیبرا

  کمیو شر با ا  کهی کس یجی تدر  و مرگ ی زندگ یانی پا يها هی ثان  بود، به من  ياهای رو  قد همه  که  خانه نی تنها در ا  و من است يبستر

... شمیاند یم

هیجلسات ثانو: دوم بخش

: خانواده اقتصاد

 د؟ی هستي شخص مقتصدایآ

 د؟ی تا چه حد اهل تجمالت هستـ

 د؟ی داریی از صرفه جویفی چه تعرـ

 د؟ی رفتن هستیهمانی دادن ومیهمانی تا چه حد اهل مـ

 د؟ی کنی خرج مي انهی پول خود را در چه زمشتری بـ

 د؟ی دارازی هر آنچه که نای دی خری مدی که دوست داشته باش هر آنچهـ

 د؟ی کنشرفتی پي با هر درآمددی حاضرد؟ی و بهتر باشباالتر دی خواهی میمتی به هر قای و دی قانع هستدی هستای و دی به آنچه دارـ

 د؟ی پسندی شبه را مکی ی ترقای دی صبر کندی توانی گام به گام مشرفتی پي برا-

:  کند ی مانی بنگونهیجربه خود را ا تيمرد

 سخت گذشته را فراموش کند غافل يتا روزها.  دادمی گفت انجام می مي کردم و هر کاری مهی خواست تهی زمان هرچه او مآن

ب  لباس و کفش مناسهی قادر به تهرخواهانی به کمک دولت و خکباری ی که پدر و مادرش سالیکس.  بردادی او خود را ازنکهیاز ا

 گفتم و از ی نه نمزی کنم و من هم نهی تهشی برای کامل و رنگارنگي فصل لباس هاهر ي بودند از من توقع داشت براشیبرا
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 ی بود کارمیبا هر زحمت.  شدی نمی و تالش من او راضی ، با وجود تمام سعی پشت بداخالقیبداخالق.  بردمی لذت مشیخوشحال

.  رساندمانی به پازیکردم و درسم را ن

 کامل خواهر و مادر بزرگم را ی از خواهر و مادربزرگم قرار داد، با سنگدلیی مان را جدای همان زمان که او تنها راه خوشبختدر

.  همسرم را برطرف کنميازهای مختلف نمودم تا بتوانم ني اجاره کردم و با تمام توانم آغاز به کار در دو جايتنها گذاشته و خانه ا

 یخانه بزرگتر و سفر خارج از کشور از من م,  گفت از من خسته شده ی شروع شد و باز هم او بود که منمانی باختالف بعد یمدت

 فقط پول من ؟ي کرد از کجا و چه جوری او فرق نميبرا.  دانستمی را مشتری داشتم نه راه کار درآمد بيخواست نه پس انداز

...  داشتتی اهمشیبرا

: فراغت اوقات

 گردش، مسافرت، ،ی مطالعه، مهمانقی گذراندن آنرا از طریغت خود را در روز ، هفته ، ماه ، سال مشخص کرده و چگونگ فرااوقات

. دی کنانیب...  وونیزی تلوي تنها بودن در خانه، تماشا،یقی ورزش، موسنما،یس

:نظم

 د؟ی راحت تری با چه گروهد؟ی هستي چگونه فردشما

کامالً منظم و منضبط -

)  شما داردی روحطی به شرایبستگ(  نا منظم ی منظم و گاهیهگا-

 دی انضباط هستی کامال بای و -

 د؟ی دهی شده انجام منیی تعشی از پيزی خود را طبق برنامه ري کارهاایآ

 :تیعصبان

:  دهندی از خود نشان می متفاوتي افراد رفتارهاتی هنگام عصباندر

 زنند ی مادی فر-

د  کننی مهی گر-

 ندی گوی فحش و ناسزا م-

 کنند ی می خود زن-

 کنند ی مي با طرف مقابل کتک کار-

 کنند ی دستشان باشد پرتاب مي در جلويزی هر چ-

.  دهندی نشان نمی عکس العملچی هتی عصبانانی کنند و تا پای سکوت م-

 کنند ی قهر م-

. انع کردن طرف دارند در قی پردازند و سعی با آرامش به بحث با طرف مقابل م-

.  اندازندی خندند و طرف را دست می طرف مقابل، متی به هنگام عصبانزی افراد نی برخ-

 د؟ی کنی چه متی عصباندر

 دهد؟ نشان از خود ی شما چه عکس العملتی به هنگام عصبانهمسرتان
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 د؟ی تحمل کندی توانی مگرانی دتی رابه هنگام عصباني رفتارچه

: دی گوی منی چنبایفر

 پدرم ي کردم تو روي به او هر کاردنی رسيبرا.  بودرممکنی غمی بدون آرش برای دوستش داشتم، عاشقش بودم، زندگیلیخ

...  درسم را رها کردم وستادم،یا

.  منمای زن دننی کردم خوشبخت تری باهاش ازدواج کردم احساس میوقت

 دادی کرد به داد و بی رود و شروع می از کوره در مي مسئله انیکوچکتر متوجه شدم که آرش با ی پس از گذشت مدت کوتاهیول

. يو کتک کار

 که فکر یحاال به آرامش.  باعث سقط بچه ام شددی بار که با لگد به کمرم کوبکی من بشکند و ینی باعث شد بشیهای کتک کارنیا

.  خواهم بدون آرش داشته باشمی کنم با طالق می مدای کردم با آرش پیم

 :معاشرت

 از یکیاگر .  آن مشخص شودزانی در همان ابتدا نوع و مدی مشترك معاشرت است که بای مسائل در زندگنی تری از اساسیکی

.  شودی مي ادهی مشکالت عدجادی داشته باشد باعث الی کمتر تمايگری دادوی اهل معاشرت زنیطرف

. دی کنانیرا ب...  وی شبانه، پارتي های مهمان،ي مجردای و ینوادگ خاي رفت و آمدها و گردش هازانی در همان ابتدا مپس

 د؟ی کنی معاشرت نمي با چه افراد-

 د؟ینی گزی معاشرت بر مي را براي چه افراد-

، افراد  مؤدباری افراد بسلکرده،ی همکاران، افراد با اراده، افراد با تجربه، افراد شوخ طبع، افراد ورزشکار، افراد تحصل،ی با فامفقط

