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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۹/۰۷/۲۰۱۸                                                                                                      حـــامـــد فــارانی 

 

  ازدواج از نگاه بزرگان
 

 

شده است: کساني که داخل شهرند  ازدواج مثل شهر محاصره

سعي دارند ازآن خارج و آنها که خارج هستند کوشش دارند که 

  !داخل شوند

 فرانکلين

  

اتر است: مردم صحنه زيبا و آراسته آن يزندگي زناشويي مثل ت

پشت صحنه درهم ه را مي بينند درحالي که زن و شوهر ب

 .ريخته و پرماجراي آن سر و کار دارند

 فرانسيس بيکن                         

تا قبل از ازدواج فقط مرگ مي تواند دو عاشق دلداده را ازهم  

جدا کند اما بعد از ازدواج تقريبا هرچيزي مي تواند سبب جدايي 

 !آنان شود

 سامرست موام         

 .د موضوعي نااميدکننده استازدواج براي کساني که تصور مي کنند صبح روز بعد از آن ، آدم ديگري مي شون

 ساموئل راجرز                                                                              

 .مرد با ازدواج روي گذشته اش خط مي کشد ولي زن بايد روي آينده خود خط بکشد 

 سينکلر لوييس                                                               

قبل از ازدواج، مرد قبل از خواب به حرف هايي مي انديشد که شما گفته ايد اما بعد از ازدواج ، مرد قبل از اين که 

 !شما حرف بزنيد به خواب مي رود

 هلن روالن

با زنان زنان با اين آرزو با مردان ازدواج مي کنند که مردان تغيير کنند... که نمي کنند. مردان با اين آرزو  

 !ازدواج مي کنند که زنان تغيير نکنند... که مي کنند

خيلي بامزه است: هنگامي که زنان از ازدواج خود داري مي کنند اسمش را مي گذاريم عشق به استقالل  

 !اجتماعي اما وقتي مردان از ازدواج خودداري مي کنند به آن مي گوييم ترس از مسووليت اجتماعي

 وارن فارل                                                                                  

اگر مي خواهي براي يک روز معذب باشي مهمان دعوت کن. اگر مي خواهي يک سال عذاب بکشي پرنده نگه  

 !داری کن  واگر مي خواهي مادام العمر در عذاب باشي ازدواج کن

 ضرب المثل چيني "

ازدواج پيوندی است که از درختی به درخت ديگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو "زنده" می شوند و اگر "بد" شد 
 نيوتنهر دو می ميرند.                                 
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انتخاب پدر و مادر بدست کسی نيست، ولی ميتوانيم خوشويی خود را  خود ما انتخاب 
                                                                                                                کنيم.                       

 پرل باک                              
 با زنی ازدواج کنيد که اگر "مرد"بود، بهترين دوست شما می شد. 

 بردون                                                                                      
 

 با همسر خود مثل يک کتاب رفتار کنيد و فصل های خسته کننده او را اصالً نخوانيد. 
 .سونی اسمارت                                                                                             

 جنگ "شجاعت" می خواهد.  ازدواج بيشتر از رفتن به .
 کريستين                                                                        

 
 تا يک سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتی های يکديگر را نمی بينند.  .

 اسميلر                                                                                             
 پيش از ازدواج چشم هايتان را باز کنيد و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذاريد.  .

  فرانکلين                                                                                                      
 خانه بدون زن، گورستان است.

 بالزاک                                             
 تنها عالج عشق، ازدواج است. .

 آرت بوخوالد                                           
 ".برای يک زندگی سعادتمندانه، مرد بايد "کر" باشد و زن "الل .

 سروانتس                                                                                      
 
 ازدواج عبارتست از سه هفته آشنايی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل! .

 تن                                                                                                        
 شوهر "مغز" خانه است و زن "قلب" آن. و گاهی برعکس آن  

 سيريوس                                                            
 
 عشق، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق. .

 بالزاک                                                                       
 
 قبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم، اما حاال شش فرزند دارم و دارای هيچ نظريه ای نيستم.  

 لرد لوچستر                        
 فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند. مردانی که می کوشند زن ها را درک کنند،  .

 بن بيکر                                                                                                             
 با ازدواج، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آينده اش.  .

 سينکالويس                                                                                  
 خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آيد. 

 پاستور                                                                     
 مطيع مرد باشيد تا او شما را بپرستد. 

 کارول بيکر                                                 
 

      من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتيقه شناس باشد تا هر چه پيرتر شدم، برای او عزيزتر باشم.
 آگاتا کريستی                                                                                                       
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 هر چه متأهالن بيشتر شوند، جنايت ها کمتر خواهد شد. .

 ولتر                                                                        
 
 غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش باال نمی برد، چون هميشه آن را مربوط به خودش می داند.  هيچ چيز .

 جانسون                     
 
زن ترجيح می دهد با مردی ازدواج کند که زندگی خوبی نداشته باشد، اما نمی تواند مردی را که شنونده خوبی  .

 نيست، تحمل کند.  
 کينهابارد                               

 اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود که آنها بر سر مسائل کوچک با هم مشکل پيدا می کنند. .
 شاو                                                                                                                 

 وقتی برای عروسی ات خيلی هزينه کنی، مهمان هايت را يک شب خوشحال می کنی و خودت را عمری ناراحت ! 
 ضرب المثل ايرلندی                  

 
تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را از هم جدا کند اما بعد از ازدواج تقريبا هر چيزی می  .

