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2 فن بیان عاشقانه آقایان

فن بیان عاشقانه آقایان

آقایانمحترمشمابایدازفنبیانعاشقانهخوبیبرخوردارباشیدتا

همسرشماازنظرعاطفیواحساسیخوبباشد،بهخاطرداریدکهدر

ابتدایاینرابطهازچهفنبیانعاشقانهایبهرهبردیدکههمهچیزاز

نظرهمسرشماعالیبهنظررسید.

فنبیانعاشقانهآقایانهمیشهبایدماندگارباشدوسعیکنیدکهبا

اینفنبیانهمراهوشریکخوبیبرایهمسرخودباشیدوبهعنوان

یکمرددرزندگیطوریرفتارکنیدکهامنیترابرقرارکنید.

فنبیانخودراتقویتکنیدتادرارتباطاتعاطفیارتقاپیداکردهو

اینکهکالمشمامیتواندخیلینافذباشدمخصوصازمانیکههمسر

خودراستایشمیکنیدودرمقابل،اونیزقدردانشماستواگربابیان

نادرست،همسرخودرابرنجانید،اینلحنبیانشمادرذهنشماندگار

میشود.زنهاحافظهخیلیخوبیبرایاینبیانناصحیحشمادارند.

وقتیفنبیانمیتوانداینقدردرخانوادهمهمباشدپسفنبیان

عاشقانهآقایاندرزندگیخیلیتاثیرگذاراست،پساینجسارترابه

خرجدهیدتافنبیانعاشقانهایداشتهباشیدوبدانیدکهبافنبیان

http://amirmostafa.com/
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عاشقانهزندگیایدهآلیخواهیدداشت.

حتما این مقاله را بخوانید : تقویت روابط عاطفی

البتهدراینمقالههمبهفنبیانعاشقانهآقایانمیپردازیموهمبه

روابطعاطفیوعاشقیمرددرزندگیخواهیمپرداخت.
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4 فن بیان عاشقانه آقایان

بههمسرخودهمیشهعشقبورزیدوهرروزعاشقترازروزقبلباشید،

درهرزمانیکهدررابطههستیدبهداشتناوعالقهنشاندهیدوکاری

نکنیدکهاحساستنهاییکند.

برایعشقورزیدنتمامراههاراامتحانکنیدوتالشکنیدکهازهردری

واردشویدتااوراخوشحالکنید.

عشقنیازمندتثبیتمهارتهایاصلیحفظرابطهاست،مهارتهایی

مانندشنیدنودرککردن.

فردعاشق،چشمخودرابهشخصموردعالقهاشمیدوزدوطوریبه

نظرمیرسدکهدرشخصموردعالقهاشجزئیاتمهمیوجوددارد.

خیلیدقتکنیدکهیکشنوندهخوبباشیدوباشنیدنحرفهای

همسرخودودرککردنآنهایکگفتگوخیلیخوبداشتهباشیدو

همچنینبافهمیدنمنظورآنهایکرفتارشایستهازخودنشاندهید.

هنگامیکهباشماسخنمیگویدصورتخودرابهاطرافنچرخانیدو

یاخودراسرگرمکارینکنیدکهحواستانپرتشودویکارتباطچشمی

موثربااوبرقرارکنیدکهبداندشمابهحرفهایاوگوشمیدهیدو

صحبتهایاوبرایشماارزشمنداست.
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حتما این مقاله را بخوانید:  ارتباط چشمی موثر

درزندگیبهخانمخوداهمیتدهیدواینکهبدانیدکهاگرشمابرایاو

یکقدمبرداریددرمقابلهمسرشمانیزبرایزندگیبهترباشمادهقدم

برمیدارد.

دریکرابطهزناشوییاینمردهستکهبایدامنیترابرایخانواده

خودفراهمکند.

وقتیزنیدروجودشاحساسامنیتداشتهباشدتمامسعیخودرا

میکندکهباهمسرخودازهرنظریبسازد.

ازاومراقبتکنیدواگرزمانیکسالتیداشتحتماکنارشباشیدتافکر

نکندکهتنهاست.

زنهابهمردانیکهامنیترابرایآنهاتامینمیکنندوازغیرت

مناسبوبجابرخوردارهستند،افتخارمیکنندومردخودرابهعنوان

یکتکیهگاهمیبینند.