 بند و بار، افراد آرام و ساکت یخوشگذران، افراد ب

 کنند ی کار میلی که خيافراد

 کنند نی که شما را تحسيافرد

 و مذهب باشند نی که اهل ديافراد

 شما باشند شرفتی که باعث پيافرد

 دارند ی که اعتماد به نفس باالئيافراد

 شما سود داشته باشند ي که برايافراد

 و پژوهش هستند قی که اهل تحقيافراد

 باشند و همدم شما ی خوبي که شنونده هايافرد

 ندی شما را بگوي هابی که از شما انتقاد کنند و عيافرد

... ای و

او هم قبول کرد و .  رومی محی به تفري سه بار با دوستانم مجردای به همسرم گفتم که هر ماه دو ي خواستگارروز: دی گوی ميمهد

.  با همسرم ندارمی مسئله مشکلنی گذرد سر ایهم که ده سال از ازدواجمان ماالن 

مطالعه

؟ )در روز هفته، ماه ، سال( چند ساعت قه،ی چند دقد؟ی کنی ممطالعه
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 د؟ی خوانی چه م-

؟ ) شما جذاب تر استيکدام مطالب روزنامه برا( مجله، روزنامه -

 ؟ی ورزش،ی علم،یخیر تا،ینی د،ی داستان ، روانشناسي کتابها-

 د؟یاهل ورزش کردن هست* 

 د؟ی دهی انجام می چه نوع ورزش-

؟ )در روز، هفته، ماه، سال ( دی کنی چند ساعت ورزش م-

 همسرتان اهل ورزش باشد؟ دی دوست دار-

 د؟ی مشوق همسرتان در ورزش کردن باشدی توانی م-

 د؟ی او را در ورزش کردن تحمل کنطی شرادی توانی م-

یقیموس

 د؟ی عالقه داریقی موسبه

 عالقه داشته باشد؟ یقی شما مهم است که همسرتان به موسيبرا

 ی سنتیقی موس-

 پاپ یقی موس-

...)  ـ تکنوی ـ ترکی ـ عربیرانیا( ی لوسانجلسیقی موس-

 خاصقیعال

:  دارند مثالً ی خاصقی افراد عالیبعض

 دهند ی محیهر ترج در شی در روستا را به زندگی زندگ-

.  دارندی نگه موانی در خانه ح-

.... لی قبنی از اي بپردازند و مواردی به کار خاصندهی دوست دارند در آای عالقه دارند و ی خاصي به هنرها-

.  موارد صحبت شودنی راجع به ادی باحتما

:  داندی مسئله منی را همشی تنها مشکل زندگنیثم

و من برخالف او از بودن .  روز بعدش خرگوش،ی طوطگری خرد، روز دی مي روز قنارکی عالقه دارد واناتی به حیلی خهمسرم

 نی توانم ای دل بکند و نه من مواناتشی شود از حینه او حاضرم. می درخانه نفرت دارم و مرتب با همسرم جر و بحث داروانیح

. وضع را تحمل کنم

: کار در منزلمیتقس

 منزل از فی در وظاتی در منزل و احساس مسئولنی کارکردن طرفزانی مسئله توجه داشته باشند که منی ا بهانی و آقاخانمها

 خود را در منزل، قبل از يتهای و مسئولفیوظا. دی کنانیرا ب...  لباسها وی کردن ، نظافت منزل، اتوکشي کردن، آشپزدیجمله خر

. دی کننییازدواج تع

:  کند کهی مانی بیعل
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 ما يبرا.  دادی منزل را انجام مي کرد و مادرم هم کارهای از منزل کار مرونی بزرگ شده بودم که پدرم فقط بيانواده ا در خمن

.  لباس اتو کندد،ی زشت بود که مرد جارو بزند، ظرف بشویلیخ

...  کرد وی پخت، لباس اتو می اوقات در خانه غذا میپدر خانمم گاه.  همسرم برخالف خانواده ما بودندخانواده

صبحها .  خانه مادرم برومای رمی بگرونی غذا از بای کرد مجبور بودم ی اوقات غذا درست می همسرم فقط بعضمی ازدواج کردیوقت

....  خواست در نظافت منزل کمکش کنم وی مسائل از من منی بروم سر کار لباسم اتو نداشت، گذشته از اخواستم¬ی میوقت

...  ما شدنی باعث بروز اختالفات بیتیترب ـ ی اختالف فرهنگنی او

ي اهی حاشسؤاالت

 د؟ی پسندی چگونه مد؟ی کنی چه مدی ناراحت شدی از کساگر

 دی گوئی به او محای صر-

 دی کنی و گذشت مدی گوئی به او نم-

 دی هستی تالفي برای منتظر فرصت-

 دی دارنهی و در دلتان از او کدی گوئی به او نم-

 گفت دی به او خواهکبارهیمام اشتباهاتش را  تي روز-

 دی کنی با او قهر م-

 د؟ی کنی از شما ناراحت باشد چه میاگر کس*

.  نداردتی اهمتانی برا-

. دی آوری شده از دل او در میقی به هر طر-

. دی آوری خود نمي به روی ولدی کنی خود را سرزنش م-

. دی کنی می از او عذر خواه-

. دی کنیق به جانب گرفته و طرف را محکوم م حافهی ق-

 د؟ی دهی نشان مي از شما انتقاد کند چه رفتاریاگر کس* 

 دی شوی ناراحت م-

 دیشوی خوشحال م-

 دی آوری خود نمي به رو-

 دی کنی مي لجبازي با و-

. دی آئی مزبور برمبی در صدد برطرف کردن ع-

 د؟ی کنی انتقاد مگرانیاز د*

شما چگونه هستند؟ زن ساالر ـ مرد ساالر ـ با تفاهم و مشورت خانواده *

 خواهد حرف ی خود می بوده و حرف، حرف مادر خانواده بوده، در زندگي بزرگ شده که زن ساالري که در خانواده اي دختر-

. االر بزرگ شده باشدخانواده مرد س که دري است پسرنیهمچن.  مشکل استشی براي مردساالری بنشاند و زندگی را به کرسخود

 را ی زندگی تواند به خوبی حرف، حرف زنش باشد و نمشهی خواهد همی هم در خانواده زن ساالر بزرگ شده باشد مي اگر پسر-

. لی زن ذلانهیاداره کند همان به اصطالح عام
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 د؟ی پسندی چگونه مد؟ی کنی خواهش مای دی دهیشما دستور م*

.  کنندی خواهشانه تقاضا میبا لحن)  آبوانی لکی یحت (يزی درخواست چي افراد برای بعض-

