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  مقدمه

  

 میتونم تأجر به د.داری عشق از سرشار قلبی که نیزم رانیا ختراند شما. سرزمینم زیباي دختران شما همه به سالم

 که شنیدید رو جمله نای بارها و بارها حتماً .نداره وجود عزیزان شما عشق قدرت از باالتر دنیا رد قدرتی هیچ بگم

 .کنیم فکر تر قیعمیشتر و ب جمله این به یکم بیاین داره؟ وجود موفق زن یک موفقی مرد هر سر پشت

 ویژگی اون گفت میشه جرات به .کنه متحول رو عالم میتونه وجودش که داره ییها یژگیو چه موفق زن اون
 کودکی از رو سرزمینمون دختران زندگی نیایب .ارهند زن وجود در انتهایی هیچ که واقعی عشقی .عزیزانم عشقه

 .کنیم مرور باهم

 داریم ما فهمید بابامون که مانیز از قبلش از .ناو از قبل به برگردیم بیاین... نه .... میاو مد دنیا به وقتی

 عزمشو و گرفت مشوتصمی که بود موقع همون از .بودن داده بابا به رو دنیا حس نیتر قشنگ انگار يوااااااا ....میایم

 کیه؟ بابا دختر پرسیده ازتون دفعه چند بابا تون !یادتونه هم شما حتماً .بکنه يهر کار ما سایشآبخاطر تا کرد جزم

 عشق بهش ما چون ؟کرد یم کار همه ونمبخاطر چرا د...میدونیممممممنننننن زدین داد خوشحالی با هم ماو ش

 به دست براي که دیدین رو مردانی حتماً .داد کسی به میشه که هست يا هیهد نیتر بزرگ این و میداد یم هدیه

 براشون کارا اون عادي در حالت شاید که زنن می کارایی به دست بشه زندگیشون کیو شر یار که دختري آوردن

 نیتر باارزش هدیه این و رنیگ می هدیه رو عشق دارن در مقابل چون چرا؟ دیدونیم .نبوده هم تصور قابل حتی

  .بده هدیه اونو میتونه زن یه و فقط فقط و فقط که دنیاست هدیه

 اگه حتی .هستیم و بودیم مامانمون عاشق ما همه .نیست توضیحی هیچ به نیازي دیگه که هم مادري عشق بارهرد

 یه که یابتدای از که مادري از .گرفتیم یاد مادر از رو عشق مفهوم ما همه .باشه رفته پیشمون از اگه حتی .نباشه

 .شدیم ما ،ما تا کشید سختی بخاطرمون و ورزید عشق بهمون بودیم کوچک فهطن

  برسیم؟ کجا به تا گفتیم و گفتیم و گفتیم همه این حاال خب

 و مهربان خداي که بیاد یادمون تا داریم؟ قدرتی چه و هستیم کی ما که ادیب یادمون دوباره تا گفتیم عشق از

 عشق نماي تمام نهییآ و بگسترانیم دنیا در رو عشق این شعله تا دمید ما وجود در دشخو عشق و مهربانی از عاشق

 .باشیم در جهان الهی

 رو مید یم هدیه بهشون که یقدر عشق که بدیم یاد هم سرزمینمون مردان به و بدونیم رو خودمون قدر نیایب پس

 .بدونن
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 خوام می من میگه کتاب نام .شماست با حق .نباشه تبطمر خیلی کتاب نام با عاشقانه مقدمه نیا نظرتون به شاید

و فرق بین عشق و هوس رو تشخیص بدید.  دیکن يدوراسیر شدن در روابط بیهوده  از بتونید تا کنم کمک شما به

اما شما زمانی هوشیار میشید که ابتدا خودتون رو بشناسید و از ؛ درسته. هدف این کتاب هوشیار کردن شماست کامالً

از خودتون  یراحت بهتونید  و تسلط پیدا کردید می یآگاهبشید. زمانی که به قدرتی که دارید  باخبرخودتون  قدرت

  همین سادگی............ احساستون و عشقتون مراقبت کنید. به

محکم زندگی  يها ستونعزیزانم. این عشق شما  قرار ندادهاین عشق رو در وجود شما  حکمت یبخداوند عاشق 

شنیدید که میگن  حتماًمحکم و سازنده هست.  هزار برابر باستیو زن و دیگرانه و همون قدر که لطیف خودتو

بیایم و عشق خودمون رو  اگر ندانستهحاال  ...اینکه قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري  ؛ ورو باد میبره بادآورده

چه اتفاقی  کنید مینیست فکر  گوهرشناسدیم که به دست کسی ب بادآوردهو خیلی  یراحت به اونوبگیریم و  کم دست

  میفته؟

و هم  ده یماگه عشق شما به دست نااهلش بیفته هم جال و زیباییش رو از دست  ... همینطوره دقیقاًبله عزیزانم 

دونن که طرف  بینن و می که می يباوجوددختران عزیزمون  مینیب یماینگونست که  ؛ وقدرت سازندگیش رو

از قدرت عشقی  هرروز ي بیهودها رابطه ن رو رها کنن و با ادامه دادنرشناس نیست نمی تونن خودشومقابلشون گوه

تا جایی که اونقدر سیاهی میشینه روي این احساس که دیگه معنی عشق یادمون میره و از  شه یمکه دارن کاسته 

  .ماق جلوگیري کنیعی کنیم از این اتفخوایم س کتاب می نیدر ازمین و زمان متنفر میشیم. ما 

ي هست که بیشتر ا گونه بهن که فرهنگ خانوادشون هستي ا عدهشرایط ازدواج کردن براي هر دختري متفاوته. 

اما ؛ قبلی صورت میگیره آشناییخانوادگی و با  ها ازدواجبیشتر  ها خانوادهدر این  جهیدرنتخانوادگی هست  نوروابطش

ي اجتماعی گوناگون مثل دانشگاه، محل کار و .... ها تیموقعد که به خاطر نیستند و عده زیادي هستن گونه اینهمه 

ممکنه که خودشون با شخصی آشنا و زمینه ازدواج رو فراهم کنند. در این کتاب ما قصد داریم به عزیزانی که 

  ي داشته باشند.تر درستخودشون با شخصی آشنا میشن کمک کنیم تا بتونن انتخاب 

یات شخصی من و مشاهده اتفاقات و تجربیاتی است که براي بسیاري از دختران این سرزمین این کتاب حاصل تجرب

آن میتونید یک تجربه موفق در امر الهی ازدواج  يها دستورالعملو شما با خواندن این کتاب و انجام  پیش اومده

 داشته باشید.

  یکی از دختران سرزمین شما

  زهرا ستوده

 1395بهار 
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  یشناسخود فصل اول:

  

  

  جنس مخالفمون باشیم؟ موردتوجهبگیم که چرا دوست داریم  جوري اینره بهتازدواج کنیم؟ یا  میخواه یمچرا 

  سوال باال رو با پاسخ به دو سوال زیر بررسی می کنیم:. میکن یم آغازاین فصل رو با خودشناسی 

 میمند عالقهچرا ما به ازدواج و تشکیل خانواده  -1

 صد ازدواج نداریم راست میگن؟کسانی که میگن ما ق -2

  

که هم لطیفه و هم سازنده. خب این  شده داده قرارکتاب از عشق گفتیم و اینکه در وجود ما یک عشق الهی  مقدمه در

  عشق چه چیزي رو باید بسازه؟

  پاسخ بدیم باهمزیر  سؤاالتبیاین و صادقانه به 

، وقتی درد شه یمحت میشین از ناراحتی شما ناراحت تصور کنید کسی رو در کنار خودتون دارید که وقتی نارا«

کنه براتون فراهم کنه، کسی  خواین با جون و دل تالش می وقتی چیزي ازش می ،کنه دارین اونم احساس درد می

 درشاد می شه. کسی که  بار هزارخندیدن شما اون  بار هرخنده و بهتون میگه که از  خندین اونم می که وقتی می

خواد براتون مرد باشه و شما  کنه جوري باشه که شما ازش راضی باشید. کسی که می سعی می جنسی روابط

  .»دیکنآرامش درکنارش احساس 

  

  خب نظرتون چیه؟

  به نظرتون کسی هست که بگه چنین وضعیتی رو نمی خواد؟

  .میکن یمهم بررسی  کنن که در بخش بعدي اونا رو مقوله ازدواج رو تکذیب می کالًالبته بگذریم از کسانی که 

  فقط همین. وهمه رازي که باید بدونید همینه. فقط 

که مردها اون عشق و گرما رو از وجود شما  شده داده قرارعشق و گرماي خاصی  هیراز اینه که شما در وجودتون 

و در مقابل  داده قرارنیاز به عشق رو  مردها درخداوند در شما عشق و  درواقع .شنیمکنن و جذب اون  احساس می

 . اینجاست که هرکس باید به قدرتی که داره وداده قراردر مردها قدرت ابراز عالقه و در شما نیاز به ابراز عالقه رو 
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انجام بدن هردو نفر به  یدرست بهوظیفه خودشون رو  طرف دوباشه. اینجاست که اگر هرکدوم از  آگاهنیازي که داره 

  باالتر از این آرامش وجود نداره. ایدن در زیچ چیهرسن که  می یآرامش

زوج  را شما: دیفرما یمکه در کالم خود  گونه همانبرقرار کرده.  یدرست بهبه نظر من که خداوند رحمان تعادل رو 

  .دبرسی آرامشتا در کنار هم به  یدیمفرآ

و مشتاق  مند عالقهقه کنه ابراز عال ناو اینکه مردي به او به ازدواج ها خانماول که مشخص شد چرا  سؤالخب این از 

  هستند.