تکیه گاه خوب و مطمئنی برای همسر خود باشید
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درقدیممردانبرایکاروپیشهخودازخانهخارجمیشدندوباکار

کردندربیرونازمنزلپولیبهدستمیآوردتازندگیخودرابچرخاند

ودرمقابلهمسراوبهکارکردندرمنزلمشغولبودوتمامیکارهای

منزلراانجاممیدادندولیباگذشتزمانوبهروزشدنهمهچیز

ومدرنشدنتکنولوژی،همزنوهممرددربیرونازخانهمشغول

فعالیتهستندتابتوانندباکمکهمزندگیخوبیرابسازند،پس

بهتراستکهشماهمدرکارمنزلبههمسرخودکمککنیدواگر

فعالیتهایاودرخانهبامشکلیهمراهشدوبهانجامکارینرسیدواز

قلمافتاد،عالوهبراینکهبرایگفتناینموضوعازلحنخوبیاستفاده

کنید،بلکهاورادرانجامآنفعالیتیاریدهید.

گاهیدربعضیازمراسماتومهمانیهایخانوادگیدقتکردهامو

دیدهامکهمردانخیلیخوشپوشهستندوهمسرآنهاباغرورخاصی

کنارشانهستند.

اینکهمیگوییمخوشپوشباشیدمنظورایننیستکهگرانترینوبه

روزترینلباسهابپوشید،بلکههدفماازمطرحکردنهمچنینسخنی

ایناستکهبهسرووضعولباسخوداهمیتدهیدوازلباسمناسب

آنجمعبهرهببریدوسعیکنیدکهدرهنگاممهمانیویازمانیکهدر
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کنارخانمخودراهمیرویدازیکظاهریخوباستفادهکردهباشید.

میدانیداگرابرازعالقهشمابههمسرتانفقطبرایروزهایاولباشد

ودیگربیاننشودوازعالقهخودبهاوسخننگوییدچهاتفاقبدی

میافتد؟

اوفکرمیکندکهدیگردرزندگیشماآنعالقهسابقراشمادورشده

استوبهمانندقبلاورادوستنداریدوبرایهمینممکناستکه

تاحدودیدرونگراشودواگرزودعلتراجویانشوید،نسبتبهشماو

زندگیسردمیشود.

اینیکارتباطدوطرفهاستوبایداینعالقهورزیدنهمدوطرفهباشد

تارضایتکاملراازاینزندگیداشتهباشد.

ازروحیاتهمسرخودآگاهباشیدومراقبرفتارخودباشیدکهسرد

نشودچوناتفاقاتناگواریرخمیدهدوازلحاظعاطفیبامشکل

مواجهمیشودیابهسمتافسردگیمیرود.

ازعالیقاوغافلنشویدوبهآنهاتوجهکنیدتابهآنعالیقدستپیدا

کنید.

اگردرابتدایزندگیبههمسرخودقولیدادهایدویاقراربودهکهطی
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زندگیبرایاوکاریانجامدهید،حتمااینشرایطرامحیاکنیدکه

حرفشمافقطشعاربهنظرنرسدوبداندکهرویحرفشمامیتواند

حساببازکندوبهقولخودعملمیکنیدالبتهاگرشرایطیایجادشده

ومشکلیبرسرراهشماپدیدآمدهاست،حتمابااودرمیانبگذاریدتا

علتاینبدقولیرابداندتاهردوباهماینمشکلرابرطرفکنید.

به قول معروف:

 مرد و قولش 

درزندگیمشترک)من(یا)تو(معنینداردوایندوکلمهجایخودرا

بهمامیدهدوبهعنوانشریکدرکنارهمباخوبیوخوشیروزهارا

بهشبوشبهارابهروزمیرسانید.

درستاستکهمردهاغروردارنداینموضوعرادرنظرداشتهباشیدکه

برایشریکوهمراهزندگیخودنبایدغرورداشتهباشید.

درکناریکدیگرباشیدوبرایمشکالتشراهحلپیداکنیدوبرای

دردهایشمرهمیباشید،برایخانوادهخودوقتبگذاریدوتماموقت
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خودرابهکارودوستانیافعالیتهایورزشیسپرینکنیدوزمانیرا

اختصاصدهیدکهبااوبهمسافرتبرویدیادرکناراوبهگردشبروید.

درهنگامعصبانیتچیزینگویدکهبعداپشیمانشویدچونممکن

اینندامتبرایشماهیچسودینداشتهباشد،واوراازخودرنجانده

باشید.

خانمهاازحافظهخیلیخوبیبرخوردارهستندونسبتبهایننوع

صحبتکردنحساسیتنشانمیدهند،بنابراینازلحننامناسبی

استفادهنکنیدتامکدرخاطرنشویدزیرادرذهنشانثبتمیشود.

ارتباطکالمیخوبیبااوداشتهباشیدزیرابیشتراختالفاتروزمرهازعدم

ارتباطصحیحکالمیناشیمیشود.