.  کنندی استفاده مي افراد از جمالت امری برخی ول-

 د؟ی تحمل کندی توانی و چگونه فرد مقابل را مد؟ی چگونه ادیبنگر

) ندهیگذشته ، حال ، آ (د؟ی کنی می زندگی اوقات در چه زمانشتریب*

 د؟ی داری احساس وابستگییزهای چای یبه چه کسان*

 د؟ی دهی متیتا چه حد به قول و قرار خود اهم*

 د؟ی کنی چه مگرانی دی با بدقول-

 د؟ی از همسرتان داری چه انتظاراتدی شوماری بکهیدر صورت* 

اهد همانگونه  خوی از من انتظار دارد میلیخ) ی سرما خوردگکی یحت( شود ی مماری همسرم بیوقت: دی گوی باره منی در ایخانم

...  نازش را بکشمدی کند و من بای ميری شود مثل بچه ها بهانه گی مضی مریوقت.  برسمزی کنم به او نی میدگیکه به فرزندم رس

روز مادر ـ خانه به ( مختلف ي به مناسبت هاانی ـ دوستان و آشنانی را به همسرـ خانواده طرفهی دادن و نوع هدهی هدزانیم* 

. دیرا مشخص کن) ...خانه شدن و

 د؟ی را دوست دارییچه رنگها*

 نده؟ی گوای دی شنونده هستشتریب*

 د؟ی دهی خود را از دست مهی روحای د؟ی خبر بد خونسرد هستدنیدر رابطه با شن*

ي خواستگاریانی جلسات پادر

 مسافرت ه،یزی و نوع جهزانی م،ی و عروس عقددی خرزانی مه،ی مهرزانی به مدراجعیدی در موارد ذکرشده به توافق رسنکهی از ابعد

.  و کامل صحبت شودقی به طور دقی مراسم عقد و عروسي و نوع برگزاری عقد و عروسنی مابیماه عسل، فاصله زمان

 که زن آنرا طلب یو هر زمان.  است بر گردن مردینی? دهی مسئله توجه داشته باشندکه مهرنی به اهی مهرزانی در مورد مانیآقا

. دی نکنهیخود را توج)  گرفتهی داده ـکیمهر را ک( صحبت نیپس با ا. دی آنرا بپردازدیباکرد 

. دی داشته باشی آتي که توان پرداخت آن را درسالهادی حساب کني درآمد خود به گونه ازانی مي روبر

.  باشد ی مدهنی بچه دار شدن و تعداد فرزند در آي شما توافق درباره زمان مناسب برایانی پايصحبتها•

:  شومی چند نکته را متذکر مانی پادر

.  طرف مقابل، جواب خود شما را از سوال شما متوجه نشودکهیطور بدی کنانی سوالها را به صورت دوپهلوبيدر جلسه خواستگار*

.  خواهندی مای ندی گوی مگرانی که دی نه آنکسدی که هستدی باشی همان کسيدر جلسه خواستگار* 

. دی گوئی کند تا آنچه می می شما را بهتر معرفدیست هآنچه

 باشد و همانگونه که قبال ی از احساسات شما می ترحم جزئدی نداشته باشي و ازدواج ترحم و دلسوزيهرگز در خواستگار* 

. می کنی واحساسات را به بعد از ازدواج مؤکول ممیری گی ممیعاقالنه تصم,  در ازدواجمیگفت

 را بعنوان ی کسدی بای باشد ولی منشی احساس آفرنیباتری و زی بلکه عشق الزمه تداوم زندگمیستی مخالف نیندگ با عشق در زما

.  عشق احساسات شما را داشته باشداقتی که لدینیمعشوق برگز
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 پا گذارد ریرا ز طی که همسرتان بعد از ازدواج آن شرادیده¬ی باشد و احتمال می مهم ماری شما بسي را که برایطیموارد و شرا*

. دی نمائدیبعنوان شرط ضمن عقد ق

 دیسه اصل مهم را در ازدواج فراموش نکن* 

 توکل به خدا -

 مشورت با افراد با تجربه و آگاه -

 صداقت -

: نکهیو کالم آخر ا*

 باشد اگر خاطرمان تنها ماند ادمانی

 می نکشیی سر و پای عشق ز هر بمنت

 سندباپی زي اباستی زیزندگ

 رسند یبائی به زشانی اندزنده

 موفقيهای زندگیی طالنکات

 می کنی مشنهادیبه شما پ. می کند را مطرح کرده ای بهتر کمک می داشتن زندگي برانی را که به زوجیاتی فصل خصوصنی ادر

. دی تبادل نظر کنزی مسائل ننی راجع به ايدر جلسات خواستگار

 مثبتاتیداشتن خصوص:1 بخش

:اراده  با

 می آنها تصمي به جاگرانی نباشند اکثراً دنگونهی که ايافراد. ردی بگمی خود تصمی زندگي بتواند برادیبا) چه زن و چه مرد (فرد

.  شودی ملی به آنها تحمگرانی ددی و نظرات و عقارندی گیم

.  نداردی اخالقتی که اراده آزاد ندارد مسئولیکس: دی گوی باره منی در اارسطو

. دیری را خود بگیی نهامی تصمی است ولدی مفگرانی داتی کردن و استفاده از تجربشورتم

: و خوش برخوردیاجتماع

 با آنها ی شوند، کم حرف هستند و تا کسی نمیمی صمی با کسی به راحتی خانوادگي در جمعهای از افراد در جامعه و حتیگروه

. زانندی گریهمان شلوغ و مي زنند، از جمعهای نمیصحبت نکند حرف

 وارد ي برای کنند و اضطرابی ارتباط برقرار مگرانی با دی هستند، براحتی و شلوغی اهل مهمانزانند،ی گریی از تنهاگری دی گروه-

.  جمع شلوغ را ندارندکیشدن به 

 د؟ی کنی شما و خانواده شما با کدام گروه راحت تر ارتباط برقرار مدینی ببدی خود بنگربه

:یمنطق

 راه حل و درست نی برخورد کنند بهتری و منطقدهی فهمی مرد بودن با مسائل و مشکالت زندگای به دور از زن بودن دی بانیزوج

.  و جوانب را بسنجندطی تمام شراشهی و همنندی روش را برگزنیتر

http://www.mihandownload.com/


.کتابخانه آریا....... www.aryapdf.com…… زینب صفري.زندگی عاشقانه- انتخاب عاقالنه

16

 :تیظرف

 انی بودن آنها نسبت به اطرافيکه باعث برتر ي مسئله اای ی باالئی درجه علمای ی خوبی به وضع مالنکهی افراد به محض ایبعض

