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 :مقدمه 
 

در هـيچ يـك از آشـورهاي پيشرفته جهان محدوديتي براي روابط بين دختران و          
پسـران تعـريف نشـده اسـت ولـي در اغلـب آشورهاي در حال توسعه و عقب             

پيشرفت به راستي شايد   . افـتاده به اين روابط به ديد يك تابوي نگاه مي شود           
ه ترين نياز بعضـي آشـورها بـه دلـيل اين آزادي و قانون مند آردن پيش پا افتاد              

در آشـور مـا روابـط بـين دختران و پسران اغلب به صورت               . هـر انسـاني اسـت     
مخفـي از ديـد خانـواده ها انجام مي گيرد و البته قانون بسته جامعه هم مزيد             
بـر علـت اسـت تا اين روابط حتي براي جوانان هم به صورت آاري عجيب و دور        

گر از مسايل و موانعي آه    ا. از ذهـن و همـراه بـا هـيجان و ريسـك صـورت گيرد               
جامعـه و خانواده با تعصبات و خرافات و جهالت خود براي جوانان به وجود آورده          
است بگذريم، به مسئله ديگري پي ميبريم آه نداشتن منابع گاهي دهنده به       

لـي آگاهــي  جـوانان بـراي وارد شـدن در ايــن روابـط اسـت، روابطـي آــه بـه دلي       
ل مي  و حتي افسردگي جوانان تبدي نـا اميدي  بـه شكسـت،  نداشـتن شـخص   

اطـالع دادن بـه جوانان براي حضور در چنين روابط سبب آينده بهتر براي              . شـود 
جامعـه مـا مـي شود، متاسفانه اين اطالع رساني توسط خانواده ها و جامعه                 

 .بسته ما انجام نمي گيرد و به معضلي براي جوانان بدل شده است
طـبع نرسيده است و آما اينكه معضل       ه  در حـال هـيچ آتابـي در ايـن عرصـه بـ             

جهـل در روابــط باعــث شكسـتهاي فراوانــي بــراي جـوانان مــي شــود و هــر روز    
تـنها منـبع براي اين روابط   . قربانـي هـاي جديـد از نظـر عاطفـي پـيدا مـي آـند          

سـايتها و وبالگهايـي هسـتند آه آم و بيش در مورد اين مسايل مطالبي ارايه          
 .گردآوري آرده امعزيزان  را براي شما ها آنالب مطمي نمايند، آه نمونه از

بـه امـيد روزي آـه در آشـور ما نيز به اين روابط به ديد نياز هر فرد نگاه شود و                
افكـار سـنتي و جهالـت بـار از بـين بـرود و به اميد اينكه هر فرد در زندگي خود                    

 . را بچشد واقعيطعم شيرين عشق
 

   محمد فر
Mohamad.Far@Gmail.com 
http://partoflife.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  آغازشگر براي دوستي10

 

دن در يك رستوران، خور  ممكن است درحال گذر از يك خيابان، مشغول غذا .هرگز متوجه نخواهيد شد چه وقت مي تواند اتفاق بيفتد
دختري زيبا آه حسابي . قدم زدن در يك باشگاه شبانه و يا درحال خوش و بش با دوستـتان بـاشـيـد آـه نـاگـهـان او پـيدايش مي شود

با او چه آاري خواهيد آرد؟ بايد قدم پيش گذاشته و  پس بـراي ايـن منـظــور .و دوست داريد با او صحبت نماييد نظر شما را جلب آرده
 .حـرف بزنيد

 به شـمـا ارائه ميدهيم تا  اگر ياد نگرفته ايد آه چگونه به دختر مورد عالقه خود نزديك شويد، ما در اين قسمت چنـديـن روش عـمـلي
 .اطالق خواهيم آرد" يـخـشـكن"به اين روشها در اصطالح . به راحـتـي بـتـوانـيد با همسر دلخواه خود ارتباط برقرار نماييد

: پيش از شروع بايد تشخيص دهيد آه در چه شرايطي قرار داريد. سالح اصـلي هـمـواره هـنـر سـازگـاري و انـطـبـاق پذيري خواهد بود
 ".سرد"يا " گرم"

چراغ ) مانند حرآات چشم و زبان جسماني (هنگامي است آه او شمـا را مـورد توجه قرار داده و با يك سري از عالئم موقيعت گرم 
 .  را نشان داده استسبز

اين موقيعت آمي مشكل . زماني است آه آشنايي قبلي با هم نداشته و اين اولين برخـورد شـمـا محسوب مي گرددموقيعت سرد 
 .تر به نـظر ميرسد چرا آه به عالقمندي او نسبت به خود مطمئن نيستيد

 :اآنون به يخشكن ها ميپردازيم

 10شماره 

هميشه . تا زماني آـه خـود را به او معرفي نكنيد، متوجه وجود شما نـخـواهد شد. سيار واضح استب  خودتان را معرفي آنيد
 .بسمت وي قدم برداشته و خود را معرفي نماييد" تـصـادفـا. دوستي ها با يك معرفي ساده و صميـمـي شـروع مـي گـردنـد

 ."از ديدنتون خوشحالم. من آرش هستم"    بگوييد

 ."فكر نميكنم همديگرو بشناسيم. من آرش هستم "

 9 شماره

چه در رستوران باشيد، چه در رستوران و چه در باشگاه شبانه، يـكـي از يـخشكـنـهـاي معروف، خريدن يك    برايش آبميوه بخريد
ال نوشيدن آن بـوده از گارسون بخواهيد يـك نـوشيـدنـي ديگر مشابه با آنچه آه قبال روي ميزش در ح. نوشيدني خنك براي او ميباشد

. برايش بياورد) و يا اگر مي خواهـيـد خيلي پر جنب و جوش باشـيد مـشابـه بـا نـوشـيـدنـي آه خـود شما در حال خوردن آن هستيد ( 
ـما به از گارسون بـخـواهيد آـه حت. سيني اين نوشيدني را با تكه اي آاغذ حاوي مطلبي با مزه به همـراه شماره تلفن خود مزين آنيد

. هنگام خارج شدن از محل آنار ميز او توقفي آوتاه نموده و خود را به مي معرفي آنيد. او اطالع دهد آه آن نوشيدني از طرف آيست
 .اين برخوردي شجاعانه است، بدون ابراز خشونت



  ."اميد وارم از نوشيدني لذت برده باشيد"  بگوييد

 ."ما هم خوشتون ميادفكر آردم ش. اين نوشيدني مورد عالقه منه"

 8شماره 

به اين موضوع پي ببريد، پس چرا از همان ابتـدا سـؤال نمي آنيد؟ بياد  خواهيد خواست آه شما زماني  بپرسيد مجرد است يا خير
 و واضح اگـر فرد خوش تيپي بـاشـيـد، احـتـمال ايـنكه او مثبت تر. داشته باشيد آه اين در هر شرايطي، يك حرآت شجـاعـانـه اسـت

هميشه رك  در هر صورت در اين برخورد الزم است. تر عمل نمايد بيشتر خواهد شد و اگر نه، ديليلي خواهد بود براي دوستانه تر بودن
اگـر گـفـت آـه مجرد نيست، و يا اگر بشما عالقمند نباشد، بسرعت متوجه . او نيز رك و با صـراحـت خواهـد بود. و با صراحت باشيد

پـرسـيـدن از يك غريبه آه آيا دردسترس هست يا خير، بالفاصله منظور و هدف شما را آشكار نموده و هرگونه سوء تعبير . دخواهيد ش
 .را از بين خواهد برد

 "قبل از اينكه اسمتونو آه ميدونم به قشنگيه خودتونه بپرسم، مي خواستم بدوم مجرد هستيد؟" بگوييد

 "اشيد؟اينقدر خوش شانس هستم آه مجرد ب "

 7شماره 

قدم برداشتن به طرف يك . اين طرز برخوردي است بـراي افـرادي آـه مـايـلند بـيشتر از اينها رك و با صراحت باشنـد  بي پرده باشيد
او ممكن است اعتماد بنفس شما را نشانه . زن و نشان دادن صراحت و بي پردگي مي تواند به عـنوان يـك جذاب آننده قوي عمل آند

 .بر ارزشتـان براي صحبت آردن قلمداد آنداي 

   "اسمم آرشه، اسم شما چيه؟. داشتم دنبال بهانه اي بـراي بـاز آردن صحبت ميگشتم، ولي چيزي پيدا نكردم"   بگوييد

 "اشكالي نداره اگه به شما ملحق بشم؟ " 

 6شماره 

از آنها براي باز آردن . ا چـيـزهايـي وجود خواهد داشتهرآجا به او برخورد آنيد، پيرامـون شـم  محيط اطراف را توصيف آنيد
اين راه آار محدود به . به محيط اطراف خود نگاه آرده و موضوع جالبي را براي گفتگو انـتـخـاب نـمـايـيـد. صحبت استفاده آنيـد سر

د جـمـله اي بـه وي بگوييد آه تنشها و ، مي تـوانـي اگر متـوجـه شـديد فردي روز سهتي را در محل آارش گذرانده. اشياء نميگردد
با اين حـال قـبـل از . آند  و سـر صحبت را باز سـبـك اين باعث مي گـردد آـه او خـودش را. خستگي ها را از تـنـش بـيرون آند

 .مـراجـعـه بـه او، مـطـمـئـن شويد آه سرش شلوغ نباشد

  " قشنگهمن اين آهنگو جاي ديگه اي هم شنيدم، خيلي"   بگوييد

 )اگر خسته بنظر ميرسيد، با گوشه و آنايه به او بگوييد" ( بنظر ميرسه آه روز خيلي خوبي داشتي "

 5شماره 

 ثانيه بعد 30مشكل ترين قسمت يك يخشكن بكار گمـاردن آن بـراي آغـاز نمودن محاوره اي است آه    سؤالي سرگشاده بپرسيد
" خير"يا " بله"ري از چنين وضـعيـتـي، اقـدام بـه پرسيدن سؤالي نماييـد آـه پـاسـخش بـه براي جلوگي. از شروع شدن، خاتمه نپذيرد

 .ختـم نـشده و احـتياج به بسط بيشتري داشته باشد

   "خوب، سرگرميات چيا هستن؟"  بگوييد

 "خوب، آخر هفته ها چطوري خودت مشغول ميكني؟ "

 4شماره 

و جذابيت زيادي  شده و  با اينكار به صـورتي موزيانه باعث متعجب ساختن وي يهمان آنداز او بخواهيد شما را به يك نوشيدني م
 .در نزدش پيدا خواهيد نمود

  " يه نوشيدني مهمونم آني؟ بهت ميگم چرا، ولي چطوره ازت بخوام"    بگوييد



، پس ازت ميخوام آه اينبار شما منو هميشه تو فكر اين بودم آه منصفانه نيست آه هـميشه من بـراي آـسي نوشـيـدنـي بخرم "
 "مهمونم آني و قول ميدم لطفتو جبران آنم

 3شماره 

با اين حال آنها براحتي . بر همگان معلوم است آه زنان دوست دارند مورد تعريف و تمجيد قرار بگيرند  تعريفي صادقانه از او بنماييد
گذشته از اينكه درچه شرايطي قرار داريد، هميشه بايد . يا از روي رياآاريميتوانند تخشي دهند آه صادقانه از آنها تعريف ميشود و 

اين ميتواند بسته به زبان جسماني او، تعريف و تمجيدي مخاطره آميز و يا خودماني .موضوعي قابل قبول براي تعريف و تملق پيدا آنيد
 .باشد

  "خيلي باهوشي...جالبه آه متوجه اون شدي"   بگوييد

                                                                             "ن و جذابي داريخنده شيري "

 2شماره 

اغلب افراد بالفاصله جواب سالم . همانطور آه از آن بر مي آيد، از ايـن طـرز برخورد آالسيك معموال چشم پوشي ميگردد  سالم آنيد
سالم، . با اينحال جواب سالم مي تواند در را بـراي آغـاز سـخن باز گرداند. اآت اينطور ايجاب ميكندرا ميدهنـد آه تـصور ميـكنند ادب و نز

 .براي گفتگو با افراد نا آشنا ميشود شروع آننده اي ساده است آه باعث ايجاد جرات

 !"سالم"  بگوييد

 1شماره 

زنان عاشـق . ن بـصورت معجزه آسايي باعث شكستن يخ خواهد شدوادار آـردن او بـه لبخند زد   او را به لبخند زدن وادار نماييد
 .خوش مشربي باعث جذابيت بيشتر مردان ميشود. مـرداني هستند آه بتــوانند آنها بخندانند

  " ثانيه بخندونمت5شرط مي بندم ميتونم در عرض "  بگوييد

 "دوست داري يه جوك بامزه برات تعريف آنم"

  

  آمي يخ بشكنيد

نكـتـه ايـن است آه . ر آارتان باشيد، چه مشغول بازي و يا در حال گردش، ممكن است با دختر مورد عالقه خود روبـرو شـويدخواه س
 . هميشه آرام و صادق باشيد. فقط بايد بدانيد چه آاري را و در چه زماني انجام دهيد

 . تر به دنبال همسر مورد عالقه خود بگرديداگر فردي جواب رد به شـما داد، نـا اميد نشده و با اعتماد بنفس بيش

 

  تيپ از آقايوني آه خانمها نمي توانند در مقابل آنها مقاومت آنند7

گــروه خاصی از  در ارتـبـاطات خود با خانم ها از سایرین موفق تر هستـند؟ آیـا تـا به حال فکر کرده اید که چرا هميشه بعضی از مردها
چهره های زیبا و یا تناسب اندام  نمـی تـوانند از آنها اجتناب کنند و این امر هيچ ارتباطی به  ها به هيچ وجهمردها وجود دارند که خانم

 . آنها ندارد

کشيده می  اخالقی مردها عالقمند هستند و طبيعتا بـسـمت کسانی حقيقت این است که خانمها به گروه ویژه ای از خصوصيات
 . شندشوند که آن ویژگی ها را دارا با

برای شما ذکر  توضيح آنکه چرا خانم ها عاشق این خصوصيات هستند را و" ایده آليستی" مورد از این ویژگی های 7در این قسمت 
شاید برخی از این صفات مناسب حال . البته نباید خود را به یکباره تغيير دهيد و و شخصيت خود را به طور کامل عوض کنيد. می کنيم

 .  داشته باشيد که خانم ها به سادگی متوجه تناقض موجود در شما خواهند شدشما نباشند، توجه



از بين تمام ویژگی ها چند موردی را که بيشتر با شما سازگاری دارد، انتخاب کنيد و سعی کنيد هر یک از آنها را در وجود خود پرورش 
 با نگاه کوتاهی که به این مقاله می اندازید متوجه خواهيد شاید در حال حاضر هم بعضی از آنها در وجود شما یافت شود اما. دهيد

 . شد که خانم ها به دنبال چه چيزی در شما هستند، این امر موفقيت شما را تضمين خواهد کرد

  مرد رمانتيک-1
  ـــــــــــــــــــــــــ

 بر سر ميز آقایی که به عشق کالسيک اعتقاد داشته باشيد، دائما برای او گل و شکالت بخرد،
چشمان   بگيرد، بهتماس تلفنی  ، برای اینکه نشان دهد به یاد اوست با ویشمع روشن کندشام 

 .  خود را به بيرون بریزداحساسات قلبی  وبانوی خود خيره شود

 خانم ها نياز دارند که مورد احترام قرار گيرند و یک مرد :چرا این مرد غير قابل اجتناب است
 که به خود می گيرد به ژست های رمانتيکی این مرد با. رده می سازدرمانتيک این نياز زن ها را برآو

او نشان می دهد که دوستش دارد، و در مقابل خانم نيز برای تالفی گرایشات رمانتيک خودش را در 
 . طبق اخالص قرار می دهد

 فس مرد با اعتماد به ن-2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  می شناسند وفرد مثبت  کامل دارد، مردم او را به عنوان یکاعتماد او کامال مطمئن است و به خود

البته توجه داشته باشيد که مردهای خودبين و از خود راضی شامل این ( تجلی قدرت و اراده است 
 نمی ورزند و اصال احساس نمی کنند حسادت به ارتباط خانم ها با سایر مردها) گروه نمی شوند

 . وستان مذکر و یا همکاران خانم تهدید شوندکه ممکن است به وسيله د

اگر خود را بزرگ تصور کنيد بدون شک چنين تصوری .  زن ها جذب مردهای مطمئن می شوند:چرا این مرد غير قابل اجتناب است
باعث می شود که یک مرد با اعتماد به نفس به دنبال تایيد و تمجيد خانم ها نيست و همين امر . در فرد مقابل نيز ایجاد خواهد شد

 . آنها قرار بگيرد بيشتر مورد توجه

  مرد هنرمند-3
 ـــــــــــــــــــــــ

یک مرد هنرمند خودجوش که در حال زندگی می کند و برای اظهار عشق و عالقه اغلب از خالقيت خود استفاده می کند مثال برای 
 . خانم شعر می سراید و یا یک نقاشی زیبا می کشد

