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نزنادربارهچهینهايهیگونیزگُ
ینجفرضا

mco.lajafi@gmaina.rezه:سندینولیمیا

20/02/1401ش:ریپذخیتار-27/01/1401ت:افیدرخیتار

!استنزت،قیحق
ت:ادداشی
؛»!مکنفراموشراانهیزتا؟رويمیزنانسراغبه«

اصوالً و ن،نازدربارهراچهینکالمنیترمعروف
کهيافتهگد،داننمیگفتهنیاا،راوکالمنیمعروفتر

بردارندهدرنهمنگمانبهواستیفلسفیکالمنه
زینو؟چهباشدزنقتیحقماا.یروانشناختیقتیحق
هیتشبییپاودستیبعشاقبهرافالسفهکهآنجا
ازمااد.انعاشقامادانندنمیچیهزنانازکهکندمی
چهینآنچهکهمیکناذعاندیبامیمیبگذرکهنیا

یحتونداردفلسفهبهیربطدگویمیزناندرباره
يجازینیروانشناختدگاهیدازآنینادرستاییدرست
همانمشمولچهینخودییوگد،داروگوگفتوبحث
ل،سرابرتراندقولبهایاستفالسفهدربارهخودلیتمث
شمردهیکسانزمرهاززرتشتتگفنیچنندهیراس
زنانمیتقدیدودستراانهیتازخودشانکهدشومی
زناندربارهچهینکالماحوالنیاهمهبا!کنندمی

یدنیشنوستینارزشیبهمچندانمواردیدربرخ
ت.س

کهاستییهاهیگونیگزیتمامدیآمییپدرآنچه
راهاهیگونیزگُنیاامت.اسگفتهزناندربارهچهین

رآغازدم.یاآوردهکجایوکردهاستخراجآثارشازسراسر
دربارهيامقالهباراهاهیگونیزگٌنیاتابودمآنبه
کهافتمیدراماکنمهمراهزناندربارهچهیندگاهید

نیازاد،شخواهدخوانندهحوصلهازشیبمطلبحجم
بهودهممیيگریدیفرصتبهحوالترامقالهآنرو
ح:یتوضدوبا؛کنممیبسندهچهینکالمگفتباز
باهاهیگونیزگٌازياریبساستممکنآنکهخستن

کیروستچندازنیاد.نیآنظربهتناقصدرگریهمد
ومدحمدحشبهذمواستپارادوکساستادچهیننکهیا

دیبامیلیدلنیهمبهردیگیکارمبههابارراذمشبه
م.یباشاوهايهیکنامراقب

تااستبرآنتعمداًخودهايتناقضبااونکهیاگرید
نکهیاسرانجاموشودمتذکرراقیحقابودنینسب
بلکهآگاهانهنهزینچهینهايتناقضازیبرخ

ت.اسسرشتهاوتیشخصوشهیانددرناخودآگاهانه
سخنوهیشاصوالًوالخطرسمنکهیادومحیتوضو

ترجمهدرنمت.اسبیغروسومنامهاهگچهینگفتن
ازياریبسسپم.اکردهحفظراغرابتنیا

خموچیپرپزبانونثرومعمولریغهاييگذارنقطه
کالماقیسوسبکبلکهترجمههايلغزشنهمتن

ت.اسچهین
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)سومکتاب(قدرتبهمعطوفارادهاز
230/
گرنهود:شوافتیتزمخوخشنيزیچدیباانساندر
قیحقاباش یهاتضادشدتازمضحکياگونهبهیآدم
کیکهقتیحقنیباانمونهيبرا؛شدمیابودنه،ساد
گاهکهگونهمانهد،دارازینیزنبهگاهیبواهگد،مر
.یوحسابدرستییغذابهگاهیبو

302/
تجملنیباالترتاکنونزن؛کنندنمیکارنابغهوزن

نیبهترکهیلحظاتیتمامدر،تاسبودهبشري
م.یکننمیارکم،یدهمیبروزراوجودمانهايییتوانا
ت.اسلحضاتنیايبرايبزارا،تنهاارک
چهارم)کتاب(قدرتبهمعطوفارادهاز