.  آزارندی خود را مانی اطرافستی ناشاي با رفتارهای گاهی کنند و حتی کنند به اصطالح عرف، خود را گم می مدایشود دست پ

 د؟ی کنی زندگدی توانی متی با افراد کم ظرفد؟ی هستیتی شما فرد با ظرفایآ

 ممکن است زی شماست و همه چشی امتحان و آزماي برادی آوری مای دیه که بدست آورده ا و هر آنچدی هر آنچه که هستدیبدان

.  برودنی شبه از بکی

َه ?َهشودناگ?َهکُهکُهک?َه ك?َهگ?ه گ?َه ك? درگنی ادر

ه ? آگی غره به امروزت که از فردا نئمشو

: می خوانی منی چنزی ن5 هی سوره فاطر آدر

 طانی و شدی شوانی را مغرور سازد و مبادا سرگرم عصشما) یفان (يای دنیق است مبادا که زندگان مردم البته وعده خدا حيا

.  مغرورتان گرداندبندهیفر

: دی گوی منی چننی ناراحت و غمگدیسع

ود  خواه بادهی همسرم زمی نداشتی مشکل خاصی از لحاظ مالمی داشتی معمولی زندگکی جوان ي مثل اکثر زوجهامانی زندگلیاوا

. دیای بشی پی نبود که مشکلي به حدیول

 برتر ی از لحاظ ماللی از همه فامکهی کردم به طوردای پی خوبی که کردم وضع مالییهای گذارهی گذشت و من با سرمای سالچند

ر و  از خواهچکدامی هگری باعث شد که دشی کرد و با رفتارها و تکبر و طعنه های می افسوس که همسرم فخرفروشیول. بودم

... ندیای دوست ندارند خانه من بمیبرادرها

 :مقتصد

 بلکه ستی نی کم خرجای بودن سی از مقتصد بودن، خسمنظور

 درست و به موقع خرج کردن -

 می رو دارشی که پیی خرجهاي بندتی اولو-

. می داراری است که در اختي انهی هزدنی و سنج-

 :گذشت

 ،ی از لحاظ اخالقیی متفاوت تضادهاتیاشته باشند دو فرد از دو خانواده با دو فرهنگ و ترب مسئله توجه دنی به ادی بانیزوج

 گریکدی در ساختن ی و سعدی کنهی را توجي در برابر اشتباهات گذشت کرده، اشتباه ودی کنیدارند سع...  وي اعتقاد،يرفتار

. گرندیکدی مکمل رد زن و مدی فراموش نکندیداشته باش

. ندینمایخراب م از آن عبور کننددی را که بایی را ببخشند پلهاگرانیتوانند دی که نمیاشخاص: دی گوی باره منیسر در ا اسپانهربرت

:  دهد کهی ادامه منگونهی و ادی گوی را مهناز منی است اثاری من مظهر گذشت و اهمسر

 به ازی بعد از گذشت دو سال نمی کردی میا زندگ با عشق و صفمی ازدواج کردگریکدی با ی تک پسر خانواده اش است وقتهمسرم

.  زدندی حرف مشانی خانواده همسرم مرتب از فرزند ما،آرزوها و حسرت هانکهی مخصوصاً ام،ی احساس کردیفرزند را در زندگ
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گفت که  همسرم به خانواده اش یول.  توانم بچه دار شومی که من هرگز نممی با گذشت چند سال و دکتر رفتن متوجه شدیول

 که می ما اکنون متوجه شده ای سال از زندگ13 را بفهمد و با گذشت قتی حقنی ایمشکل از خودش است و هرگز نگذاشت کس

.  زن امکان بچه دار شدن ما هم وجود داردکیبا اهداء رحم 

: عالقه و محبت به همسرابراز

، دست دادن با همسرتان به هنگام "... ورمیمیعاشقتم، بدون تو مدوستت دارم، " همچون ی ابراز عالقه و استفاده مکرر از کلماتاز

. دی نوازش کردن همسرتان خجالت نکش،يورود او به منزل و گرفتن دست همسرتان بهنگام حرف زدن با و

نظر  و از او دی با او مشورت کند،ی روزمره صحبت کنماتی با او در مورد مسائل و اتفاقات و تصمدی باشي دوست و همدم و-

.  بر روابط شما خواهد داشتی بسزائراتی کند و تاثی مادی شما را زنی مسائل مهر و محبت بنیا. دی کنیخواه

 را هرگز ی در زندگیتی تولد، سالگرد ازدواج ، بدست آوردن موفقروز مختلف اعم از ي کوچک دو نفره به مناسبت هاي جشن ها-

. دیفراموش نکن

.  کندی عاشقانه تر کمک مي داشتن رابطه اي شاخه گل به شما براکی ی حتایک و  هر چند کوچي اهی هددی خر-

. دی شوای و از احوالش جودیری و از شما دور است با او تماس بگستی که همسر شما در منزل نی در مواقع-

 نی از ای و جمالتیش دستت درد نکند، خسته نبا،يدیزحمت کش" جمله کی با گفتن ی و تشکر از زحمات همسر حتی قدردان-

.  دهدی دو چندان مییروی به او ن" لیقب

. دی ابراز عالقه و محبت به همسرتان غرور را کنار گذاردر

): ی و جسمی روحیخستگ( که همسر شما خسته است ی زمان-

. دی با او صحبت نکنادیز

. دی درخواست نکنيزی چي واز

. ل برسد نرماتی استراحت کند و به وضعدی او کمک کنبه

 غرزدن، ،ي ، دلخوری در لحظه برخورد با همسرتان کسل-

. دی روبرو شوي گشاده با وی خوش ، روئي با لباس مرتب ، بودی کنیسع. دی را فراموش کنتی شکوه و شکا،یتندخوئ

 و وقت دی صحبت کنگریکدی با شتری بدی که با همسرتان در منزل هستی تا زماندی کنيزی خود برنامه ري در کارهادی کنی سع-

. دی را به همسرتان اختصاص دهيشتریب

ی نقاط منفینداشتن برخ:2 بخش

 که یی رفتارهاایبه خاطر اشتباهاتش ( و سوء ظن، سرزنش کردن همسر ینی بد ب،ی غر زدن، بدقول،ي لجبازر،ی تحقن،ی توهدروغ،

 ياری شما را کم کند و بسنی مهر و محبت و عشق بنکهی ا به جزگرانی کردن همسرتان با دسهیو مقا)  زندیاز خانواده اش سر م