 تمام زن ها دوست دارند احساس کنند که خاص و بی همتا هستند و چه راهی بهتر از اینکه :د غير قابل اجتناب استچرا این مر
او شيفته ذهن خالق مردهای هنرمند است خصوصا هنگاميکه او را نيز با هنرشان در می . شما او را الهه و منبع الهام خود قرار دهيد

 .آميزند

 

  مرد خارجی-4
 ـــــــــــــــــــــــــ

روابط . او دید متفاوتی نسبت به دنيا دارد. این مرد از یکی از کشور های دور دست خارجی می آید و دارای لهجه شيرینی است
اجتماعی و رفتارهای روزمره اش اندکی عجيب و غریب به نظر می رسند اما با وجود همه این حرف ها باز هم به دل می نشيند و 

 البته برای اینکه جزء این دسته محسوب شوید حتما الزم نيست که خارجی باشيد بلکه اگر با چند زبان مختلف .بسيار جذاب است
 . آشنایی داشته باشيد و زیاد سفر کنيد همان مقدار محبوبيتی را که یک خارجی می گيرد می توانيد به خود اختصاص دهيد

هيچ چيز دیگری نميتوانم در این مورد ذکر .  جاذبه و گيرایی، جاذبه و گيرایی جاذبه و گيرایی،:چرا این مرد غير قابل اجتناب است
اي با لهجه اي زيبا است که خانم ها را جذب می کند و مرد مورد نظر را برای او دلکش و فریبنده می سازد و  تنها راز، گفتن جمله. کنم

البته تمام جاذبه های دنيا در مقابل قرار گذاشتن . نيا کنجکاو هستنداغلب نيز خانم هایی این مرد ها را انتخاب می کنند که در مورد د
  .با یک چنين مردی هيچ است

 )به آنها پسرهای شر هم گفته می شود( مرد آزاد و رها -5
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيد و بندها آزاد هستند و اجازه می دهند که باد آنها را به هر کجا که می خواهد ببرد که معموال هم به مکان این دسته از مردها از 
او موتورسواری می کند، از کار خود می زند تا با شما در کوچه ها پرسه بزند، نگران . های جالب و سرگرم کننده ای کشيده می شوند

 . ته استآینده نيست و به پيش روی خود چشم دوخ



او عاشق ) البته در حد معقول( تمام خانم ها تا حدی خواستار یاغی گری و سرکشی هستند :چرا این مرد غيرقابل اجتناب است
روح سرکش این مرد شادابی و جوانی را به . آزادی و رهایی این مرد می شود و آرزو می کند که روزی خودش هم بتواند این طور باشد

 . هرچند می داند که هيچ گاه واقعا موفق نخواهد شد- کند و خانم هم هميشه در تالش برای رام کردن اوسترابطه شان اضافه می

 بامزه/ مرد زیرک-6
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 این مرد باعث می شود. صحبت های این مرد انسان را به وجد می آورد او تنها مردی است که  به حرف های شما نيز گوش می دهد
او برای جذب خانم ها از سياست . که خانمش بخندد و با احساس شوخ طبعی و بذله گویی خود برای او شادی به بار می آورد

این مرد می تواند ساعت های متمادی با خانم گفتگو کند بدون اینکه او را خسته و کسل . خنداندن و سرگرم کردن استفاده می کند
 . کند

 می کنند و عضالت محکم بدنتان نرم می شوند ريزش  با گذشت زمان موهای شما شروع به:اب استچرا این مرد غيرقابل اجتن
ط است، اگر به او گفتگو و تبادل نظر عامل مهمی در ادامه ارتبا. اما اگر بتوانيد او را همچنان سرگرم نگه دارید برنده ميدان خواهيد بود

 . نشان دهيد که دارای این ویژگی می باشيد او خيلی سریع به دام غالب شما اسير می شود

  مرد با مالحظه-7
 ـــــــــــــــــــــــــــ

او مردی است که در ماشين را باز می کند، صندلی را برای او بيرون می کشد، پول شام را حساب می کند، مطمئن می شود که 
م  حتما دسر خود را سفارش دهد و هميشه با یک بيان منطقی و مودبانه برای بيرون رفتن از او در خواست می کند، هنگام خان

بازگشت او را تا درب منزل همراهی می کند، برای احساسات او ارزش قائل است و می داند که چه موقع برای رفتن به منزل آمادگی 
 . دارد

.  غافلگير شدید؟ احتماال فکر نمی کردید که یک مرد خوب و با فکر مورد توجه خانم ها قرار بگيرد:اب استچرا این مرد غيرقابل اجتن
زمانيکه زن ها مردهای بد و بی ادب و شرور و کسانيکه به خود زحمت تلفن زدن را هم نمی دهند و بسيار بی توجه هستند را 

البته خانم ها نيازمند رشد عقلی و بلوغ فکری هستند تا بتوانند به این . ی چينندمالتقات می کنند، مجددا اولویت های خود را از نو م
اما باالخره تمام دخترخانم ها متوجه می شوند که مردی را باید انتخاب کنند که با آنها در طول یک رابطه دراز . نتيجه دست پيدا کنند
 . مدت خوب رفتار کند

 
 نکته قابل توجه
  ــــــــــــــــــــــــ

در اعمال هيچ کدام از خصوصيات اخالقی مذکور زیاده روی به خرج ندهيد و سعی نکنيد که خود را فردی که نيستيد جلوه دهيد زیرا 
 . برای خانم ها این امر خيلی سریع آشکار می شود

سپارید و بدانيد که از چه تيپ رمز موفقيت شما در این است که دليل عالقه خانم ها به هر یک از ویژگی های باال را به خاطر ب
مردهایی قدردانی می کنند و بعد همه آنها را با هم مخلوط کنيد و ببينيد کداميک از آنها برای شما مناسب تر هستند تا خانم ها به 

 . دليل خصوصيات بدیع و نوظهورتان شما را مورد محبت و عالقه خود قرار دهند

 !را داشتحاال متوجه شدید که ارزش وقت گذاشتن 

 

 
  سؤالي از همسر آينده10يك مصاحبه 

اين سواالت اطالعات . عقايد همسر آينده تان آمك مي آند، مي پـردازيـم در درك بـهــتر  سوال اساسي آه بـشما10در اين بخش 
ي آه در مورد هرآدام از اين فقط بياد داشته باشيـد آـه هـميشـه اولـين پاسخ.  خواهند داد بسيار مفيدي را در اخـتـيـار شـما قـرار

 تمامي سواالت را مطرح آنيد و براي طرح پرسش  سعي آنيد در نتيجه گيري نهايي عجله نكرده و. را نپذيريد پرسشها ميشنويد
 .بعــدي شتاب نداشته باشيد

ده خود سواالت شخصي استنطاق آننده و آنجكاو هستند و دوست دارند از مرد آين" همچنين بخاطر داشته باشيد آه زنان ذاتا
آنها دوست دارند همسر . اين موضوع براي مردان خوشايند است. بسياري را پـرسـش نـموده و همه چيز را از زير زبان او بيرون بكشند

پس بايد بين زماني آه فردي نسبت به آسي . گردد آينده شان نسبت به آنها آنجكاو باشد ولي نه به اندازه اي آه موجب ناراحتي
نكته مهم ديگـري آه در روابط بين دو  .جكاو است و زمانـي آه مي خواهد او را مورد استنطاق و تفتيش قرار دهد تفاوت قائل شدآن

خيلي از مردان الزم است مهارتهاي . جنس مخالف بايد بدانيد اين است آه زنان شنودگان بـسيار بهتـري نسبت به مردان هستند
 بـطور آلي بايد سواالتي معني دار و جالب مطرح نمود آه دانستـن پاسـخ آنها بـراي شما اهـمـيت .شنيداري خود را تقويت آنـند



اغلـب بـجـاي سـوال در مـورد عاليق و نظرهاي آنها در مورد زندگي،  اآثـر زنـان از ايـن شـكايـت داردند آه مردان. داشته باشـد
 .سخن از خود به ميان مي آورند فقط

 .هيـچ گاه قبـل از ايـنكه خـودتان آمـاده پاسـخ به اين سواالت نشديد، اقدام به پرسش آنها ننماييد.  احـتياط عـمل آـنيدبا: هشدار آخر

 سواالت 

 به نظر تو بزرگترين اشتباهي آه هر فرد مي تواند در رابطه خـود با همسرش مرتكب شود چيست؟ -1
ايـنكه چه چيزهايي باعث ناراحتي و غمگيني او شده و پاسخ اين سوال اطالعـات زيـادي را در مـورد ( 

 .) برخوردش نسبـت به مسائل مختلف، در اختيار شما قرار خواهد داد نيز در مورد طرز

 زيـاد دارند يا محبت و عاطفه زياد؟ و سـردي بي احساسي گرايش به) زنها( فكر مي آني مردها -2

 چيست؟ معيارهاي يك رابطه ايده آل به عقيده تو -3

 درك نـمي آنـد ولي بـايـد بكند  )مرد (  در مـورد يـك زن  )زن(  مهمترين چيزي آه يك مـرد -4
 چيست؟

در مورد زنان، هرچقدر او آـه زيـباتر باشـد، احتمال منفي بودن (  آيا تابحال قلبت شكسته است؟ -5
شكسته باشد، داراي اما بهتر است جواب مثبت باشد چـون زنـي آه دلش . پاسخ بيشتر ميشود

 .)تواضع و فروتني بيشتري است

  هدف تو از ازدواج چيست؟-6

 عاطفي بخاطر چيست؟ ازدواج و شروع رابطه در  تو بيشترين هراس -7

  فكر ميكني تا بحال يك رابطه موفق داشته اي؟-8

  علت شكست تو در رابطه قبليت چه بوده است؟-9

 حساسي داري؟ در مورد شروع يك زندگي تازه چه ا-10

 
 
 

 رابطه سالم

دهنده است؟ و يا آنكه رابطه اي يك  دوست و يا همسـر خـود سـالـم و رشـد آيـا رابطه شما با
سويه و مـخـرب؟ گـاه ما درگيري رابطه اي ميگرديم آه از سالم بودن آن آگـاهي نداشته و دائما 

همان رابطه ناسالم مي احساس بدبختي و سردرگمي ميـكـنـيــم بي آنكه بدانيم علت، 
 : رابطه سالم داراي ويژگي هاي ذيل است يك. باشد

 .احساس خوشايندي نسبت به خود و يكديگر -1

 .  تنها يك رابطه فيزيكي نميباشد- دوستي و رفاقت متقابل -2

 . از سوي دو طرف رعايت حريم شخصي -3

 . پذيرش عقايد يكديگر -4

 . از همديگر معقول  نداشتن خواسته ها و تقاضاي غير-5

 .  داشتن سهم برابر از قدرت و آنترل در رابطه -6

 .  تمايل بمذاآره براي دستيابي به يك راه حل منصفانه در مشاجرات از سوي دو طرف-7



 .  پذيرفتن مسئوليت اعمال و تصميمات از سوي دو طرف-8

 .  داشتن احساس امنيت در هنگام بيان حقايق و رك گويي ها-9

 .يرفتن يكديگر بدون قضاوت و عدم نياز به تغيير دادن يكديگر پذ-10

 .عدم تنش و خشم وجود آرامش و -11

 . شادابي و  لذت به همراه  ايجاد رشد و پيشرفت-12

 :  نكته زير توجه آنيد2براي دستيابي به يك رابطه سالم به 

يك رابطه سالم زمان و .  آامال شناخته باشيدمـهـم اسـت آـه پـيـش از آنـكـه عـاشـق شويد خودتان را: خود شناسي �
فضاي الزم را در اختيار شما قرار خواهد داد تا به زندگي شخصي خودتـان ادامـه داده و آرزوها و عـاليـق خـود را همچنان دنبال 

 . از آنار يكديگر بودن لذت ميبريد در ضمن. آنيد

 

در هـر رابـطه اي شما حق داريد آه سهم .  احترام متقابل ميباشديك رابـطه سـالم دربـرگيرنده: حقوق خود را بشناسيد �
 . برابري در اتخاذ تصميمات دارا باشيـد

 : ديگر حقوق شما شامل

 ) حتي اگر با آنها موافق نباشد . (  عـقايـد خـود را بـيان آرده و از همسرتان بخواهيد آنها را محترم شمارد-1

 . ودتان پيش ببريد رابطه را به آهستگي و با ميل خ-2

 .  محترم شمرده شدن عقايد و خواسته هاي جنسي شما-3

 ) مورد سوء استفاده جنسي، جسماني و احساسي قرار نگيريد. (  نـيـازهـاي عـاطفي و جسماني شما و همسرتان رعايت شود-4

  نشانه هاي هشدار دهنده

شما ميتوانيد با يافتن نشانه .  رابطه را بايد تحت آنترل خود داشته باشداساسا در يك رابـطـه نـاسـالـم يـكي از دو نـفر معتقدند آه
 :هاي ذيل در فرد مقابل مـتوجـه آن گـرديد آه دچار يك رابطه نا سالم مي باشيد يا خير

 .  حسادت مي ورزد و رابطه شما با دوستان و خانواده تان را قطع ميكند-1

 . و يا تصميم ميگيرد معموال جاي شما پاسخ ديگران را داده -2

 .  امر و نهي ميكند-3

 .  قول ميدهد اما به آنها عمل نميكند-4
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  روش عاشق آردن5

 من را غير اخالقي و غير منـصـفانـه تلقي  ممكن است با خواندن اين مقاله پيشنهاداتافراد  برخـي
 آساني آه بسيار  است بـخـصوص نـا پـسـندي  گرفتن احساسات ديگران آار بـه بـازي. آنـنـد

خيلي خوب ميشد هر آسـي را آـه خـواهان او بـوديـد سـهـل و آسـان بـه . دارند دوستتان
اما متاسفانه دنياي واقعي هميشه .  بدون آنكه نياز به نقش بازي آردن داشته باشيدمياورديد دست

خود را به آب و آتش  بعضي وقتها شما به اميد بدست آوردن فرد خاصي ماهها .اينگونه عمل نـمـيكند
مي حسرت داشتنش را ميكشيد و عاقبت بدون ثمر و نتـيجـه ناآام  ميزنيد به عشق او زنـدگي ميكنـيد و

. و آنـجاسـت آـه راهـكـارهـاي ذيل ناگهان همچون موهبتي آسمـانـي جـلـوه گـر خـواهند شد. مانيد
 آه شخصي را برغم خواست و ميل و نبوده و آنگونه نيز نميـبـاشـد توصيه هاي من سحر و جاد  البته

آاري آه اين تكنـيـكها . رددباطني و با بكارگيري اين تكنيكها وادار بـه آن آند آه دلباخته و عاشق شما گ
آيا اين آار شرورانه و . انجام مي دهند شـانـس و اقـبـال را بمقدار زيادي به سود شما افزايش مي دهند

 . نادرست است؟ من اينطور فكر نميكنم بنابراين به مطالعه خود ادامه دهيد

 سپس غير قابل دسترس گرديد... زياد معاشرت آنيد

اين را ديويد ليدمن متخصص رفتار . ي ارتباط داشته باشيد آن شخص بيشتر شما را دوست خواهد داشتهـر چه بيشتر با شخص
چندين مطالعه ديگر نشان داده آـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مكرر با هر محرك خاص ما را . در واقع حق با اوسـت. انسانها بيان مي آند

). ها زماني اين نظريه صدق نمي آنـد آـه واآنش اوليه ما به آن محرك منفي باشدتن. (نسبت به آن محرك عالقه مند تر مي گرداند
در عوض به دنبـال بهانه هاي فراوان براي . بنابراين در ابتداي آشنايي از آنكه آناره گيـر، گريزان و غير قابل دسترس باشيد، پرهيز آنيد

 .آنكه وقت خود را با وي بگذرانيد باشيد

او را  درست زماني آه مطمئن شديد آه.  آامال جمع آنيد چون اين مرحله زيرآانه بوده و احتياج به مهارت دارداآنون حواستان را
مجذوب خود آرده و محبوب گشته ايد به تدريج معاشرت خود را آاهش داده و آمتر در دسترس قرار گيريد و اين آـار را تـا زماني 

همه ما واقف . بكار گمارديد را بطور مؤثر" قانون آمـيابي"شـما هم اآنون . نبينـد ادامه دهيدديگر مالقات نكرده و  وي ديگر شما را آـه
و هميشه در دسترس بودن شـما سبب آاهـش ارزش و . مردم خـواهـان چيزهايي هستـند آه نميتوانند داشته باشند: هستيم آه

آم آم  يرون بگذاريد و با توده عظيمي از الماس بروي زمين روبرو گرديد،هـرگـاه پـايتان را از در خانه ب براي مثال .شـان شما مي گردد
اين قانون آميابي است آه سبب ميشـود . نخواهيد نگريست برايتان عادي شده و ديگر آنها را بچشم سنگهاي گرانبها و ارزشمند

ما مرتبا در مورد مسايلي . محبوب تر مي شويدمشاهده خواهيد آرد  با آنان باشيد و سپس آمياب گرديد و. بـيشتر طالب آنها گرديد
بـايـد آگـاه باشيم . اشاره اي نميكنيم " شباهت ها"چون شور و اشتياق، جـاذبـه جـنـسـي و عـشـق صحبت به ميان مياوريم اما به 