230/
انانگشتاز!دارمنمیدوستزینراشماییزناشوقانون

المحد،کنمیاشارهمردحقبهکهقانوننیابدقواره
ییزناشودرحقازاگرخواستمیلمدد.خورمیهمبه

یقحت،داشمیوجودآنیراستهبد،گویمیسخن
یوحقدشومیافتیفهیوظتنهاییزناشودراما؛نادر
ت.سیکارندر

234/
اپسود،فرزنبدوننانیبهترکهنیابهبادنینفر
د.ننینش

235/
؛نندهیآفريبراکاناتامآوردنهمارف:ییزناشومسأله

ت.هسیتیدضه،دیآفروییزناشومیانرایز
236/

یزننفوذابت،یتربونظمیبوتوانگریبسانیآدمهمه
باازهتد،ابنیمییاخالقینشمد،دارنمیدوستشکه

شیخوشاهراهدربزرگانياریبسکهاستزنتماس

نمارشتديانهیدرآراخودریتصوآنان؛رندیگمیقرار
د.ننیبمیسادهو

237/
یکافاندازهبهزناندربارهکهستینآنتوانرایآدم
دربارهکهشودنمیآنسببنیااما؛شدیندیبواال
د.کنشهیاندینادرستبهشانیا

238/
چهزنکهابدیدرخودشکلنیترژرفدردیبایآدم
ت.اسییتسال
239/
کردهيریجلوگهمسرشپروازازابدیمیدرکهیزن
عشقازپردهنیادربارهچرا–شودجدااوازدیابت،اس
م.یشنونمیيزیچ

241/
یسومنفردیتولهبد،ومرزنيریگجفتدرهاتضاد
ه.نابغفردآثارنشیآفرسفر-انجامدمی

374/
کهداردارزشیکسانهیپاهمانبهدرستییزناشو

اندكآنمیانگینارزشینعی؛بندندمیراآنمانیپ
یارزشچیهاساساً»خوديخودبهییزناشو«–است
اریبسیبسيبشرازهانهادگریدکههمچنان-ندارد
.يبشر

377/
و؛استواالترياونهگل،کاممردبهنسبتکاملزن
ر.نادرتمراتببهيزیچ

378/
نیبهترحتماالًات،دوسنیبهتر/ییزناشوویدوست
استعدادبرخوبییزناشوکیرایزد،ابیمیراهمسر
ت.اسیمتکیدوست
380/

یزنریتصومادرقیطرازهرکس/مادرازيدستاورد
اصالً اوکهسازدمینیمعریتصونیا؛داردخوددررا
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برابردرایشماردخوارراآنانایگذاردارجزنانبر
د.باشاعتنایبکسرهیشانیا

384/
باییارویرودرراهنیتریمنیا/مردانهيماریبکی
هوشمندیزنکهاستنیاینیبکمخودمردانهيماریب

د.ورزعشقمردبدان
385/
ن،پسرانشادوستانبهیآسانبهمادران/رشکینوع
شکرد،کننکسبژهیوییهايروزیپآنانکهنگاهآ

دوجودرراخودشتریبمعموالً مادرکید.رزنمیو
ا.رپسریشخصتاداردمیدوستپسرش

387/
وبختکینفرزندانبهمادرانیبرخ/مادرانهیکین

نهوگر؛دارندازینبخترهیتیفرزندانبهیبرخوفیشر
د.شونمیداریپدمادرمقامدرآنانیکین

388/
ازراشانزننکهیاازمردانازياعدهگوناگون/هايآه

زاآنانشتریب}اما{د،اندهیکشآهاندربودهچنگشان
چنگشانازراشانزنخواستنمیکسچیهنکهیا

د.یربا
389/
انیبنعشقبرکهییهاییزناشو/عاشقانههايازدواج

)،عاشقانههايازدواجاصطالحبهیعنی(اندافتهی
ت.اسازینمادرشانوخطادرشانپ

390/
ندویپيمردبایخوببهتوانندمیزنان/زنانهیدوست
شکیب،یدوستنیاداشتننگهيبرااما؛بندندیدوست
ت.اسیبخشيارییکیزیفيزاریبیاندک

