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 به نام خدا

 

 با خوندن این کتاب چی یاد میگیرید؟

ن نوشتن ای چراقبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، دوست دارم بگم که اصاًل 

 کردم؟  شروعابو کت

 خوانندگان احتماال نویسییی میاییناسیین وهای آموزش برنامههمه منو با کتاب 

 !!  تعجب می کنن کتاب م با دیدن ایناکتاب

 اتیاتفاقو  افزاریی نرمپروژهی من برای نوشتن این کتاب با شروع یک انگیزه

، با جناب میثم فالح زاده دوسییت قدیمی من . شییروع شیید ،که در اون رخ داد
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بدلیل عمر کوتاه  آشیینا شیید. الناز ضیییایی ملکخانم یعنی  گرافیسییت پروژه

متاسفانه این آشنایی زیاد به طول نیانجامید و  موفق ناد احساسی که  ،پروژه

 .بگهبه ایاون  داشت رو

و از طرفی بدلیل ماییکالتی که  .بلد نبود هم حتی آدرس منزل این خیانم رو  

دواج کنه. خالصه اینکه  برای رسیدن به داشیت نمیتونسییت سریق اقدام به از

من هم نوشتن کتاب آموزش و  .دهای زیادی رو متحمل شسختیضییاییخانم 

یر کامالً درگ نویسی ویندوز استور که قولاو داده بودم رو متوقف کردم وبرنامه

 .شدماین مساله 

الهام گرفتم و این کتاب رو  ،ضیاییو خانم  میثمی آشنایی و ارتباط من از نحوه 

ی آشنایی خودم با همسرم رو تو این کتاب سعی کردم تجربیات و نحوه نوشتم.

 .بنویسم

رو میخونید شما با خوندن این کتاب، داستان آشنایی و ازدواج یک زوج موفق  

 و با سواالتی که  از هم پرسیدن آشنا میاید. 

 فرق این کتاب با کتابای دیگه چیه ؟ 

شما خیلی با ارزشه و من نمیخوام وقت با ارزش شما رو با حرفای تکراری وقت 

فقط تجربیات خودمو بنویسم و  سعی کردم به همین خاطر تو این کتاب .بگیرم

 .پرهیز کنمتا حد امکان از گفتن حرفای قلنبه سلنبه 
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 دارید؟  آیندتون همسر از تصوری چه

 اسییب با که داریم، مونذهن تو ور باهوش خیلی قهرمان ابر یک هاما از خیلی

 هاستفیلم مال تصور این اما .میرسونه هامونآرزو تمام به رو ما و میاد سفیدش

 !!گذشته مصرفش تاریخ که زیادیه مدت و

 بیاتر و میاه منجر طالق به هاازدواج از زیادی درصد که میده نایون هاآمار

 و زن و داشتنه دوسیت و عایق هرگونه از خالی ،ما تصیور خالف بر هازندگی

 میکنن!! تحمل همدیگرو فقط شوهر

 از خودتون میپرسید، که من جزء کدوم دسته خواهم بود؟!االن حتماً  

بهتون حق میدم، چون خیلی دور از انتظار نیسیت که شما هم جز درصد کثیر  

 ها باشید.بازنده

پسر  روابط دختر وای در ارتباط با توی چند سال اخیر متوجه روند آزار دهنده

 فکر میکنن که هستند و قانق ،داشتن ارتباط به افراد از ها خیلیاین روز .شدم

مطمئنم  . و نمیخوان آسیییب ببینن ازدواج چیز ترسییناکیهعاییق زیادی و کالً 

که دارید این کتابو میخونید دچار ناکامی و شکست هم  شیما درصید زیادی از

 .شدیدعاقی 

احتیاج داریم و میتونیم از  دوست داشتنو  عایقما به  یواقعیت اینه که همه 

 و .. طبیعت در زدن قدم طریق از یا کردن دعا ،دوستانه روابط ،طریق صمیمیت

 .بهش برسیم
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که عاشییق هم هسییتن و حاضییرن  زنان موفقی هم وجود دارن خوب مردان و

ها و اونا زن .میبرنلذت ارن و همیاییه از زندگیاییون ذجوناییونو پیای هم ب

واقعیت مردهایی هسییتن که نه تنها برای آسییودگی مطمئن دیروز، بلکه برای 

 .نآماده کردخودشونو نامعلوم فردا حتماالت و تمامی ا های امروز

 ها توی زندگیاون انقدر موفق شدن؟ اجازه بدید توضیح بدم که چرا بعضی

یک ها تو خانواده پدرشییون زندگی راحتی دارن و انتظار دارن که بیاییتر خانم

اما واقعیت  .بتونه همون زندگی یا بهترشییو براشییون مهیا کنه سییاله 39ن اجو

ن واقعیت رو بپذیرید که یک جوان تازه وارد نمیتونه یشما باید ا .اینطور نیست

ها رو اقعیتکسییانی موفقن که میتونن و .هاتون برسییونهشییما رو به تمام آرزو

 دچار خیالبافی و توهم نان. ببینن و

ظاهری و باطنی دو خصیصه مهمه که آقایون در انتخاب همسرشون باید زیبایی 

 هم بهتر از اونهرگز با خانمی ازدواج نکنید که از نظر ظاهری  .بهش توجه کنن

 ستشو رو د زیبا ترینهبا کسی ازدواج کنید که فکر میکنید  .وجود داشته باشه

وجود نداره در غیر این صییورت زندگی خوبی نخواهید داشییت. چون انتخاب 

باید خیلی وسواس باشید و کسی رو  .باید درست انتخاب کنید ،دست شماست

 .هم سرتره رویاهاتونانتخاب کنید که حتی از 

رید که اذباشید، دست روی کسی ب پر توققبه آقایون توصیه میکنم که شدیداً  

 ،اگه اینطور نباشه، به طور قطق .رینه)حتی بهتر از تصیور شما از همه لحاظ بهت

خواهید خورد. در انتخاب همسییر هرگز احساساتی ناید و از روی  شیکسییت
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چون این انتخاب تا آخر عمر همراه شما خواهد  .با کسی ازدواج نکنید دلسوزی