 خود و شريك زندگيمان مي ما همواره در جستجوي شباهتها ميان. افراد با خصوصيات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب يـكديـگر نـمي شوند
ترس داريـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنين  نمي باشند اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستاني آه مورد عالقه امان. بـاشيم

تنـها شباهت هاي اخالقي و . آنيم؟ عالقمند بودن و دوست داشتن آسي بسيار مهم تر از آن است آه ما عاشق آن فرد باشيم
هرگاه شما با فردي آـه از لـحاظ ظاهـر شبـيـه شـما باشد آشنا گرديد، احتمال آنكه وي . تي ما نيست آه حائز اهميت ميباشدشخصي

 .  برابر بيشتر ميباشد4شيفته و دلباخته شما گردد 

 او برايتان آارهاي دلپسندي انجام دهد بـگذاريـد.... آار دلپسندي برايش انجام ندهيد

احـساس خـوشـنودي از : پـسـنـديـده اي بـراي شـخـصي انجام دهيد، از دو جهت احساس خوبي خواهيد داشتهرگاه شما آار 
ما معموال بمنظور توجيه زحمات و يا هزينه هايي آه صرف فرد . خـودتان و صميميت با فردي آه شما اندآي با عملتان لوسش آرده ايد

ما آن فرد را بيشتر دوست خواهيم :سـرانجام آنكه. بالغه وخيالپردازي ميكنيممورد نظر آرده ايم در شايستگي و استحقاق وي م
اما در آنار آن احساسات ناخوشايند ديگري نيز تظاهر . هرگاه شخصي براي ما آار پسنديده اي انجام ميدهد، خوشنود ميگرديم.داشت

عمل  نند همان فرد بامعرفت آه آن لطف را در حق شما آردهدر تـنگنا قرار مي گيريم آه ما. گاه غرق در هيجانات ميشويم. خواهند آرد
و حتي زمانيكه آن عمـل نـيك از سوي شخصي صورت مي گـيـرد آـه شـما عالقه وافري به . يعني آنكه لطفش را جبران آنيم نماييم

ه منظورم مي شـويد؟ متوج. احساسش نسبت به خودتان مردد هستيد، مسئله بسيار بغرنج تر ميگردد نسبت به وي داشته اما



اما بهتر آنست اجازه دهيد او .هنگامي آه ما شيفته و شيداي شخصي مي شويم، ناگزيريم براي او آارهاي لطف آميزي انجام دهيم
 . شما را لوس آند

 ...او نگاه آنيد به

توسط ضبط مدت زماني  ق را بطور علميزيـك روبيـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه اي را صورت داد تا دريابد آيا قادر است عش
 75وي دريافت آه دو فردي آه عميقا عاشق يكديگر مي بـاشند  .اندازه گيري قرار دهد آه دو عاشق بيكديگر چشم دوختـه انـد، مورد

ن وارد ميگردد و هـنـگـامي آه فرد ناخوانده اي به ميان صحبتشا. درصد از زماني را آه گفتگو مي آنند، به همديگر نگاه مي آنند
از وقت را به نگاه آردن به يـكديـگر اخـتـصـاص   درصد60 تا 30در گـفـتـگوهـاي معمولي افراد . آهسته تر روي از يكديگر برمي گـردانـنـد

ي تـوان احتمال آنكه بگوييم دو فرد تا چه ميزان عاشـق و دلبـاخته يـكديـگر هستند را م: اهميت مقياس روبين واضح ميباشد. مي دهند
برخـي روانـكاوان از آن در حين مشاوره براي آنكه . بـا انـدازه گيـري مـدت زمـانـي آـه آن دو عاشقانه به يكديگر زل مي زنند تخمين زد

 را بـراي آنـكه اطالعات سودمند زيادي هـمچنين اين موضوع. دريابند تا چه اندازه زوجين به يكديگر عالقه و عشق دارند سود مي برند
هرگاه به شخصي آه دوسـتـش مي داريد در حين گفتگو : اينگونه آه. بـخواهيد شخصي دلباخته شما گردد در اختيارتان قرار ميدهد

او نـگـاه  آخرين باري آه فردي تا اين اندازه به مـغز آن شخص. با اين آار مغز آن فرد را فريب ميـدهيد.  درصد از زمان به وي نگاه آنيد75
 مـي انـديـشد آه  اين طـور در نتيجه .و تـحلـيـلش از اين نگاه طوالني، وجود عشق و عالقه خواهد بود آورده ـخاطررا ب آـرده
ايـن مـاده از خانواده آمفي تامين ها ميباشند آه توسط . مي آند) PEA(و مغزش شروع به ترشح فنيل اتيالمين  شما است عاشق

 همان عاملي است آه سبب تعريق آف دستان، احساس دل PEAعاشق ميشويم هنگامي آه ما .سيستم عصبي ترشح ميگردد
 بيشتري بدرون جريان خونش جاري گردد PEAهر چه شخصي آه شما خواهانش ميباشد .آشوبي، و افزايش ضربان قلب ميشود

را وابسته خود آنيد،  فرد بي رغبـتـي رديف نمي توانيد صادقانه زماني آه شما. احتمال آنكه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزايـش ميـيابد
. مطمئن هستم از نتيجه آار خود شگفت زده خواهيد شد.امتحان آنيد.  را آامال ميسر خواهد نمودPEAبكارگيري اين تكنيك توليد 

ما است، زياد سـرانـجـام بـاورش شـود آه عاشق ش اينكه او زمـانـي آـه بـا شخصي هستيد به وي حس عاشق بودن را القا آنيد و
 . بطول نخواهد انجاميد

 ...روي برنگردانيد

زيادي  در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زن و شوهري آه بـه فردي اگر: ديـگر يـافته هاي تعيين آننده در تحقيقات روبين
هرگاه اين عمل را با شـخصـي آـه هنوز باز . برگردانده شود يكديگر منحرف شده و به نفر سوم  تـا نگاه آن زوج از طول مي آـشـد

 PEAآـه گويي دلبـاخته شماست و باعث سرازير گشتن مقدار بـيـشـتـري  القا ميكنيد به او طوري دلباخته شما نگشته بكار بنديد،
چشمانتان را به . نـام نـهـاده" چشمان آب نباتي"لئيل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، اين تكنيك را . داخـل جريان خونش مي شـويد

حتي زماني آه او صحبتـش پـايـان يـافـت و يا آنكه . نموده و ثابت در همان حالت نگه داريد چشمان فردي آه دوستش مي داريد قفل
 3-4پس از (وقتي سرانجام خـواسـتـيـد چشمانتان را از چشمانش برگردانيد . شما مـلـحـق شد، روي برنگردانيد شخص ديـگـري به

شايد اين تكنيك زياد .  آن آار را با بي ميلي و آهستگي انجام دهيد دقيقا مانند آنكه توسط يك آب نبات به يكديگر چسبيده ايد)ثانيه
اگرآنقدر آمرو و خجالتي . سودمند به نظر نرسد ولي باور آنيد هرگاه بطور صحيح صورت گيرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد

بفردي .د مستقيما به چشمها خيره شـويـد از تكنيك آب نـبـات صـرف نظر آرده و از اين روش استفاده نماييدمي باشيد آه قادر نيستي
آه وارد گفتگوي شما شده روي برگردانده اما به محض آنكه سخنان آن فرد پايان يافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص 

شما ميـخواهيد واآنش وي را از آنچه گوينده بيان داشته مورد بررسي . نده استاين يك حرآت بررسي آنـ. مورد عالقه خود بازگردانيد
 . قرار داده و بـه وي تفهيم آنيد آه بيش از آن فرد به او عالقه مند هستيد

 ...از علم مردمك سنجي آمك بگيريد

شما تنها به يك چيز براي ايجاد . ود استما هـمگي با حالت چشمها پيش از خواب آشنا هستيم وقتي بـه آنها مينگريم نگاهـي خمارآل
بر طبق علم مردمك سنجي اين عاملي اسـت آـه هـمه ما به آن . مردمك هاي بزرگ و متسع: حالت چشمان پيش از خواب نياز داريد

يچگاه به همين خاطر است آه مي گويند چشمها ه(شـما قادر نيستيد مردمك چشم خود را آگاهانه آنترل آنيد . پاسخ مي دهيـم
ابتدا نور را . اما شما ميتوانـيـد با ايجاد شرايط مناسب حالت مردمك منبسط را پديد آورده و به نتيجه دلخواه بـرسيد). دروغ نميگويند
به همين خاطر است آه استفاده از . هـرگاه ميـزان روشـنـايـي و نـور مـحيـط آاهـش يابد مردمك چشمها متسع ميگردند. آاهش دهيد

تنها با ماليم آردن و آاهش نور نيست آه چهره ما . ع و يا آليدهاي آاهنده نور چراغها در رستورانهاي رمانتيك ضروري ميباشدنور شم
 . جذاب تر بنظر ميرسند، مردمكهاي منبسط نيز سودمند هستند

طوري دستكاري شده بود آه  ز دو تصويرهر دو تصوير يكسان و مشابه بود يكي ا.  تصوير از يك زن را به مردان نشان دادند2دانشمندان 
آنهـا زن را در تـصـويـر دسـتـكاري  زماني آه تصوير دستكاري شده را نشان مردان دادند،. مـردمك چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد

رت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان بـروي چهره مردان نيز آزمايش مـشـابـهـي صـو.  برابر جذابتر از تصوير واقـعـيـش تـشـخيـص دادنـد2شده، 
همچنين هنگامي آه ما به چيزي عالقه داريم و دوستش مي داريم مي نگريم، مـردمك . داده شـد و نـتايج مشابهي حاصل گشت
زيبا را  اين بار پژوهشگران تصوير يك زن. اين را نيز مي تـوان تـوسـط تـصـاويـر به اثبات رساند. چشمانمان باز بزرگتر و متسع مي شوند

ميـان تـعداد زيـادي از تـصـاوير معمولي و پيش پا افتاده قرار دادند سپس تغيير اندازه مـردمـك چـشمهاي مردان حين مشاهده آن 
يعني آه  اين. بدون اسـتـثـنـا مـردمـك چـشـمهـاي مردان بروي تصوير مورد نظر منبسط مي گشت. تصاوير را مورد بررسي قرار دادند

 !مـا شـديدا مجذوب شخصي شده باشيد بايد تا حاال مردمك چشمانتان مانند حفره هاي سياه متسع و بزرگ شده باشدهرگـاه شـ

 



 
 حرفهايي آه زنان عاشق شنيدنشان هستند

وقتي . ميگردد او گفتن چه حرفهايي باعث خوشحالي:  از آن مطلع باشد چيـزي وجـود دارد آه هر مردي الزم است درمورد همسرش        
 تـبـديل به هيوالي خـون آشـام گـرسـنـه اي مي گـردند آه هميشه بيشتر و بيشتر و  ز تعـريف و تمجـيد بمـيان مـي آيـد زنان        سـخن ا  

 از طرف همسرتان مورد محبت و توجه قرار   خواسته شان را برآورده نماييد، در عـوض بـسيـار بـيـشتـر و اگر شما! بيشتر طلب ميكنند
 . مي دانند آه چطور اين آار شما را جبران آنند آنها خوب خواهيد گرفت و

يك زن جهت ابراز  داشـتـن براي آمـاده نـگاه:  اين قانون را بياد داشته باشيد چه ازدواج آرده باشيد و چه در دوران نامزدي بسر ميبريد،
 . مثبت بسياري از او را به وي يادآوري نماييد  مهر و محبت به شما، آافي است نكات

 : مطلبي آه همسر شما عاشق شنيدن آنها است اشاره ميكنيم10امه به در اد
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در مورد چگونگي گذراندن روزش پرسش ميكنيد، برداشت او اين خواهدبود آه       همسر خود  هـنـگامـيـكه از    "روز خوبـي داشـتي؟    " 
ايـن سـؤال بـه : اما يـك هشـدار. رده استشـما انسـان بـا فكـري هستيد و مشتاقيد بدانيد وي ساعات آاري خود را چگونه سپري آ                

پس براي مدت . داد آـه چـند ساعتي در مورد آوچكترين اتفاقاتي آه برايش افتاده صحبت نمايـد        هـمـســر شــمـا مجـوز آن را خـواهد         
 .و شنيدن داستانهاي او شويد زماني طوالني آماده نشستن

پرسش در مورد چگونگي روز او . ه در فكر شما ميگذرد، توجه زيادي دارندزنها به آنچه آ: چـرا باعـث زيـبا شدن وجهه شما ميگردد     
با اين عمل به او فرصتي مي دهيـد تا . نشـان مي دهد آـه شمـا پذيرا، مشتـاق و عالقمند به گوش دادن حرفهاي همسرتان هستيد      

اگر چه ممكن است بيش از زماني آه انتظار داريد . خـودش را خـالـي نـموده و شما را به عنوان همراز و محرم اسرار خود در نظر بگيرد    
 .مجبور به شنيدن صحبتهايش شويد، اما وقتي تمام شد، او شروع به صحبت در مورد شما خواهد آرد
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همانطور آه مشخص است، اين بـه او مـي رسـاند آه شما وي براي شما جذاب بوده   "نمي تونم بگم چقدر دلربا و زيبا هستي"
 .از طرف ديگر باعث افزايش اعتماد بنفس در او خواهد شد.  ديـگري بـه چشمتان نمي آيدو فرد

ايـن جمله بخصوص در روابط زناشويي بلند مدت مؤثر واقع مي شود چرا آه شما به  : چـرا باعـث زيـبا شـدن وجهـه شـما ميگـردد         
عي خواهد آرد اين زيبايي و دلربايي را با شما تقسيم در عوض همسرتان نيز س. همسر خود اطمينان ميدهـيد هنوز به او عالقه داريد  

 سؤالي هست؟ اينجوري فكر نميكنيد؟. نماييد
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پـرسـيدن ايـن سـؤال بـه همسـرتان نشـان مـي دهـد آه شما خالصانه براي            "چـه احساسـي داري؟  ] هـر چيـزي      [ در مـورد    "
با اين حـال بـدانيد .  در مورد هر موضوع قابل تصوري مي بـاشندزنها عاشق بيان احساسات خود. احـساســات او اهميت قائل هستيد     

بنابراين اگر شب تصميم ديدن مسابقه فوتبالي را . گفـتگويـي طوالني و عميق در مورد آن موضوع گرفتار خواهيد آرد در دام  آـه خود را   
 .داريد، اين سؤال را مطرح نكنيد

آه  در مي يابد همسرتان وقتي. بيانگر جنبه مهرباني و دلسوزي يك فرد است اين سؤال: چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد  
يعني اگـر . شـما توجهتان را به وي مبذول داشته ايد، او نـيـز متقابال تمام احساسات خود را با شدتي بسيار بيشتر، اهدا خواهد نمود     

 متوجه منظورم مي شويد؟. م او جلـوه خواهيد آردقـبـال فـقـط فردي جذاب بشمار مي آمديد، اآنون همانند جواهري در چش
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سكوي نخست زيبايي باعث باال رفتن اعتمـاد بـنفـس  قرار دادن او از بين همتاهايش بر   "تـو زيـبا تـر از دوسـتان ديگرت هستي        "
اين تحسين و تعريف . ايي آندخود بتواند فرمانرو هم جنس وي شــده و ســبـب مي گـردد تا هـمـسر شمـا در تـصـوراتش بر دوستان              

 .بسيار مهمي در دنياي زنانه محسوب شده و امتياز شما را در نزد همسرتان ارتقاي چشمگيري خواهد داد

گذشته از اينكه باعث مي گـردد او از لحاظ زيبايي ظاهري خود را برتر از اطرافيانش تصور : چـرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد      
بعالوه زماني آه دوستانش پيش . ه بـه همسـرتان تفهـيم ميكند آه شما تا چه حد براي وي ارزش قائل هستيد    آـند، ايـن جملـه آـوتا       

و پاداش سليقه بخرج دادن شما را  او در مـورد خـودش احـسـاس خـوبـي نموده. شــما هسـتند، آمتـر احسـاس نگرانـي خـواهد آرد           
يك همسر حسود اين سخن را مدرآي براي متهم نمودن شما به اينكه قصد : ردبا اينحال يك احتمال جانبي بالقوه وجود دا   . خواهد داد 

 .برانداز نمودن و چشم دوختن به دوستانش را داريد، بشمار خواهد آورد
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بــا تـصـــديـق نـمــودن هـــوش و ذآـــاوت وي، ايـــن معـنــي را مــي رســانيد آــه عــالوه بــر محاســن    "تــو واقعــا زرنــگ و باهوشــي" 
هـمـسر شـما بـا شنيدن اين جمله در مورد همه جوانب زندگي خود احساس . جه ذهـن و فكـر توانمـندش نيـز شده ايد           مـتو  ظاهـري، 

 .اين سخـن نشانه احترام از طرف شما براي همسرتان محسوب ميگردد. رضايت و خوشنودي خواهد نمود