  شود! تواند سبب جدايی آنان 
 سامرست موام                                                 

ازدواج با يک زن مثل خريدن کااليی است که مدت ها مشتاقانه از پشت ويترين تماشايش کرده ايد اما وقتی به 
 خانه می رسيد از خريدنش پشيمان می شويد. 

 جين کر                                                                    
 تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره ی آن اظهار نظر کنی.  .

 شارل بودلر                                                                                 
 

ن و شوهر با پشت صحنه زندگی زناشويی مثل تاتر است، مردم صحنه زيبا و آراسته آن را می بينند درحالی که ز
   درهم ريخته و پرماجرای آن سر و کار دارند

 فرانسيس بيکن                                                                           
 
ازدواج مثل شهر محاصره شده است؛ کسانی که داخل شهرند سعی دارند از آن خارج و آنها که خارج هستند  

 که داخل شوند! کوشش دارند
 فرانکلين                                                              

 ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنيا اعتبار دارد.  .
 مارک تواين                                                                                   

 
ازدواج مجموعه ای از مزه هاست هم تلخی و شوری دارد، هم تندی و ترشی و شيرينی و همينطور بی 

              مزگی.                                                                                                                        
 ولتر                                
 
 تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره آن اظهار نظر کنی..

 شارل بودلر                                                                                      
 ماری آمپرازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب می شود.     

 
  يمانی است. ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پش

 سقراط                                                                                  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  مجردان بيشتر از متاهلين درباره زنان اطالع دارند چون اگر نداشتند آنها هم ازدواج می کردند! 
  اچ.ال.منکن                                                                                                                 

  ازدواج برای کسانی که تصور می کنند صبح روز بعد از آن، آدم ديگری می شوند موضوعی نااميدکننده است.   
 ساموئل راجرز                                    

 
قبل از ازدواج، مرد قبل از خواب به حرف هايی می انديشد که همسر آينده اش گفته است اما بعد از ازدواج،  .

 مرد قبل از اينکه همسرش حرف بزند به خواب می رود! 
 هلن روالن                                                                                      

 
است که هنگامی که زنان از ازدواج خودداری می کنند اسمش را می گذاريم عشق به استقالل خيلی بامزه  

 اجتماعی اما وقتی مردان از ازدواج خودداری می کنند به آن می گوييم ترس از مسووليت اجتماعی! 
 وارن فارل                                                                                                                  

 
ازدواج مثل اجرای يک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط يک اشتباه صورت بگيرد جبرانش غير ممکن  .

 خواهد بود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                      پبورنز                                                                                                   

 
 ازدواج هميشه به عشق پايان داده است

  ناپلئون بوناپارت.                                                     
 

 ازدواجی که به خاطر پول صورت گيرد، برای پول هم از بين می رود. 
 روالند                                                                                                   

 
زنان با اين آرزو با مردان ازدواج می کنند که مردان تغيير کنند؛ که نمی کنند. مردان هم با اين آرزو با زنان 

 ازدواج   می کنند که زنان تغيير نکنند؛ که می کنند! 
                                                                          

 آلبرت انيشتين                                                                                 
ازدواج مثل شهر محاصره شده است: کساني که داخل شهرند سعي دارند ازآن خارج و آنها که خارج هستند 

داخل شوندکوشش دارند که   
 

 فرانکلين             
  

مردم صحنه زيبا و آراسته آن را مي بينند درحالي که زن و شوهر با پشت صحنه  .اتر استيزندگي زناشويي مثل ت
 .درهم ريخته و پرماجراي آن سر و کار دارند

 فرانسيس بيکن
  

اما بعد از ازدواج تقريبا هرچيزي مي تواند تا قبل از ازدواج فقط مرگ مي تواند دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند 
 !سبب جدايي آنان شود

 سامرست موام
د نبا يک زن مثل خريدن کااليي است که مدت ها مشتاقانه از پشت ويترين تماشايش کرده امردان بلهوس  ازدواج 

دند از خريدنش پشيمان مي شوناما وقتي به خانه مي رس .. 
 جين کر                                                                                                                   

کننده است ازدواج براي کساني که تصور مي کنند صبح روز بعد از آن ، آدم ديگري مي شوند موضوعي نااميد . 
 ساموئل راجرز                                                                                         
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 مجردان بيشتر از متاهلين درباره زنان اطالع دارند چون اگر نداشتند آنها هم ازدواج مي کردند
 اچ.ال.منکن                                                                                              

 .مي کشد ولي زن بايد روي آينده خود خط بکشد مرد با ازدواج روي گذشته اش خط
 سينکلر لوييس

قبل  اند اما بعد از ازدواج ، مردنگفته اديگران قبل از خواب به حرف هايي مي انديشد که  ان از ازدواج، مرد پيش
 !د به خواب مي رودنحرف بزنديگران از اين که 

 هلن روالن
هنگامي که زنان از ازدواج خود داري مي کنند اسمش را مي گذاریم عشق به استقالل اجتماعي اما  چقدر زیباست

 !وقتي مردان از ازدواج خودداري مي کنند به آن مي گویيم ترس از مسووليت اجتماعي

 وارن فارل
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