 با شما خواهد بود. اشتباه االن شما تا آخر عمر بود و

آقایون باید با کسی ازدواج کنن که از هم صحبتی با اون لذت ها و هم هم خانم

 چون  )نه صییرفاً به خاطر اینکه با جنم مخالفاییون صییحبت میکنند، .میبرن

دوران پیری و حتی بعد از چند سییال زندگی، احسییاس غریزی بسیییار کمرن  

  .میاه و ظاهر زیبای شما هم کم کم از بین میره

 مونه همین زبان شیرینه..تنها چیزی که براتون باقی می

خیلی مهمه که هر دو در یک سطح سواد و آگاهی باشید و موضوعات ماترکی 

 .برای صیحبت کردن داشیته باشید، اگه هم رشته یا همکار باشید خیلی بهتره

 چون بعداً میتونید با هم کارتونو توسعه بدید و از زندگیتون لذت ببرید.

هر سطح سواد و موقعیت اجتماعی که وارد پسرها باید بدونن که هر دختری با 

شما تصمیم  وقتی .ههای ذهنی دارون میاه، یک سری آرزوها و فانتزیازندگی

باشییید و بتونید همسییرتونو به  قویبیه ازدواج میگیریید باید به اندازه کافی 

 .برسونید آرزوهاش

 در این مورد هرگز دنبال معجزه نباشید.

دارم)این یکی از همه ی حرفایی که تا حاال  آقایونبرای یه توصیییه خیلی مهم 

  .ترهگفته شده و در آینده گفته خواهد شد، مهم

ون چ .اید، هرگز ازدواج نکنیدکنید که به پدر و مادرتون وابستهاگه احساس می

 .خانم ها اصالً دوست ندارن که با یک بچه ننه ازدواج کنن
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 حامیو  همراه ،رایط دشوار زندگیزندگی باشیید و در ش دارسیکانشیما باید  

که باید تصمیم  شییما هسییتیدخانواده باشیید. وقتی همه چیز بهم میریزه این 

شییما باید به اندازه کافی مسییلط و قدرتمند  .بدید نجاتبگیرید و خانواده رو 

 باشید تا همسر آیندتون بتونه با خیال راحت بهتون تکیه کنه.

ن موفق باید خودشونو برای احتماالت نامعلوم زنا کتاب گفتم که مردان و ابتدای

معنی این حرف چیه؟ چطور میتونیم خودمونو برای احتماالت  .آینده آماده کنند

 نامعلوم آینده آماده کنیم؟

 تونو ماخص کنید.هاقدم اول خواسته 

  هاتون صحبت کنیدها و آرزوهدفقدم بعدی با همسر آیندتون در مورد. 

  های ماترکبررسی کنید که آیا به اندازه کافی خواستهو قدم آخر اینکه 

 ؟دارید یا نه

فکر میکنم دارم حوصلتونو سر میبرم، بزارید یک مثال از شروع 

 زندگی خودم بزنم.

های آموزش مجموعه کتاب گاننویسند  اسیتاد زهرا بیات)من و همسیرم 

نن کر میافرادی که ما رو نمیاناسن، فک .هستیم نویسیی بدون ترسبرنامه

فکر  ،خانوادگینام ها هم بدلیل تاییابه کیه میا قبالً همکالس بودیم و بعضییی

 بوده و بم.میکنند که یک ازدواج فامیلی 

 !!اشتباهه حدس اما هر دو
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های زیادی که برای خودم درست و به دلیل ماغله من خیلی کم سیفر میکنم 

   .کردم، روابط اجتماعی خیلی محدودی هم دارم

من هم  .بریم خوناون ممادرم بهم پیانهاد داد برای دیدن دختر دایییک روز 

کامالً از ذهنم  هم سال بود که ایاونو ندیده بودم و تصویرش 41یه چیزی حدود 

 پاک شده بود.

)که با زبان زهرا اون زمان داناجو بود و همزمان توی یک شرکت برنامه نویسی

ه زهرا گفته بود که من هم قبالً ب مخواهر .هم کیار میکرد دلفی کیار میکردن 

ای در زبان دلفی به از بخت خوش من زهرا سر یک مساله  .رشته نرم افزار بودم

 "آقا امید شما دلفی بلدید؟" :این بود که از من پرسید .ماکل برخورده بود

 ده است .نو داستان زندگی ما از اینجا شروع شد.)امید اسم مستعار ب

)اما من  .بودیم به صیحبت درمورد برنامه نویسییی گذشتمدت زمانی که اونجا 

وقتی به تهران برگاتیم، من ایمیلی  .تمام رفتار و حرکاتایو زیر نظر داشیتم 

 ، که مایلم با شما به اشتراک بزارم.براشون نوشتم

و شییامل انبوهی از  "ای با عالمت سیوالنامه"من موضیوع ایمیل رو گذاشییتم  

) که اگه .ایمیل شد 411مام سواالت یه چیزی حدود که پاسخ به ت .سیواالت بود

 صفحه !!  511صفحه در نظر بگیریم، میاه  5بخواهیم متوسط هر ایمیل رو 

 . البته نا گفته نمونه، که سواالت ما به همینجا ختم ناد

 ترین گفتگوی قبیل از ازدواج در طول تیاریخمن فکر میکنم من و زهرا طوالنی

  .داشتیم رو
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 من به زهرا یمتن نامه

 4983فروردین سال 

 

 به نام خدا

 

 پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک هر گفتگو یا ارتباط،

 