  دوم: سؤالو اما 

دوم میشه گفت که هر انسانی داراي یک مزاج خاص است که این مزاج شامل خصوصیات فیزیکی و  سؤالدر پاسخ به 

گفت بخشی از نیازها در مورد همه یکسان هست مانند  توان یمروحیات شخص می شه. در قسمت روحیات مزاج 

اما  شه؛ یم. به این مزاج، مزاج اولیه گفته شده دادهذاتی این غریزه قرار  طور بهدر تمام زنان  پس دن.میل به ازدواج کر

به  راجعموقت بشه. نمی دونم تا چه حد  راتییتغگوناگون دچار  مسائل اثر درزمان و  مرور بهمزاج انسان می تونه 

 رو نیادر این باره توضیح داده شده است) ولی  ازدواج کنم میخواهم کتاب در( دیدارخودتون اطالع  ناخودآگاهضمیر 

  کنیم: تر روشنفکر و عملکرد شما است. بذارید این قسمت رو با مثالی  تابع شما ناخودآگاهبدونید که ضمیر 

اطرافیان به اونها گفتند که  مثالً و اند شدهناگون مواجه گو مسائلچندین بار با بدشانسی در  کسانی رو دیدید که حتماً

 آدمبه شخص القا می شه و باعث میشه که باور کنه که  کم کم) بدشانس بودن( فکر ین. انهست یبدشانس آدم رچقد

میشه.  بدشانس آدمتبدیل به یک  واقعاًبدشانسی هست. زمانی که این باور در وجود شخص ایجاد شد اون شخص 

  .هر یمه بدشانسه و به سمت بدشانسی پیش کشخص باور کرده  ناخودآگاهچرا؟ واضحه. چون ضمیر  دیسپر یم

  ؟پول رو پول میاد نکبت رو نکبت. به نظرتون این ضرب المثل درسته گنیمشنیدید که  حتماًمثال دیگري بزنیم. 

هست. بینید عزیزانم کسی  ها انسان در هناخودآگابه خاطر وجود ضمیر  دقیقاًاما چرا درسته؟  ؛به نظر من که درسته

عادت کرده و در مسیري میره که پول هست و کسی که در  مسئلهضمیر ناخودآگاهش به این  شده بزرگکه با ثروت 

شما دیدید کسانی رو که در  و ؛ضمیر ناخودآگاهش در مسیر ثروت نیست که اونو به سمت ثروت ببره شده بزرگفقر 

ي ثروت بودن تونستن به اون آرزو برسن و ثروتمند بشن. چرا؟ چون موفق شدن ایرؤو  رزوآفقر بودن اما چون در 

 میخوا یمضمیر ناخودآگاهشون رو به ثروت عادت بدن. حاال اینکه چطوري ضمیر ناخودآگاهمون رو به کاري که 

  .میکن یمدربارش صحبت  ازدواج کنم ممی خواه کتاب درعادت بدیم بحثی مفصله که 

و یا میگن  کنند میتکذیب  روازدواج کردن  عمالًبا این دوتا مثال خواستم به اینجا برسم که بدونید کسانی که 

مزاج ذاتی خودشون  ناخودآگاهدر ضمیر  راین باوو با ایجاد  ستنین گونه این عمالًن ي به ازدواج کردن ندارا عالقه

  ؟اما چطوري ؛موقت کردن راتییتغخودشون رو دچار 
  :از افراد دچار این تغییرات میشن دودسته

 داشتن مسئله نیا درشکستی اما شتن که میل به ازدواج کردن دا سانیک اون دسته از -

از حرفاي دیگران میان و  يریجلوگو براي ندارن  شاید نتونن ازدواج کنن یا خواستگار کنن کسانی که فکر می -

 رفا رو به خودشون و دیگران میزنناین ح
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زیر به خودشون باعث  يها جملها گفتن بازدواج قرار بگیرن  ریمس دربراي اینکه  تالش يجا بهاز دختران  دودستهاین 

 مسیر قرار بگیره. نیا درن وگاهشآناخود کنن و ضمیر رو باور ها جملهاین  شدن

  ازدواج کردن یعنی دردسر

  آزاديرامش و ازدواج کردن یعنی سلب آ

  مرد خوب وجود نداره

  یه کرباسن سروتهمردا همشون 

  کردبه هیچ مردي نمیشه اعتماد 

  م ازدواج کنمرندا يا عالقهمن 

  .ترم راحتمجردي 

میگیره و باعث میشه فکرش به  جاي شخص ناخودآگاهضمیر در  کم کم ،ااونه با تکرار کهانند جمالت باال مجمالتی 

نیستن.  اعتماد قابلباور کرده که مردا  چراکهفکر کنه  یراحت بهه ازدواج لدیگه نتونه به مقو وقت چیههمین سمت بره و 

نوع دافعه در وجود در نتیجه به جاي اینکه بتونه با استفاده از قدرت جذب خودش مرد ایده الش رو جذب کنه، یک 

خودش ایجاد میکنه و اینگونست که شما دخترانی با شرایط مناسب رو میبینید که نمی تونن ازدواج کنن و یا ازدواج 

  موفقی ندارن.

یه صدارن خودشون رو گول میزنن. تو درواقعپس اون دسته از دختران عزیزمون که میگن ازدواج کردن خوب نیست 

روم کردن براي آ اینکه يجا بهتونن ازدواج کنن اینه که ی کنن نم فکر می لیدل هربه  همه دوستاي گلم کهبه من 

ش کنن. اگه الازدواج خوب ت یک براي داشتنبیان و  ،با تکرار این جمالت ذهن خودشون رو خراب کنن ،خودشون

در صورتی که سوالی (.کمک بگیرید کنم ازدواج میخواهمیتونید از کتاب قصد داشتید براي این کار تالش کنید م

  رو دریافت کنید)سایت بپرسید و پاسخ خود  از من بپرسدارید می تونید در قسمت 

 چراکهبسیار مواظبش باشید.  خودتون غافل نشید و ناخودآگاهخواهشم از همه شما عزیزانم اینه که از فکر و ضمیر 

و میتونه شما رو به  سته قدرتمند رادوستاي گلم بسی کنم می تأکیدست. ه قدرتمند اریبسگاهتون ضمیر ناخودآ

چرا با افکار  . پسدیخوا میکافیه که شما بهش بفهمونید که کدوم رو  فقط پیش ببره. ها نیبدترو یا  ها نیبهترسمت 

و  . خیلی راحت میتونیم بهترین باشیملیاقتمون بهترینه که یوقتسمت بدترین ببریم  خودمون رو به منفی بیایم و

  بیاریم. دست بهرو  ها نیبهتر
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  دوستی یا آشنایی. آیا این دو تفاوتی دارد؟: فصل دوم

  

  

  :رابطه دوستی

 باهمالف خدو جنس م آن درکه  شهگفته می  يا رابطهبه عام رابطه دوستی  طور بهتعریف رابطه دوستی دختر و پسر: 

  ارتباط عاشقانه و ارتباط جنسی مطرح است. ،ارتباط محدود دوستی نوع ارتباط متقابل داشته باشند که این ارتباط در

در  متأسفانهانه رسیده و به ارتباط عاشق اکثراًو  شده شروعارتباط محدود دوستی  از رروابط بین دختر و پس معموالً

  جنسی نیز خواهد رسید. طز موارد به ارتبابسیاري ا

  راین:ببنا

ت، یمی، محبت، صمارتباط نیدراو  هن دو جنس مخالف وجود داریه بک یط: ارتبایعنی دختر و پسر یدوست

ا ارتباط معلم با ی یلیا ارتباط تحصی كودک، ارتباط دو رو نیازاو  رهژه وجود دایو یقلب عالقهشق و ع

  ه.دختر و پسر باش یاز مقوله دوست نهتو یاست، نم یاهداف خاص يه براک شاگرد و مانند آن

  :دیدگاه هاي گوناگون درباره روابط با جنس مخالف

  :هباره رابطه دختر و پسر وجود دارسه دیدگاه در

  

رویکرد لیبرالیستی). ( استارتباطی با جنس مخالف، آزاد و بدون مانع  هرگونهاین نگرش،  ؛ دردیدگاه افراطی. 1

و تمام مشکالت بشر بوده که اخالق جنسی کهن، بر اساس محدودیت و ممنوعیت  نهستن وي مدعی فروید و پیروا

در ضمیر باطن بشر که  هاست تیممنوعناشی از این  يها وحشتو  ها ترس، ها تیمحروم، ها تیممنوعبه دلیل 

: دیگو یم، »شناسم یمجهانی که من «و در کتاب  دادهجایگزین شده. برتراند راسل نیز همین مطلب را اساس قرار 

  ».یم که ارتکاب آن را محکوم کنیماگر از انجام عملی [رفتار جنسی] زیانی متوجه دیگران نشود، دلیلی ندار«

. این استارتباط و پیوند با جنس مخالف، مردود و مورد نکوهش  رگونهه؛ بر پایه این رویکرد، دیدگاه تفریطی. 2

صورت  نیتر زشتپدران کلیسا از ازدواج به : «دیگو یمدیدگاه، نقطه مقابل دیدگاه افراطی است. راسل در جاي دیگر 

، شد یممرده پستی شگفتند: ازدواج که عمل  بنابراین، می ؛. هدف ریاضت این بوده که مردان را متقی سازداند ادکردهی

  ».شود منهدمبایستی 
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 هرگونهاست و نه محدودیت و منع  شده رفتهیپذمطلق و رها  آزادي؛ بر اساس این دیدگاه، نه دیدگاه اعتدالی. 3

است. ارتباط مجاز، ارتباطی است  شده فیتعرمشخص، ین دو جنس مخالف، در یک چهارچوب رابطه؛ بلکه ارتباط ب

است که در آن، نفس رابطه مقصود نباشد و نگاه دو  يا رابطهی و عاطفی و تانگیزه شهو گونههر دوراز بهحداقلی و 

  نگاه انسانی باشد و نه جنسیتی. دیدگاه اسالم، ناظر به نگرش سوم، یعنی دیدگاه اعتدالی است.  همجنس به 

  