بـه فـكر روابط جنسي نيستيد و قادريد ماوراي  همسرتان اين مسئله را آه شما فقـط   :چـرا باعـث زيـبا شـدن وجهه شما ميگردد          
زنها عاشق مردان صـمـيمي و خـوش قـلب مـي بـاشند و هيچ چيزي بهتر از بيان و . چنـين موضـوعات فكر آنيد را تحسين خواهـد آرد   

 .تشخيص هوش و ذآاوت آنها نمي تواند صفات آقا منشانه شما را آشكار نمايد
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شنيدن  .آه يك الهه است بيان اين جمله باعث مي گـردد هـمـسرتان احساس آند   "هستي يار خوبزناشـويي بسـ   در روابـط  "
به همسر شـما تفهيم مي آنـد آـه روابـط جنسي و زناشويي او به چشم شما بي عيب و نقص بوده و باعث مي گردد آه  اين عبارت

 .  نگاه داردواقعا مي داند آـه چگـونه بايد مرد خود را راضي احساس نمايد

تحسين و تمـجيد از عملكرد او نشانگر اين است آه شما به روابط جنسي فقط به عنوان : چرا باعث زيبا شدن وجهه شما ميگردد 
 .ابزاري براي ارضا نــمودن خود نگاه نكرده، بلكه همه جنبه هاي آنرا مورد ستايش قرار ميدهيد
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با دادن پيشنهاد براي ازدواج  معني آن فاصله زيادي ايـن جمله اي سنگين است؛   "ممـي خـواهم همه عمرم را با تو سپري آن      "
اما بخاطر داشته باشيد آه ريسك آردن اغلب پاداش و نتيجه . بنابـراين پـيش از گفتـنش بـه نامـزدتان مـراقب عواقـبش باشـيد           . نــدارد 

جـمـالت ديـگـري . ، او از لحاظ رواني بسيار سرآيف مي گرددهنگاميـكه اين جـمله را بيان مي داريد     . مطلـوب بـه دنـبال خواهد داشت       
من " و " فقط تو ميتوني تا اين حد منو خوشحال آني: " آـه تقريبا همين نتيجه را داشته ولي تعهدآوري آنها آمتر مي باشد، عبارتند از

 ."دوست ندارم با هيچ آس ديگري جز تو باشم

سرسپردگي ديرپا و با دوام از همسرشان  حاآي بر مـه زنـها عاشق شنيدن جمالتيه: چـرا باعـث زيبا شدن وجهه شما ميگردد        
 .مطمـئـن بـاشيـد آـه بـعد از گفتن اين جمله سالمي هميشگي را از او خواهيد شنيد. هستند
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ين معني اسـت آه براي به او مي گوييد آه چگونه ماورا و فراسوي مسائل جنـسي مي انديشيد و به ا    "تو بهترين دوست مني"
. رابطـه اتـان ارزش قائـل هسـتيد و مايلـيد آارهايـي را بـهـمـراه او انجام دهيد آه مردان ديگر ممكن است رغبتي به آن نداشته باشند         

 .همسرتان بعد از شنـيـدن ايـن جمله پيوستگي مقاومت ناپذيري با شما پيدا خواهد نمود

ين جـمالت شـما را در نـظر وي بـجاي يـك فرد عادي آه مجبور به گذراندن وقتش با او ا: چـرا باعـث زيـبا شدن وجهه شما ميگردد        
اين شما را به ابتداي ليست خواسـتگـاران پرتاب ميكند چراآه شما به مهمترين . اسـت، بـه انسـاني معني دار و جذاب تـبـديـل ميكند      

 .دوستي و رفاقت: نكته اشاره آرده ايد
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هـمـچـنين اآـثـرا با خود آلنجار مي . اغلب زنها به دنبال اين هستند آه روزي بچه دار شونـد  "ده آل خواهي شدتـو يـك مـادر ايـ       "
به . بـا گفـتن اين جمله به او اطمينان مي دهيد آه حتما به هدفش خواهد رسيد. بـود يـا خـير رونـد آـه آيـا در ايـن راه مـوفــق خـواهد      

بيان اين آلمات از زبان شما به عنوان يك همسر، او را تبديل . ي او باعث آرامش و تسكين وي مي شويد عالوه با ارضـاي نيازهاي درون    
 .به خوشحال ترين انسان روي زمين خواهد نمود

. غير مستقيم به همسر خود مي فهمانيد آه مايليد از او بچه دار شويد بطور ايـنـگونه : چـرا باعـث زيـبا شـدن وجهـه شما ميگردد      
از اين نقطه، همسرتان بيشتر پذيراي پيشرفت و ترقي شما خواهد . نوايي بسيار خوشايند در گوش او مي باشد         آه اين  واضـح است  

 .شد
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همه زنها دوست دارند اين جمله را از . شما است اين به او مي گويد آه تنها فرد مورد عالقه   "تـو زندگـي مـنو آامـل مـي آنـي           "
ـن عـبـارت بــه مفهـوم آن است آه شما همسر خود را بصورت آامل پذيرفته ايـد و ايـنـكه او به صـورت             بــيـان ايـ   . شوهرشـان بشـنوند   



تصوري بوجو آمده و تا  در همسرتان احساس لـذت بـخش غير قابل. موجـودي اجتـناب ناپذيـر و هميشـگي بـراي شـما در آمـده اسـت               
 .چندين روز لبخند از لبانش جدا نخواهد شد

اين جـمـله اسـاسـا مـي گـويد آه شما در زندگي به او نياز داشته و نميـتوانيد بدون او به : دن وجهه شما ميگرددچرا باعث زيبا ش
 .زنها از شنيدن چنين جمالتي بسيار مشعوف ميگردند. زندگي ادامه دهيد

 اشاره باشكوه

ــه                                                                                               "دوســتت دارم" ــن جمل ــه اي"اي ــه  " دو آلم ــوتاه آـ ــروف و آ مع
اگر ازدواج آرده ايد خوب است . هـمگي ما برايـش اهـميت بسيار زيادي قائل هستيم، مي تواند تاثير شگرفي به همراه داشته بـاشد          

 .هر روزه چندين بار براي همسرتان تكرارش نماييد

گفتن اين عبارت بهـمسرتان بـاعث روشن نگاه داشتن شعله هاي آتشي مي گردد آه     : جهه شما ميگردد  چـرا باعـث زيبا شدن و      
تـا حال اين جمله را به همسرشان نـگفـتـه انـد، هر گاه احساس آمادگي   اگـر در بـين شما آساني     .هميشـه نـياز بـه برافـروزي دارند        

يا (  هيچگاه از گفته خود پشيمان نخواهيد شد وقتي آه عكس العمل او را مي بينيد .نمـوديد، ترديد به خود راه نداده و آن را بيان آنيد      
 ).احساس مي آنيد 

 گفتگوي عشق

فقط به اين نكته ! اآـنون آـه آموختيد آه چگونه مي توانيد همسر خود را خوشنود آرده و صورتش را سـرخ نماييد، اينكار را انجام دهيد     
 . در آينده چطور جبران خواهد نمودفكر آنيد آه او در جواب آار شما

 

 
 نشانه هاي عاشق شدن

 متفاوتي نسبت به  بـا شـخـصـي روبـرو شـده ايـد آـه احـســـاس"  اما اخيـرا  و در تماس بوده ايــد، شما با افراد بسياري برخورد آرده
10به جواب خود در اين قـسـمـت   سيدنبراي ر.  همان شخصي است آه دنبالش بوده ايد وي داريد ولي مطمئن نيستيد آه او

 . ميدهد عاشق او شده ايد را مي خوانيد  عـالمـتـي آـه نـشـان 
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بعد از برهم خوردن يك رابطه تا زماني طوالني طرفين به يكديگر فكر مي  "معموال  نامزد يا همسر قبلي خود را فراموش آرده ايد
بسته به مدت زمان با هم بودن اين شك و ترديدها . يا راه درستي را انتخاب نموده اند يا خيرآنند و اغلب به اين مي انديشند آه آ

 .بيشتر نمايان ميشوند

فكر . از زماني آه او را ديده ايد، ديگر فكر برگشت به نامزد پيشين خود را به سر راه نميدهيد و تمايلي به برقراري رابطه مـجدد نـداريد
 .ديگر مانند گذشته برايتان جالب نيستآنيد، نامزد قبلي شما 

 



 9نشانه 

 آه  از خود ميپرسيد بـي دليـل به فـكر شـما مـي آيد و. فكر شما سـراسـر از يـاد و انـديـشـه او اسـت   نمي توانيد به او فكر نكنيد
چه ميگذرد يا حتي فكر تماس گرفتن   ذهن اوبه اندازه نصف اندازه اي آه به او فكر ميكنيد، او به شما فكر ميكند؟ در شگفتيد آه در آيا

 .)اما بدليل ترس از نپذيرفتن او از اين آار خودداري ميكنيد( با او به سرتان ميزند 

آه او  مي انديشيـد با دوسـتان خـود بيرون ميرويد و به چيزي در ويترين مغازه نگاه مي آنيد و به اين. اما وضعيت وخيم تر مي شود
 .ه آن شيء بخصوص عالقه مند است چه اندازه ب تـا

اگر او آخرين چيزي است آه پيش از خواب به فكر شما مي آيد و اوليـن چيـزي اسـت آه بعد از بيدار شدن به ذهن شـما خطور مي 
البته براي ( ا نه  و حتي چندين بار روياي او را ديده ايد، ديگر الزم نيست ادامه اين مقاله را بخوانيد تا بفهميد عاشق شده ايد ي-آند 

 .)اطمينان بيشتر ادامه دهيد

                                                                    8نشانه 

اينكه او آيست؟ به چي فكر ميكند و چه : اگر عاشق آسي باشيد، دوست داريد هـمـه چـيز درمورد او بدانيد   براي او اهميت قائليد
 .اهميت ميدهيد" به او و احساساتش واقعا. ندچيز او را مي خندا

اگر بفردي عالقه حقيقي داشته باشيد،اگر او روز بدي داشته باشد و يا بخاطرموضوعي ناراحت باشد، شما نيز غمگين و پريشان 
 .ميشويد

 7نشانه 

بت آردن و همچنين حرآات او هنگام غذا خوردن، قدم زدن، صح   براي شما فريبنده و دلربا است شخصيت و خصوصياتش
 . شادماني فراواني به دنبال خواهد داشت عادتهايش در انجام آارهابراي شما 

علتش را نمي دانيد ولـي دانـسـتـنـش نـيـز . او چيزهايي مي گويد آه باعث تمايزش با ديگران مي شود، و شما اين را دوست داريد
 .ه هست دوست داريدشما او را به همين صورتي آ. بـرايـتان اهـميتي ندارد

 6نشانه 

اگر شمـا و او در يك طول . شما نمي توانيد عاشق آسي باشيد آه با او هيچ تناسخي نداشته باشيد   ارتباط تنگاتنگي با او داريد
 هم فكر بودن در مسائل گوناگون، گرفتن تصميمات. موج قرار داشته، و عقايد مشابهي داريد،اين يك نشانه محكم محسوب ميگردد

 .مشابه و يكسان حاآي از آن است آه ميتوانيد عاشق او باشيد

 5نشانه 

زيبا آه از آنار شما رد ميشود ) يا مرد(با اينكه ممكن است نتوانيد از براندازآردن يك زن   افراد ديگر، زياد به چشمتان نمي آيند
ن خوب آار نكرده و بقيه در مقايسه با فرد مورد عالقه صرفه نظر آنيد، هنگاميكه عاشق باشيد، ديگر رادار شما براي رد يابي ديگرا

 .به عالوه مانند قبل تمايلي به گپ زدن با جنس مخالف نخواهيد داشت. شما جالب نخواهند بود

 .آرد آه او تنها فرد مورد توجه شما در يك جمع است و آسي است آه به دنبالش بوده ايد احساس خواهيد به تدريج

 4نشانه 

شما به دنبال ديــدن او هستيد و مهم . مسئله اي واضح ولي در عين حال با اهميت است اين   ذراندن با او هستيدعاشق وقت گ
به عالوه وقتي آه از او . قـدم زدن بـا او، زيـبا ترين راه گذراندن يك بعد از ظهر است" اخيرا. نيست آه هر دوي شما چه آار خواهيد آرد

 . شما بوددوريد، آرزو مي آنيد آه پيش

 3نشانه 

با اينكه برخي از آارها مثل رفتن به آتابخانه يا نمايـشگاه براي شما خوشايند  مي نماييـد سعي  مطابق با ميل او رفتار ميكنيد
ال و متوجه خواهيد شـد آه خـود را با امي. نـيسـت، ولـي بـخاطـر خـواسـتـه او بدون جبهه گيري و مخالـفـت به انجام آنها ميپردازيد

 . برنـامه هاي او وفــق داده و در موارد گوناگون همراهيش مي آنيد



 2نشانه 

نـهار وقـت داشـت،  شما عادت آرديد ظهر ها به باشگاه ورزشي برويـد، امـا اگـر او بـراي   اولويتهاي ديگر، عقب نشيني ميكنند
 آدم سخت آوشي نيستيد آه آارهاي ناتمام خود را آخر هـفـتـه شما ديـگر مـانند گذشته آن. ترجيح ميدهيد با هم به رستوران برويد

 .ها با خودش بـه خـانه مـي آورد تـا آنـها را انجام دهد بجايش ترجيح ميدهيد آخر هفته خود را با او بگذرانيد

 ندارد و توجهي به آن نمي ليست آارهاي روزانه آه هميشه اصرار در انجام دادن آنها داشتيد، اآنون به علت با او بودن ديگر رونقي
 .شود

 1نشانه 

اين آينده فقط محدود به آخر . ذهنتان با او آينده اي نامحدود داريد در   شما به آينده اي فكر ميكنيد آه او نيز جزئي از آن است
ين فكر ميكنيد آه براي برنامه ريزي ميكنيد، به ا براي سفر بعدي خود وقتي. اين هفته نيمشود بلكه ساليان سال ادامه خواهد يافت

هنگاميكه براي سه ماه بعد به يك جشن عروسي دعوت ميشود، با اينكه سه ماه مانده، از اآنون از او مي . ماه عسل با او خواهيد بود
 .خواهيد آه همراه شما در آن مراسم شرآت آند

 

 عالئم عالقه مندي مردان

د بصورت غير ارادي و ناخداگاه حرآات جسماني بخصوصي از خود نشان مردان زمانيكه نسبت بچيزي يا آسي عالقه داشته باشن
 .در اين قسمت برخي از اين عالئم را يادآور ميشويم. ميدهند آه نشانگر وجـود اشتياق نسبت به آن چيز يا فرد است

 

 :نزديك آمدن 

ميدهد، صاف مي ايستد و سپس  ژست اگر مردي عالقمند باشد، به شـما نزديـك مي شود، شكمكش را تو  و سينه اش را جلو 
 ...!گرفتن شروع ميشود

 

 :ژست 

گرد و غبار فرضي . يقه اش را ميزان ميكند . دستش را به طرف گلويش برده و آراوات خود را صاف ميكند 
ا مرتب روش شانه هايش را ميتكاند آستين، پيراهن و لباسهاي ديگر خود را مرتب و صاف ميكند موهايش ر

قالب آردن شست در آمربند ، اين عمل به معناي ابراز و بيان قدرت و صالبت مردانگي بوده و فرد . ميكند
 .سعي در نشان دادن قدرت و توانگري خود ميكند

 

 :حالت بدن 

اگر در حال نشستن . وضعيت بدن يك نشانه است، اگر او عالقمند باشد، به سمت شما قرار خواهد گرفت
 .سـمت شما شاره نمايد، اين يك عالمت خوب خواهد بودپايش به 

 

 :خيره شدن 

 خيره شدن به شما حتي چند ثانيه بيشتر از حد لزوم، همراه گشاد آردن چشم ها به معناي نشان دادن 
 . چراغ سبز است

 



 :نگاه معني دار به حالت نظاره سه ضلعي او توجه آنيد

  چشم در چشم  - 

 انه  سپس بسوي دهان و چ- 

  بسمت قسمت هاي ديگر بدن- 

  برگشت دوباره بسمت چشم ها بفرمي سه ضلعي                      - 

 

 :دست به آمر ايستادن 

 !اين حالت ايستادن براي بزرگتر جلوه نمودن و ابراز آمادگي براي گرفتاري و درگيري است

 

 :نشانه هاي ديگر

 باال بردن ابروها 

 گر جدا شدن لب ها از يكدي

 تكان خوردن لبه هاي بيني 

 بازي آردن با جوراب و باال آشيدن آن 

 برانداز آردن طرف مقابل 

 باز و بستن دآمه ژاآت 

 لمس نمودن صورت خود هنگام صحبت 

 فشردن دسته عينك

 

 عالئم عالقه مندي زنان

هيچ .  مسئله خوشايندي نمي باشد "شـنيدن جواب رد از طـرف يـك زن بـراي مـردان اصـال
 براييـتـان گـران تـمـام  چيـز بـه انـدازه اينكه زن روياهايتان تقاضاي ازدواج شمـا را نـپـذيـرد،