 های مناز اینکه وقت با ارزشتو صرف خوندن حرف .ممنون که به کمکم شیتافتی

 .اقعاً متاکرمکنی ومی

سواالتی که به ذهنم  ها کردم،آرزو .تو این نامه هر چی که به ذهنم رسییده گفتم 

 داشتم.ها و تعاریف بی حد و وصفی از خودم تاکر و .خطور کرده پرسیدم

خاله سییتاره و مادرم ازم  به همدان اومده بودم و شییماراسییتش من برای دیدن  

   .خواستن که اگه پسندیدمت با دایی صحبت کنن

ونم د)نمیاصرار داره که عروسش بای  ی مثبتی نسبت بهت داره ویلمادرم نظر خ

 خیلی مهربون، شمازهرا خانم  چه کار کردی ولی یه دل و صید دل عاشقت شده ،
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بیا مالحظیه و بیاهوشییی و از نظر ظیاهر هم خیلی زیبیایی و خیلی از  مودب،

ر تآلمه)مثالً هوش و ذکاوت و پات کارت خیلی باالتر از ایدهخصوصیاتت حتی فرا

ما  .رو دوست دارم شمامن  زهرا خانم، .از اون سیطحیه که من انتظارشیو داشتم 

 زبان، ی تحصیییلیمون،رشییته طرز فکرمون، نقاط ماییترک زیادی با هم داریم،

به  نباید همین جوری خیلی با ارزشه و دونم کلمه دوسیتت دارم)می.خانواده و.

من هم قصدم از این کلمه، جسارت و بی احترامی به شما یا تصاحب  .زبون آورد

اگه منو  .من حرف دل خودمو گفتم و حاال منتظر نظر شما هستم .شیما نیسیت

کنم و دیگه مزاحمت من همه چیو فراموش می .کنمنمی پسییندی مجبورت نمی

  .ام نمی

خواسییتم قبلش نظر خودتم بدونم و حرفی نزنه چون میاز میادرم خواسییتم کیه 

 .فرصت بیاتری برای آشنایی با هم داشته باشیم

به همین  . ممحدودی که کنار هم بودیم نتونسییتم تمام این موارد رو بگ تو وقیت 

 .کتبی حضورتون برسم خاطر به ذهنم رسید که اینطور ابتکار به خرج بدم و

البته خودمم به این سواال پاسخ دادم و فقط به  با چند تا سیوال شیروع می کنم، 

چند تا از  .عذورمخیاطر اینکه کپی برداری صییورت نگیره فعال از فرسییتادنش م

زیاد وقتتو صییرف مقدمه  ها رو هم به عنوان ارفاق و راهنمایی جواب دادم،سییوال

 .بسم اهلل نویسنده نکن،

. 

 ؟؟؟نواده و ازدواج چیهاتعریفت از خ .1
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که هر کدوم وظایف  ،زندانر)نه الزاماً  فاحتماالً خانواده شامل یک زوج متاهل  و

خیلی از مسییا ل و ماییکالت، شییریک و یاری تو  و مختلفی رو تو جامعه دارن،

 هم هستن. یدهنده

ها و ماکالت همدیگرو برطرف کمبود تو خانواده ای باشم که و من دوست دارم،

طوری که ماکل من ماکل تو باشه و  .م و تو همه موارد به هم کمک کنیمکنی

 .عکمبر

برای  کنم ویم من بیرون از منزل کار :مثالً .من و تو هر کیدوم وظیایفی داریم

 ظایفو و ایتو هم خانم خونه .کنمامرار معاش و پیارفت اقتصادیمون تالش می

ممکنه شییما نظر  ی منه،)البته این نظر و خواسییته.یه کد بانو رو به عهده داری

امی ح و من از اینکه بتونم وظیفمو درست انجام بدم، . دمتفاوتی داشیته باشی

 .کنمخوشحالی و غرور میاحساس  خوبی برای تو باشم،

من تو تمام دوران زندگی یه مادر و  .دونم از سر خوش شانسیم یا بد شانسینمی

یه خواهر مهربون داشتم که همیاه تمام کارهای خونه رو انجام دادن و نذاشتن 

نمیتونم االن غلو کنم و بگم که من تو کارهای خونه  .دست به سیاه و سفید بزنم

اما از این کار اصیالً احساس  .ای تو این کار ندارمتجربهبهت کمک میکنم چون 

 سر شکستگی نمیکنم و حاضرم هر جا که نیاز باشه به هر شکلی کمک کنم.

همون طور که گفتم تو  ییه نکتیه رو هم کیه خیلی روش اصییرار دارم اینه که،

و هر سختی ای که پیش بیاد مال هر دومونه و اینکه از  و تو نداریم، زندگی من

 .نمیخوام یه مرز و فاصییله بینمون ایجاد کنم اسییتفاده می کنم، "وظیفه"کلمه 
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 تونم ایفایمن فقط اسییتعیداد و توانایی خودمو گفتم و گفتم که این طوری می

 هستم. شماحاال منتظر نظر  .نقش کنم

تو چه نقای قرار بگیری و از  ،دوسیت داری تو زندگی مایترک  خودت .2

 ؟همسرت چه انتظارهایی داری؟

 ؟؟به عرف جامعه چقد پایبندی .3

 ؟؟و رسوم گذشته یایبندی هاکنی یا به سنتبیاتر امروزی فکر می .4

؟ دوسییت داری)اگه خدا بخواد با هم زندگی ؟نظرت در مورد بچیه چییه .5

 ؟؟کنیم  چند تا بچه داشته باشیم

وجود اومدن خانواده الزاماً نیازی به وجود بچه  من عقییدم اینیه کیه برای بیه

مهم محبتیه  .نیست و زن و شوهر بدون بچه هم تاکیل یک خانواده رو میدن

 .کنه که یار و همراه هم باشناونارو مصمم می که بین این دو انسان وجود داره و

آوردن به وجود  خوام همسرم این طور فکر کنه که تنها هدف ما از ازدواج،نمی 

م و دار بایخوایم بچهتنها به این دلیل که می کنیم،و ما ازدواج می .نسل بعدیه

تونم تونی ازم جدا باییی رو نمیسییال بچه دار نایییم می 5این قانون که اگه 

 .بهتره قبل از ازدواج در این مورد بتونیم با هم به توافق برسیم .بپذیرم

یم و یا چند تا بچه داشته باشیم فکر دار بابچه راستش من هیچ وقت به اینکه،

می  .کنم هنوز آمیادگی الزم برای این کیارو نداشییته باشییمنکردم و فکر می

 .رو هم در این مورد بدونم شماخواستم نظر 
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چه  ،زمانی که مسییاله ای پیش میاد و مجبور به جر و بحک کردن میاییی .6