.  نخواهد داشتيگری دامدی ببرد پنیب را از نی زوجنی ها در بمیاز حر

.  سازدی را متزلزل مینکارزندگی کند و ای گردد که متقابالً کار شما را تالفی می به دنبال فرصتزی شما نهمسر

 کجا؟ چگونه؟ همه وقت ـ همه ؟ی به ما بدهند کمی دارتوقع که می همان را بدهگرانیبه د: سدی نوی درکتاب خود می کارنگلید

. جا ـ همه قسم
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: زدن غر

. می زنی ما که غر نمندی گوی دهند و می مکرر و مداوم همان غر زدن است که اکثر افراد مدام تذکر ميتذکرها

.  به جز غر زدنستی نيزیچ اوست،ي درباره نقطه ضعف هااینداده و  که فرد انجام یی درباره کارهایمنف ومی مستقری غيرادهای ا-

. ستی غرزدن هرگز مثمرثمر ندی از او دارند و بدانیگذارند و احساس رنجش و ناراحتیکنند او را تنها می همه از فرد غرغرو فرار م-

.  کندی مجادی اتیعصبان و ی آزردگ،ي ناسازگاراد،ی عادت مضر و مخرب است که استرس و فشار زکی غر زدن -

 ساده تر اری دو نفر است و عنوان کردن آن مشکل معموالً بسنی بی مشکل ارتباطکی از وجود ی غرزدن اغلب نشانه واضحای نق -

. می و به هم زخم زبان بزنمی مقصر بدانی کوچک و جزئيزهای را به خاطر چگریکدیاست تا 

که به خاطر غر زدن همسرش : دی گوی کرده است میه و مغز او را متالش مرد با چکش بر سر همسرش زدکی هنگ کنگ در

.  مجازات زندان هم شدفی شامل تخفی شده است، و از طرف قاضی خشونتنیچنمرتکب 

 :دروغ

 دی به او دروغ بگوئيگری دلی دلای همسرتان تی به خاطر عصباندی مجبور شدي بهمراه خواهد داشت اگر روزي اعتمادی بدروغ

 جلب دی توانیشما اعتماد همسرتان را فقط با صداقت م. دی کنهی گفته و او را تو جي مناسب راستش را به ویتماً در فرصتح

. دیکن

:  داردی انواع متقاوتدروغ

 . کندی سرد و دردناك منع مقتی با گفتن حقگریکدی به نی توهای گریکدی دار کردن قلب حهیجرکه ما را از: زی دروغ مصلحت آم-

که .  به نفع خود از او سوء استفاده کندای دارد به شخص صدمه برساند لی فرددروغگو تمارایکه خطرناك است ز: بندهی دروغ فر-

.  و تقلب همراه استفی تحرای و ي پنهان کارایگاه با کتمان 

 ی و تقلب اطالعات جعلفیر تحر کند و دی نمانی فقط اطالعات را بدی گوی دروغ نمقتی دروغگو در حقي کتمان و پنهانکاردر

.  داردقتی حقی شود گوئی مانیب

 ی سخت مگرانی دي را براتی آنها وضعگری به عبارت دندی کند به آنها دروغ بگوی را وادار مگرانی اشخاص، دي رفتارهای گاه-

 توز نهی کای آزرده ،یما چقدر عصب شندی گوی را مقتی به شما حقی بدانند که وقتگرانیاگر د. ندی را بگوقتیکنند که به آنها حق

.  خواهند کرديری که شده جلوگیمتی از گفتن آن به هر قدی شویم

مانند مشکل . ندی گوی دروغ ملی دلی جهت و بی به دروغ گفتن معتاد هستند و مدام، بی از افراد هستند که به نوعی گروهی ول-

: دی گوی که ممیمر

 نی کنم مادر شوهرم بی تماس گرفتم منزل مادر شوهرم احوالپرسکروزیمثالً . لی دلی گفت آنهم بی دروغ میلی خنیحس

 نیا....  ورگاهی خراب شد و رفتم تعمنی گفت ماش؟ي کردری آمد خانه بهش گفتم دی آنجا بوده، وقتنی گفت که حسشیصحبتها

 نداشتم و خودم مرتب ی مشکلچی بود که من با خانواده همسرم هیدر حال

 ی دروغ می دانم ولی را مقتی دانست من حقی اکثر اوقات منکهی با الی دلی بیلیخ. میگفتم سر به مامانت بزن ی منی حسبه

 کارش نی اي برایلی دلچی موضوع باهاش صحبت کردم، هنی راجع به ای بعد از مدتی آوردم ولی نمنی حسي به رولیاوا. گفت

... دی گوی کردم دروغ میت دوستم داره احساس م گفی بهم می دروغ گفته بود که وقتبهم نقدریا. نداشت
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ینیبدب

. دیزی و سوء ظن بپرهینی بدباز

. دیری نگرادی مرتب از همسرتان ا-

. دی نشان ندهتی حساسي وي رفتارها و برخوردهاي رو-

.  کرددی نخواه که از اعتمادش سوءاستفادهدی تا به شما اعتماد کند، او را مطمئن سازدی به او اعتماد داشته باش-

.  اوستی شما در گرو خوشبختی باشد و خوشبختی او می و تالش شما خوشبختی و تمام سع-

 شهی باشد پس همی متی باشد منظور از بحث، صحبت کردن با آرامش و بدون عصبانی می راه حل مشکالت بحث منطقنی بهتر-

. دی بحث انتخاب کني زمان را برانیبهتر

:يرازدار

. دی بس که شعر معروف حافظ را بداننی هميه با رازدار رابطدر

 مگو ی خود هر چند که بتواناری خود با راز

 کن شهی انداری اری بود از ياری را اری

: دی گوی باره منی در ازی نفرانکلن

.  آنرا هرگز به دوستانت فاش مکني را از دشمنان پنهان بداري رازی خواهی ماگر

.  نمازی پرهستی خود نی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی به کسیکیاز نزد: دیگو ی افالطون منیهمچن

 :سهی مقاعدم

 ي که همسرتان روی مخصوصاً از کساندی نکندی و تمجفی تعرادی زگرانی که در نزد همسرتان از ددی مسئله توجه داشته باشنی ابه

 شما خواهد داشت که اکثر ی در زندگيادی زی منفراتی مسئله تأثنیاعدم توجه شما به .  با آنها رقابت داردایآنها حساس 