برداشتتان  "پـيـش خـود تـصـور ميكرديد آه او به شما عالقه مند است ولي احتماال. نـمي شود
 .از عالئم عالقمندي او اشتباه بوده است

براز عاليق رومانتيك خود بصورتي زيرآانه و پيچيده عمل از نقطه نظر مردان، زنان هنگام ا
) خودشان اظهار مي آنند طرف مقابلشان خوش تيپ و پول دار باشد آنجوريكه مگراينكه(ميكنند

چـه چيزي در  آه مطمئن نيستند نقيضي ميـدهـند چون خودشان و اآثر آنها جوابهاي ضـد و
 .سرشان ميگذرد

ن به دنبالش هستند، يك سري عالئم و نشانه هايي اسـت آه بنابراين آنچه آه اغلب آقايا
 .بوسيله آنها متوجه عالقمندي حقيقي طرف مقابلشان شوند

 :در زير برخـي از نـشـانه هـاي آـه مي تـواند نـشانه عالقمندي يك زن باشد را مشاهده ميكنيد



  او همگام با شما است-1

هر آجا شما هستيد پيدايش مي شود، يا در راه روي محل آارتان " بطور اتفاقي"او . ردناگهان متوجه ميشويد آه او همه جا حضور دا
 .به شما برخورد ميكند، يا در ميهماني در اطراف شما مانور مي دهد" تصادفي"مرتب جلوي شما قدم ميزند، يا 

را " قدم اول"ر موقعيتي قرار دهد تا شما آنچه آه او انجام ميدهد تالش براي جلب توجه شما است، و بـراي اين اسـت آه خود را د
مسئله اينـجا اسـت آــه بـسـيـاري از مردان نسبت به اين عمل زنان بيتوجه هستند و به همين دليـل بسياري از فرصت ها را . برداريد

ار گـرفـتـن سـر راه شـما شروع به قـر" بنابرايـن اگر زنـي مكررا. مردان مستقيم عمل مي آنند، زنان غير مستقيم. از دست ميدهند
 .انـجام ميدهد زياد است" عمدا نـمود، احتمال اينكه او اينكار را

  او حرآاتي بخصوص انجام مي دهد-2

طبيعت بشر را جوري برنامه ريزي نموده آه هنـگام ابـراز عـالقه بـي اخـتيـار ." جسم دروغ نمي گويد:"يك جمله قديمي مي گويد
شـدن چشم هنگام نظاره به چيزي   اين اعمال غير شفاهـي از گـشاد .سـري حرآات جسماني مشخص ميكندشـروع بـه انـجام يـك 

 .متغير است جالب گرفته تا لبخند زدن و لمس آردن،

 :در اينجا برخي از عالئم زبان جسماني را مشاهده ميكنيد

 اشاره نمودن در جهت شما با پاها يا شانه ها  �
  صحبت خم شدن به طرف شما هنگام �
 بازي آردن با مو و دست آشيدن الي موها  �
 و لمس نمودن دسته عينك ) مانند گوشواره ( نوازش آردن جواهرات  �
 چشم برنداشتن از شما هنگام صحبت و گفتگو  �
 .) اگر دست خود را روي ميز بگذاريد او هم همين آار را ميكند" مثال( تقليد از حرآات شما  �
 .را برانداز ميكنيدلبخند زدن هنگاميكه شما او  �

مي توانيد مطمئن شويد آه او چراغ سبز شروع رابطه " مشاهده نموديد، تقريبا طرف مقابل حضور اگر برخي از اين عالئم را هنگام
 .براي ازدواج را دارد به شما نشان ميدهد

  او هيچگاه براي شما سرش شلوغ نيست-3

هميشه خودش را در ه به برقراري رابـطـه و بـيرون رفتن با شما داشته باشد، اگر زني عالق. اين اصلي ترين قانون بازي عشق است
به تلفـن يا ايـميـل شـما  در اسرع وقت او. يـعنـي او يـك شـمـاره تلفن آاري يا آدرس ايميل به شما خواهد داد. دسترس قرار ميدهد

 اگر او در روزي آه شما تعيـين آرده ايد وقت نداشت، چيزي  و-او دعوت شما را براي با هم بودن خواهد پذيرفت . خواهد داد جواب
 "خوب، اين پنجشنبه نميتونم، اما اگر اشكال نداره بندازيم براي پنجشنبه ديگه، باشه؟ : "شبيـه اين خواهد گفت

نميدونم "، يا "ذار بينم وقت دارمب"، يا "سـرم شلوغه" االن واقـعـا: " شـمـا هـرگـز از يـك زن عـالقـمـند چـنين جمالتي را نخواهيد شنيد
 "بتونم بيام يا نه

  او در مورد شما آنجكاو است-4

او درمورد ). تا بتواند در اين مـورد با دوستان دخترش صحبت آند( زني آه به شما عالقمند است دوست دارد همه چيزتان را بداند 
انگيزه اصلي او اين اسـت آـه عـاليـق . ما پرسش خواهد آرد فيلم و مسائل گوناگون ش خانواده،پيشينه،سليقه غذايي، موسيقي،

 اگر از قايق سواري -و پـيـوسـتـگـي بيشتري با شما ايجاد آند نموده خود را داراي عاليق مشــتـرك بــا شما شما را بشناسد تا بتواند
 .خوشتان نميآيد، او نيز ناگهان از اين آار متنفر مي شود

 ا مي سنجدوضعيت مالي شما ر  او-5

چه "، "آجا زندگي ميكني؟: "سؤاالتي مانند. زن عالقمند دوست دارد منابع و بنيه مالي همسر آينده خود را مورد سنجش قرار دهد
او باشــد، " استانداردهاي" پاسخ اين سؤاالت مطابق با اگر. مـيتواند نشانه عالقمندي وي باشد" شغلت چيه؟"و " ماشيني داري؟
 .ر خواهند شد وگرنه او در غباري از مه فرو خواهد رفتعالئم بعدي ظاه

  او در مورد آينده صحبت ميكند-6



. يك زن عالقمند هميشه دوست دارد در مورد نقشه هاي آينده و آارهايي آه ميتوانيد با هم انجام دهيد اشتياق نشـان مـي دهد
اگر او چنين ." از بـوليـنگ خوشت مياد؟ بايد يه بار با هم بريم بازي آنيمتـو هـم ... واي: "درواقع او اغلب چيزي شـبـيـه ايـن ميـگـويـد

 .با شما بيرون برود ازش بخواهيد عمل نمود، شك نكنيد آه دوست دارد

  او بيقراري و بي تابي ميكند-7

اميكه شما نتوانيد متوجه عالئم  باشد، همانند يك گربه دور و بر شما دستپاچه و بيقرار خواهد بود، بخصوص هنگعالقمند" اگر او واقعا
 بي قراري ميكند، احتماال در   اگر او فقط پيش شما-يك شخص خجالتي نرمال باشد " البته ممكن است آه ذاتا. اشتياق او شويد

 .سرش فكر ازدواج دارد

  او نسبت به زنان ديگر، حسادت مي ورزد-8

بنابراين اگر در حـال . عقاب مراقبت نموده و او را با چنگ و دندان حفظ آندهمانند يك  يك زن سعي مي آـند از مـرد مـورد عالقه خود
جوك گفـتن بـراي زنـان ديـگر متـوجـه حرص خوردن و جلز و ولز آردن او شـديـد، بـدانـيد آـه او انـتظار دارد برايش بيشتر از يك دوست 

 .باشيد

با ديگران حالتي دوستانه دارند اما " زن نـبـاشد چـون بـرخـي از زنان آالدليل بر عالقـمـندي يك " نشانه هاي فوق ممكن است لزوما
 .صابون بزنيد اگر تـعـداد زيـادي از ايـن عـالئم را در فـردي مشاهده نموديد ميتوانيد به خود اميدواري دهيد و به دلتان

 
 

  قانون مالقاتهاي عاشقانه10

. اشته و دوست داريد در اين راه فرد موفقي باشيدخـوب، شـما در دنـياي زيباي عشق و عاشقي قرار د       
مؤدب و با شخصيت باش، دندوناتو  احتماال مادر شما قبال يك سري قواعد آلي را در مغزتـان فـرو نـمـوده؛

 ...شونه بزن، سر وقت باش، خوش مشرب باش مسواك آن، موهـاتـو

اريد، يك سري قوانين دنـيـاي واقـعـي اسـت، د اما در حقيقت آنچه آه براي برخورد با جمعيـت زنـان نـياز
 .چنـد نـكته مهم و سريع آه مادرتان از بيان آنها غفلت آرده است

 :قوانين از اين قرارند

               فقط و فقط يك بار از او درخواست بيرون رفتن نماييد-1

خـود را آنار گذاشته و از طريق تجهيزات طبقات پايين تر مطرح مي گردد، اغلـب مـردان مـغز    قـرارهاي مالقات عاشقانه    وقتـي مسـئله   
( آنها به دنبال اهداف جنسي بوده و براي بدست آودن زني آه عالقمنديش فقط به صـورت حـاشيـه اي است     . شروع به تفكر ميكـنند   

بله، . ه ديوانه وار بدنبال تصاحب او ميباشندتنها بدليل اينك اصرار زيـاد مـي ورزنـد) و يـا اصــال عـالقـمـنـد بـه برقــراري رابـطـه نـيسـت               
آنها عاشق آزمايش آردن مردان، نشـان دادن جـاذبـه جنـسيشـان و اين مي باشند آه    . بسـياري از زنـان فقط بازيگراني ماهر هستند        

 .مردي طلبه و پيگير آنها شود

مرتب از او درخواست بيرون رفتن  روبرو شديد،" سرم شلوغه"يا " نه"مانند  اما اگر با جوابهاي. در ابـتـدا آـمـي با ايـن تـصـور پيش رويد
و اگـر چنانچه زن . اگر زني به مردي عالقمند باشد، هميشه خود را در دسـترس او قـرار خـواهـد داد        : قانـون اصـلي ايـن اسـت       . نكنـيد 

 "لي دوست داشتم بيام، هفته بعد خوبه؟امـا خي: "چيزي شـبـيه ايـن خـواهـد گفت عالقمندي بخواهد تقاضاي شما را نپذيرد،

شايد او چيز جالبي در شما پيدا آرده و . ( بـه راه خـود ادامـه دهيد شـنيدن هـر نـوع پاسـخي ديگـر، دسـت خود را تكانده و            در صـورت  
 . )تصميمش عوض شود

   ياد بگيريد آه يك عاشق واقعي باشيد-2

زهاي واقعي و احساسي آنها آشنايي نداشته و نمي دانند آه يك زن در زندگي بسـياري از زنـان گلـه ميكنـند آـه اغلـب مـردان بـا نيا              
 .بدنبال چه اهدافي است

بايد . امـروزه بـا وجـود مـنـابع غنـي از اطـالعات ديـگر عذر و بهانه اي براي آگاه نبودن از مسائل گوناگون زنان براي مردان باقي نميماند            
حتي ميتوانيد از خود او سؤال آنيد آه . آشنا شويد ازهاي عاطفي و روشهاي طرز برخورد با زنانسـعي آنـيد از طـريق ايـن منابع با نـي    

 .در زندگي به دنبال چيست



  هميشه با خواسته هاي واقعي خود جلو رويد -3

ارهـاي خـود را تـقلـيـل هرگز فقط به صرف اينكه مي خواهيد رابـطه عـاشـقانـه اي شـروع نـمايـيـد، مـعـيـ. نكنيد پسرفت آوتاه هيچگاه
آه تصاحبش دور از ذهن مي نـمـود، بـه راه خـود ادامـه  هــرگـاه بــه دختـر زيبايي مطابق با اسـتـانـدارهاي خود بخورد آرديد        . نـدهـيـد 
 .اگر با فردي آه عالقه واقعي به او داريد ازدواج آنيد،در آينده بسيار موفقتر خواهيد بود! دهيد

ميرسيد، از آرده خود بسيار خوشنود  يپ يـا پـول دار نبـاشــيد، احتمال برنده شـدنتان آم است، اما وقتي به طال          تـا زمانـيكه خـوش تـ       
 .خواهيد شد

  رفتارهاي غير قابل تحمل را تحمل نكنيد-4

ردان هرگونه رفتار آنهـا بـر اين تصورند آه بدليل زن بودن بايد م  . در جامعـه مـا، زنـان افـرادي نازپـرورده و متــنـعم مـحسـوب مـي شـوند          
 .بنابراين هيچ ابايي از قر زدن، آج خلقي، ناسازگاري و خشن بودن ندارند. ناخوشايند آنـها را بـه ديـده منت پذيرفته و تحمل نمايند

كنيد چون از شما انتظار دارند آه پسر خوبي باشيد و اعتراضي ن آنهـا جـواب تلفـن شما را نداده و قرار را در دقيقه آخر آنسل ميكنند و    
 .برگ برنده در دست آنها است

اگر شروع به اعتراض .  به او بـگويـيـد آه نمي خواهيد با شما اينگونه رفتار گردد-قانون اين است آه رفتار بـدش را به وي گوشزد آنيد    
اگر . ـرد، ديـگر بـا او تـمـاس نگيريداگر قرار مالقاتي را بدون دليلي موجه آـنـسل آ .و جـبهـه گيــري نـمـود، بـه رابـطـه تـان پايان دهيد          

 .باشد، در رفتارش تغيير ايجاد خواهد نمود عالقمند واقعي

  قابل پيش بيني نباشيد-5

اگر هميشه اعمال تكراري و قابل پيش بيني انجام دهيد، خسته آننده و يكنواخت بنظر خواهيد رسيد و اين مي تواند زنگ خطري براي 
 .ردداتمام رابطه اتان تلقي گ

گـه . آارهاي دوپهلو او را به فكر فرو بريد با برخي از. اعـمـال پيش بيني نشده شگـفـت زده نـمايـيـد    بنابـراين مـرتبا همسـر خـود را بـا          
 .آارهاي تكراري انجام ندهيد تا موجب خستگي او شود. گـاهـي قـرار را آـنـسل آرده و در زمانهاي غير منتظره به ديدن وي برويد

 نباشيد ضعيف -6

 . و مخصـوصـا هيـچ گـاه به خاطر مسائل جنسي خود را خوار و آوچك نكنيد- حريص يا آويزان او نباشيد  هرگز نيازمندانه رفتار نكنيد،

بودن  خوب -زير بار هيچ گونه باج دهي و تهديد نرويد . همانـنـد يـك مـرد از حـق خـود دفـاع آنيد .استقالل و بي نيازي خود را ابراز داريد
 .شما دليل بر ضعيف بودنتان نيست

  بخاطر مرد بودن خود متاسف نباشيد- 7

اين حق مسلم هـر مـردي است آه جذب يك شده و او را به عنوان . اآـنون زمـان آن رسـيده آـه از حقـوق طبيعـي مـردان دفـاع آنـيم            
 آه در قبال مردان از طرف جامعه فمينستي مطرح مـي  بـنابــراين بايـد در برابر تهمت ها و اهانتهايي        . همسـري وفـادار انـتخاب نمايــد       
 .گردد ايستادگي و مقاومت آرد

تهمتهايـي از ايـن قبـيل آه مردان فقط بدنبال مسائل جنسي بوده و نميـتـوانند خـودشان را آنترل آنند، و يا همه مردها هوسباز و دل     
 ...هستند

اگر نامزد . مسـئله اي نرمال است آه يك مرد بسمت يك زن آشيده شود   ايـن حـق   . هرگـز بدلـيل غرائـز طبيعـي خود متاسف نباشيد          
 .شما قادر به درك اين مـوضوع نيست، آسي را پيدا آنيد آه بتواند درك آند

  هميشه خودتان را در دسترس قرار ندهيد-8

هيچ اشكالي ندارد براي انجام آارهاي . بـه رمـز و راز و نـمايـش در زنـدگي خود اشتياق دارند    آنـها. زنهـا عاشـق مبارزه طلبي هستند      
 .شخصي هراز گاهي به مسـافـرتـي آوتاه برويد

 .به اين ترتيب هيچ موقع برايش عادي نخواهيد شد. اداره آرد در دسترسش باشيد اين طور نيست آه هر موقع به او بفهمانيد



  هميشه شما خرج نكنيد-9

او شـاغـل است و درامـدي مـعـادل درامد شما دارد بنابراين دليل ندارد دانگ او را . يد هست50- 50به وي بگوييد آه خواستار رابطه اي    
 .در غير اينصورت او تصور خواهد نمود آه به داليلي به او در حال باج دادن ميباشيد .نيز شما پرداخت آنيد

د نه اينكه يكطرفه و يكجانبه آن هم بخاطر مسائلي مالقاتهاي عاشقانه بايد بصورت شراآتي باش: قبال گفته ايم بازهم تكرار مي آـنيم
 .مانند روابط جنسي

  از زندگي لذت ببريد-10

ما . مي گردند شديدي آـه زنان از خود نشان مي دهند دچار رعب و وحشت متـاسـفـانـه بـسـياري از مردان به دليـل قـدرت جـنسـي      
يلي محتاطانه نزد او قدم مي گـذاريم، و سـعي در پيـش بيني درست يا نگـران عـدم پذيرش از طرف فرد مورد عالقه خود هستيم و خ            