 ؟کنیموقق عصبانیت چطور رفتار می کنی ؟ عصبانی میای؟کار می

 کردن چیه؟ ازدواجهدفت از 

 :جواب خودم

فقط ییه  .البتیه این جواب در بر گیرنیده ی تمیام موارد نیسیییت 

 ترین هدف هام برای ازدواج:مختصری از مهم

 عاق و زناشویی،"به قول یه نویسیینده که االن اسمش یادم نیست 

نه جایی  محلی برای بخاییدن و خوشبخت کردن طرف مقابل است،

به نظر من هم شیییرینیه  هایی که نداریم وبدسییت آوردن چیزبرای 

کسی که ارزشاو داشته باشه که جونتو  .زندگی به همین بخایایه

میاریم که تو البته تو زناشیویی چیزهای زیادی بدست  .فداش کنی

 .اه بهش رسیدهیچ شرایط دیگه نمی

 

گی کنارت تمام پیچ و خم زند آرامش با زندگی کنار یه همسییر مهربون که تو

گماییدت که همیاییه  1کنم  میتونی به آرامشفکر می بدسییت میاد. باشییه

تونه وظایفاو تو زندگی بهتر بپذیره و فرد با آرامش آدم می .دنبالای برسی

 .باشه 2مفیدی

 

                                       
 1 . اما اعتقاد م اینه که آرامش اصلی زمانی اتفاق میوفته که میمیریم و روحمون ، بر می گرده پیش خدا

  2 به اعتقادم هدف زندگی با ارزش بودنه، که بدون آرامش درونی ممکن نیست .
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به همین  ،در یک محیط سییالم کلید ارتباطه 3برطرف کردن نیازهای جنسییی

دوست دارم اگه نظر خاصی در  خاطر بی پرده و واضح نظرمو در موردش گفتم.

 این مورد داری بهم بگی؟

 

رسی و به یی بهش میچیزهایین که تو زناشو ی باال هدف نیست،این دو گزینه

 .ایه برای رسیدن به هدف اصلیعنوان وسیله

 

دوسییت دارم  باید یه کتاب بنویسییم، نقطه رو کامل کنم، 3اگه بخوام این  ) و...

 زحمتاو بکای   شما

 

 

 

دوست دارم همسرم کسی باشه  دونم چطور بیانش کنم،یه مورد هسیت که نمی

یعنی قبل از اینکه  .کیه درکم کنه و برای نیازهای روحیم گوش به زن  باشییه

این کار  .آورده کردنش داشیته باشهی دلمو بفهمه و سیعی در برخواسیته بگم،

کنم همچین به همین خاطر خودمم سعی می  .واقعا بهم آرامش میده، همسیرم

خوام با خصوصیاتت چون می االن سوال زیاد می پرسم، .شخصیتی داشته باشم

 هایی داری تا برای ایفای نقام آماده بام.شنا بام و بدونم دقیقا چه خواستهآ

 نظر بقیه در موردت چیه؟ به نظرت خونسردی یا عصبانی و زود رنج؟ .7

                                       
رده تا .معموال همه از به زبون آوردن این شرم دارن، اما به نظر من ارتباط جنسی مقدس ترین کاریه که خداوند برای آرامش زن و مرد به وجود آو3

  دل هارو به هم نزدیک کنه و آدم ها همدیگرو دوست داشته باشن)همون طور که تو قرآن کریم به این موضوع اشاره شده
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سیاسیی و سن  دلی به بی اححتی منو  ها میگن تو خیلی خونسیردی،خیلی

این بیه خاطر اینه که من در مقابل هر اتفاقی سییریق عکم  کنن ومحکوم می

و  میزارم العمل و واکنش ناییون نمیدم و همیاییه یه زمانی رو برای فکر کردن

ها بعضییی جا .اما خودم نظر متفاوتی در مورد خودم دارم میگیرم.یم بعد تصییم

همیایه دوست داشتم این رفتارمو که  ایم،مورد عصیبانی میخیلی زود و بی

 عوض کنم.

  ،حرفام خیلی خسته کننده ست و فاده کردم،تاس "من"دونم زیاد از ضیمیر می

ه اصل موضوع مهمه ک . نمیتونستم برای گفتن این حرفا زیاد دنبال واژه بگردم

 .کنیمیدونم شما درک می

سر کسی  نم وکمن از انجام دادن وظایفم احساس آرامش می یه موضوع دیگه،

 و به نظرم قانگترین چیز .چون خودمم سیخت از این کار بیزارم .منت نمیزارم

به این آیه قرآن سییخت  ییا)لطفتو  بی منت انجام بدی و اینیه کیه وظیفتو و

 ."منت نهادن موجب نابودی زحمات و اعمال آدمی خواهد شد"معتقدم که 

دوسیت دارم اگه به کسی  .نیسیت محبت بی دریغهیچ چیز تو دنیا به زیبایی  

 این کارو انجام بدم و اگه محبتی میبینم، چایم داشتیکنم بی هیچ محبت می

اما  دن،انجام می پاداشدرسته که آدما هر کاری رو برای  .به همین صورت باشه

که من و هر  تمایالت انسانیهاز  چیزی فراتر دوسیت داشتنو  عایقاحسیاس 

احساس با انجام یک کار بدون پاداش  دوست دارم .دیگه دنبالایه روح تاینه

احساس کنم که وجودم ضروریه  احساس کنم که هستم، بکنم، ارزشمند بودن

 .دونم بعضی چیزا رو چطور بیان کنمنمی واقعاً .و یه کسی از وجودم لذت می بره
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 هاش هیچ وقت سیر نام،همسرم کسی باشه که از شنیدن حرف آرزوم اینه که