  دختر و پسر آشنایی

. قلبی وجود دارهین دو نفر محبت صمیمیت و عالقه روابط ب گونه ایندر تعریف رابطه دوستی گفتیم در  گونه همان

 .هدفی براي ازدواج وجود داشته باشهبرنامه و  آن درکه ی دختر و پسر محسوب می شه همان دوست آشنایی درواقع

بسیار ضروري و مفید بوده و براي هر دو  اري است که برخالف دوستی می تونهمرحله پیش از خواستگ آشنایی

  .یم مناسب کمک شایانی باشهتصم درگرفتنشخص 

  

  یکسان است؟ آشناییر از تعریف دختر و پس آیا

 پاسخ پسران دوستی يها درخواست به ،ها سنت از گرفتن فاصله و دوستان با همرنگی براي دختران از زیادي عده

 م بشه.خت ازدواج به دوستی این که امیدوارن و ند می مثبت

 جنس باایجاد یک ارتباط  از هدف مورد در هخور می چشم به جوانی اوایل در پسران و دختران در بیشتر که تفاوتی

؛ وارد بشن پسران با احساسی رابطه یک در باید مناسب همسر یافتن براي که کنن می تصور معموالً دخترانه. مخالف

؛ داکردهیپامعه رواج در ج کم کمو  جادشدهیابه دلیل رفتار خود دختران در برخورد با پسران  متأسفانهاین باور  و

 درواقع. این رابطه سرانجامی داشته باشه می پذیرن هپسران را به این امید ک آشناییبنابراین اکثر دختران پیشنهاد 

 ارتباط طالب پسرانی مواقع اکثر در که هاین واقعیت اما؛ تا دوستی مدنظره آشناییبراي دختران بیشتر مفهوم 

 رابطه یک با ور خأل این مایلن و ندارن ور ازدواج شرایط که نهست دختران با طفیعا ی واحساس و پنهانی ،درازمدت

برعکس دختران، در نظر  .ندارن ابایی ازدواج قول دادن از کار این براي و کنن پر دختر چند یا یک با دوستانه

البته ناگفته نماند که در . می دن رابطه دوستی مد نظره آشناییپیشنهاد  یدخترخانمابتدا که به گل در  يآقاپسرها

 .الت استثناهایی نیز وجود دارههردو ح

 

 دختران براي هم به پسر و دختر زیاد بسیار شدن نزدیک و آن گرفتن عمق ،رابطه شدن طوالنی شرایط، این در

 هندار امکان بوده، دوست نفر یک با سال 6 که حاال هکن یفکرم یدخترخانم مثالً ؛هدار ور ازدواج شدن قطعی معناي

 نگاه از که یهحال در این .هدار نظر در ازدواج برايدختر رو  هم مقابل طرف شک یب و هکن زندگی او بدون ونهبت
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 از ها خانواده که دوستی رابطه یک شدن ی) طوالنها آن اتفاق به قریب اکثریت بگوییم باید همه، نگوییم اگر( پسرها

 با آنکه محض به یا ازدواجشان، شرایط شدن فراهم محض به و است هرابط آن بودن گذرا معنی به ،ندارن اطالع آن

 .ند می خاتمه را شان یدوست رابطه ،بشن رو روبه شما از تر مناسب و تر موجه فردي

  :آشناییرابطه دوستی و  يها یژگیو

 باهمکه ده  میاد موقت به شما پیشنه آشنایییک دیدار کوتاه یا یک  واسطه به هشناس ینم وما رشزمانی که پسري که 

 نیا درهدف اصلی ما  درواقعیا ازدواج؟ ه دوستی آشناییبفهمید که هدف او از این  نیدتو می، چگونه بشین آشنابیشتر 

به هر پیشنهادي چه واکنشی  هاونها بتونید تشخیص بدید ک لهیوس بهم که راهکارهایی ارائه بدی که بتونیم ههمین کتاب

  نشون بدید.

شاید یه  کنند میفکر  چراکهتی با این پیشنهاد مواجه میشن نمی تونن خیلی راحت جواب منفی بدن اکثر دختران وق

ندارن براي گفتن کلمه خیر  موردنظربراي ازدواج از دست بدن و با توجه به اینکه شناختی از فرد  وشانس خوب ر

تونن  فکر بدي بکنه هم نمی ظرموردنحجب و حیا و یا از ترس اینکه شخص  واسطه بهترسی در وجودشون هست. 

خواي با من دوست بشی یا قصد دیگري  می آیاچی هست؟  آشناییکنن که شما هدفت از این  سؤالاز فرد  ماًیمستق

  از شناخت من داري؟

شاید با جواب درست و  کنند میخودشون رو مطرح  سؤالکنار میذارن و  واز دختران هم که این رودرواسی ر بعضی

دوستی هست یا  آشناییممکنه در پاسخ به اینکه از پسر بپرسید هدفت از این  مثالً ؛مقابل روبرو نشن صادقی از طرف

با این  درواقع. دیگه صحبت کنیم مسائلبشیم بعد راجع به  آشنا باهمخیر ممکنه این پاسخ رو بشنوید که ما باید اول 

اسخ نه جواب منفی داده و نه جواب ید. اون با این پبپذیرما رو تشویق کنه که این رابطه را ش پاسخ پسر قصد داره

هم چون  باز گذاشته و شما کامالًزنه به هم ب این رابطه را یراحت بهبتونه  آیندهبراي اینکه در  مثبت و دست خودش را

ید به نتون ،دونید قصدش چیه فرد مناسبی باشه و هنوزم نمی آقاپاسخ دقیقی نشنیدید بازم از ترس اینکه ممکنه این 

 يها مدت سؤالزیزمون براي فهمیدن جواب این خواستش جواب منفی بدید و اینجاست که بسیاري از دختران ع

ترك  وناآرام و ضربه خورده اون رابطه رو روحی  یخال دستبا  آخر دستمونن و  در یک رابطه باقی می وزیادي ر

  .کنن می

بده این نیست که شخصی در  آشناییبه شما پیشنهاد  يآقاپسر: ببینید دوستاي گلم منظور من از اینکه توجه

جلب  نیست به شما بفهمونه که توجهش را خیابان بخواد به شما شماره بده و یا با چشم و ابرو و حرکاتی که مناسب

حبت مانیستند. موضوع ص اصالًو  رابطه جنسی هست تیدرنهاهدفشون دوستی و  قطعاًکردید چنین کسانی 

درگیرش نکنید چون  فکر خودتون را اصالًخ منفی بدید و فکر و معطلی پاس گونه چیهبدون  را روابطی نیچن نیا

بشه بهش اطمینان کرد و این فکر سرانجامی با پسرهایی که چنین طرز فکري دارند وجود نداره. پسري که  گونه چیه

از  شده نوشتهروش شمارش و با دادن یک کاغذ که  ابانیخ در وقت چیهدربارش کرد که پسر موجهی هست  رو

نمیتونه هدفی براي  ده یمبه شما  وشمارشدیده و  . پسري که فقط یه نگاه شما راهکن ینم آشناییدختري درخواست 
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 تأکیدبه شما دوستاي گلم  شدیداًو  میکن ینمصحبت  ها درخواست گونه ایندرباره  اصالًداشته باشه. پس ما  آیندش

 ،آشناییدرگیر نکنید. منظور ما از پیشنهاد  نفی بدید و فکرتون راپاسخ م ها درخواستکه خیلی صریح به این  کنم می

فردي  مثالً ؛ظاهري داره صورت بهبه نظر موجه بوده و شرایط ازدواج را  موردنظراست که شخص  ییها تیموقعدرباره 

صاحب  ای دیده، ین بار شما رادانشگاه چند. پسري در دیداشت باهمو صحبتی  یددیدمختلف  يدرجاهارا چندین بار 

که شخصی چندین بار شما را دیده و بعد  ییها تیموقع نیچن. در دیا رفتهوشگاهی که چندین بار به فروشگاه او فر

زمانی که  اما ؛این احتمال که هدف ازدواج در پیشنهاد او وجود داشته باشد محتمل است کند میپیشنهادي را مطرح 

 دهد میرا به شما  اش شمارهخود را مطرح کرده و  هم پیشنهاد بار یکابان دیده و در همان در خی بار یککسی شما را 

رابطه جنسی نخواهد داشت.  درنهایتچنین شخصی از ظاهر شما خوشش آمده و هدفی جز ارتباط دوستی و  قاعدتاً

را  پیشنهادهاییید و چه پس مواظب باشید و دقت کنید که چه پیشنهادهایی را با قاطعیت در همان ابتدا رد کن

 بیشتر بررسی کنید.