.  شما خواهد شدیندگ از آن متوجه شما و زیمشکالت ناش

 : مثالً

 حس حسادت همسرتان ختنی برانگ-

 عدم معاشرت همسرتان با آن فرد -

 و احساس نفرت نسبت به آن فرد نهی ک-

د  معذب شدن همسرتان در برخورد با آن فر-

...  شما با آن فرد وي حساس شدن همسر تان در برخوردها-

هرگز او را با . دینی ببشتریشما نقاط مثبت او را ب.  خواهد داشتيادی زی نقاط مثبت و منفها،ی بدها،ی خوبستی کامل ني فردچیه

 فرد نی و او را بعنوان برتردیافتخار کنبه انتخاب خود .  کندسهی مقايگری او را با دزی نی کسدی و اجازه ندهدی نکنسهی مقاگرانید

. دی گذارشیهای خوبي او را پايهایبد. دی خود بدانیزندگ

 دی داشته اي که در دوران مجردی رابطه عشقای عالقه نی کوچکترای که قبال خواستگار شما بوده اند لی هرگزدر مورد پسران فام-

. دیصحبت نکن
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 عالقه و رابطه ای کرده اند ي که قبالً از آنها خواستگارلی باشند هرگز در مورد دختران فام مسئله توجه داشتهنی به ازی نانی آقا-

.  داشته اند صحبت نکنندیعشق

:  کندی مانی بنگونهی اشتباهش را ایخانم

وع شد، که  شریمشکل ما از زمان. می داشتی خوبی با هم زندگمن، بود و خوش برخورد و کامالً محبوب خانواده ی اجتماعهمسرم

 بود و شوهر لکردهی تحصي کردم شوهر خواهرم فردی مفیمتاسفأنه من ندانسته مرتب از همسر خواهرم تعر. خواهرم ازدواج کرد

 ی به خانه پدر من نمست که شوهرخواهرم منزل پدرم ای باعث شد که شوهرم زماندهای ها و تمجفی تعرنیا.  کمالتشیمن تحص

 من با شوهر خواهرم ی معمولي از زدن حرفهای شود، حتی از خانه خارج مي به هر بهانه اندیایما باگر آنها بخواهند خانه .دیآ

... شودی میعصب

: از قهرزیپره

:  باعثرای زدی کنزی پرهي مدت زمان کوتاه به طور جدي برای حتی قهر کردن در زندگاز

.  و کدورت خواهد شدنهیک-

.  شودی عادت م کم کم بصورتی طوالني حرف نزدن ها-

.  کندی را فراهم مي مهری کم شدن محبت و بنهی زمجی و به تدر-

:  کندی مانی برضا

 کرد به ی را نداشت شروع می کردم، همسرم هم که اصالً تحمل قهر و کم محلی قهر مي مسئله انی سر کوچکترمانی زندگلیاوا

حاال .  آمدی جلو نمی آشتي براعی کردم مثل سابق سری قهر می وقت به مرور زمانیول.  کردن تا باهاش حرف بزنمهی گروالتماس 

 ي ماه هم طول بکشد براکی اگری و حتستی نالشی خنی کنم همسرم عی قهر می گذرد وقتی از ازدواجمان میهم که چند سال

.  شده استي عادشی من براي و قهر کردن هاي بازس همسرم لويطبق گفته ها.  گذاردی پا جلونمیآشت

: نگذاشتن همسرتنها

: دی عاشقانه هستی و طالب زندگدی خود عالقمند هستی به دوام زندگاگر

. دیزی بپرهي به طور جددی در منزل خود و در کنار همسر خود نباشنکهی از ا-

. دی با همسر خود برودی برویی اگر قرار است جا-

. دیسر خود باش با همدی دوستان بمانای اگر قرار است شب را در منزل پدر -

. دی چند روز همسرتان را تنها نگذاري تا حد امکان برا-

:  کندی مانی بنی چنیمانی با ابراز پشطاهره

 خواستم به همسرم ی خودم مالیبه خ.  ماندمی چند روز آنجا می اوقات حتیگاه.  رفتمی ازدواج کردم مرتب خانه مادرم میوقت

 ی کار من باعث منی دانستم ای نمیول.  توانند تحمل کنندینم من را ين عالقه دارند و دورو خانواده اش ثابت کنم خانواده به م

 جبران نمانده است، از ي برای راهگریحاال د. باز شود...  واكی و ترگاری دوستانه و کم کم سيهاینی همسرم به شب نشيشود که پا

.  برد فقط با دوستانش و بسیماندن من در منزل لذت نم

.  را باختممی پا افتاده زندگشی مسئله به اصطالح خودم پنیها به خاطر هم تنمن
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 شودی می روابط زناشوئمی که باعث تحکییرفتارها:3بخش

هر چند ( آنها ي رفتارهادی باشنی اگر از ابتدا بدبدی با خانواده همسرتان برخورد کنینی از همان ابتدا با حس خوش بدی کنیسع

.  خواهد بودندی شما ناخوشايبرا) هم که خوب باشد

: دی گوی مصنم

 دو نی ازدواجم به اي گوشم خوانده بودند که مادر شوهر بدجنس و خواهر شوهر حسود، از همان ابتداي بس خاله ها و مامانم تواز

 مانیه من زندگبه خاطر عملکرد اشتبا.  خواستم حرف آنها باشدی نمی آنها به صالحم بود وليهر چند حرفها.  بودمنینفر بدب

 و ي داورشی که چطور با پدمیحاال بعد از سالها فهم.  کردندی کمکم مرخواهانهی بازهم خنها آی شد وليادی زي هابیدچار آس

.  کردمرهی جا رابطه خودم با آنها را تیقضاوت ب

.  برعکسای و تی اهمی از نظر آنها بی مهم باشد ولاری از نظر شما بسیممکن است مسائل*

 و همانگونه که دی آنها محتاطانه رفتار کني تا شناختن رفتارها و اخالقهادی کنی سعدی خانواده باکی در دی بعنوان فرد جدشما

. دی با شما رفتار کنند شما با آنها رفتار کندیدوست دار

 ی در مقابل رفتار آنها تالفچگاهی هدی اگر نتوانستدی کنهی توجینی خود با خوش بي شما را ناراحت کرد براي رفتارایاگر برخورد * 

. دی زدن را کنار گذارهیطعنه و کنا. دیری نگشیو انتقام را در پ

.  توانند دوست بدارندی که نمدی واگذار کنی و تنفر را به کساننهیک: کتورهوگوی گفته وبه

. دیا  رفتار بد آنها شده که متوجهدیاوری خود ني سکوت است و به روگرانی عکس العمل در مقابل رفتار بد دنیبهتر