کنارم  .هام داشته باشهها و درد ودلبرای شنیدن حرفو اونم یک گوش شینوا 

احسیاس فوق العاده ای بهم دست  از هم صیحبتی با تو ،همراهم باشیه باشیه،

تو این چنید روز کیه اونجیا بودم بیه اندازه ی تمام عمرم لذت بردم و  .دادمیی

االن  .ی وسیییق تری داشییتن)کاش کلمات گسییتره.احسییاس آرامش می کردم

 ؟ اً میتونم منظورمو برسونم یا نهدونم واقعنمی

 

مثال اینکه آدم واقق بینی  .دوسیت دارم بیایتر از خصوصیاتت برام بگی .8

طفا اینو برام ل) اگر هر دو هر کدوم چند درصد؟ و ،هسیتی یا خیال پرداز

 توضیح بده 

اما گاهی خیالپردازی کردن و انتزاعی فکر  .واقعیت تلخام شیرینه ،به نظر من

 .کردن هم خوبه

خودت برداری بهتره خیلی از  گاهی برای اینکه سنگینیه مسا ل رو از رو دوش 

ها و ماکالت  دنیای واقعی رو در نظر نگیری و مساله رو همون جور که سختی

یای دنیا حداقل به قسمت مثبت قضیه تو  دوست داری تو ذهنت ترسیم کنی و

 .واقعی فکر کنی

 که، رو هم بدونم البته با توضیحات و مثال های بیاتر شییمادوسییت دارم نظر 

 .دقیقا متوجه منظورتون بام
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کنارش باید رفتار و منش . اما همه چیز نیسییت زیبایی خیلی برام مهمه، .9

دوست دارم نظر شما رو هم در این مورد  خوب هم وجود داشیته باشیه.

 ؟بدونم

های اقتصییادیه خانواده رو همون طور که عفرف تعیین میکنه دن نیازبر طرف کر

اما من هم مثل خیلی از پسییرهای  .دونمی خودم و از وظایف خودم میعهده به

 شتا حاال تال .لی نیستمآو شیرایط اقتصیادی خیلی خوب و ایدهجوون دیگه ت

از این به  یه مقدمه ای رو برای زندگی مهیا کردم خدا هم کمکم کرده و کردم،

رسیییدن به حد  به همراهی، همدلی و سییازش تو برای بعد هم تالش میکنم و

 مطلوب احتیاج دارم.

اما  پول یه وسیییله با ارزشییه، نظرم در مورد پول و ثروت هم اینه، .11

مثل یه ماشینه  . برای رسیدن به بعضی از اهداف الزمه .خود ارزش نیست

وقت گذاشتن برای . ی رسونهکه ما سوارش میایم و مارو به مقصدمون م

تونه به دسییت آوردن ماشییینی که به راحتی در عرض چند سییاعت می

به نظرم کار غیر منطقی یا پول  هیا تو رو بیه هدفت نزدیک کنهکیلومتر

 پرستانه ای نیست...نظر شما در این مورد چیه؟

 

های هزینه دوسییت دارم نظر تو رو هم در مورد مسییا یل مادی و .11

 اینکه عادتت برای خرج کردن چطوره و..؟ زندگی بدونم،

 برای شروع زندگی به چه امکاناتی احتیاج داری؟ .12

 ؟دوست داری کجا زندگی کنیم .13
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نظر  خرید و مراسییم عقد و ازدواج چیه ؟ ،مهرییهنظرت در مورد  .14

 خانوادت در این مورد چیه؟

اعتقاد ندارم و همیاییه چیزی رو قبول  "کی داده کی گرفته "اصییالً بیه جمله

ده کنه باید بهش اچون مهریه حق زنه و هر وقت که ار .کنم که در توانم باشهمی

 .پرداخت کنی

من  .که سییرمایه شییراکتم تو مغازه شییده ،میلیون پم انداز دارم 11من االن  

اول زندگیمو با یه دروغ  دوسییت نیدارم تعهدی بدم که نتونم پاش وایسییم و

 .غاز کنمآمصلحتی 

بلکه ناانه حماقت و بی  .مهریه نایانه ی عایق پسر به دختر نیست به نظرم،

اینو  .مهریه باال ضامن تداوم رابطه و خوشبختی دختر نیست و .مسولیتیه پسره

 ده.ار و ارقام طالق به وضوح ناون میآم

ز باعک پف دختر نیست وشخصیت  حرمت و عزت، مهریه سینگین ناون دهنده

و اگه این طور باشییه، ناییون  .دادن و باال بردن اعتماد به نفم دختر نمیاییه

 .ی بی اعتمادی زن و شوهر به هم و سطح فکر پاییناونهدهنده

 .های مهریه گفتم اما اینم فلسیفه خودشو داره که به وجود اومدههمش از بدی

 و معقولش خیلی هم خوبه،اما در حد  من بیا مهرییه خیلی سیینگین مخالفم،

ی خیلی خوبی برای دختری باشییه که به هر دلیلی مجبور به تونه پاییتوانهمی

 .شهطالق می

 .و... باشه سکه چه هزاروسیصد 1چه ، ولی اگه قرار باشه زندگی کنی
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 هایی داری؟؟ به جز آشپزی چه هنر دشما آشپزی بلدی .15