391/
رااللمن،زناژهیوهب،هاانسانازياریبس/مالل

قاعدهونظمبههرگزآنانراکهچد،کنننمیاحساس
د.اناموختهینراکارکردن

392/
ازيزیچه،زنانعشقازیهرشکلدر/عشقازيعنصر
د.انینمامیبازراخودزینمادرانهعشق
393/

همکناردرهمسراناگرش/ینماومکانوحدت
د.بومیشتریبکینهايییزناشومارشد،ستنیزنمی

399/
کیهردرآنکهییزناشو/کینیتیوضعدرییزناشو

یهدفبهيگریدياریبهخواهدمی}همسراناز{
زنکهآنگاهنمونهيرابد،آورمیدواموبخد،برس

زنکمکبهمردوشهورمد،مرکمکبهبخواهد
د.شومحبوب

401/
يردمم،هنگابسازنان/بودنداراوداشتندوست
ییتنهابهاوراخواهندمیکهدارنددوستچنانرامهم
نآنايخودپسندمانعاگرباشندداشتهخودآناز

گرانیدازرامردکهدارندمیتردوستنانآد،نشون
گاهندرمردکهخواهدمیزناما}{؛دارندنگاهپنهان

د.کنجلوهمهمزینگرانید
402/
کییبختکین/خوبییزناشوکیيبرایآزمون
کهدهدمیپسراخودآزمونبیترتنیابهییزناشو
د.اوریبرااستثناءکیتاب

406/
هنگامبهدیبا/مدتدرازییگفتگومثابهبهییناشوز

؛دیکششیپراپرسشنیاییزناشویزندگکردنآغاز
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گفتگویخوببهیکهنسالتازننیابايدارگمانایآ
ماات،ذراسگ،ییزناشودريگریدزیهرچ؟کردیخواه

د.دارتعلقگفتگوبهینیهمنشزماننیترشیب
413/
تريقونکیعکییحتگاه/اندعاشقنانیبکینزد
نیاتابکهیوکس؛استبسندهعشاقنجاتيبرا

رتریپسالستیبراياکرهیپکهباشدداشتهراریتصو
د.سرکننرایزندگترآسودهاریبسدیاشد،آورذهنبه

417/
يبراوالزمينهادیسالگستیبيبراییزناشویزندگ
يبرا}اما{؛استدیمفاماالزمنهیسالگیس

یپژمردگواستانباریزکهساب،یزندگنیپسهايسال
د.بخشمییفزونرامردجان

مظنونمتاهالنهمهزینیفلسفامورنیواالتردر*
د.هستن
426/
نانزباجانانآزادهایآ/ییزناشویزندگویجانآزاده
آنانکنممیگمانشیبکما؟کردخواهندیزندگ
کهگونهمانهن،باستادورانيشگویپانپرندگبسان
د،رنیناگزحاضرعصرانیگوقتیوحقشانیاندقتیحق
د.کننمیپروازتنها
.تنهاشتنیخوبایآدماز

265/
خودهنرمندانوزنان/هااحساسیختگیآمدرباره

کنندمیاحساسيزیچش،دانباییارویرودرفتهیش
ت.اسییراگاحساساتورشکازيازهیآمکه

282/
ت،هسزینانهیپرگوکهزنانيهمدرد/زنانيهمدرد

د.سازمینماانگشتبرزنويدرهرکوراماریب
شاددانشاز

ت.اسيبرفرمانزنرسمواهره،راداد،مررسمو*راه

62/
د.یبخشامیمعشوقبررایبوالهوسیحتعشق/عشق

63/
ا،زوبارانگرمهايبادهکاستچگونه/یقیدرموسزن
زینرايملوددنیآفربهلیومییایقیموسيهواوالح
ییهابادهمانهانیاایآ؟آورندمیهمراهبهخودبا
رازنانوسازندمیانباشتهراهاسایکلکهستندین

؟بخشندمیعاشقانههايشهیاند
74/
ان،شخوبدلدارنزدکهياچارهیبزنانآن/ابانینکام
د،نگویمیسخناریبسوندشومیدهیهراسوآرام
يبراروشنیترمطمئنرایز؛مانندمیناکامموارهه
ت.اسخونسردانهویپنهانیرأفتظن،مردادادنبیفر