 .غلط بودن آاري آه در حال انجام آن هستيم، مي نماييم

آـسـانـي آه در انتخاب همسر موفق هستند هميشه از زندگي لذت   . خودتان باشـيـد . اعتماد بنفس داشته باشيد   ! خـوب گوش آنيد   
 . خواهند برد

 

 ردان در اولين مالقات اشتباه بزرگ م5

بـا آلـي امـيد و آروز به خواستگاري دختر روياهايتان رفته و پس از تشريفات و مراسمات فراوان           
قـرار را تنظـيم آـرده و بـا اشـتياق فراوان در روز تعيين شده به      . تصـميم بـه مالقـات او ميگيـريد        

 در طـرز برخورد او    ابتدايـي مـتوجه تغييـر ناگهانـي         ولـي در هـمـان لحـظـات      . سـراغش ميـرويد   
 .نسـبـت به خود ميشود

اما چـرا؟ متاسفانه برخي از افراد تـا مـحـوطـه . باشد ممكـن اسـت هـرچه بافته ايد پنبه شده          
 همه تالشها را بر  هـجـده قــدم خــوب جلو ميروند ولي در ضربه نهايي مرتكب اشتباه شـده و       

 .باد ميدهند

ن هنگام مالقات اوليه شريك زندگي آينده خود مرتكب در اين قسمت پنج اشتباه بزرگي آه مردا
 .ميشوند را ميخوانيد

  او را لمس نكنيد-1

چـه از لحاظ شرعي و چه از لـحاظ اجـتـماعي نبايد تا زمانيكه با همسر آينده خود محرم نشده         
ن به اشتباه تصور مي آنند آه لمـس آردن برخي مردا. سعي نكنيد دست او را بگيريد و يا چسبيده به او بنشينيد.ايد او را لمس نماييد

در حالي آه برعكس اين مسئـله درست  .همان آار را انجام خواهد داد  باعــث روشــن شــدن موتــور طـرف مقابـل شــده و وي نـيــز             
 . هرقدر بيشتر سعي آنيـد دسـت او بـگيريد، بـه همان اندازه تمايل وي براي گرفتن دست شما آمتر خواهد شد .ميباشد

بـه ايـن تـرتيب انساني . يـك مـرد عاقـل خـودش را آنار آشيده و به همسرش اجازه ميـدهد آه در صورت تمـايلـش دسـت او را بـگيرد         
 .باآالس و متشخص در نظر وي جلوه خواهيد آرد

  درباره زنان ديگر صحبت نكنيد-2

آه روزي خيال ازدواج با او را داشتيد و در روياهاي خود او را در مورد دختر شگفت آوري . درمـورد همسـر يـا نامزد قبلي خود حرف نزنيد     
. وقتي زني از مرد ديگر پيش شما تعريف ميكند، دچار پريـشان حالـي مـي شويد. فكر آنيد. مـي پـرورانديد، سـختي بـه مـيان نـياوريد       

  .يـك و جذاب نگاه داريدفضاي اولين ديدار خود را با همسر آينده تان با صحبت نكردن درباره زنان ديگر رومانتـ

  فخر فروشي نكنيد-3

هرقدر بيشتر به الف زدن و باليدن به خود بپردازيد، از جذابـيت آـمـتـري .همـه زنـان بارهـا و بارهـا شنديده اند، صدها و يا هزاران مرتبه      
ي خود براي تحت تاثير گذاشتن وي، بجاي بيان قابليتها.اجـازه دهيد او به تدريج به محاسن شما پي ببرد         . بــرخوردار خـواهـيـد گشـت     

اين عمل باعث خواهد شد آه او ميزان . بگذاريـد شما را به عنوان انساني مبهم و اسرار آميز آه نمي تـواند درآـش آـنـد، تجربه نمايد   
 .ي بيايدبراي خبردار شدن از وضعيتهاي گوناگون شما از قبيل شرايط پولي، ورزشي، آاري و غيره افزايش چشمگير عالقه اش



  گفتگو را ماليم و مثبت نگاهداريد-4

. برخـي اوقات مردان بدون فكر آردن و حتي بدو ن اينكه بدانند چه آار ميـكنند، صحـبت را به موضوعاتي سـنگين و منفي مي آشانند      
. شتياق طرف مقابل خواهد شدنداشته و تنها باعث از بين بردن لطف گفتگو و آاهش ا هيچ دليل مفيد و سازنده اي بـراي اينـكار وجود

جزئيات داليل جدا .در مـورد تـروريسم، ويـروس سارس و يا اينكه مدير شما آدم بداخالقي است،صحبت نكنيد! اين آاري روماتيك نيست
 !موضوعات سنگين را آنار بگذاريد. شدن از همسر يا نامزد قبلي خود را بازگو ننماييد

  در مورد مسائل جنسي صحبت نكنيد-5

 قرار نـيـست بـه ايـن عـمـل مـبـادرت شمابرخـي از مـردان اينكار را انجام ميدهند ولي   . زنـان از شـنيدن صــحبـتهاي جنسـي متنفـرند         
به مسائل جنسي اهميت ميدهيد او را تـحـت تاثـيـر   مايل نيستيد از طريق گفتن اينكه چقدر      . مي خواهيد متفاوت باشيد    ورزيــد چـون   
اشاره آنيد تا اين تصور را در او بوجود آورد آه ميتوانيد قهرمان روياهاي جنسي او     " داريـد به برخي چيزها تلويحا     دوســت ن  . قـرار دهـيد   

اگر در مالقات آغازين با شريك آينده زندگي خود مسائل جنسي را پيش بكشيد در . شما ميخواهيد آرام و با آالس باشيد     . خير. باشيد
 . امش او حمله خواهيد آردحقيقت به ميزان احساس راحتي و آر

 . به ما گزارش آنيد" اآنون شـروع آـرده و در خـواستگاري بعدي اين پيشنهادات را بكار برده و نتيجه را حتما. خوب، آقايان اينهم از اين

 .اگـر آنچـه آه صحصيح است را انجام دهيد، او از دست شما رها نخواهد شد: بخاطر داشته بـاشـيد

 !مبارآه

 
  آنها با معاني همراه هاي متداول برخي پسران به دختراندروغ 

 باهات تماس مي گيرم" بعدا: دروغ

  ديگه هيچ وقت منو نمي بيني:معني

  نمي دوني تا چه اندازه دوستت دارم- تو قسمتي از وجود مني:دروغ

  تو براي من به اندازه کافي زيبا، باهوش و پولدار نيستي ميزارمت کنار:معني

  ما فقط دوست معمولي هستيم-ون دختر هيچ تيريپي با من نداره  ا:دروغ

  عاشقشم:معني

  من ترو براي وجود خودت دوست دارم:دروغ

 سکس هستم  من فقط دنبال:معني

  آخر اين هفته با دوستام داريم ميريم کوه:دروغ

 . داريم ميريم دختر بازي:معني

  هفته بهت برميگردونم هزار تومن بهم قرض بدي؟ تا آخر5  مي توني:دروغ

 . پولتو ببوس و باهاش خداحافظي کن:معني

 

 :اين هم شايد بزرگترين دروغي باشد که تا بحال گفته شده

  قول ميدم تا زمانيکه مرگ مارو از هم جدا نکرده عاشقت باشم، باهات صادق باشم و ازت نگهداري کنم:دروغ



، غذا برام بپزي، وقتي مريض ميشم ازم پرستاري کني، از بچه هام مراقبت    ازت مـيخوام لباسـامو بشـوري، خونمو تميز کني          :معنـي 
 نمي    هيچوقت پول بـهت هر وقت بخوام ميـرم با دوسـتــام و دخـتـراي ديـگـه گـردش،   .  کني، به دوستام و خـانوادم سـرويـس بدي      

 ! جالب باشه انجام نخواهم داددم و هيچ کلمه خوشـحال کنـنده اي بـهت نخواهم گفت و هيچ کاري که براي تو

 
 

  دروغ مردان به زنان10

 دروغ شـايع مـردان به زنان 10ديديم که   آن  آورديـم عدالت و مساوات را در سـخن به مـيـان  از آنـجايـي که در مـورد دروغـهاي
 . بازگو نماييم نيز  را

 10دروغ شماره  

 اصال چاق نيستي 

سـوال  همسـرتان از   بـعد از ساعـتـها از اتاق خواب بيرون مي آيـيـد و ه که قبل از رفتن به ميهمانيحتما براي شما خيلي پيـش آمـد
ايـن تـنـهـا " ، برعکس خيلي هم خوشـگل شـدي"نـه اصـال: " بـهتـرين جـواب" تـوي ايـن لبـاس چـاق به نظر نـميـام؟ : " مي کنيد

آنها از دادن پاسخهاي متفرقه خود داري مينمايند چون ممکن است در اتاق با . ـدر بـبرندپاسخي است که آقايان مي توانند جان سالم ب
 .شدت بسته شده و به سر و صورتشان صدمه وارد شود

 9دروغ شماره  

 لذت نمي برم توي فيلم  زنهاي زيبا من از ديدن 

 باعث مي  اين دروغ. ديدنش را حاشا کند  مي تواند لذتاز جمله مواردي است که کمتر مردي ديدن زنهاي زيبا و هوس انگيز در فيلمها
 .همسرتان فقط شما را اليق تحسين مي انگارد و ديگران در نظر او بي اهميت جلوه مي کنند شود که احساس کـنـيد

 8دروغ شماره  

 صحبت مي کنيم" دربارش بعدا 

نـميـخواهد در بـسـيـاري از مـوارد هـمسـرتان . ي خالص مي کندهمسر شما را از يک بگو مگو و يا جر و بحث احتمال اين عبارت کوتاه
بخاطر مسائل کوچـک و بـي اهـميـت مجادلـه و نزاع  اين جمله باعث خواهد شد. او هــرگز نميخواهد  صـحـبـت کنـد" در مـوردش بـعدا

 .صورت نگيرد

د ولي زياد استفاده کردن از آن باعث برمال شدن موضوع و لو رفتن آقايان بايد بدانند که گرچه اين يک ابزار قوي و کارآمد بحساب مي آي
 .قضيه خواهد شد

  7دروغ شماره 

 تو منو ياد جنيفر لوپز مي ندازي  

مقايسه شما با يکي از زيباترين ستارهاي سينما مي تواند اعتماد به . نهايت تعريف همسرتان از شما اين دروغ بسيار بزرگ ميباشد 
 .به اين زيبايي هستيد بايد به همسرتان تبريک گفت" اگر شما واقعا. ببردنفس شما را باال

 .همه زنها زيبا هستند اما نبايد نعنا داقش را زياد کرد چون ممکن است بيشتر ضرر برساند تا استفاده

 6دروغ شماره  

  من عاشق دست پخت تو ام 

غذاهاي سوخته سر و کله   اب آشـپزي بلد نـيـستند و همسر آنها اغلب بااز آنجاييکه بعضي از خانمها حتي پختن نيـمرو را بـدون کـت
همسر شما . مي زنند و از طرفـي مرتـب سخن از هنرهاي آموخته از مادرشان بميان مي آورند ، اين دروغ تنها راه حل تصور مي شود

 "حداقل خودش برام غذا پخته : " اين دروغ را مي گويد چون پيش خودش مي گويد



 5روغ شماره د 

 من به زنهاي ديگه فکر نمي کنم 

همسرتان دوست ندارد شما را اذيت کنـد پـس راه حــلي جـز ايــن  .احساس برانگيز مردان مي باشـد اين هم يکي از انـکـارهـاي
هيــچ زنــي به "سـرتان بگـويـد اگر هم. جز شـمـا هـرگـز هيــچ زنــي تــوي فـکرش نــبــوده " ) به دروغ يا واقعا (  بـگويد نيـست کـه

 بيان 7الـبـته آقايان بايد بدانند که هيچگاه اين دروغ را قبل از دروغ شماره . برايتان بسيار گـوارا خواهد بود" زيبايي تو تا بحال نديده ام
 .نکنند

 4دروغ شماره  

 من چيزي ندارم که بخوام از تو پنهان کنم 

 و اين فکر به ذهن شما خطور ميکند که او  يد که چرا با من حرف نميـزني و چـرا سکوت ميکنيبرخي اوقات از همسرتان گله ميکن
معموال آقايان مسائل کاري و مشکالت روزانه خود را دوسـت نـدارند در خـانه بازگـو کنـنـد تا موجـب نـگراني و . چيزي را مخفي ميکند
 .د تا او از افکار و مشـغله روزانه رها شودبنابراين بيشتر با او صحبت کنـي. ناراحتي شما شود

  3دروغ شماره 

 از خريد کردن با تو لذت مي برم 

چانه زدن ها و ساعتها معطلي، به صورت نيمه  مغازه هاي متـعدد، پوشيدن لباسهاي گوناگون و بـه سر زدن اگر بعد از يک روز طوالني،
تامل  ز او خواهيد شنيد ولي صداي فشرده شدن دندانهاي او نيز در اين هنگام قابلاين جمله زيبا را ا" افروخـته همسرتان بنگريد حتما

 .است

 2دروغ شماره  

 معاشرت با مادرت هستم عاشق 

مـمـکن يک مرد حتي از خانواده همسرش متنفر باشد ولي بديل عشق . بعضي اوقات کليد ورود به قلب يک زن، خانواده او مي بـاشد
تاريخ نشان داده . طه اش ايـنطور وانمود مي کند که نهار خوردن با مادر همسرش برايش خيلي لذت بخش استحفـظ رابـ  به همسر و

 .که کمتر مردي عالقه واقعي به خانواده همسرش بـخصوص مادر همسرش دارد

 1دروغ شماره  

 متاسفم 

ار نجات پيدا کند اين جمله ساده خيلي مفيد خواهد بيخ د چنانچه همسر شما خواسته باشد از يـک مـوقـعيـت خطرناک و يا بگو مـگوي
کـافـي است به شما بگويد که متاسف است و قول .  مي توان اخم يک زن را به لبخند تبـديـل کرد    با اين جـملـه خـيـلي ساده. بــود

 .مي دهد عوض شود تا همه چيز با خوبـي و خـوشي، الاقل بـراي هـمان لحظه، تمام شود

 

  زنان به مردان دروغ10

  سعي" زنان معموال. در زندگي روزمره ممكن است اتفاقاتي رخ دهد و يا شرايطي پيش آيد آه مجبور به گفتن دروغ مصـلحتي شـويم
 . سود خود تغيير دهند ميكنند با توسل به دروغهاي ظريف و بي ضرر برخي موقيعتها را به

 :م دروغ رايج زنان اشاره مي آني10در اين بخش به 

     10دروغ شماره  

   من تو رو همين جوري که هستي دوستت دارم 



تصور مي کنيـد که او دوست ندارد هيچ تغـيـيـري در شمـا بـوجـود بـيايد؟ هيچ تغييري؟ ممکن است همسرتان خواستار " آيا واقعا
دير يا . ن شما يک مرد کامل براي همسرتان هستيد مگـر ايـنکه در ماه عسل بسر ببريد چون در اين زما تغييرات زیادی در شـما باشـد

 .زود او متوجه اشتباه خود خواهد شد

 9دروغ شماره 

 من عاشق رفت و آمد و معاشرت با دوستان تو هستم

کن اگرچه مم. گذشه از اينکه دوستان شما تا چه اندازه جالب مي باشند، هـمـسرتـان عالقه اي به حضور مداوم آنها در کنار شما ندارد
 .است در روزهاي اول بروز ندهد ولي باالخره صبرش تمام شده و شما را از اين کار منع خواهد کرد

 8دروغ شماره 

 جم و جور کردن خونه را دوست دارم

دوست دارم ظرفهاي نشسته را " اينکه. اين هم از آن دروغ هايي است که همسر شما ممکن است در اوايل ارتـباط شـما بيان کند
، ديري نخواهد انجاميد که اين دروغ او نير برمال خـواهـد شد و از شـما خــواهد "و اتو کنم تو را شسته لبـاسـهاي کثيف"، "بشويم
 .بشویيد و زحمت جوربهایتان را خودتان بکشيد ظرفها را که نوبتی خواست

 7دروغ شماره 

 من عاشق خانواده تو هستم

اگرچه شايد او از . ـکن اسـت دروغ نـگـويد که دوست دارد با خانواده شما رفت و آمد کنداگر مرد خوش اقبـالي باشيـد همـسرتان مم
براي اينـکه عـالقه واقـعي . باشد ولي براي اينکه احساسات شما جريحه دار نشود راستش را نخواهد گفت  شما متنفر آنها 

مادرتان بـراي فردا شما را به نهار دعوت کرده و به عکس العمل هسمرتان را نسبت به خانواده خود بفهميد کافي است به او بگوييد که 
آنوقت    "خيلي خوبه"اگر تمامـي عضالت صورتـش سـفت شـد و با يـک لبـخـند زوري زيـر لب و آرام گفت : هـمـسرتان توجـه کنيـد