: دی ادهی شنحتما

.  استری از شمشزتری تی کم محلغیت

 کنی لدمی نادم نگردچگونهی من از سکوت هی عادت کنی پسر من مراقب باش که به خاموشيا:  کندی به پسرش سفارش ملقمان

.  بردمیمانی وقت سخن گفتم و پشاریبس

.  همسر شما هم خون آنهاسترایز.شودمهر شما در دل او کمتر شودی مباعث نیادینکن ییخانواده اش بدگوهرگز نزدهمسرتان از* 

.  و به مرور زمان متوجه خود شما خواهد شدشی از پشی بدی کنجادی در دل او ای به واسطه بدگوئدی خواهی که شما مي انهیک

 اشتباه خانواده شماست نی هم متقابال منتظر کوچکتر همسرتاندی بگردي و بهانه ارادی مرتب به دنبال اياگر شما در خانواده و* 

. ازاردیتا شما را ب

.  نکندی در مورد خانواده شما بدگوئدی و قاطعانه از او بخواهدی کنهی کند او را توجی میاگر همسرتان از خانواده شما بدگوئ*

 شما به خاطر رفتار آنها شما را سرزنش کند  همسري است که ممکن است روزي خانواده شما به گونه اي رفتارهادینی بیاگر م*

 با عنوان دفتر خاطرات ي آنها را در دفتردیاوری خود ني هرگز به رودینی بی را که احتماال از خانواده او ميندی ناخوشايرفتارها

 برد شما ی سوال مریز آنها را ي همسرتان مرتب خانواده شما و رفتارهايو اگر روز)  خاطرات خوشراهالبته بهم (دیسی بنویمتاهل

 و با اوردمی تو ني هرگز به روی ولدمی را از خانواده تو دیی من هم بارها و بارها رفتارهادی با نشان دادن آن دفتر بگوئدیتوانیم

.  شماشرمنده شده و هم شی متوجه اشتباه خوشانی هم انکاریا

 و در دیصبر و تحمل داشته باش. دی سوال ببرریل خانواده او را ز که همسر شما گفت شما متقابال کي مسئله انی با اولدی نباالبته

. دی از خود نشان ندهی عکس العملچی هتیعصبان

.  استقی عقل و نشانه توفي ترازويصبور)ص( فرموده حضرت محمدبه
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 رایز. دی نکنی بدگوئایو  شما و آنها بوده نزد همسرتان صحبت نی که احتماال بی مشکالتایهرگز از خانواده خود و برخوردها و * 

. دی ببرنیخانواده خود را از ب او ونی بتیمیصم کند ونیتوه به خانواده شمای براحتندهیآشود که همسر شما دریشما باعث منکاریا

:  دوستاننی خانواده خود و خانواده همسرتان و در بنی داشت در بدی خواهزی نی که فرزندانندهی دو نفره و در آیدر زندگ* 

. دی با احترام با همسرتان صحبت کن-

. دیزی مورد بپرهی بي های از شوخ-

. دی صدازدن او استفاده کني و محترمانه برازی از کلمات محبت آم-

. دی نشان ندهی عکس العملچی هگرانی از او سر زد در مقابل دی اگر اشتباه-

.  گذشت از خطاي نه قسمتش رو واست محبت ي قسمت روکی یدوام زناشوئ:  است کهي اسکاتلندمثل

) تانی خانواده هایحت (دی بازگو نکنگرانی دشی مسائل و مشکالتتان را پ-

. دی را بگوئشیهای محاسن و خوبشهی همدی بازگو نکنگرانی و نقاط ضعف همسرتان را نزد دهای بد-

.  کنندی از همسرتان بدگوئدی اجازه ندهزی نگرانی به د-

. دی و اشتباهاتش را بازگو نکندینزد بچه ها سرزنش نکن هرگز همسرتان را -

 حق با او ی اگی حتدی و حق را به همسرتان بدهدی فرزندتان نشوی آمد هرگز حامشی پی همسر و فرزندتان مشکلنی اگر ب-

. دی حل بهتر اختالف کمک کني و به او برادی با او صحبت کنیینباشد، در تنها

.  مورد کنندی بيهای شوخيبا و وی احترامیب ونی به همسرتان توهی براحتگرانیدشودیشما باعث م مسائل توسط نی اتی رعاعدم

 ي و به گونه ادی کنهی رفتارهمسرتان را نزد آنها توجدی کنی سر زد که خانواده شما را ناراحت کرد سعیاگر از همسرتان اشتباه*

. دی کنری آنها تعبيخوب برا

 و با ی و ناراحتتی که در هنگام عصبانیی مخصوصاً حرفهادی منتقل نکنیاز خانواده به همسرتان حرفاز همسرتان به خانواده و *

البته شما با همسر و خانواده خود دوست و . دی کنانی باشد بنی طرفندیخوشا که يحرفها را به گونه ا.  شودی مانیخصومت ب

.  نشودجادی ای تا خصومتدی کنانی را از قبل ب آنها حساس هستندي رودی دانی که میی و رفتارهادی باشیمیصم

. دی نکنی دخالتچگونهی کرد شما هدای پی همسر شما با خانواده اش مشکلکهیدر صورت* 

: دی گوی باره منی در ااکرم

سرم  همانی منی کردند ناگفته نماند که در ادای با هم مشکل پی کردند، بعد از مدتی کار می که با پدرش بطور شراکتهمسرم

 جلوه دادن تی اهمی من در آرام کردن همسرم و بی سعانی منی در ای کرد و من هم به شدت ناراحت بودم، ولی ضرر مالیلیخ

 به پنج سال گذشت و ما از کینزد.  به آنها نزدمی من هرگز حرفی به همسرم شد وليادی زي هانی توهنکهی مسئله بود، با انیا

 پدر و مادر همسرم به منزل ما آمدند و اختالفشان را با همسرم حل کشبی نکهی تا امیده بود با مشکل مواجه شیلی خیلحاظ مال

.  کردندی منی هستم تحستینکه خود ساخته و با شخصی الی کردند و مرا به دلی می مرتب از من عذرخواهانی منیکردند و در ا

 دی بدانخود آنها را مانند خانواده دیا با خانواده او رفتار کن همسرتان با خانواده شما رفتار کند شمدیهمانگونه که دوست دار* 

 متقابالً به دی و از او بخواهدیبه خانواده همسرتان احترام بگذار)  انددهی او زحمت کشي مانند خانواده شما برازیخانواده او ن(