221/
شیبیبسخودنیبدرپسرانوپدران/پروابارفتار

د.کننمیرفتارپروابادخترانوازمادران
227/
تواندنمیمردنیا/نادرستیدنگخت،درسناآماحر
کهردیگمیجهینتامرنیازازننآد،باشرهیچبرخورد

اويسوبهراخودکمندواستآساناوبهیرگیچ
اوبردهیزماناندكازپسچارهیبزن-؛افکندمی

د.بوخواهد
وزندربارهبگذارمکهداشتنخواهمسرآنهرگز*

د.یآگفتهسخنعشقدرربرابحقوقازمرد
بدوکینيفراسواز

84/
د.برمیادیازرايدلبرکهآموزدمینفرتچندانزن
86/

گونهگریدینرباهنگهد،مروزندرهمانندعواطف
ت.سینیانیپارامردوزنمیانیبدفهمرونیازاد:دارن
ش. اهیوساپرسگرداز
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273/
مردانو»مردهمچونبله«ندگویمیزنانزنانه/ریغ

يامرزننزدماقتح».زنهمچونترسو«ندگویمی
ت.اسرزنانهیغ
دمدهیسپاز

276/
کهیمتاهلارندیبسچه/!رانهیغافلگچه!فراوانچه

همسرانکهاندکردهآغازتجربهنیابارایصبحگاهان
راآنعکس{خود}واندشدهآورماللبسجوانشان

وراهبهسرجسمشانکهیزنانآنازگرید!ارندپندمی
د.نیگونمییسخنچیهت،اسناتوانروحشان

282/
هچمااآه،ت:اسباهوشوبایززننیا/ییبایزخطردر
!بودنمیبایزگراد،باشتوانستمیترباهوش

346/
مقامدرکهآن-»ماستدشمنزن«زنان/دشمن

لگامهوتشد،گویمینیچنمردانهبد،مرکی
ازتنهانهکهداندمیسخندرونشازياختهیگس
ت.اسزاریبزینخوديارضاافرازازکهشیخو

359/
کهرونیاازخستند،پسانمیراییزناشو/دنیپسند
خوبدانکهرونیازاومدد،دانننمیچیهاشدرباره
یعنی–اندشدهگرفتارشکهرونیاازومسد،انگرفته

يبرایلیدلچیهيگریدآنازپسامامواردهمهدر
د.ندارنییزناشويسودمندباوراندن

360/
داردمیدوستماگر/ییزناشوازشیپیآزمونوتامل

!شدخواهدمآزارهیمااو}احساسنیا{زمانگذربا
هآزاردهندزمانگذرباازهمبد،دارنمیدوستماگرو

آزارازگونهبرسردوتنهاتفاوتبارهنیادر-د.گردمی
م.یدهمیییزناشوبهتنبازهمهمهنیابا–است

86/
بازهمشانیشخصهاييخودپسندهمهپسدرزنان

دارند»زن«بهنسبت–یشخصریغيخوارشمار
102/
دربارهیراستبهراعاشقدیبامتقابلعشقکشف
چناناوتیماه؟چه«د.درآوربهتوهمازتیماه

ای؟داردمیدوستزینراتویحتکهاستفروتنانه
.»ا.ی–ای؟بله«چناندیشا

113/
هککنوانمود«،؟يسازخودفتهیفررااویخواهمی«
»ياکردهراگمخوديپاودستبرابرشدر

114/
نیادرنهفتهآرزمویجنسعشقازگزافداشتچشم
برهمزنيبراراياندازچشمهراابتدزات،داشچشم
د.زنمی

115/
هیمامیاننزد،نباشانیدرمنفرتایعشقيپاکهآنجا
د.کنمیيباز

123/
یتباهبهروزینیستیباهمیحتازدواجخاطربه

ت.اسگذاشته
127/
نیابهستینجورنیراستزنانيایوحشرمابش،دان
زابدترای–راشانپوستریزبخواهدیکسکهماندمی
د.بزندیدراشانبندهیزجامهولباسریز!آن