 .نيست نتيجه بگيريد که او کشته مرده خانواده تان

 6دروغ شماره 

 من عاشق ورزش هستم 

او براي ايـنکـه نـشان دهـد با زنهاي ديگر متفاوت است و اينکه داراي عاليق  .ين هم از آن دروغـهاي روزهـاي اول زندگي استا
جلوي تلويزيون مي نشيند و تا دير وقت فوتبال تماشـا مي کنـد ولي بعد از گذشـت چـند ماه  مشترک با شما ميباشد پا به پاي شما

 .سفانه ديگر نـخـواهيد تـوانسـت با خـيال راحـت بـه تماشاي فوتبال بنشينيدشکايتها شروع شده و متا

 5دروغ شماره  

 از اينکه مي گويي چاق هستم اصال دلخور نمي شوم  

متهم ميشوید به  اگر بگوييد که خيلي زيبا است. فرقي نمي کند که شما چه مي گويـيد، در هر صورت او عـصبـاني مـي شود
از طـرف ديگر اگر . او و نرنجيدن بـخاطر چربــيهای اضـافه اش اســت ه او فکر می کند گفته شما صرفا برای آرام کردندروغگویی چرا ک

 .يک دعواي حسابي در اتاق نشيمن شما رخ خواهد داد" اضافه وزنش را گوشزد کنيد قطعا

 4دروغ شماره  

  حق با تو است  

". باشه حق با تو ست، تو خيلي بهتر از من مي فهمي: " اين جمله او تمام مي شودخيلي وقتها بحث و جدال شما با همسرتان با
همسر شما فقط براي بريدن صداي شما اين جمله را مي گويد در حاليکه هنوز اعتقاد دارد که حق با اوست و کسي که اشتباه مي 

و سپس به دنبال دليلي براي توجيه حرفش خواهد " باالخره مي فهمه که اشتباه مي کنه: " کند شما هستيد و پيش خودش ميگويد
 .گشت



 3دروغ شماره  

 برايم مهم نيست که به زنهاي ديگر نگاه کني 

 دوست  اگرچه ممکن است همسرتان براي ايـنـکه وانـمود کند که زن خونسـرد و روشـن فکري است اين دروغ را بشـمـا بـگويد اما او
او مـي خـواهـد که نگاه شـما فقط به او باشد و نه . قرمز پشت ويترين مغازه نگاه کنيـدشما حتي به يک ماکت زن مو  ندارد که
 بنابر اين اگر او به شما گفت که مهم نيست و اذيت نميشود هيچگاه چشمان خود را بيش از اندازه به اطراف منحرف نکنيد  .ديگري

 !تان باشيدچون در غيـر اينـصورت بايد منتـظر ضـربات محکم به سر و صورت

 2دروغ شماره 

 پول براي من هيچ اهميتي ندارد 

هر چند ممـکـن اسـت درسـت نبـاشـد که بگوييم همه زنها موجودي حساب بانکي همسرشان ! پول اهميت ندارد، ولي مقدارش چرا
 و داراي استقالل  ار داشتهاقتصادي در يک حد متـعادل و رفاه نسبي قر برايشان مهم است ولي اکثر آنها دوست دارند که از لحاظ

 .مالي باشند

 1دروغ شماره  

 نگران نباش عزيزم، اين براي همه پيش مياد  

اين  با  .  ناتواني جـنـسي مي شـوند و اکثر زنان نيز از اين موضوع مطـلع هـسـتند دچار" اکثر مردان در مرحله اي از زندگيشان موقتا
 يـکـي از چـنـديـن دروغ جنـسـي ميباشد  اين دروغ . شاکي و دلـخور نمي شود سر شما حال اين مـساله بـدان مـعنا نيست که هم

در نـهايت حتـي . که زنان بـراي جريـحه دار نشدن احساسات همـسرشان بـه آنـها مـي گويند، دروغهايي که خوشبختانه مضر نيستند
اينکه خـوب   شما را انتخاب کرده بدون تـان از بين همه مرداناگر شـما براي همسرتان يک شريک جنسـي ايـده آل نـباشـيد، هـمسر

 .باشد فرقي داشته يا بد بودن آميزش برايش

  

خبر خوب اينکه آنچه که تا بحال دروغ ناميده شد . حال که با دروغهاي احتمالي همسرتان آشنا شديد مي توانيد خودتان را آماده کنيد
دروغهاي . ه تنها مضر نيستند، بـلکه براي تجديد روحيه و تحکيم زندگي شما مفيد خواهند بود که ن فقط پيچاندن هاي ظريفي ميباشند

 .ميگويـنـد کـه دانـسـتـن آنـها خالي از لطف نيست مشابهي نيز 

 

  نشانه خيانت در مردان10

 روابط خـانـواده را فراهــم خواهـد  آه در نهايت موجبات تخريف  متاسفانه پديده نكوهيده خيانت در برخي از مردان مشاهده ميشـود
پس سعي  ممكن است شروع قصه اي غم انگيز باشد اين عالئم.  نشانه خيانت در مردان اشاره مي آنيم10در اين قسمت به . آورد

 .نماييـد حـواس خود را بيشتر جمع آنيد

    10نشانه شماره    

 کاری افزایش ساعات   

این فرصت خوبی .  سر کار ميماند یکی از نشانه های مهم استجلسه یا اضافه کاری بدليل بيشترشدن مدت زمانی که بقول او 
 .است برای مالقات و قرارهای عاشقانه

 9نشانه شماره  

 تفکر زیاد و خيره شدن 

ـسی دعوایـش به یک نقطه خيره ميشود و در افکار خود فرو رفته، آیا مشکل کاری دارد؟ با ک" بتازگی زیاد توی فکر است، معموال
 .شده؟ اگر نـه پـس از خـواب خـرگوشـی بيدار شوید



 8نشانه شماره  

 کم حرفی و سرد مزاجی 

  شما به سردی برخورد کرده و یکی از نشانه ها این است که او دیگر در خانه حرف نمی زند و یا بسيار کم حرف شده است، با 
 .اشقانه نميزنددیگر حرفهای ع احساسات شما را بی معنی می انگارد و

 7نشانه شماره  

 مخفی کردن موبایل و تلفنهایی بی جواب 

تلفنهای مشکوک و . نميکند ،هنگام زنگ خوردن بسرعت سراغش رفته و به آرامی صحبت می کند را هيچگاه از خودش دور موبایلش
 .مزاحم زیاد شده است

 6نشانه شماره 

 عدم تمایل به روابط جنسی 

همسر شما برای سکس از بين رفته و دیگر مانند گـذشـته تـمایـلی به داشـتن این  پنهانی شـور و هـيجان  صورت وجود روابط در 
 .شما خواهد گذشت و بيتفاوت از کنار روابط ندارد او سرد

    5 نشانه شماره

 اتهام به خيانت  

می کند در  بله او شما را به خيانت متهم".  پنداردهـمـه را بـه کيش خود کافـر " و" دست پيش بگير تا پس نيـفتـی"از قدیم گفتن 
 . اینطور می انگارد که شما نيز به دنبال کج روی و تقلب هستيد درسردارد چون خود چنين افکاری. حالی که هيچ دليل و مدرکی ندارد

 .ت در او باشدانگ زدن های بی مورد، سوال پيج کردنهای پی در پی و بدون منطق می تواند نشانه مهمی برای خيان

 4نشانه شماره  

 جبهه گيری و پرخاشگری 

برافروخـته شـروع بـه توجـيه  او با لحني تند و چهره اي" چرا موبایلت خـامـوش بود؟"یا " چرا دیر کردی؟"هنگامی که از او ميپرسيد  
 .نه تراشی و تند خویی می کندبرای هر موضوع بی اهميتي شروع به بها. شـما می کـند و با اسـترس پاسخ سوال را می دهد

صحيح بودن  هر قدر پاسخها با لحن آرامتر و منطقی تر بيان شوند، احساس" آنکه از حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟" 
 .آنها بيشتر تقویت خواهد شد و باالعکس

 3نشانه شماره  

 احساس گناه و شرمندگی زیاد 

شده احسـاس گـناه و عذاب وجدان می کند بنابراین وقتی هدیه ای به او می دهيد و یا کار او بدليل گناهی که در مورد شما مرتکب  
 . شرمندگی در چهر ه اش موج خواهد زد عالئم غير منتظره ای برایش انجام می دهيد، چهره اش منقلب شده و

 2نشانه شماره 

 تغيير شخصيت وشکل ظاهری 



دید بيان می کند، حرکات متفاوت از او سر می زند، ساعت خواب و بيداریش تغيير می نوع لباس پوشيدن او تغيير می کند، جمالت ج
می  بـيـشتر حـمام مـی رود، مـوهای خـود را بـرخـالف گـذشـتـه حـالـت داده و آغـشتـه بـه ژل. کند، غذاهای جدیدی طلب می کند

 .نماید

 ...رف بزند، غذا بخورد و او می خواهد مطابق با ميل دیگری رفتار کند، لباس بپوشد، ح

  

 1نشانه شماره 

 اینترنت کاری در  افزایش ناگهانی ساعت  

و بدل حرفهای عاشقانه و الـبته درد دل های  وسيله ای مطمئن و امن برای رد" چت"آن یعنی  امروزه اینترنت و اسلحه بسيار قوی
گـذراندن سـاعتهای متـمادی شـوهرتان را در جـلـوی کامپيوتر . دتلقی می گرد شبـانه بــرای عشـاق تازه بـهـم رسيده و یا نرسيده

  .بحساب انجام کارهای اداری و استفاده عـلمـی او از کامـپـيوتر نـگذارید و کمـی بيـشتر حواستان را جمع نمایيد

دانستن آنها برای پيشگيری  گرچه نـشـانه های ذکر شـده به هيـچ عنـوان دليـل قطعی برای خيانت مردان محسوب نميگردد،: نتيجه
 .فضای خانواده خود را با صداقت و صميميت گرمتر و جذاب تر نمایيد. از خيانت پيش از وقوع مفيد می باشد

 

  دليل خيانت مردان10

انال ک امروزه برخی از .جای صحبت و بحث را در مورد آن باز نموده است متاسفانه بی وفایی و خيانت هميشه وجود داشته و همواره
  از مردان خيانت می کنند؟ براستی چرا برخی اما برنامه های متعددی دارند  درمورداین موضوعREALITY TV های تلویزیونی مانند

همه مردان تا حدی می دانند که خيانت کار درست و پسندیده ای نيست و از ابتدا اکثر آنها حتی فکر خيانت را هـم به سـر خطور 
 . دليل اصلی خيانت در مردان را می خوانيد10در ادامه . سـفانه گاهی دچار این اشتباه و گناه بزرگ می شوندنـمی دهند ولـی مـتا

 10دليل شماره 

  عدم رقبت همسر به داشتن روابط جنسی

ع اهمـيت دهـنـد را از دست داده و یا کمتر به این موضو به این روابط با شوهر خود ممکن است تمایل  زناشویی برخی از زنان در روابط
 .که ایـن امـر مـمـکن اسـت باعـث فشارهای روانی و جسمانی به مرد شده و منجر به کج روی او گردد

 9دليل شماره 

 خيانت همسر

 فرونشاندن خشم خود را در مقابله به مثل  برخی از مردان به بی وفایی و انحراف هـمسـر خـود پـی برده و تـنـها راه آرام کـردن و
 .ابند که عملی غير منطقی مينمایدی می

  8دليل شماره 

 زیاده خواهی و تنوع طلبی

 به  آنها.  به این عـمل زشـت تن می دهند برخی از مردان بدليل داشتن ميل به زیاده خواهی و تنوع طلبی و هيجانات کاذب و زود گذر
 .ی کنند فرصتهای زیادی را از دست داده اندمی نگرند و با وجود یک زن در زندگی، تصور م" غنيمت جنسی"زن به دیده 

 7دليل شماره 

 بی خطر شمردن خيانت 



 تازمانيکه دوربين مدار بسته ای برای کنترل    این ضرب المثل قدیمی.ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بيند دل کند یاد
که اگر خيانت بکنند کسی متوجه نشده و به کسی نيز برخی تصور می کننـد . مردان وجودنداشته باشدحقيقتی محسوب ميشود

اما توجه داشته باشـيـد که هـر .  برميشمارند زشـت خود صـدمـه ای نـخـواهـد رسيـد و ایــن استـدالل را بهانـه ای بـرای انـجام عـمـل
 .نترلی خود را گسترش خواهند دادقـدر مـردان به دليل عدم کنترل حيله گر تر شوند، زنان به همان اندازه شبکه جاسوسی و ک

 6دليل شماره 

 عقده های جنسی

که چقدر از لحاظ جنسی برای دیگر زنان جالبند و در روابط طوالنی این سوال برایشان پـيش می آید که آیا  مایلند بدانند  مردان بعضی
 .ی رسـيدن بـه اهداف غير مشروعشان سوق دهدهنـوز در بازار خریداری دارند یا خير که یافتن این پرسش ممکن است آنها را بـرا

  5 دليل شماره

 و هوسرانی بولهوسی

آنـهـا بـطـور  بـا ایـنـکه. گفتن در روابط جنسی را ُنـدارنـد" نه"این یک حقيقت غير قابـل انـکـار اسـت کـه مـردان هوسران توانایی 
در ایـن . ممکن است موقعيتی ایستادگی ناپذیر برایشان پيـش آیدگاهی  نميشوند،   هـميـشـگـی با پـيشـنهادات جـنسی بمباران 

 .زشتی ميدهند زمان مردان بی جنـبه و هوسـبـاز تصـور می کنـنـد کـه این موقـيت شاید دیـگر هرگز در زندگی آنها ایجاد نشود و تن به

 4دليل شماره 

 اخالق و رفتار غير قابل تحمل همسر 

ـای دائـمی، نزاع ها و مجادله های فراوان دسـتور العمـل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصـور رفتارهای زشـت، نــق زدنــه
 .، خـيـانت بهترین راه فرار از جهنم خانه بوده و بهتر از آسپرین به درمان سـردرد کمک می کنــد)البته به غلط ( برخـی مـردان 

 3دليل شماره 

 سهل انگاری زنان 

 می بخشند که این موضوع شاید به دليل  راحت شوهرشان را بخـاطر رفتارهای بی وفـا مـنـشـانـه او خـيـلی سـریـع واکثـر زنـان  
پنداشته و  حتی ممکن است برخی از زنان خود را مقـصر اصلی خيانت شوهرشان.زنان باشد رقيق القلبی ترس از تـنـهایی و یا فطرت

این واقعيت که بسياری از زنان به شوهرشان اجازه گریز از جرم و جنایت را ميدهند ممکن .رندقدمهایی رابرای بهبود روابطشان بردا
 .موجبات مضاعف شدن مشکالت آنها را فراهم آورد است

 2دليل شماره  

 عدم جذابيت همسر 

نرسيده و  ه سر و وضع خودبه این معنا که دیگر ب. شود زنان می باعث تنبلی و سستی گاهی اوقات سر کردن مدت طوالنی با یکدیگر
هيجان و   زنـدگی با او را زیبـا نيـافته و مرد نيز دیـگر همـسرش. شيفتن شوهرشان نمی پردازند به  مانـنـد گـذشته  جذابـيـتی نـدارد و

 .لذت قدیم را نخواهد داشت

 1 دليل شماره 

 از بين رفتن عشق و عالقه 

ــم بـودن، بـرخــی مـردان آن عــشـق و عــالقه و احـساساتـی را که در ابتدا به افسوس که پس از گذشت زمـان طـوالنــی با ه
. جـدایی بسيار دردناک و تاثر برانگيزاست. اما این رابطه به جزئی از وجودشان مبدل شـده  .همسرشـان داشتند، از دست ميدهند
 .ادامه دادو به زندگی شيرین در کنار هم  پس بجای جدایی باید چاره ای اندیشيد

  



بنابراین . فرد خواهد شد دیر یا زود گریبان گير" در زندگی امری نکوهيده و ضد اخالقی است که اثرات زیان بار آن قطعا خيانت :نتيجه
 . باشيدصادق. چنانچه مشکلی در روابط وجود دارد باید با دید باز به آنها نگریست و با اندیشه و تدبير سعی در حل آنها نمود

 

 
  نشانه خيانت در زنان10

 وجود ندارد و متاسفانه با این که شما تصور ميکنيد همسرتان  "رابطه کامل"در روابط زناشویی چيزی بنام یک . غم انگيز ولی واقعی
 .به شما عالقمند است احتمال خيانت او وجود بسيار

انند یک تبهکار حرفه ای ردی از خودشان باقی نمی زنان بسيار نکته بين و دقيق هستند و درصورت خيانت م: بخاطر داشته باشيد
دليـل خيـانت یـک زن " ) نه لزوما( که ممکـن است   نشانـه اصلی10در زیـر . گذارند بنابراین شما باید خوب حواستان را جمع کنيد