بفرما،بنشینوبتمرگهرسهیکمعنیراداردولیهریکبارمعنایی

خاصیدارد.

ازارتباطکالمیولحنمناسبیاستفادهکنیدودرهنگامعصبانیتسعی

کنیدسکوتکنیدودرآنموقععصبیهستیدازنقطهضعفهایش

چیزینگوییداگرازنظرطبقهاجتماعییافرهنگیازشماپایینتراست

اصالبهرویاونیاوریدواینکهخودتانباالترهستیدرابهرخاونکشید.
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آرامشراواردزندگیخودکنیدوازتنشودرگیریدوریکنیدودرطی

زندگیروزمرهحاشیههاراازخوددورکنید.



اگردرمحلکارخودشادهستید،اینشادیرادرمحلکارخودجا

نگذاریدوآنلبخندراباخودبهخانهبیاورید،زیراهمسرشمانیازبهآن

خوشحالیوشادیدارد.

اماهمیشهسعیکنیدکهمشکالترادرپشتدربگذاریدوبعدوارد

منزلشویدوآنهاراواردخانهنکنید.

http://amirmostafa.com/


11 فن بیان عاشقانه آقایان

بهخواستههایهمسرخوداشرافداشتهباشیدوبدانیدچه

خواستههاییداردتادربرآوردهشدنآنخواستهتالشکنید.

درابتدایمقالهشایدباخودفکرمیکردیدکهفقطدرموردنحوه

صحبتکردنوفقطدرموردفنبیانعاشقانهآقایانسخنخواهیم

گفتولیاینرادرنظرداشتهباشیدکهبرایفنبیانعاشقانهآقایان

همهجوانبرادرنظرگرفتهایمکهیکمقالهجامعبرایشمافراهمکنیم.

درمیانگفتگوباهمسرخوداورابانامنیکصداکنیدودرجمعاورا

کوچکنکنیدوازاوبهنیکییادکنیدوهمچنینبهاواحترامبگذارید.

تادیگراننیزاورامحترمصداکنندوبهاواحترامبگذارند.

شایددرزندگیخودفرزندییافرزندانیداشتهباشیدوهمسرشمایک

مادرباشدپسحواستانباشدکهجایگاهفرزندانراباهمسرحفظکنید

وبرایهریکچارچوبخاصیرامشخصکنید.

گرفتارهایخویشراباتلخیوناگواربیاننکنیدوزندگیرابرای

شریکیکهتماموقتدرکنارشمااست،تلخنکنیدوحتیاگرکمبودبا

نقصیازاومیبینیدباخوشروییآنموضوعومشکلرابیانکنید.

درخلوتخودیامجالسیکهدعوتمیشوید،هیچگاهازاخالقیاتو
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خصوصیاتزناندیگرتعریفنکنید،زیرااوبااینحرفشمابهممیریزد

وچونیکحساسیتخاصینسبتبههمجنسخوددارند،ازلحاظ

عاطفیوروحیآشفتگیپیدامیکنند.

درمقابلهمسرخودقدرتنمایینکنیدوتواضعداشتهباشید.

نهتنهادرمقابلخانوادهخودبلکهدربرابردیگراننیزفروتنباشید.

روحیات خانم ها 

خانمهادارایروحیاتیلطیفوحساسهستندحتیسرسختترین

خانمهادرتمنایعشقودلدادگیهستندووقتیبهآنهاابرازعالقه

میکنیدازاینامرخیلیاستقبالمیکنند.

خانم ها روحیات ظریفی دارند پس به این نکات دقت کنید:

همسریمهربانودلسوزباشید.◄

مناسبتهارابهخاطرداشتهباشید.◄

همسرخودراسوپرایزکنید.◄
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خانوادهخودرابهگردشومسافرتببرید.◄

اگرموانعیبرسرراهشماقرارگرفتحتمابهاوبگویدکهدرستش

میکنید.

حتمابالحنتاثیرگذاربااوصحبتکنید.

بهاوابرازعشقوعالقهکنید.

درموقعیتهایمختلفهمراهشباشید.

دستانهمسرخودرابگیریدتادرکنارشمااحساسآرامشکند.

ازمقایسهکردناوبادیگرانوقضاوتبیموردهمسرخودبپرهیزید.

نیازهای جنسی 

خانمشمایکسرینیازجنسیداردکهبایدخیلیحواستانبهاین

نیازهاباشدوهمراهخوبیبرایاودررسیدنبهایننیازهایجنسی

باشید.

شمابایدبتوانیدازنظرجنسیخانمخودراتامینکنیدونیازهای

جنسیاورابرطرفکنید،فقطدقتداشتهباشیدکهبهچهصورتاین
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کارراانجاممیدهیدکهاوهمازاینرابطهلذتکافیرابردهباشید.