  

  

  سایت بپرسید و پاسخ خود رو دریافت کنید) از من بپرسدر صورتی که سوالی دارید می تونید در قسمت (.
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  از کجا بدانم هدف او دوستی است یا ازدواج: فصل سوم

  

  

  راهکارها

  چیست؟ مسئلهو اما راهکار این 

کنیم که با خیال راحت بتونیم به یک رابطه ادامه بدیم و یا اینکه با قاطعیت اون رو تمام کنیم و از ابتدا  کار چه

 یادآوري(نکنیم؟ روح لطیفمون نداره دیدگی آسیبجزو عذاب و  اي نتیجه ی دونیمم که اي رابطهخودمون رو درگیر 

بسیار  ش رو دارنیزي که هم قصد ازدواج وهم شرایطبراي دختران عز کنم میکه اشاره  هایی گامزانم، عزی کنم می

  )مسیر یک ازدواج موفق گام بردارن در این عزیزان است که بتونن کتاب با نیا درصحبت ما  يرو و هضروری

  

  گام هاي الزم براي شناخت پسرها:

  

  گام اول

به شما  آشناییصحبت کردن با اون شخص هست. وقتی شخصی پیشنهاد  یهرکسبراي ایجاد شناخت اولین اقدام 

اما این صحبت کردن آداب و روشی  ؛بشید آشناید با خصوصیات کلی او نکنید تا بتو صحبت او باو رباید مدتی  هد می

 .ه برسیدگلم و اگه رعایت نکنید نمی تونید به هدفی که دارید که همون شناخت داره که بسیار مهمه دوستاي

 داده: آشناییکه به شما پیشنهاد  يآقاپسرو اما روش صحبت کردن اولیه با 

بگید که درباره  او واکنش مثبت و یا منفی می تونید به گونه چیهآرام و بدون  کامالً يا چهرهدر قدم اول خیلی موقر با 

یا حرف دیگه اي رو پیش نکشید.  سؤال گونه چیهفقط همین و  . فقط ودید میاطالع  او و به کنید می پیشنهادش فکر

بده  صیتشخاون نتونه  که يطور بهباشه  آرام کامالًبپرسید. چهرتون  یسؤال او سعی نکنید که همین اول کار از اصالً

نظر که  کند می کنجکاوتربوده یا منفی. این واکنش دوستاي گلم شخص رو  که نظر شما نسبت به این پیشنهاد مثبت

  و درواقع اون خیلی بیشتر مشتاق و منتظر جواب شما هست.بدونه  شما رو
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  گام دوم

ی از اون شخص تخبا خودتون صادقانه فکر کنید و آنچه از این شخص میدونید رو بررسی کنید. درسته که هنوز شنا

هاد و به شما پیشن دخوای میباشه که  همونی رو از خودتون بپرسید اگر این شخص اخالقش سؤالندارید اما این 

منظورم اینه که اون  درواقعیا خیر؟  دید میجواب مثبت  ه اوو ب پسندید میرو  شخص ظاهراین  آیاازدواج بده 

یی که ازش همین چیزا آیادونید  زهایی که نمیکنید که طرف نظر از چی فرض و دیبزار راطالعاتی که ندارید رو کنا

 ص رو با این قیافه مییا نه؟ به این فکر کنید که این شخد قیافه شخص رو پسندیدی مثالً؟ پسندید میدونید رو  می

 مورد درمنه؟  بگید این شخص همسر باافتخارمیتونید به دیگران معرفیش کنید و  همسرتون بپذیرید؟ عنوان بهتونید 

خودتون به نتیجه برسید. ممکنه شغلش یا  با وفکر کنید  يطور نیهمشغلش و همه چیزاي دیگه اي که میدونید 

  صورت دوستاي گلم بازم دو راه وجود داره: نیا دررشته تحصیلیش براي شما قابل قبول نباشه. 

به اون شخص زنگ  اصالًبود  تحمل رقابلیغبراتون  کنید میکه دارید بررسی  ییها تمیآ هرکدام از اگر اول:

 دیتوان ینم وقت چیهباشید که  چرا؟ دوستاي گلم اینو همیشه به خاطر داشته از ذهنتون پاکش کنید. کالًنزنید و 

یزي که براي شما غیرقابل تحمله جاي هیچ بحثی چخودتون و نه طرف مقابلتون رو عوض کنید. پس نه روحیات 

 درواقع کنم تحملیتونم م ،عوض میشه ،بگید حاال درست میشه یلیدل هربه  اآلنچون اگه  دیبزارکنارش  دیبا نداره.

 بعداًجلو نرید که  اصالًابتدا  نیهم از. پس دیخر یمعذاب رو براي خودتون  عمر کیو  دیزن یمدتون رو گول دارید خو

به این چیزا توجه نمی  که اولش. من دختران زیادي رو دیدم دیکن ریگتوي دردسر بیفتید و بین عقل و احساستون 

 فقط وجلو میرن فقط  وقتی در رابطهکنن و میرن جلو. خب به طبع هرکس یه چیزاي خوب و یه چیزاي بد داره 

چیزاي خوبشو میبینن و چشمشون رو به روي چیزایی که نمیتونن تحمل کنن میبندن به امید اینکه این عشق و 

این عشق و عالقست که به خاطر  مرور بهبرعکسه و  کامالً که یدرحالکمرنگ بشه. ن مشکل عالقه باعث میشه او

خوب دقت کنید. اول  میشه. پس تر کمرنگکمرنگ و  نکردیدوجه ت بهش وبوده  تحمل رقابلیغچیزایی که براتون 

زیاد خوشتون نمیاد  درواقعهستید ( تفاوت یبنسبت به چه چیزایی  ،بشناسید بدونید از چی بدتون میاد خودتون رو

  (درباره خودشناسی و شناخت عالیق در کتاب  خوشتون میاد. عمیقاًاز چه چیزهایی  و) کند نمیتون هم اذیت ولی

  توضحات کاملی ارائه شده است) می خواهم ازدواج کنم

ررسیش کنید و ببینید حستون موردي بود که زیاد خوشتون نمیاد اما بدتون هم نمیاد میتونید بیشتر ب اگه دوم:

و شما چندین بار به  هدار سوپرمارکتمثال پسر یکه به شما پیشنهاد داده  طور به بیشتر منفی هست یا مثبت.

کارمند یا یه شغل  مثالًفروشگاهش رفتید. ممکنه دوست داشته باشید همسرتون شغل دیگه اي داشته باشه یا 

اهمیت داره ممکنه  چقدر براي شما مسئلهبیند این باشید و ب روراستخودتون باید با  خب .تري داشته باشه ژیباپرست

کنه و  تأمینباشه که بتونه نیازهاي زندگی رو  پردرآمدفکر کنه که خب اگر شغلش  طور نیابا خودش  یدخترخانم

وضعیت  انمدخترخاین  درواقعته باشه. جهی باشه اشکالی نداره که سوپرمارکت داشوم آدمهمچنین خود فرد هم 

دیگري اولین  دخترخانماخالق شخص براش اهمیت بیشتري نسبت به پرستیژ شغلی داشته. ممکن هم هست  مالی و

  داشته باشه. باپرستیژيهمسرش شغل  حتماًاولویتش براي ازدواج این باشه که 
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به میدونید نظر مساعدي نداشتید  موردنظراز خصوصیاتی که از شخص  یپس اگر نسبت به یک

دتون مراجعه کنید و ببیند اون خصوصیت در درجه چندم اهمیت براي شما هست اگر اولویت اول خو يبند تیلواو

  یا دوم نیست میتونید بقیه خصوصیات رو بررسی کنید و به گام بعدي برید.

 جا نیهماولویت اول یا دومشون رو نداره  موردنظردوستانی که در همین مرحله متوجه میشن شخص  لطفاً

  ادامه راه با این شخص منصرف بشن و مطمئن باشن که نباید ادامه بدن. از

  

  گام سوم

  

شاید گزینه مناسبی براشون باشه،  کنن میدارن فکر  موردنظربا توجه به اطالعاتی که از شخص  کهعزیزي دوستان 

این گام هم دوستاي گلم  بشن. آشنااطالع بدن که قصد دارن بیشتر با این شخص  موردنظرفرد  در این گام باید به

  انجام بشه. قاعده بهخاص خودش رو داره که بسیار مهمه که  هاي روش

در  کنم می تأکید بشید آشنابیشتر  باهمبتونید صحبت کنید تا  باهمبگید نیاز هست یک جلسه  موردنظراول: به فرد 

 دیخوا میاش برقرار کنید بلکه تنها هی باطاین مرحله باید شخص متوجه بشه که شما هنوز تصمیم نگرفتید که ارتبا

ت شما جوري باشه که فکر بنباید لحن صح و ؛صحبت کنید تا اطالعات بیشتري از هم داشته باشید باهمیک جلسه 

که  دیارذ یمبعدي باز  مراحل رو برايداشته باشید. با این کار دست خودتون  باهمکنه شما تصمیم گرفتید ارتباطی 

  بتونید از رابطه کنار بکشید. تر راحتنتیجه منفی در مورد شخص رسیدید اول به  در جلسهاگر 

القاتتون از قبل فکر کنید و یک مکان مناسب رو در نظر بگیرید و براي مالقات پیشنهاد بدید. د مکان مردوم: در مو

چه  شخص کهکنه. این شناآل رو بشنوید. این کار میتونه شما رو بیشتر با اون البته میتونید ابتدا پیشنهاد شخص مقاب

اما درنهایت شما  ؛میتونه نشانی از طرز فکر و یا عالیق اون شخص باشه کند میرو براي مالقات با شما انتخاب  مکانی

 مالقات کنید. تر بسته هاي مکان کنید در یسع قات کنید.المکان خودتون رو پیشنهاد کنید و در همان مکان اونو م

ا براي ابرو و عزت خودتان احترام قائل هستید و تا زمانی که کسی را خوب نشناسید این شخص باید بداند که شم

شخص  ردر پارك ایده زیاد جالبی نیست زیرا اگ روي پیادهمثال قدم زن یا  طور بههرجایی با او مالقات نخواهید کرد. 

مالقات  بعدازایناست و اگر  موردنظرشخص  با شماشما را ببیند اولین فکري که خواهد کرد ارتباط  آشنایی

شرایط جامعه ما مشکالتی برایتان پیش آید  دهید ممکن است با توجه به هنخواستید با این شخص رابطه خود را ادام

رسمی  کامالًرسمی به مالقات ایشان بروید. زمانی که  کامالًبهتر است در یک مکان رسمی و با یک تیپ  جهیدرنت

اوضاع را کنترل کنید و این قرار را یک قرار کاري و چیزي  توانید میببیند خیلی بهتر را  شما اگر شخصی هم هستید

و اعتبار رو هم متوجه میشه که شما دختر عاقلی هستید و به اب موردنظراینکه شخص  ضمن مشابه قلمداد نمایید.