بتونم یه خدمتی به پدر و مادرم همیایه آرزو داشتم  .اممن پسیر آخر خانواده

دوست دارم پیش  ،اهمیاالن که خواهرم ازدواج کرده مادرم خیلی تنها  .بکنم

از طرفی من در حال حاضر توان خرید خونه ندارم و شغلم  مادرم زندگی کنیم و

و اعتقادم اینه که زندگی تو یه خانواده  .هم طوریه که باید نزدیک برادرام باشم

محیط امن و  .مزایای زیادی هم داره ها و ماکالتی که داره،یگذشیته از سخت

صییمیمی که تو خانواده وجود داره رو نمیاییه با هیچ چیز مادی دیگه مقایسه 

 ؟کرد...شما با این مورد ماکلی نداری

تونم کمکت کنم که از ناراحتی چطور می وقتی که ناراحت میاییی، .16

 ؟بیرون بیای

من تو مساله دین یکم  .ایمان و معتقد و با اخالقهآرزوی من داشیتن یه همسر با 

به همه حق نظر  .کنمهای متفاوتو مطالعه میمن ادیان مختلف و ایده متفیاوتم،

به دین و اعتقاد خودم  .زارممیو به همه ادیان و نظرات احترام  .دمدادن و ابراز می

نظر  تجدیدها نسبت به اعتقادم زیاد متعصیب نیسیتم و اگه نیاز باشه بعضی جا

ف رو های مختلهای تبلیغاتیه مکتبکنم خیلی ساده گول پیامسعی می .کنممی

در مورد  و خدا رو قبول دارم .نیسییتم پیرو بی چون و چرااصییوال آدم  و .نخورم

 بی دینیدوسییت ندارم از ظاهر رفتارم منو به  .کنمدنیا زیاد فکر می 4چیسییتیه

دارم و اون خودش  خاصی با خدا جونمن رابطه خیلی صیمیمی و  .محکوم کنن

                                       
 4اما به نظرم این از بی هدفیم نبوده این ده که به پوچی زندگی رسیدم و همون طور که  گفتم، فکر کردم اصالً برای چی زنده ام،بعضی وقتی ها ش  

  سوالیه که هر کسی گاه گداری باید از خودش بپرسه وبرای پیدا کردن جوابش فکر کنه
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ایم اگه کسی وارد حریم خصوصیه رابطم با خیلی ناراحت می .منو خوب میفهمه

البته همون طور  .ه سبک خودش برای عبادت مجبور کنهخدا باه و بخواد منو ب

 .ارمذبه نظرات هر کسی گوش میدم و احترام می که گفتم،

 با جز یات زیادشییمیا نسییبت به دین چه نظری داری ؟ اگه ممکنه  .17

 اعتقاداتت؟ ها،از باور بنویم،

ای هستن که تو  صداقت، پرستش خدای یگانه، محبت به هم نوع و... موارد کلی

اعتقاداتت تو  ،ما هر دو مسلمانیم، منظورم از این سوال .انداکثر ادیان مایترک

مثالً نظرت در مورد پول دار شدن، قناعت  .ستنمسا لیه که تو جز یات زندگی ه

ییا دسییت و دل بیازی ییا ولخرجی و ییا عقاید دیگه که ممکنه دو نفر تو دین 

 ماترک، با هم اختالف نظر داشته باشن.

 نظرت در مورد حجاب چیه؟ .18

 من نظر مثبتی دارم

 احکام و شرعیات چیه ؟ نظرت در مورد مسا ل دینی، .19

و نیز شوهر رو از مالک های یه همسر  در برابر خدا تسلیم ،5آیه  سوره تحریم،

به نظر من اگه تو خونه وظیفه رهبری و فرمانبرداری ماخص  .خوب عنوان کرده

این آیه قرآن کریم  نظرتو در این مورد و .همیاه به تضاد بر می خوریم نباشیه،

 چیه ؟
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ری ه دیگزن و مرد بیا هم متفیاوتن ولی این تفاوت به معنی برتری ذاتی یکی ب

مگر اینکه در عمل یکی تالش کمتری بکنه و یا نتونه زیر بار مسولیتش  نیست،

  ؟؟دوام بیاره)نظر تو در این مورد چیه

 

اما سعی  .های کوچیکم هدف دارمتک کار برای تک های زیادی دارم ومن آرزو

احساس رضایت و خوشحالی کنم و  های فعلیم قانق باشیم وکنم به داشیتهمی

دونم آخرش نمی .شکر گذارم که امکان یه زندگی خوب بهم داده شده همیایه

اندیام که همین دوست داشتن من به پایان نمی"ما به قول شاعر چی میایه ا

بزرگیه که به خاطرش از خدا  کنم نعمیتهمین کیه زنیدگی می ."زیبیاسییت

 .گذارمسپاس

دوست دارم که  .اما نه برای همیاه های فعلیم احساس رضایت میکنم،با داشته

و در نهایت به  ناشییناخته ها رو باییناسییم، قدم بردارم و به جلو حرکت کنم،

باید  ،به نظرم عالوه بر احتیاجات روح و احسییاس خوشییحالی .معبودم برسییم

تمایالت مادی خودت رو هم ارضییا کنی و برای بدسییت آوردن پول هم زحمت 

 داریم ..بکای چون تو دنیای مادی به ابزار مادی هم احتیاج 

 خود ستایی های من)البته در گوشی 

آینه  اندامم خیلی راضییی هسییتم و وقتی جلویاز  .من خودمو دوسییت دارم

کنم حم خیلی خوبی بهم دست میده)اگه خدا ایسیتم و خودمو تماشییا میمی

حتما به همین شکل  می داد بدن خودمو مثل یه مجسیمه بتراشیم، هبهم اجاز

همیاه از هم سن و سال  .گذارمهمیایه شیکر و از این بابتدرش می آوردم 
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هام قوی تر بودم اما هیچ وقت مغرور نبودم و هیچ وقت با ضییعیف تر از خودم 