اورانوازشکنیدودررابطهپلهپلهجلوبروید،ازاوتعریفکندوبرطرف

کردننیازاوبرایشمادرالویتباشد.

اگرشرایطرامناسببودبراییکرابطه،شماخواستهرامطرحکنیدزیرا

اینیکرابطهدوطرفهاستونبایدفقطبهفکرنیازهایخودباشیدو

حتمابستریرافراهمکنیدتاازاینکهدراینرابطههست،احساس

رضایتوخوشایندیداشتهباشید.

یکزندگیفرازونشیبهایزیادیدارد،سرباالییوسرپایینیداردکه

باعثشودشادیوناخوشیدرزندگیبیایدوعکسالعملخاصخودرا

دربرداشتهباشد.

یکیازاینعکسالعملهاعصبانیتها،دعواهایزنوشوهریاست

کهتمامسعیخودرابکنیدکهدرمرحلهاولسکوتکنیدولحنو

رفتاریمناسبداشتهباشیدوسخنینگویدکهزخمزبانبهحساب

بیایدولیاگرچیزیگفتیدکههمسرخودراناراحتکردید،حتمادرفکر

دلجوییکردنازاوباشید.

برایاوهدیهایدرنظربگیرید،بیشترجنبهمعنویهدیهمالکاستو
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اینکهجنبهمادیآنچطورباشد،کامالبستگیبهجیبشمادارد.

اینهدیهممکناستیکیادوشاخهگلباشد،درهنگامهدیهدادن

بهاوحتماابرازپشیمانیکنیدازاینکهازلحننامناسباستفادهکردهاید

وازابرازعشقوعالقهخویشبهاودریغنکنیدوبهاوبگویدکه

دوستشدارید.

جمالت زیبا برای فن بیان عاشقانه برای آقایان

چقدرزیبایی◄
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توخیلیخاصی◄

باتوبودنبینظیراست◄

سلیقهمندرانتخابتوحرفنداشت◄

دوستتدارم◄

عاشقتهستم◄

بایددرکنارهمباشیمومنمشکالتراحلمیکنم◄

چقدرخوششانسمکهتوتویزندگیمهستی◄

درکنارتوخوشحالم◄

خواهشمیکنماینقدردوستداشتنینباش◄

نمیتونمبهتفکرنکنم◄

توواقعاایدهآلی◄

وقتیدرکنارتراهمیرومبهتافتخارمیکنم◄

واقعاتحسینبرانگیزی◄

دوستتدارمواینآغازوپایانهمهچیزاست◄
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خیلیمیخامت◄

دربرخوردباتلخیوشیرینیهایزندگیکناریکدیگرباشیدواگربا

مانعیدرمسیرزندگیروبروشدید،مایوسوناامیدنشویدچوناول

خداوبعدشخانوادهخودرادارید.

زندگیهمیشهاونجوریکهمیخواهیوبابرنامهریزیشماپیشنمیره

وپیچوتابهایزیادیدرزندگیخواهیداشت.

همان طور که حافظ می فرماید:

االیاایهاالساقیادرکساوناولها

کهعشقآساننموداولولیافتادمشکلها

ببوینافهکآخرصبازانطرهبگشاید

زتابجعدمشکینشچهخونافتاددردلها

حدیث های عاشقانه برای آقایان

حضرت محمد)ص( فرموده اند: 
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ازمانیستکسیکهوسعتزندگیبراودادهشودواوبرخانوادهاش

سختبگیرد.

مستدرکج۲ص۶۴۳بهنقلازرسالهامامسجادعلیهالسالم.شرح

نداقی

امام سجاد )ع( می فرمایند: 

دوستدارمپولیداشته،واردبازارشوموازقصابیگوشتیبخرمو

برایهمسروعائلهامببرم.مناینکاراازآزادکردنبندهدرراهخداوند

تبارکوتعالیبیشتردوستدارم.

بحارجلد۴۶ص۶۶بهنقلازکافیج۲ص۱۲

امیر المومنین )ع( می فرمایند: 

آنها)زنان(نزدشماامانتهایخداهستند،آزارشاننرسانیدوبرآنها

سختنگیرید.

مستدکجلد۲ص۵۵۱

حضرت صادق )ع( فرمودند:

هرکسازدوستانماباشدبههمسرشبیشتراظهارمحبتمیکند.
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بحارجلد۱۰۳ص۲۲۳

حضرت محمد)ص( می فرمایند:

زنبگیریدوطالقمدهید،زیراعرشازوقوعطالقمیلرزد.

نهجالفصاحه،حدیث۱۱۴۷

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

موسی فخیره
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