 : را می خوانيد باشد

 سالم

    10نشانه شماره    

   فاصله گرفتن و جدایی از خانواده   

 و دوسـتان شما از دسـت  ندارد و تمایلش را به برقراری رابطه با خـانـواده امور خانواده به رسيدگی دیگر عالقه ای يت که اواین واقع
 روبرو    او ممکن است بخاطر خيـانـتش احسـاس گنـاه کـرده و. پشيمانی و ندامت ناشی از خيانت باشد دليـل بر می دهد، مـی تواند
بنابراین هرچقدر او در صداقت و درستی قوطه ورتر شود، بهمان اندازه .نواده شما او را به یاد گناهانش بيندازدشدن با دوستان یا خا

 .مجبور بتحمل عذاب وجدان کمتری خواهد شد

 9نشانه شماره 

 افزایش پرخاشگری و ستيزه جویی

پـرداخـتـه  مشاجره و شکایت او با هر کار شما شروع بهاخيرا . آن روزهای تفاهم و همدلی و رضایت که با هم داشتيد به پایان رسيـده
نق زدنها به او کمک می کند تا احساس گناه را از بين برده و یا . و از هـر بـهـانـه ای بـرای نـزاع و تخریب شخصيت شما استفاده ميکند

 .کنيد ببينيد چه اتفاقی در حال افتادن استبنابراین اگر عيب جویيهای او از شما بصورت یک عادت درآمده کمی دقت . حداقل کمترکند

 8نشانه شماره  

 دوستی با فردی جدید 

" دوست قدیمی"یا " همکار" اوست که ممکن است از طرف او  یک از نشانه های شروع خيانت قرار گرفتن فردی جدید در سر راه
 .ر پوشاندن آنها دارد با فرد جدید خودداری کرده و سعی د   او از بيان جزئيات دوستی. اطالق شود

 7نشانه شماره 

 ممانعت از پاسخگویی به سؤاالت ساده 

 سـواالت شما را از  هـميشه نسبت بفردی که حتی از پاسخگویی به ساده ترین و منصفانه ترین سواالت شما سرباز می زند و یا
هشيار باشيد در . و مشکوک باشيد ضنين) این امر نشانگر یافتن یک جستجوی ذهنی برای دروغگویی است ( خودتان می پرسد 

". چرا می خوای بدونی کی از محل کارم خارج شدم؟: " مورد دیر آمدن ها به خانه و ایـنکه او با غرولند در جواب سوال شما می گوید
عالقه      جبـهه گيرانهاگر او به سواالتی که هميشه عادت داشـت داوطـلبـانـه و با رقبـت پاسـخ دهـد ولی اکنـون با حالت تدافـعی و

 .را از شما پنهان ميکند....) یا کسی( ای به جواب دادن آنها ندارد، بـدانيد که او چـيزی 

 6 نشانه شماره 

 ایجاد تغييرات در عادت ها  



دیگر تمایلی به . اگر او سرش جای دیگری گرم باشد ، بطور قطع متـوجه تـغييراتـی در انـجام عـادتها و کارهای روزمره اش خواهيد شد 
مـردان دوسـت دارند با مـعشـوقه جدیدشان " معموال. سينما رفتن وجود ندارد و صحبتی از شرکت در کالسـهای آموزشـی نمی شـود

 .مالقات کنند و این امر موجب غفلت و بازماندن از انجام مشغوليات گذشته می گردد

 5نشانه شماره  

 افزایش آرایش و آراستگی 

 که خود شما در ابتدای ارتباطتان سعی در نشان دادن محاسن خود به یکدیگر داشتيد، اکـنون او نـيز بصورت ناگهانی اصرار هـمانگونه
 .کردن ظاهر خود برای فردي دیگر دارد دگرگون در آرایش بيشتر و تغيير لباس و

 4نشانه شماره  

 افزایش استقالل و خودکامگی 

او دیگر نمی گوید . دو نـفره خـانواده جدا شده و به سمت خودمختاری پيش می رود  او از نـهادیک نشانه مهم کج روی این است که
او طوری رفتار . بعالوه کار خودش را انجام می دهد و تمایلی به مشورت در مورد اندیشه های آینده زندگی ندارد" من"می گویـد " ما"

 .ا نداردميکند که به شما بفهماند دیگر نيازی به نگهداری شم

 3نشانه شماره 

 زندگی جنسي تغيير در 

آميزش همـچنين ارضا نشدن مانند گذشته، می تواند نتيجه درميان بودن فرد دیگری  تحـوالت ناگهـانی، عـدم تمایـل و سربازدن در ایجاد
 .باشد

 2نشانه شماره  

 افزایش مشغوليتها  

با او تماس می گيرد همان لحظه " دوستش"که   با شما ندارد با اینحال وقتیاو ميگوید دیگر وقت انجام فعاليت های فوق برنامه را
 .از خانه خارج می شود" کار"او بسيار زیاد برای . حاضر و آمـاده شده و بـيرون می رود

 1نشانه شماره 

 بی تفاوتی و بی اهميتی

دیگر توجه  او این باشد که د؟ به نظر می رسد بدتردر مـورد همه چيز نق بزن چه چيزی بدتر از این اســت که همسـر شـما تقریبا
یک نــشـانه ) بهانه جویی و گيـر دادن سر هر موضوع  ( 9همانـطور که نشـانه شــماره . که حتی شـما یک مـوجود زنده هستيد نکند

دیگر برای او فرقی نميکند .  است خيانت محسوب ميگردد بر عکس آن هم یعنی بی اهـميتـی در انجام کارهای شما نيز دليلی محکم
در مورداحساس خود و یا ظاهر او ابرازکنيد با جوابی سرد مواجه " اگر عقيده خود را مثال. که شما کجا ميروید و چه کار می کنيد

بعبارت دیگر او همـان اندازه اهميتی که شما برای موضوعات مختلف قائل هستيد، قائل نخواهد بود بخصـوص که آن . خواهيد شد
 . در رابـطه شـما تاثير گذار باشد" موضـوع مسـتقيما

او را " فورا از طرف دیگر با این فکر که همسرتان هيچ وقت به شما خيانت نمی کند، خودتان را فریب ندهيد و: واقعيت گرا باشيد
 غلط رابطه چيـزی در این" احتـمـاالاگر هـمسر شما دارای یک از نشانه های فـوق بـود، دلـيل بر ایـن است که . متهم به خيانت نکنيد

در هر حال بـا خـواندن ایـن مقاله فرصی مناسب برای شما پيش می آید تا بـتـوانيد . دليلی بر اتهام نهایی نيست" می باشد و لزوما
حس ـت تنها یک موضوع مهم تر اینکه اجـازه نـدهيد آنچه که ممکن اس. برخورد و دیدگاه منطقی تری نسبت به مسائل داشته باشيد

 در شما باشد باعث تخریب افکارتان در مورد همـسرتان شود چرا که اشتباه انگاری و نتيجه گيری زود هنـگام ممکن اسـت یک حسادت
 .رابطه را برای هميـشه از بين ببرد پس همه حقایق را پيش از روبرو شدن با وی درنظر داشته باشيد

 

 



  دليل خيانت زنان10

اعتماد و اطـميـنان  شـود، بلـکه صدمات غير قابل جبران به طرفين می تنها منجر به عمل در یک ارتباط است که نه رترینخيانت زیان آو
 از مسائل گوناگون در یک  مـعموال نارضایتی.  از بين خواهـد برد دیـگر افراد به نيز نسبت شده را کسـی آه مورد خيانت قرار گرفته

 .ولی در کل هيچ عذری برای این عمل نکوهيده پذیرفته نيست و باید از آن دروی نـمودرابطه باعث خيانت می شود 

خـوشـبـختانه در جامعه ما بدليل فرهنگ و آداب و رسوم غنی و اصيـل ایرانـی، تعـداد زنانی که بـه شوهـران خود خيانت می کنند  
 .ددر زیر برخی از دالیل خيانت زنان را می خواني. بسيار اندک است

 10دليل شماره  

 فساد اخالقی 

 . این عمل ناپسند انجام گيرد فساد اخالقی و عدم داشتن پاکدامنی برخی از زنان باعث ميشود 

 9دليل شماره 

 خيانت شوهر 

رار  احساس می کنند حال که مورد خيـانت ق "هـمسرشان به آنها خيانت نميکنند، ولی اکثرا اگرچه همه زنان برای انتقام جویی از 
آنها خورانده شده را به  برخی تصور می کنند بایـد طعم تلخ دارویی که به. گرفته اند آنها نيز مجاز به مقابله بـه مثـل می باشند

 . و آنچه که برسر همسرشان آمده بشوند متوجه اشتباه خود شوهراشان بخورانند تا

  8دليل شماره 

 توسط دیگری ابراز عالقه بيشتر 

را دیده باشيد متوجـه خـواهـيد شـد که زنـان مـعمـوال وقـتـی مـورد وسوسه و اغوای شخص دیگری قرار ميگيرند "  وفابی"اگر فيلم  
  را دارد؟ شاید او پشيمان شود و دوباره برگردد اما به چه قيمتی؟ آیا ارزش آن. ممکن است دچار انحراف شوند

 7 دليل شماره

 تغييرات شدید شخصيتی و رفتاری شوهر 

او دیگر مانند گذشته مهربان و با محبت نيست، زود عصبانـی می شـود، بـه هـر دليل نزاع براه می اندازد، کمتر صحبت می کند، بهانه 
جویی مـی کنـد، ایـراد می گيـرد، بـه ظاهرش اهميت نميدهد، به همسرش اهميت نميدهد، دیگر از حرفهای عاشقانه اش خبری 

 .ه تغيير کرده استنيست و همه چيز به یکبار

 6دليل شماره 

 دیدگاه اشتباه 

نگاه می کنند و از ارزشهای دیگر زندگی مطـلـع نيــستـنـد که " شریک جنسی"برخی مردان متاسفانه به همسر خود فقط بعنوان یک 
نـتـيجه سـرشکـسـتگی و و مسـير اصـلی زنــدگی را منـحرف مـی سازند و در ایـن امـر مـوجـب ميـشود به امـور دیـگر نپرداخته

او برای جبران کمبودهای زندگيش و بدست  خيانت را در" نادرست"فکر  پوچگرایی را برای همسر خود به ارمغان خواهندآورد که این نيز
 .آوردن آنچه که شوهرش ازاو دریغ نموده، تقویت خواهد کرد

 5دليل شماره  

 توسط شوهر عدم توجه و بی اهميتی  

توسط شوهرشان هستند  و عاشق تعریف و تمجيد می توان با اطمينان کامل بيان کرد این است که هـمـه زنـان تـشـنـهتنها چيزی که 
اگر او موهای بلند و بلوند خود را کوتاه و تيره نمود و توسط شوهرش مورد توجه و تعریف .  آید بخصوص هنگاميکـه تغييری در آنها بوجود

 !!! فرد دیگری زحمت اینکار را بکشدقرار نگرفت باید انتظار داشت



 4دليل شماره  

 مورد غفلت واقع شدن 

و با همکاران و  در محل کار  تمام اوقـات خود را با او بـگـذرانـد اکنون بيشتر وقتش را کـسی که دوسـت داشـت او احساس می کنـد
ی طلبد با پاسخ منفی مواجه می شود، بخاطر  م صرف ميکند، احساس تنهایی می کند چراکه هرگاه همسر خود را دوستان خود

 . چون شوهرش حداقل انتظاراتش را برآورده نمی کند آنچه که انجام داده مورد تحسين قرار نميگيرد، احساس کمبود مينماید

 3 دليل شماره

  و وضعيت اقتصادی پول 

نيست و به مـقدار کافی به آنها پول پرداخت نمی کند با کمال تاسف برخی از زنان بدليل اینکه شوهر آنها دارای وضعيت مالی خوبی 
و برآورده شدن نيازهای مادی خود سمت دیگری کشيده می شوند که این بسيار جلوه زشت و ) و نه عشق ( فقط و فقط بخاطر پـول 

 .نا پسند دارد چرا که با کمی همدلی و تالش می توان براحتی به خواسته ای معقول مادی زندگی دست یافت

 2دليل شماره 

 ارضا نشدن جنسی 

نکوهيـده خـيانت را در برخی زنان موجب  مشکل برطرف نـشدن نـياز جنـسی هـم از جمله مواردی است کـه گـاهـی توسل به پدیده
امـروزه با پـيـشـرفـت علـم پزشکی بسياری از مشکالت و کمبودهای جنسی چه در مردان و چه در زنان براحتی قابل . می شـود

 .درمان می باشد

 1دليل شماره  

 ماجرا جویی و حسادت 

اثر حسادت نسبت بـه  به نظر می رسـد پـست تـرین دليـل بـرای انـجام خيـانت حس ماجرا جویی و برانگيخه شدن احساسات بر
کمبودهـای روانـی در زندگی می  انگيزه ها معموال در زنانی که به نوعی دارای مشکالت و  ایـن نـوع .شـوهـران زنـان دیـگر مـيـبـاشـد

 .باشند دیده شده و خوشبختانه دارای تعدد بسيار اندک است

  

خيانت به هر صورتی که باشد و به هر دليلی که انجام گرفته باشد ناپسند و منفور است و تنها یک نتيجه در بر خواهد : نتيجه
 شرمندگی: داشت

 
 
 

 ازدواج و حفظ هويت
 

در مورد جزئيات روز عروسي و فضاي آن که بسياري خانم ها را تحت تاثير اجـازه بـدهيـد آمـي 
چطور مي توانيد ياد بگيريد که با مردي که دوست داريـد زنــدگي . قرار مي دهد صحبت کـنــيم   

 . اين مسئله دو جنبه دارد.کنيد بدون اينکه خودتان را از دست بدهيد
 

 هستند و کمي دير ازدواج کـرده اند، ارزش بعـضـي خــانـم هـا، بـه خصـوص آنهايـي که شاغل           
بـه انـدازه . هويت آنها برايشان مشخص است. فــردي خـود را درک کرده وميدانند کـه کيسـتند   

. کـافـي وقـت داشـتــه اند که در مورد توانايي ها،ضعف ها و نقششان در جامعه بررسي کنـند    
زندگي کردن با فردي . ندگيشان باشدازدواج بـراي اين خانم ها، ممکن است فقط قسمتي از ز     

عشق به همسر مسئله اي است که بايد در     . ديگـر ممکـن اسـت کمي برايشان سخت باشد         
 . مورد آن آموزش ببينند

 
شدن براي آنها ) يا مادر(همسر . براي ساير خانم ها اين مسئله حداقل در ظاهر متفاوت است      

به خانم ها هميشه آموزش داده مي . ده اندرويايي است که از زمان کودکي در ذهن مي پروران



 . شود که بايد خود را در راه عشقمان قرباني کنيم و سايرين را هميشه مقدم بر خود بدانيم
 

خود را تسليم . خطـري کـه در اين طرز تفکر پنهان است اين است که ممکن است آن زن با اين کار خود را به دست فراموشي بسپارد            
او با اين کار قسمتي از خود را از دست مي دهد و بعدها خواهد فهميد . تواند تمايالت همسرش را کامًال برآورده کندروياهايش کرده تا ب

 . کاري که بايد انجام دهد اين است که هيچگاه تمام خود را وارد ازدواج نکند. که چه چيز ارزشمندي را از دست داده است
 

 دوري کنند؟ کليد اصلي اين است که گفته هاي خداوند را در مورد هويت و شخصيت زن قبول چگونه خانم ها مي توانند از اين دو خطر
خداونـد مـي فـرمايد کـه هويت و شخصيت زنان نه در کار و نه در ازدواجشان است زيرا هر دو آنها مسئله اي ظاهري هستند و       . کنـيم 

 يک ازدواج هم ممکن است با مرگ، بيماري يا حوادث غم مـردم هر روز شغلشان را عوض مي کنند و حتي        . ممکـن اسـت تغييـر کنـند       
اگر مي خواهيد فقط دو فرد مختلف نباشيد که زير يک سقف با هم زندگي مي کنند و فقط از نظر فيزيکي در    . انگيـز ديگـر از بـين بـرود        

 . يد که سطحي و ظاهري نباشدمکاني مشابه نباشيد بدون اينکه واقعًا زندگي خودتان را با هم قسمت کنيد، نياز به هويتي دار
 

برايتان هدفي دارد و قسمتي از اين هدف در نقش . او به شما منزلت داده است. شـما قلـبًا زنـي هستيد که خداوند دوست مي دارد      
قسمت ديگري از آن ممکن است در نقش اجتماعي شما به عنوان يک پرستار، معلم،  . شما به عنوان همسر و مادر خالصه مي شود        

اگر نمي خواهيد خود را از . اما به ياد داشته باشيد که همه اينها بخشي از زندگي شماست نه همه آن.  يا ساير شغل ها باشد     مديـر 
 . دست بدهيد، بايد بفهميد که چه کسي هستيد و به چه کسي تعلق داريد

 
از او بخواهيد که بگويد شما را چطور مي . دهدآلمـات خداونـد بـه زنـان را بخوانـيد و از او بخواهيد که ميزان عشقش را به شما نشان        

او بهترين را براي هر . او مي تواند بيشترين کمک را به شما بکند تا بتوانيد آرزوها، اميال و روياهايتان را با همسرتان شريک شويد. بيند
 !دوي شما مي خواهد
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