131/
؛دهندمیبیفردیگرکیدربارهراخودمردوزنجنس
ارجراشیخوشتنیخوفقطاصلدرآنانکهمعنابدان
ترندیخوشاای(رزندمیوعشقبدانوگذارندمی
آرامرانزد،مررونیااز)-راخودرمانآم،ییبگو
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ه،گربمانندهت،اسآرامنااصلدرزناما–خواهدمی
د.کنحفظراآرامشدرظاهرکههمرچهه

139/
.استتریوحشمردازعشقدروفیکدرزن

144/
اوتیرجنسدد،داردانشورانههايشیگرایزنکهآنگاه
مردانهذوقياگونهبهزین؟؟؟؟ هستخالفيزیچ

وانیح«شمااجازهبامردآنکهحیتوض؛دشومیمنجر
ت.اس»سترون

145/
ت:گفنیچنتوانمین،زومردمیانیکليادرسنجه

وریزبهبلوغزات،داشنمیرادومنقشزهیعزگرازن،
د.بوبهرهیبشیخوآراستن

147/
:یندگزاززینوفلورانسکهنهايداستانازيانکته

داستانیاچتسد.نخواهمیچوبهردوبدوخوبنز
م.وششهشتاد

موضوعنیترمهم!کارچهقتیحقبارازن
ت.اسییبایزواهرظو،ايبرا
کندمیاسدفن،ز

آورهراسوزیبرانگاحترامرازنآنچه
ت.اوسرشتسد،سازمی

بتانشامگاهاز
13/
از-؛خوديخدادندهاز؟چهازاما–دیآفررانزد،مر

....خودآرمان
16/
راقتیحقماشه،آ؟قتیحق«/زنانمیاندر

مان یهایدلنازكهمهبهیورشیآنایآ!دیشناسنمی
»؟ستین

20/
بهییگوکهپردازدمیاتیادببهچناناریعمتمازن
د؛زنمیدستکوچکیگناه
ایآنگردمیواپسبهنانیاطميبراگذرحالدراو

...کندتوجهاوبهیکسمگراته،نایابدییراماویکس
25/

اماندرزینیسرماخوردگازیراحتدمآ،يخشنود
آگاهخودلباسخوشازکهیزنتاکنونایآداردمی
مانگد،باششدهنیچناگر-؟استخوردهرماسد،بو

ت.اسنداشتهبرتنلباسدارم
27/
ردهرگزیکسچیهرایز؟چرا–پنداردمیژرفرازنان
ت.سینزینیسطحیحتزنابدینمیییژرفاآنان
28/
؛ختیگراوازدیابد،باشداشتهمردانهیلیضاف،یزناگر
خودواد،باشنداشتهيامردانهلتیفضچیهواگر
د.زیگرمی
اشعاراز

قلبتکهيبربارایزن«دیشیاندخودبامرد
»!تپدمیشیبرا

!رودمیشکد،یربانمیزناما
یگذرانسروقتازیخالتوسخن/ناخواستهکاربیفر

د.افتادامبهیزنحالنیاباپراند
سرباخته

؟افتیراآنکهشدچگونهاستخردصاحباکنونزن
ت.باخراخودعقلاوخاطربههاروزنیدرايمرد
د:بورمغزپ،یگذرانوقتنیاازشیپمردسر
!زنبه!نه!نه–بودباختهطانیشبهراعقلشایآ
ستانیچ
ت:اسنهفتهسخننیدراکهرایستانیچبگشامیبرا
اختراعنزت،اسکشفکاردرمردکهگاهآن«

»!کندمی
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خوشسر
آرزمازآکندهینزن،درمادهیسپدر
ت:گفنیچنمرا
،یسرمستنینچ،ياریهوشدر
»!بودیخواهسرمستهچ،یمستوقتبه«

د،یستهزنشمامگر
؟دیبررنجدیدارمیدوستآنچهازدیخواهمیکه

م،آرایدگانید
د:رزنمیوعشقندرتبهکه
چناننگاهشانازرقبد،ورزنعشقکههنگامآناما
جهدمی

،طالهايگودالازکه
....دهدمیینگهبانعشقنهیدفکنارییهااژدکهییجا

.