ته باشد در مورد شما دید اگر فکر ازدواج داش درنتیجهو براي خودتون ارزش قائل هستید  دید میخودتون اهمیت 

متوجه  چراکه کند می و اگر هم قصد دوستی و اتالف وقت را داشته باشد حساب کار خود را کند میپیدا  تري مثبت

 دنبال بهروش اگر پسر . با این تن دهید يکار هربا او بروید و به  هرجاییدخترهایی نیستید که  ازجملهشما  شود می
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. البته ممکن هم دیخور ینمشما بدرد او  داند یم چراکهمالقات خودداري کند  قرار نیزاااحتمال دارد  دوستی باشد،

 و ؛و ادامه این دوستی رقم بخوره آوردهمالقات دل شما را بدست  نیا درهست که به این مالقات بیاید به امید اینکه 

  .هکن می تائیدو اون رو  هکن می با شرایط شما موافقت حتماًداشته باشه  آیندهبراي  قصدي واقعاًهم که  اگر

که در مسیر  دیخوا می واقعاًبهتون میگم که به هیچ کدوم از این مراحل شک نکنید و اگه  جرئت بهدوستاي گلم 

که ممکنه  تردید نکنید اصالًپیش برید  گام به گام حتماًازدواج قرار بگیرید و دچار روابط بیهوده و زودگذر نشید 

به  نظرش نسبت به شما مثبت باشه وقصد ازدواج هم داشته باشهمطمئن باشید پسري که  شخص از دستتون بپره.

از  ها روشبا این  تنها نهپیش اومده باشه  یآگاهیکه با  پسر .و میدون رو خالی نمیکنه ده ینماز دستتون  ها یراحتاین 

خص سر قرارش با شما حاضر نشد هم میشه. پس اگر با این روش پیش رفتید و اون ش تر مصممبلکه  ره ینمست د

خودتون رو رها کردید و این لطف خداوند رحمان به شماست که  دردسرسازبرنده شما بودید چون از یک رابطه  قطعاً

  .تونستید از گنجینه عشق خودتون مراقبت کنید

 دیخوا میچیزایی که  و یه لیست مناسب از قرار مالقات رو گذاشتید باید به سراغ خودتون بیاین آنکهسوم: بعد از 

  :راجبه این شخص بدونید تهیه کنید

  این لیست میتونه شامل موارد زیر باشه:

 شغل -1

 تحصیالت -2

 وضعیت مالی -3

 )...تعداد اعضاي خانواده شغل پدر و مادر محل زندگی و ( یخانوادگوضعیت  -4

رو داره یا خیر. چون  ازدواج کردن آمادگیاین شخص  اصالًاطالعات فوق میتونه به شما کمک کنه که بفهمید 

  براي ازدواج داشته باشه. اي برنامهدر حال حاضر نمیتونه  قطعاًشخصی که شغل مناسبی نداره 

و  د این خودتون هستید که باید لیستتون رو تکمیل کنید. باید بدونید از چه چیزهایی خوشتون میادرادرباره سایر مو

با این پرسش که از چه نوع دختري خوشش میاد و یا اینکه چه چیزي  میتونید مثالً ؛ویت دارهچه چیزهایی براتون اول

که  چیزهاییبشید. سعی کنید  آشنادر شما توجه اونو به خودش جلب کرده تا حدودي با روحیاتش و اولویت هاش 

ی م ازتونکه  سؤاالتییم متوجه بشید. سعی کنید غیرمستق سؤاالتو با طرح  غیرمستقیم طور بهبراتون مهمه رو 

عقیده و احساسات شما رو  واقعاًکه  هایی جواببگیرید.  در نظررو براش  ها جواببهترین  کنید و ینیب شیپرو  پرسه

  بیان کنه. درستی به

نکته مهم: حتما باید سعی کنید سواالتون روغیر مستقیم بپرسید. دقیقا اینگونه تصور کنید که میخواید روحیات یک 

چطور باید این کارو بکنید؟ یکی از روشها اینه که یه شرایط مشابه رو براش تعریف شخص رو بشناسید. به نظرتون 

وقتی میخواید بدونید چقدر اهل مطالعه هست میتونید یه قسمت کوچیک از  مثال ؛کنید و نظرشو دراین باره بپرسید

تاب خاصی خوشش میاد یه کتاب رو براش تعریف کنید ونظرشو بپرسید و یا درمقابل ازش بخواین اگه وانم از ک

  براتون تعریف کنه. این طوري خیلی غیر مستقیم درباره اینکه اون اهل مطالعه هست یا نه اطالعات بدست میارید.

  نکته خیلی خیلی مهم:دومین 
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وجود داره که همه ما ازش اطالع داریم. در فرهنگ ما  ها خانوادهنید دوستاي گلم در کشور ما فرهنگ خاصی بین ببی

فکر دیگه  قطعاًاگر شما در خیابان در کنار پسري دیده بشید  درواقعمفهوم زیاد جالبی نداره.  و پسرط بین دختر ارتبا

رو بهتر  موردنظرعمل کنید که هم بتونید شخص  بااحتیاطباید مواظب باشید و  درنتیجهاي درباره شما خواهد شد. 

من به شما در مرحله اول اینه که اعضاي خانواده  شنهادیپ بشناسید و هم از ابروي خودتون در اجتماع حفاظت کنید.

مادران با دختراشون روابط خوبی دارن و  ها خانوادهدر جریان پیشنهادي که به شما شده قرار بگیرند. در بسیاري از 

هست  عالیه و اگر کسی از شما دوستان گلم واقعاًبه نوعی مادران سنگ صبور دختراشون هستن. این رابطه  درواقع

نیست و یه عده از  جوري اینبهش تبریک میگم. ولی خب همیشه  واقعاًچنین رابطه عالی و خوبی با مادرش داره که 

. در چنین مواقعی هم مسائلدر مورد این  خصوص بهدرواسی دارن ي گلمون با مادرشون یه مقداري رودخترا

باهاش راحت صحبت کنید و ازش مشورت بگیرید  اگر خواهر یا کس دیگري در خانواده هست که میتونید هرحال به

که به مشکل  درجاهاییکه  هکن میاین پیشنهاد قرارش بدید. دوستاي گلم این کار بهتون کمک  در جریان حتماً

  کمتر میشه. نواشتباهتهست استفاده کنید و احتمال  نواعتمادتکه مورد  هگیدیک نفر  ازنظربتونید  دیخور یبرم

  

  گام چهارم

  

حله قبل هم اشاره کردم سعی رکه در م يباید دقیق باشید. همونجور مالقات. روزي که خیلی روز بهرسیدیم خب 

شخصیت واقعی  دهنده نشانباشید که  سعی کنید اون چیزي درواقع. قرار سربرید  کیش وکنید با یه تیپ رسمی 

 حال نیدرعو  حالت نیتر کیشد در اد. سعی کنیخوشتون می قطعاًخوشتون میاد که  یپوش کیش. اگه از شماست

پوشیدنتون به شخص  با لباسشما  درواقع خوششون میاد. پوش کیش يها خانمرسمی به این قرار برید. همه مردها از 

اینکه میگم رسمی ممکنه یکم براي شما ابهام ایجاد ن قرار اهمیت قائل بودید و براتون مهمه. یاي ارمقابل میگید که ب

 یبرمتاي گلم این مورد هم به تعریف شما از تیپ رسمی ساز تیپ رسمی چه تیپی هست؟ دو کنه که منظور من

شما با  همهمه دارید. ممکن ونتبراکه  یمالقاتبراي  . منظور من از تیپ رسمی تیپ و پوششی هست که شماگرده

دانشگاه  هاي همکالسیا از همکاران ی يا عده. ممکن هم هست روزي با دوستاي خودتون براي صرف نهار بیرون برید

نحوه پوشش شما در این دو حالت متفاوت خواهد  قاعدتاًخودتون که باهاشون رودرواسی بیشتري دارید بیرون برید. 

بودید تا روزي  يتر یرسم حالت درواسی داشتید ربیرون رفتید که باهاشون رود يتر یرسمبود و روزي که با اشخاص 

به تعریف شما از رسمی  گرده یبرمهمینه و این  دقیقاًید. منظور من از تیپ رسمی که با دوستانتون بیرون رفته بود

 اي عدهتیپ مجلسی و  اي عدهرسمی بودنتون مانتو و مقنعه رسمی باشه، ممکنه  از شما يا عدهبودن. حاال ممکنه 

جوع کنید و به رسمی تلقی کنید. پس به تعریف خودتون از رسمی بودن ر مالقاتیرو براي چنین  اسپرتتیپ 

تونید همین برداشت  ش شخص مقابل هم میحوه پوشن از حالت خودتون به این مالقات برید. ترین رسمیبهترین و 

  پوشن: به چند روش لباس می مالقاتیقایون در چنین آرو داشته باشید. 

  رسمی در مالقات حاضر میشن کامالًکه مانند شما  يا دسته
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و  داشته باشن اما تیپشون موجه اسپرتایجاد کنن و ترجیح میدن یه تیپ شتري دوست دارن صمیمیت بی يا دسته

  باشه. آراسته

مد برسن خدمت  آخریناجرا کنن و با  کامالًحاضر مد هست رو  در حالاون چیزي که  کنند میدسته سوم هم سعی 

  شما.

سري که در این جلسه با شلوار خصیت اون پی ببرید. پشتونید به سبک و  و شما با توجه به نحوه پوشش شخص می

یعنی در  ؛حاضر میشه یعنی که در بیشتر اوقات این حالت رو داره و از این تیپ بیشتر خوشش میاد شرت یتجین و 

بپوشه.  اسپرتدیگران تیپ و  با شما ها رفتن رونیب و ها مراسم اکثر راگر این شخص همسر شما باشه ممکنه د آینده

شما هست و با سبک و عالقه شما  موردعالقهاین تیپ  دینیبب وخودتون رجوع کنید باید به  ه شمااینجاست ک

خانوادگی چه  هاي مهمانیدر  معموالً که ؛کنید سؤال غیرمستقیمتونید از شخص  نداره می اگر سنخیت داره یا نه.