. خانواده شما احترام بگذارد

. ي کرد و با هر کس چنان رفتار کن که از او توقع داریو خواه کن که وقت مردن آرزیچنان زندگ: دی گوی موسیکونفوس

http://www.mihandownload.com/


.کتابخانه آریا....... www.aryapdf.com…… زینب صفري.زندگی عاشقانه- انتخاب عاقالنه

23

 آنها يو خانواده ها و رفتارها. دی نکنی از خانواده خود نزد خانواده همسر بدگوئنیاز خانواده همسرتان نزد خانواده خود و همچن*

. دی نکنسهی مقاگریکدیرا با 

:  کندی مانی بنگونهی را اشی تجربه تلخ زندگفاطمه

 يدی شدي مادرم باعث شد دعواي دخالتها و برخوردهایپس از مدت.  دادمی خانواده همسرم را به مادرم گزارش مي رفتارهاتبمر

 االن ی کردم ولی من با آنها آشتلی قهر خانه مادرم بودم با وساطت چند تا از بزرگان فامی دو خانواده بپا شود، من هم مدتنیب

.  کنندیهم قهرهستند و رفت و آمد نم اچند سال است که دو خانواده ب

 اگر آنها دی حرف نزنيگری دشی از آنها پکی کدام چی و از هدی نکنی بدگوئيخانمها هرگز نزد مادرشوهر، خواهر شوهر و جار* 

. دی و اظهار نظر نکندی کنند شما به اجبار شنونده باشی میهم بدگوئ

.  کنندتی مسئله را رعانیم و باجناق ا رابطه با پدر خانم، برادر خانزدری نانی آقا-

:  کندی مانی بنگونهی را اشی تجربه زندگمهسا

 ی زود با کسیلی برادر شوهرم ازدواج کرد من که خنکهی برخوردار بودم تا ای خاصتی سال در خانواده همسرم از محبوب10 من

 رفتار خانواده نی و حساس بود و از کوچکتر زودرنجیلی ام دوست شدم او که کوچکتر از من و خي شدم با جاری میمیصم

 ي سال بر من گذشته بود با تمام اعتماد10 هر آنچه که در ? هم متقابالمن.  کردی متی من شکاشی شد پیهمسرم ناراحت م

ال،  دعوا و جار و جنجی من را به خانواده همسرم گفت و بعد از کلي ام همه حرفهاي جاری گفتم ولی مشیکه به او داشتم برا

.  من رو ندارددنی چشم دچکسی هگریحاال د

 شما ی در زندگدی اجازه ندهگرانی وجه به دچی به هی ولدی استفاده کنگرانی داتی از تجربی در زندگدیشما عاقل و بالغ هست* 

. دخالت کنند

.  آوردیر م بای گرانمتی خود را با قنی که محصلستیتجربه مدرسه ا: دی گوی در رابطه با تجربه منیفرانکل

 ي مگر فرددی صحبت نکنی مورد با کسنی در ادی آنرا حل کندی که با همسر خود نتوانستدی شدی خود دچار مشکلیاگر در زندگ*

 مشاور مراجعه کی به دی نکرددای را پي فردنی خود چنیکیاگر در نزد.  کندکمک تا به شما ی و منطقمی طرف، فهیآگاه، رازدار، ب

. دیکن

 نسبت به فرزندتان، در برابر پدر و مادر خود ، پدر و مادر همسر گر،یکدی در قبال یفی و وظاتهای مسئوليکسریرتان شما و همس*

. دی نحو ممکن انجام دهنی و آنها را به بهتردی خود را بشناسفی حد و مرز وظادیبا. دی دارکانی و نزدشانیو خو

  

: همسر و فرزند*

 او دی جديای کند، دنی است که زن بعد از بچه دار شدن شوهر را فراموش منی شوند ایوبرو م با آن رنی از زوجی که بعضیمشکل

 ی اش مافتهی زن همه وقت خود را صرف بچه تازه تولد یوقت.  شودی از حد بچه مشی و مراقبت بیدگی رسدشی جدیو سرگرم

.  در خانه هستوهر هم به نام شی برد که کسی مادیکند، از 

 به بچه از ته قلب و با یدگی رسی ول،ی و رغبت باطنلی مي نه از رود،ی آی درمفهی زن از مرد، به صورت وظيها مراقبت یوقت

.  رسدی و تفاوت به مشامش می نامهربانيشوهر بو. ردی گیتمام وجود صورت م

.  خود را وفق دهدد،ی جدطی با شراي به خانمها فرصت دهند و به همسرشان کمک کنند تا وی هم مدتانی آقاانی منی ادر
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 : نیاحترام به والد*

.  کندی و زبر مری را زی پدر و مادر زندگي است که دعاقتی حقکی بلکه ستی شعار نکی نی که ادی دانی محتما

 ...) وی روح،ی مال،ی منطق است، مشکالت زندگی که به نظرتان بیی حرفهات،یعصبان. (دی احترام آنها را حفظ کنیطی در هر شرا-

 هی شما قابل توجي باالتر برانی آنها در سنتی شما با آنها، کهولت سن آنها، حساسی آنها به علت تفاوت سني رفتارهای برخ-

. ستندین

:  در هر حالیول

. دی مراعات حال آنها را بکن-

. دی بعد از ازدواج مرتب به آنها سر بزن-

. دی احوال آنها شويای و جودی به آنها تلفن بزن-

. دی ابراز محبت کنشی از پشی به آنها ب-

 . دی آنها را به منزل خود دعوت کن-

. دی بروحی با آنها به گردش و تفر-

. دی و با احترام با آنها صحبت کندی به نظرات آنها احترام بگذار-

.  شما را به همراه خواهد داشتتی موفقدی باشمطمئن

 ندارد ری است که تعمی شکستيریپ

   ندارد ری پکی شود آن خانه که رانیو

  :نکهی آخر احرف

 بر اختالف و لی تفاوتها دلنی ایول. آنها فقط با هم فرق دارند. ستندی بدتر نای بهتر يگری کدام از دچیه.  و مردان متفاوت اندزنان

.  رودی مانی تفاوتها از منی گذشت، صداقت، احترام و تواضع ای بلکه با کمستندی نيناسازگار

 به جز ستی نيزی که ازدواج چدی نکنراموشف

. برداشتن تفاوتهاانی شدن زن و مرد، با از میکی

.پس در زندگی، براي یکی شدن و یکی ماندن تالش کنیم

vahideh:کاري از
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