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آیا می خواهید گفتگوهای عمیق و معناداری با شریک زندگی خود داشته باشید، اما نمی  

دانید از کجا شروع کنید؟ توانایی صحبت با شریک زندگی یکی از کلیدهای داشتن یک  

 .رابطه موفق است. در واقع، گفت و گو با هر کسی، انواع روابط را ایجاد و تقویت می کند

ما کلمات یا موضوعاتی برای گفتگو تمام می شود و احساس می   اما هرازگاهی برای همه

 .کنیم فرصتی برای داشتن لحظات صمیمی با شریک زندگی خود را از دست می دهیم

در این مقاله لیستی از بهترین شروع کننده های مکالمه برای زوج هایی که می خواهند با  

گذاریم. می توانید از آنها برای شناخت    یکدیگر ارتباط برقرار کنند را با شما به اشتراک می

 .بیشتر یکدیگر و کشف آنچه که هر دو در زندگی می خواهید استفاده کنید

خواهیم ابتدا نظراتی را در مورد اهمیت و مزایای اما قبل از اینکه وارد لیست شویم، می

 .گفتگو با هم به اشتراک بگذاریم

 اهمیت مکالمات 

 .ایش می دهند و همچنین عزت نفس راآنها اعتماد به نفس را افز •

کارشناسان می گویند یکی از موثرترین راه ها برای افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس،  

های ارتباطی و مهارت زبانی  دهد مهارتصحبت با دیگران است. این به شما امکان می

د دیگر کمتر  کند که در هنگام مواجهه با افراخود را تمرین کنید، و راهی را فراهم می

 .احساس فشار کنید

 .آنها پیوند فیزیکی و عاطفی بین شرکا را تقویت می کنند •

ارتباط کلیدی است. همانطور که کلیشه ای است، این همیشه درست است. یکی از مهمترین  

جنبه های داشتن یک رابطه قوی و سالم، ارتباط است و این امر با گفتگوهای منظم تسهیل  

 .می شود
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 .حس حمایت اجتماعی و تعلق را ایجاد می کنندآنها یک  •

گفت و گو با شریک زندگی تان راه را برای ارتباط آگاهانه باز می کند، توانایی گوش دادن  

بدون قضاوت و صحبت بدون ترس از تحقیر شدن. وقتی این اتفاق می افتد، شما و شریک  

 .زندگیتان احساس امنیت بیشتری در رابطه خود می کنید

 .به تعیین مرزهای رابطه شما کمک می کنندآنها  •

یک رابطه قوی و سالم رابطه ای است که محدودیت های خود را بداند. هنگامی که به طور  

منظم با شریک زندگی خود گفتگو می کنید، هر دو یاد می گیرید که پارامترهای خود را  

 .تنظیم کنید

آنها اعتماد و احترامی را ایجاد می کنند که هر دو طرف باید نسبت به یکدیگر  •

 .داشته باشند

های ارائه و  اعتماد و احترام هر دو برای یک رابطه موفق حیاتی هستند و یکی از راه 

 .دریافت اعتماد و احترامی که هر دوی شما الیق آن هستید، گفتگوهای معنادار است

بسیار مهم است، بیایید یکی را شروع کنیم. در اینجا لیست شروع کننده   از آنجایی که گفتگو 

 .های مکالمه ما است که می تواند یخ بین شما و شریک زندگی شما را بشکند

 موضوع برای صحبت با یک دختر )سواالت خواستگاری(  36

گفتگو    زنان پیچیده هستند و درک آن برای مردان دشوار است. اما چه راهی بهتر از شروع

 با یک زن برای شروع درک یک زن می باشد؟ 

اگر به دنبال راه هایی برای شروع گفتگو با همسر خود هستید، موضوعات و سواالت زیر  

 .ممکن است همان چیزی باشد که شما نیاز دارید 
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به خودتان اجازه دهید چیزهایی را که احتماالً هنوز درباره او نمی دانید بپذیرید. یادگیری  

به این سواالت باعث می شود از او و کارهایی که انجام می دهد بیشتر از همیشه   پاسخ

 .قدردانی کنید

 بهترین توصیه ای که تا به حال از کسی دریافت کرده اید چیست؟  •

 اگر به شما فرصتی داده شود که نام خود را تغییر دهید، آن چه خواهد بود؟  •

 ید چیست؟ بهترین هدیه ای که تا به حال به کسی داده ا •

 وقتی مردم به شما نگاه می کنند به طور خودکار چه چیزی را تصور می کنند؟  •

 اگر خانه آتش می گرفت، اولین چیزی که می گیرید و با خود می برید چیست؟  •

 مقصد رویایی شما کجاست و دوست دارید آن تعطیالت را چگونه بگذرانید؟  •

 می خواهی؟   وقتی بزرگ شدی می خواستی چه کاره بشی و االن هم •

 درس های زندگی جالبی که آموخته اید چیست؟  •

 سه چیز مهمی که مردها باید در مورد زنان بدانند، از نظر شما چیست؟  •

 از نظر شما بدترین چیز در رابطه چیست؟  •

 دوست دارید مردم دیگر از شما چه چیزی بپرسند؟  •

 بهترین و بدترین چیز در مورد دختر بودن چیست؟ •

 پسر باشی کی میشی؟  اگه بتونی یه روز •

 شرم آور ترین کاری که برای یک دوست انجام داده اید چه بوده است؟  •

 آیا شما معتقدید که همه ما جفت روح داریم؟  •
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کند  دهد یک مرد شروع به ترسناک شدن میهایی که نشان میبرخی از نشانه •