وری یدم تغییر نکرده و با همون اصییل و تئاعق ،االن هم .ناییدم یقهدسییت به 

ل مثتونم تر شییدم و نمیفیاوت که محافظه کارکنم بیا این تبچگیم زنیدگی می

شاید مثل گذشته بی باک و نترس نباشم  .رگی رو بپذیرمهای بزریسک گذشته

 برای هر چیزی بهیایی قا لم که اگه نتونم بپردازم، تر شییدم ونگرامیا آینیده 

ثل م و مکنم بیاتر آماده بابرای شیکستن ماکالت بزر  سعی می .خرمنمی

 زنم.گذشته بی گدار به آب نمی

ای جسمی خدای نکرده بیماری یا نقص می خواسیتم بدونم شیما، .21

 قصید فوضیولی ندارما...بعضی چیزا رو آدم قبل از ازدواج بدونه، نداری؟

 .تر خیلی قابل حل

منطق به ترتیب اولویت رو اول به تفکر بعد  و تفکر و تعصییب، در مورد غیرت،

 .کنم جایی برای تعصییب بی جا باقی نمیمونهفکر می منطق و بعد غیرت میدم و

البته واکنش  هیچ چیزی تعصییبی نباشییم،و همیاییه سییعی میکنم نسییبت به 

یا احسیاس عصیبانیت یکی از خصیایص انسانیه که نمیاه  عصیبانی شیدن و

اما تعصب . بعضی جاها ضروریه اتفاقا همه این خصوصیتو دارن و منکرش شد و

همیاییه سییعی در کنترل این  افراطی رو قبول ندارم و عصییبانیت بی جا و و

 هم در این مورد بهم کمک کنی. شمادوست دارم  احساسم داشتم و
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افسرده، تو خونه  نه غمگین و باشه، 5خوشدل دوسیت دارم همسرم پر نااط و

ن زندگی کرد شور و نااط نباشه، واقعاً ای که توش هیجان نباشه ،عاق نباشه،

 خته.س

اما احساس شرم نباید تو محیط خونه  .داشتن یه همسر باحیا آرزوی هر مردیه

اهم ها رو ببیاترین شوخی های هم باشیم واید بهترین دوستما ب کایده باه،

ینو ا .البته باید جنبه ی شییوخی کردن رو هم در خودمون تقویت کنیم بکنیم و

گفتم چون خودم تا حدودی آدم شوخ طبعی هستم و دوست دارم با کسایی که 

 ماا. با محیط یکنواخت و جدی اصال موافق نیستم و .دوساون دارم شوخی کنم

افراط هر چیزی رو ضایق  و این هم مثل تمام چیزای دیگه در حد تعادلش خوبه،

و در مقابل شوخی هام البته انتظار دارم که همسیرم بیایترین جنبه ر کنه،می

 داشته باشه.

 کنم برای حفظ سییالمت وبه خانوادم هم توصیییه می کنم،من خودم ورزش می

دوسییت دارم  .کار وقت بزارندقیقه برای این  15شییادابیاییون حداقل روزی 

تو انتخاب  .تناسب اندام  خودش اهمیت بده همسیرم هم به شادابی جسمی)و

 سبک زندگیش خیلی دقیق باشه و هیچ وقت بنده ی تمایالتش ناه. غذا ها،

 .کلمه تو ذهنم نمیاد که توصیییفش کنم ،"مادر"ارم ، ذدونم اسییماییو چی بنمی

ارم)مخصوصا تو جمق  و احساس ذترام میدونه که وقتی به مادرم احفقط خدا می

جنم مونک از جنم  .بینم چقدر لذت می برمت رو تو چاماش میغرور و رضای

                                       
 5 د وار کننده زدن رو خوشدلی می دونممنظورم از خوشدل بودن خوشخیالی نیست،امیدوار بودن وحرف های امی.
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خیلی دوست دارم برای خواهرم یا زن داداشم درو  .همادر و همیاه قابل احترام

ه اما من از این کار خیلی لذت )شاید خنده دار.باز کنم و بگم اول شما بفرما ید

دوست دارم  .برم ..دوسیت داشیتن همسیرم، همیاه لذت بخش ترین کارهمی

از اینکه کاری برای  .همسیرم همیاه کاری کنه که بیاتر دوسش داشته باشم

دوسییت دارم همسییرم از  احسییاس غرور می کنم، همسییرم انجام بدم واقعاً

هیایی کیه داره بیا خبر باشییه و  کمک کنه تا رشییته ای که از اول باعک نیرو

ار تونه سنگینی و فایه لبخند خانم خونه می .دمون شده رو محکم تر کنیمپیون

دیدن چام های مهربون خانم خونه به  .کار تمام روز رو از رو دوش آدم برداره

این احسیاسیه که هر پسری زحمت های زیادی رو  .آدم احسیاس زندگی میده

 انواده نمیاهبه نظرم تو هیچ چار چوبی به جز خ متحمل میاه تا بهش برسه و

 به این آرامش رسید.

اما خیلی بهش معتقدم و اونو تو زندگیم به عنوان یه ، نمیدونم این جمله از کیه

اگه من یه روز  مثال ،"رفتار همیاه معرف شخصیت فرد نیست"متاصیل پذیرف

رفتار سرد و یا خدای نکرده بدی با تو داشته باشم به این معنی  ناراحت باشم و

اون زمانه که بیاییتر از  .شییدم امیدیا ازت نا  آخر خط رسیییدم،نیسییت که به 

همسری که همدم روز های غم آدم  .همیایه به محبت و همدلیت احتیاج دارم

ا ب از خودگذشتگی کسی هم بی جواب نمیمونه، صبوری و .بهترین نعمته باشیه،

پذیرفتن این اصیل غم نمیتونه تو خونه سیایه بندازه ..خالصییه زندگی همیاه 

دوست دارم تو ناراحتی های همدیگه هم شریک باشیم  خوشی و شادی نیست،

 .برای آروم شدن و مقابله با ماکالت به هم کمک کنیم و
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اگه اشکالی نداره  چی می بینی ؟ تونهایت خوشی رو  شماراسیتی  .21

از تجربیات خوبی  ،از خاطرات خوبتو برام تعریف کنی دوست دارم چند تا

 شخصیتت سهم عمده ای داشته ؟که تو شکل گیری 

 