هست که شاید به دالیلی  (اینکه میگم سوال کنید به این دلیلداره یا خیر؟ اسپرتاکثر اوقات تیپ  آیاتیپی هست و 

د به یساده میتون ظاهر بهنکات  با همیندوستاي گلم  در این جلسه چنین تیپی داشته و بهتره که زود قضاوت نکنیم)

  .پی ببرید موردنظرشخصیتی فرد  هاي ویژگیبسیاري از 

  

  ه مهم:تنک

از شخص  سؤاالتدر بسیاري از موارد  چراکهبسیار دقت کنید.  پرسه یمکه شخص از شما  سؤاالتی در این مالقات به

متوجه  پرسه یمکه از شما  التیسواتونید از  قصد و هدف او از این رابطه است و خیلی چیزا رو می دهنده نشان شما

می یندتون آبراي  ي شماشغلی و کار يها هدفاز  صیات اخالقی شما،که در این جلسه از خانواده، خصو . کسیبشید

میتونید مناسب باشید یا خیر؟  آیندشبراي زندگی  آیااره شما رو بشناسه و بررسی کنه که مشخصه که قصد د پرسه

 واقعاًکه شما رو  براش مهم نیست اصالًو  صمیمیت زیادي ایجاد کنه شما با کند میاما کسی که در این جلسه سعی 

ن رابطه یدل شما رو براي ادامه ا تردید کنید و بدونید که این شخص قصد داره شدیداًد نسبت به هدفش بشناسه بای

کسی که  درواقع بسیار زیادي هدف این شخص از این رابطه درحد دوستی هست و نه بیشتر. احتمال بهبدست بیاره و 

قصد دوستی داره سعی میکنه سریع صمیمی بشه و با تعریف و تمجید از شما دلتون رو بدست بیاره. این جور پسرا 

  صیات اخالقی شما سوال نمی پرسن.زیاد درباره خانواده خصو

اد سخت بشه و نه یبیان و صحبت کردن نه زیاد رسمی باشید که صحبت کردن ز ازلحاظدر این جلسه سعی کنید 

زیاد راحت و صمیمی. سعی کنید حد متعادلی رو در نحوه بیانتون حفظ کنید و حتی اگر شخص مقابل سعی در 

  ش خودتون ادامه بدید.کرد شما به همان رو تر یمیصمایجاد جو 
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  و اما روش گفتگو در این جلسه:

خود افشایی  درروشباشه.  سؤالیجلساتی بیشتر میتونه به دو روش خود افشایی و یا  نیچن نیا درروش گفتگو 

و سپس نفر دوم خودش رو معرفی  پردازه یمو به معرفی خودش  هکن میصحبت رو شروع  )پسر معموالً( شخص

نحوه  از تونید در ابتداي صحبت از شخص بخواید که خودش رو براي شما معرفی کنه. ن روش میای تو .هکن می

که در وهله اول چطوري خودش رو نبشناسید. ای نو اوکلی  صورت بهتونید تا حدودي  معرفی کردن و صحبتاش می

بتدا تحصیالتش رو بیان وقتی کسی در معرفی خودش ا مثالً ؛بیانگر چیزهایی هست که براش مهمه هکن میمعرفی 

خب مشخصه که اهل تحصیله و این موضوع براش یه افتخار هست و مهمه.  هکن می تأکیدو روي این موضوع  هکن می

بخش مشخصه که این بخش از سایر  هکن میمالیش رو بیان ط یا اگر کسی در وهله اول در معرفی خودش اول شرای

اهایی هم وجود داره یست و استثنن گونه اینالبته همیشه ( داره تأکیدبوده و بیشتر بهش  تر مهمزندگی براش  هاي

شما هم مورد درباره  . اینکلی میشه یه برداشت کلی از شخصیت فرد به این صورت به دست آورد) صورت بهولی 

ر زندگی به بوده و د تر مهمن وکه برات کنید میو شما هم در زمان معرفی خودتون به نکاتی ابتدا اشاره  کند میصدق 

در ابتداي معرفی  شجوي کارشناسی ارشد یا دکتري هستیددان اآلن زیاد شوقتی با تال مثالً ؛کنید میاونها افتخار 

 و براتون مهمه کنید میچون براش زحمت کشیدید و بهش افتخار  کنید میاول به این موضوع اشاره  زیاد احتمال به

کنید  و صبرمعرفی کنید  مختصرترقسمت و اونم اینه که خودتون رو  این دربه کار ببرید  کوچکتونید یه ترفند  می(

. اگر شخص هدف هکند می سؤال از شمامونه و  براي شخص مبهم می هایی قسمتو ببیند بعد از معرفی شما چه 

ت متفرقه صمیمی هاي صحبتبا  هکن میپرسه و بیشتر سعی  زیادي از شما نمی سؤال احتماالًدوستی داشته باشه 

خوندید. ممکنه شخص به  کامپیوتروقتی شما میگید که مهندسی  مثالً ؛ي رو ایجاد کنهتر راحتایجاد کنه و ارتباط 

  همین اطالعات بسنده کنه و اگر براش مهم باشه ممکنه از شما بپرسه که در چه مقطعی این رشته رو خوندید)

  

تید رو در این جلسه بدست بیارید و تا حدودي با توجه قبل در لیستتون داش در مرحلهسعی کنید تمام اطالعاتی که 

رو با رفتارتون برسونید که براتون مهمه که  و به شخص این پیام بشید به نکاتی که گفتیم از قصد شخص مقابل مطلع

  .کنید نمیایجاد  رابطه صمیمی رو با او ها راحتین اونو بشناسید و به ای

این کار رو نکنید و  مطلقاًظرن که قرار مالقات بعدي رو با اونها تنظیم کنید. منت آقاپسرها معموالًدر پایان جلسه 

هیچ پاسخ  اصالً. کنید میید و براي جلسه بعدي اگر مایل بودید باهاش هماهنگ بهش بگید که نیاز دارید فکر کن

  مثبت یا منفی در رابطه با ادامه این ارتباط ندید.

  

  سایت بپرسید و پاسخ خود رو دریافت کنید) از من بپرسید در قسمت در صورتی که سوالی دارید می تون(.
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  ادامه رابطه آري یا خیر؟: فصل چهارم

  

  

 

  که از شخص شنیدید رو بررسی کنید. هایی پاسخوقتشه که یباردیگه لیستتون رو چک کنید و  اآلنخب دوستان 

  رحله دو تا اتفاق ممکنه بیفته:در این م

  :بدست میارید موردنظراطالعاتی درباره شخص اول 

 هکن میسمون فرق آبا شما از زمین تا  این شخص -1

 شرایط ازدواج رو نداره ظاهراًاین شخص ممکنه به نظرتون خوب اومده باشه اما  -2

 ازدواج رو هم داره و شرایطاین شخص رو پسندید  -3

  

  بدست میارید: آشناییصدش از دوم اطالعاتی درباره ق

 مشخصه که قصدش دوستی هست کامالً -1

 اي ازدواج رو دارهرهدف شناخت ب آشناییمشخصه که از این  کامالً -2

 کامل متوجه بشید که هدف شخص چی هست طور به نستیدنتو -3

  

  فکرتون رو درگیرش نکنید: اصالً وش کنید وکامل فرام طور بهزیر رابطه رو  دو حالتدر 

  کند میسمون فرق آبا شما از زمین تا  این فرد -1

 مشخصه که قصدش دوستی هست کامالً -2

شرایطی اشتباهاتی که بعضی از  در چنین لطفاًببینید دوستاي گلم  کنید. فراموش روشک نکنید و این جلسه  اصالً

  اشتباهات رو براتون میگم: از اینم ندید. بعضی ادختران انجام میدن رو شما انج
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و خانوادتون فرق  شمااحساسی برخورد کردن: شما میدونید که این شخص با ظاهري شدن و  هاي وبرق زرقاسیر  -1

احساسی نشید. این  لطفاًدیده باشید که شما رو به خودش جذب کرده باشه.  هایی جذابیتداره اما ممکنه باالخره یه 

 .موقع احساسی برخورد کردن نیست اصالًمرحله 

بسیار به خانواده اهل دانش و  مند عالقهم: شخصی رو تصور کنید که بسیار خونگرم متعهد مثالی رو براتون بزن اریدبذ

روابط  تواند نمیگر است  و سرزنش منتقد ،دیکتاتور بودهور کنید که صاست. در مقابل فرد دیگري را ت مهربان

 ؟پسندید می. شما کدام شخص را برقرار کند اي صمیمانه

فرض کنید که شخص اول یه شخص دیپلمه و کارگري ساده  حاال .دهید میرجیح شما شخص اول را ت مسلماًخب 

  ؟پسندید میرا  یک کدام. حاال شما دار کارخانهو شخص دوم یک میلیونر  هباش

از اینکه  رو منظور خودم خواستم میمثال  در اینباشد. من  کدام هیچهم  و شایدفرد دوم  فرد اولجواب شما  هممکن

ه مهمه اما یار شیکی اومد به مالقات شما البته کسب اشینکنید بیان کنم. اینکه شخص مقابل با ماحساسی برخورد ن

مهم  اصالًحالت دیگه  در اینشخصیتی با شما سنخیت نداره خب نداره دوست گلم و اینجا و  ازنظراگر میدونید که 

اولین چیزي که برات  آینده در اکهچرتونی با این شخص ادامه بدي  نیست که ماشینش چی بود مهم اینه که نمی

مهم میشه و اگه باهات سنخیت نداشته باشه دچار مشکالت بسیار زیادي میشی همین اخالق و فرهنگ شخص 

  هست که باید به شما نزدیک باشه.