 .به یه سیری کار ها عالقه داشتم که خیلی منزویم کرده ،مجرّدیمن تو دوران 

خود خواه  .بینمی چند ماه یک بار هم دوستامو نمیحت .مهمونی میرم خیلی کم

ه یا ب یه کتاب بخونم، نیسیتم اما همیایه ترجیح می دم به جای گات و گذار،

همیاه  انگار هیچ وقت به اوقات فراغت نرسیدم و .مسیا ل شیخصییم برسیم

هزار تایی دارم که همیاییه از مطالبش  5یه کتابخونه  درگیر یه کاری هسییتم،

بخش  .بعضییی اوقات هم تو اینترنت دنبال یه موضییوع خا  می گردم .عقبم

ررسی بعد ب فکرامو مینویسم، زیادی از وقتمو فکر کردن می گیره)فکر می کنم،

خودمم . نویسیی هم می کردم...همه ازم شاکی هستنقبال برنامه . ،می کنم و ..

با شما که باشم سعی  چسبه،اما تنهایی هیچی نمی .این وضیعیتو دوسیت ندارم

می کنم این وضییعیتو تغییر بیدم و با هم فکری تو اوقات فراغتم رو به بهترین 

 .نحو بگذرونم

مندی ؟ عالقهو بازدید  بدونم چقد به تفریح و دید  دوسییت دارم، .22

ه چ هر چند مدت یه بار ؟ ؟؟داری بیاتر به چه کسایی سر بزنی دوسیت

دوسییت داری تعطیالتمونو چطور  ؟تفریح هایی رو بیاییتر می پسییندی
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بگیذرونیم)رفتن خونیه ی فیامیل ها یا تفریحات دیگه  تا حاال که مجرد 

 بودی چطور گذروندی ؟

جنگل  کوه، باشییم)مهمونی،هر جیا که  من خودم االن این طور فکر می کنم،

به منم خوش  گذره،اشییم و احسییاس کنم که به تو خوش میو.. ،فقط کنار تو ب

 من کوه و جنگلو دوست دارم، .حقیقتاً گفتم از خود گذشیته نیسیتما، .گذرهمی

 .تونم برمنه االن که مجردم که راحت تر می اما تو رو بیاتر دوست دارم و گر

اولین چیزی  چه ماخصاتی هستی،وقتی مادرم ازم پرسیید دنبال  .23

چون از دود و دم  .سییگاری و ... نباشه معتاد، ،که گفتم اینکه پدر دختر

قر   ماروب، اینکه همسیرم نسیبت به یه چیز مثالً قلیون، و .بدم میاد

برام غیر قابل تحمله...اناا اهلل که شما اهل این  و... گرایش داشیته باشه،

این مساله  کردم و این طور پرسییدم،کارا نیسیتی ؟)بخایید جسیارت 

 دونم ولی پرسیدنش ضروری بود البته بعید می خیلی برام مهمه،

 

به منم کمک کنی تا به آرزوی  شییماآرزوی منه، دوسییت دارم  شییماموفقیت 

 دیرینم برسم و دوست دارم خودتم برنامه نویم موفقی بای..

 دوست داری تا چه مقطعی درس بخونی ؟ .24

سال دیگه ازدواج کنی و تاکیل زندگی ماترک دوست داری چند  .25

 بدیم؟

یه سوال ازت دارم، تو شغلتو به زندگی با من ترجیح می دی یا من  .26

 برات مهم ترم؟
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اگه یه روز من با شغلت مخالفت کنم و یا نخوام ادامه تحصیل بدی،  .27

 قبول می کنی ؟

خانم ها توانایی بیاییتری تو انجام کار های خونه دارن و جامعه هم  .28

کیار های خونه رو به عنوان وظیفه ای برای خانم خونه میدونه)منم همین 

البته من با  .کار بیرون از خونه هم وظیفه ی مرد خونم عقیده رو دارم ،

 .بینمقط کار کردن رو در اولویت دوم میف .کار کردن زن ها مخالف نیستم

ه دیگه بهتره ک هیعنی اگه یه زمانی کار کردن اختاللی تو زندگی پیش بیار

 در این مورد چیه ؟ شمانظر  .ادامه نده و زندگیاو به کار ترجیح بده

زیاد به این فکر نکن که  که ازت پرسیییدم سییواالتیبرای جواب دادن به  لطفاً

هدف  .همون چیزی که به ذهنت میاد رو بگو اون سییوال چی بوده، منظورم از

و تمام این سییوال ها  .نا بایییمآرزو های هم آشیی نظرات و اینه که با ایده ها،

 )اینم یه ارفاق خوب از طرف آقا معلم  بهانست

الزم  و از خود گذشتگی فراوان سازش دا میدر ازدواج "ها،به قول روان شناس

 ولی اگر زن و مرد ،قبل از ازدواج با یکدیگر توافق بیاتری داشته باشند، .است

 .امکان سازش بعدی بیاتر خواهد بود

طرز تفکر و .. پرسیییدم یه هدف بیاییتر  سییوال هام که در مورد دین،تمام  "

 آدما متفاوتن و .که رسیدن به همین توافق و آشنایی با نظرات هم بود نداشت،

عات مختلف به وهیچ وقت صید در صید با هم تفاهم ندارن اما میتونن سر موض

 .برای انجام وظیفاون آماده تر بان توافق برسن و

. 
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. 

 بدرود.. 

 

 امیدوارم به اندازه ای که وقتتونو گرفتم، مفید بوده باشم

نامه های بیاییتری رو با شییما به  ،ی کتابداگه مایل باشییید در نسییخه های بع

 اشتراک خواهم گذاشت.

چون نمیخوام کتاب طوالنی باییه به همین بسیینده می کنم، اما نسییخه بعدی 

روش آشنایی و شروع  شامل موضوعاتی نظیر نیاز ها و خواسته های زن و مرد و

 یک رابطه مستحکم  خواهد بود.

 منتظر نظرات و دیدگاهای قانگتون هستیم.

 خدا نگهدار
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