  

  وقتی شخص قصد دوستی داره شما نمی تونید قصد اونو عوض کنید.-2

میشه و قصد  مند عالقهبه اونها  رابطهد میشن که شخص در این رطه وابسیاري از دختران با این تصور غلط به یک راب

جاد رابطه ممکنه عالقه و یا حتی تعهدي براي شخص ایجاد بشه که با ای کنن میفکر  درواقع. هکن میازدواج رو پیدا 

یک رابطه  يبتداا درانی که پسر معموالًو  احتمال چنین موردي بسیار بسیار کمه که درحالیپیدا کنه  ازدواجقصد 

 .قصد ادامه میدن و متعهد به ازدواج نخواهند شد با همین معموالًقصدشون دوستی هست و  زنند ینم ازدواجحرفی از 

شما نه تنها مفید نیست که بسیار مضر هم  آیندهه که براي دبیهو روابط ریاسخودتون رو  ،با این امید اشتباه لطفاًپس 

خوب باشه وقتی قصدي براي ازدواج نداره شما هیچ جایی براي مانور دادن ندارید هم که  هرچقدر. پسر هست نکنید

و همیشه براي اینکه حفظش کنید باید به خواسته هاش تن بدید چون اون نگران از دست دادن شما نیست چون 

نسبت به ازدواج  میدونه یه روز این اتفاق میفته ولی شما نگران از دست دادنش هستید چون قصد دارید که نظر اونو

  تغییر بدید پس همیشه مجبورید که براي حفظش تالش کنید و به خواسته هاش تن بدید.

  

  شما خوبه اما هنوز شرایط ازدواج کردن رو نداره: رحالت سوم: وقتی پسري به نظ

تحصیله و مواردي یا در حال  هسربازهنوز  مثالًظاهري هست  مسائلمنظور از اینکه شرایط ازدواج رو نداره بیشتر به 

باشه پسري هم  اگه قراردوستاي گلم  دینیبب رو اداره کنه. ز ثبات مالی نداره که بتونه زندگیهنو درواقعمشابه. 

ماشین، خونه و پول کافی براي ازدواج داشته باشه باید با توجه هم سربازي رفته باشه هم کار مشخصی داشته باشه 

مالی خانواده جوري بوده باشه که  سال رو داشته باشه. مگر اینکه شرایط 35تا  30به شرایط جامعه ما باید سنی بین 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



ه  19       ح ف ص                                                                   ؟ دوستی یا ازدواج؟    صد او چیستق 

www.Zharik.ir 

ري به پس یوقت ی که ابتدا تمام موارد فراهم باشه.یشه که توقع داشته باشپس نمباشه.  شده فراهماین امکانات براش 

خودتون مراجعه کنید و ببینید  هاي اولویتازدواج رو هنوز نداره بازم باید به لیست و نظرتون خوب بود ولی شرایط 

براي همه شرایط مالی فرد مهمه اما براي یک نفر  قطعاًداره.  شرایط مالی در کدام درجه از اهمیت براي شما قرار

عد براي شما بود و رایط مالی در اولویت سوم به بممکنه باشه. اگر ش چهاربراي دیگري اولویت سوم یا  ویت اول ولاو

طی جلسات دوم و  میتونید شما بود، تائیداخالقش تا حدودي مورد  مثالًیا دوم شما رو داشت  لاون شخص اولویت او

بشید  بیشتر مطمئنو سه این شخص رو بیشتر بشناسید لبشید. میتونید طی چند ج آشناسوم با این شخص بیشتر 

 .ضاع مالی خانواده شخص مطلع بشیدواهمچنین از شرایط و  و ؛د با شما همخوانی داره یا نهسایر موار ازنظر واقعاًکه 

 و شرایطه حمایتش کنه بتون ممکنه خانوادهشرایط رو نداشته باشند اما  فعالًچون کسانی هستند که شاید خودشون 

(ببینید دوستاي گلم اینکه تعداد جلساتی که براي شناخت شخص میذارید چند جلسه باشه  .براش ایجاد کنه رو

تون هست. سه یا چهارجلسه معموال براي شناخت اولیه پیشنهاد میشه ولی بسته به بستگی به شرایط و نظر خود

اما لطفا دقت کنید که  ؛شرایط مالقات و صحبت هایی که در این جلسات میکنید میتونه کمتر یا مقداري بیشتر بشه

درست در این باره تصمیم به بهانه شناخت تعداد این جلسات رو خیلی زیاد نکنید که درگیر احساسات بشید و نتونید 

دوستاي گلم حتما  -بگیرید. خیلی مهمه که اول عقل شما تاییدیه این رابطه رو بهتون بده وبعد احساستون تایید کنه

 راجع سعی کنید دراین جلسات شرایطی رو فراهم کنید که شخص مقابل هم تونسته باشه به خوبی شما روبشناسه،

ن خیلی راحت صحبت کنید و به شخص این اجازه روبدید که اون هم بعد از این به عقاید، احساسات و خواسته هاتو

  )جلسات تونسته باشه درك خوبی از شما و اخالقتون پیدا کرده باشه

چند جلسه بهش بگید که  این بعدازدر گام بعدي اگر به این نتیجه رسیدید که شخص براي شما مناسب هست باید 

 اگر چی هست. مسئلهشخص نسبت به این  العمل عکسخواهرتون صحبت کردید و ببینید درباره این رابطه با مادر یا 

که شما دختري نیستید که اهل  یداو بگ گارد گرفت و کار شما را اشتباه قلمداد کرد به مسئلهدیدید او نسبت به این 

اشتباه  وکار شما ر هباش یندهآمشخص خواهد شد. اگر او به فکر  کامالًن ویفتلکتروابط پنهانی باشید. با این کار 

 آشنابا خانواده شما  ونهت نمی که هو اعالم کن بشهنگران  هاز بابت اینکه شرایط مناسبی نداره . ممکنهکن نمی قلمداد

شما اخالق و رفتار  خانوادهکه  یدبه او بگ تونید میشما  نیب نیدرا. میکنهدرك هم  وشرایط شما ر قاعدتاًولی بشه 

وابط شما علنی شود راما اگر او از اینکه  ؛مناسبی پیدا کرد حل راه هبش هاست تا شرایط مالی و ممکن تر مهم شونبرا

باید این رابطه را  کنم می تأکیداجتناب کرد خب شما نیز باید در همین مرحله رابطه خود را قطع نمایید.  شدت به

  قطع نمایید.

این  نداره و درخواست کنه آمادگی فعالًمکنه شخص اعالم کنه که مواردي م چنین این: در تنها یک استثنا وجود دارد

که برنامه خودش رو براي شما  ینبخوا از اوزمان باید  در این. ادامه داشته باشه بشهایط او مهیا طه تا زمانی که شربرا

ولی مشکلی خود داره  آیندهبراي  اي برنامهید دید واقعاً . اگرهکن میپیدا  آمادگینه که چه زمانی بازگو کنه و اعالم ک

، میتونید به او بگید که حداقل باید با را باید تمام کنه شیسربازیا  این ترم درسش تمام میشه مثالًسر راهش هست 

در  خودتون روو رابطه  میکیندش صبر خواهید کنن شما برا تائیددر شما او را و اگر پدر و ما بشه آشناخانواده شما 

و  هکن نمی. دوستاي گلم ممکنه به نظرتون بیاد که هیچ پسري اینو قبول میکیندخواهید حد بسیار محدود حفظ 
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خودش محدودیت داشته باشه و خانواده شخص مقابل اونو کنترل کنن. ولی باور کنید اگر  در رابطهدوست نداره که 

ان ما ربسیاري از دخت اشتباه به. کاري که گیرید نمیبرخورد کنید نتیجه  غیرازایندواج نداره زکه شرایط ا باکسی

طوالنی  قدر آنن زمان ممکنه اینه که به رابطشون با پسر ادامه میدن به امید اینکه شرایطش جور میشه و ای کنند می

 آخر و در کنن میرو از دست بدن. ضمن اینکه در این مدت به او وابستگی هم پیدا  ها تیموقعسایر شرایط و  بشه که

قصدي داره اما شرایطش  واقعاً. اگر شخص کنن میسرخورده اون رابطه رو ترك  سنر نمیه نتیجه که باهاش ببعدازاین

شرایط انجام میده نه اینکه به یه  مهیاکردنو تالش خودش رو براي  می پذیرهمسئولیت این کار رو  قطعاً رو نداره

زمان خودتون رو بدون داشتن امیدي هدر بدید.  نباید شما ببینه چه اتفاقی میفته. آینده رابطه پنهانی ادامه بده تا در

مشخصه که این  این صورتبشه. در  آشناتنها زمانی منتظر چنین شخصی بمونید که حاضر بشه با خانواده شما 

دفش دوستی باشه حتی هنداشته باشه و  اي برنامهبا شما داره. در غیر این صورت اگه  آیندشبراي  اي برنامهشخص 

  .بشه آشناشما  خانوادهحاضر نمیشه با زدواج هم داده باشه قول ا اگه بهتون

  حالت چهارم:

  متوجه بشید که هدف شخص دوستی هست یا ازدواج: نستیدنتوزمانی که 

و یا هرجلسه اي که خودتون میدونید به شناخت خوبی ازش رسیدید. ( چهارمیا حالت هم بعد از جلسه سوم  در این

 العمل عکسبت کردید و حه او اعالم کنید درباره این رابطه با مادر یا خواهرتون صب پیشنهاد من جلسه چهارم هست)

هدفی نداشته باشه  که درصورتیمیتونید انگیزه شخص رو متوجه بشید و  راحتی بهاین مرحله  در شخص رو ببیند.

نداره  اي نتیجهه بیهوده که مه رابطه خودداري کنید و خودتون رو گرفتار یه رابطامیتونید در همین ابتداي کار از اد

کافی از خودتون به شخص مقابل اطالعات داده باشید به حدي که اون  اندازه بهجلسه هم  4 در ایننکنید. سعی کنید 

قصد ادامه این راه رو داشت با شناخت بهتر و  هشناخته باشه و اگ خوبی بههم تونسته باشه تا حدودي کلیات شما را 

نه اینکه شخص رو اجتناب کنیم،  از روابط بیهوده هدف ما از این کار این هست که درواقعه. تصمیم بگیر تري مطمئن

 او از ري الزم دارید رویو اطالعاتی که براي تصمیم گ دید میوادار به کاري کنیم. شما اطالعات کافی رو به اون 

  .کنید میگذاشتید مطرح  در جریانبحث اینکه خانواده رو  و سپس گیرید می

  الت پنجم:ح

  که شخص هدفی از این ارتباط داره: دید میزمانی که احتمال زیادي 

 العمل عکسنباید  قاعدتاًصحبت کردید. این شخص  باره دراینحالت هم دوستان باید به او بگید که با مادرتون  در این

اعالم کنه که قصد داره  او همین است. فقط ممکنه که به شما آخربدي نسبت به عملکرد شما داشته باشه چون قصد 

چون بعضی از پسرها فکر میکنن که اگر با خانواده شما آشنا شدن دیگه مجبورن تا اخرش بیشتر شما رو بشناسه. 

بیان جلو و راه برگشت ندارن در نتیجه دوست دارن اول خودشون نسبت به اینکه شما براشون گزینه مناسبی هستید 

هش بگید که شما هم قصد دارید اونو بیشتر بشناسید ولی ابتدا باید مطمئن میتونید ب این حالت در مطمئن بشن.

وبرو بشه ازدواج با مخالفت خانوادش ر يبرا اگر دختري. چون کنن می تائیدظاهري شما رو  ازنظربشید که خانوادتون 

رده باشه وقت زیادي رو براي شناخت طرف مقابلش صرف کو ن شخص براش مناسبه واکه مطمئن باشه  هرچقدر

از مادرتون که میتونه مشاور بسیار  هیدییتأاول یه  همیخوره و کارش بسیار سخت میشه. پس بهتر بست بنبازم به 
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خوبی براي شما باشه بگیرید و با مشورت اون این رابطه رو ادامه بدید تا به امید خدا به سرانجام خوبی از این رابطه 

م از بین بره میتونیدبهش بگید که یه قرار مالقات ساده در یک رستوران با اینکه ترس چنین پسرهایی ه يبرا برسید.

مادرتون داشته باشه. اینجوري پسر هم نسبت به اینکه مجبوره تا اخر راه روبیاد وتوي رودرواسی یا هرچیز دیگه اي 

خب قاعدتا قصدش  قرار بگیره ترسش کمتر میشه. اگه پسر حاضر بشه واقعا دیداري رو با مادر شما داشته باشه

  شناخت هست.

  کنم: یادآوريبهتون  مجدداًنکات مهمی که الزمه 

عوض  شخص نظرش نسبت به شمانگران این نباشید که ممکنه اون  اصالًمراحل شک نکنید.  در اینعزیزانم  -1

که کسی هم نمیتونه منصرفش کنه و  چیز هیچرو بخواهد  که شما یکس دیباشداشته  خاطر بهاینو  بشه و بذاره بره.

به خودتون و عزت نفستون  ازهمه اول پس نخواد ازدواج کنه با هیچ ترفند و رابطه و تعهدي نمیشه پاگیرش کرد.

براي  ت رو داشته باشه کهت شما رو داشته باشه باید این جراکه لیاق یکس .ونیدو سر حرف خودتون بم متعهد باشید

کنید  کاري پسسونی هم از دستش میده. آبدست نیاره به  سختی بهکسی که چیزي رو شما تالش کنه.  آوردنبدست 

با نزدیک شدن هرچه  که کنن میاز دختران عزیزمون فکر  ياریبس پسراي گل به ارزش واقعی شما پی ببرن. آقاکه 

و دقه ر صایعکس این تصو کامالً درواقع، اما د میتونن به او برسنساختن هرچه بیشتر نیازهاي یک مر برآوردهبیشتر و 

. باید ندادنه آنها هاي خواستهنزدیک نشدن و تن به  ازحد بیش دان به ازدواج وجود دارهمر واداشتنتنها راهی که براي 

اهمیتی که میزان  درواقعو  اهمیت بیشتري نسبت به مردان داره نید که در بسیاري از موارد ازدواج براي زنانبدو

و کاهش  رو داره قیدوبند. ازدواج براي بسیاري از مردان حکم زنان هست کمتر از مراتب به مردان به ازدواج میدن

بشه. حال اگه  برآوردهاو ن نیازهاي حیاتی دیگر آکه به ازاي  را بپذیره قیدوبنداین  . زمانی مردي حاضر می شهآزادي

؟ بندازه قیدوبندخود را در باید  چرا ته باشهشبشه بدون اینکه نیاز به محدود کردن خود دا برآوردهنیازهاي حیاتی او 

کردن نیازهاي اساسی  برآوردهاست که به  احساسی بشه آسانازدواج براي مردان  قیدوبندپس تنها راه براي اینکه 

یگري که یا سایر نیازها مانند محبت کردن و نیازهاي عاطفی د هبسیار مهم مانند غریزه جنسی که برایشان خوددارن

مقید به ازدواج کنید بلکه با این  نواو نیدتو میکه با در دسترس قرار گرفتن براي مردي  دتصور نکنی اصالً. پس دارن

  .می کنیده خود عمل برخالف خواست دقیقاًکار 

 گونه ازاین شدیداً. شما درخواست رابطه جنسی کنن زه مردان در این مراحل ممکنه ادقت داشته باشید ک -2

 صورت میگیرهکه پیشنهاد رابطه دوستی از جانب مردان  هباشید که درستالبته دقت داشته  .ارتباطات اجتناب کنید

 ننکه به چه دختري می تو ننود می خوبی بهمردان  درواقعاین پیشنهاد خود شما دختران عزیز هستید.  سرمنشأاما 

 اي رابطهپیشنهاد به شما  ها آناینکه  درواقع نمیتونن این پیشنهاد رو بدنو به چه دختري بدن  ابطه جنسیرپیشنهاد 

 کتاب پیش برید هیچ پسرياین  هاي دستورالعمل. اگر مطابق گرده یبرم شما و گفتاربه رفتار  کامالً، بدهند یا خیررا 

بده. دوستان گلم  پیشنهادي به شما نیهمچنبخواد  آشناییر هیچ زمانی از این که د ده ینمجازه رو ابه خودش این 

پسرانی که دختري را  معموالًاستفاده کنن.  شما بخوان از احساستون راضی کردن دقت کنید که پسران ممکنه براي

 پیشنهاديکه بهش پیشنهاد رابطه جنسی بدن. ولی اگر چنین  دخیلی کم پیش میا کنند میخود انتخاب  آیندهبراي 

یا اگه منو دوست  و با کلماتی چون تو منو دوست نداري یا من فقط میخوام با تو باشم کنند میسعی معموالً بدن 
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پاکیم  خاطر بهبگید که اگه تو منو  راحتی بهتونید داري بهم ثابت کن شما رو راضی کنن. در جواب چنین کسانی می

که و منو براي خودت میخواي چرا من با ناپاکی خودم به تو ثابت کنم  يدار مانیاانتخاب کردي و به پاك بودن من 

؟ یکن ینمت مردونگیتو به من ثابت کنی. پس تو چرا این کار رو بخاطر من ي خودمیتونی با خوددار تو دوستت دارم.

. کند می مردونگیشو بهتون ثابت حتماًبخواد  آیندشکه شما رو براي  باشید پسريسخ بدید و مطمئن منطقی پا کامالً

 پس مواظب احساس قشنگتون باشید دوستاي گلم

احساسی برن و در  هاي جنبهشناخت منطقی شما به سراغ  جاي به کنند میسعی  آشنایی در مراحلکسانی که  -3

احساسی برخورد  اصالًل مراح در اینقصد دوستی دارن. سعی کنید  معموالًهمان ابتدا شما رو اسیر احساسات کنن 

وابسته کردن شما رو داره پس میزنه قصد  رمانتیکا هدیه میخره و حرفاي شم برايدوم  در جلسهکه  ينکنید. پسر

 .ب نشیدبرخورد کنید تا اسیر احساسات کاذرسمی  کامالًدقت کنید و  بخو

با  براي مالقات هرروزو شدن با خانواده شما طفره میره  آشناهراس داره یا از  تان رابطهن کسی که از علنی شد -4

نمی  آشناده شما این شخص نمی گه که با خانوا میاره قصد داره شما را معلق در هوا نگه داره اي بهانهشما  خانواده

 تجدیدنظرخود  در تصمیم حتماًد این روند به درازا کشی که درصورتی از آن طفره میره. اي بهانهبه  هرروزبلکه  شه

 .د و خود را معلق در هوا نگه نداریدکنی

دواج زبشناسید. لیستی از مواردي که در ا ابتدا خودتون رو حتماً حتماً بشید آشنا باکسیقبل از اینکه بخواید  -5

 کامالً جوري اینعد به شناخت شخص مقابل بپردازید. . ابتدا خودتون رو خوب بشناسید بتهیه کنید براتون مهمه

 از شخص مقابل رو بیشتر بررسی کنید هایی جنبهچه  و باید دخوای می يمیدونید که چه چیز

 که درصورتیدواج کنید. پس و با او از شما باشه موردنظرشدید همان فرد  آشناکه با هرکس که  قرار نیست -6

شما نیز از راه  موردنظرفرد  .نگران نباشید اصالًتمام کنید و و دا رابطه ربا شما سنخیتی نداره در همان ابت بینید می

 .زمان صبور باشید و عاقالنه رفتار کنید آنتا  پس خواهد رسید.

  

از بتونید اي عزیز و خواهران گلم کمک کنه تا دوست شما در انتها امیدوارم این کتاب راهکاري باشه که بتونه به

می خواهم کتاب  در د.رست براي تشکیل خانواده خارج نشیقشنگ خودتون حفاظت کنید و از مسیر د احساس

به شما براي اینکه در مسیر ازدواج صحیح قرار بگیرید کمک کنم. مطمئن باشید با عملکرد  کرده امسعی  ازدواج کنم

ي ها خانوادهو به امید خدا شاهد افزایش کانون گرم  شوند میصحیح و درست شما پسران سرزمین ما نیز اصالح 

 ایرانی خواهیم بود.
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