 چیست؟ 

 آیا شما قاطع هستید یا بالتکلیف و تا چه حد؟  •

 بوی عجیبی که همه از آن متنفرند اما شما واقعاً از آن لذت می برید چیست؟ •

 ؟ از انجام چه کاری که به طور سنتی مردانه در نظر گرفته می شود لذت می برید •

 آیا دوست دارید با افراد جدید مالقات کنید؟  •

 چیزهایی که در مورد خودتان دوست دارید چیست؟  •

چیزی است که آرزو می کنید مردم از تصور شما دست بردارند و به جای آن از  •

 شما بپرسند؟ 

 چه کسی شما را بهتر می شناسد؟  •

از انجام آن لذت   کاری که از انجام آن لذت می برید، اما اکثر مردم نمی دانند که •

 می برید چیست؟ 

 اگر فردا آخرین روز زندگی ات روی زمین باشد، امروز چه می کنی؟  •

 بزرگترین پشیمانی شما چیست؟  •

 آیا شما استعداد نهفته ای دارید؟  •

 شما بیشتر مشتاق چه هستید؟  •

 دوست دارید زمان بیشتری برای انجام چه کاری داشته باشید؟  •

ال با شما قرار داشته است، کیست و چه چیزی او را  عجیب ترین فردی که تا به ح  •

 عجیب ترین کرده است؟
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کسی که دیگر با او صحبت نکردید یا سال هاست با او صحبت نکرده اید کیست که   •

 دوست دارید دوباره با او ارتباط برقرار کنید؟ چرا؟ 

 آیا خانواده را به مجرد بودن ترجیح می دهید؟  •

 قعا شما را آزار می دهد اما به من نگفتید؟ چه کاری انجام می دهم که وا •

 دوست دارید زمان بیشتری را با چه کسی بگذرانید؟  •

 برای چی خیلی به خودت سخت میگیری؟  •

 چه چیزی باعث می شود که احساس دوست داشتن کنید؟  •

 (خواستگاری  سواالت )موضوع برای صحبت با یک پسر36 

صحبتی را آغاز کنید، اما نمی دانید از   اگر شما یک زن هستید و می خواهید با مرد خود

 .کجا شروع کنید، این بخش برای شما مناسب است

برای مردان ممکن است سخت باشد که خودشان را باز کنند و آسیب پذیر باشند، بنابراین  

 .ممکن است الزم باشد بین خطوط بخوانید و سؤاالت بعدی را بپرسید

 .در اینجا چند سوال برای استفاده در زمان پیوند با مردتان وجود دارد

 چه چیزهایی شما را ناامن می کند؟  •

مک می کند تصمیم بگیرید که به یک شخص اعتماد کنید یا  چه عواملی به شما ک •

 نه؟ 

 انتظارات شما از یک رابطه عاشقانه چیست؟  •

 چه چیزهایی شما را واقعاً خوشحال می کند؟  •

آیا می خواهید در آینده صاحب فرزند شوید؟ )برای زوج هایی که بچه دارند: آیا  •

 می خواهید در آینده فرزندان بیشتری داشته باشید؟( 



  

    

 

6 
www.greenlist.ir 

 ها   زوج برای مکالمه شروع بهترین از تا 165

 

حمقانه ترین کاری که تا به حال برای تحت تاثیر قرار دادن یک دختر انجام داده ا •

 اید چیست؟ 

 چه چیزی در یک زن جذاب تر است؟  •

یک چیزی که خاموشی کامل است چیست؟ یک چیزی که روشن شدن کامل است  •

 چیست؟ 

 اهداف زندگی و حرفه ای شما چیست؟  •

 تا حاال دلت شکسته؟  •

 انجام می دهی؟ اگر پولدار بشی چه کاری  •

 ترسناک ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟  •

 آخرین بار کی گریه کردی و چرا؟  •

اگر مجبور شدید به یک منطقه روستایی نقل مکان کنید، سه چیز اصلی که با خود   •

 می برید چیست؟ 

اگر به شما فرصتی داده شود که گذشته را بازنویسی کنید، چه چیزی را تغییر می   •

 ید؟ ده

 چگونه اولین قرار مالقات را با کسی که به تازگی مالقات کرده اید تنظیم می کنید؟  •

 چیزی که آرزو می کنید بتوانید در مورد خودتان تغییر دهید چیست؟  •

هر زمان که احساس ناراحتی کردید، بزرگترین فرد یا فعالیت شما چه کسی یا کدام  •

 است؟

د امتحان کنید اما هرگز فرصت آن را یک سرگرمی تصادفی که همیشه می خواستی  •

 نداشتید چیست؟ 
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 به نظر شما بزرگترین نقاط قوت و ضعف شما چیست؟  •

 بهترین و بدترین چیز در مورد پسر بودن چیست؟  •

 شما که بیشترین تأثیر را در زندگی شما داشته اند کدامند؟  سه رویداد گذشته •

 چه چیزی باعث می شود احساس قدردانی کنید؟  •

 برای امسال چه هدفی دارید؟  •

 ترجیح می دهید به گذشته برگردید یا به آینده؟ چرا؟ •

 اگر مجبور نبودید برای کسب درآمد کار کنید، با وقت خود چه می کردید؟  •

 در دوران کودکی بیشتر وقت خود را با چه کسانی می گذراندید؟  •

 دهید؟ حاال چه کاری انجام می دهید که دوست دارید کمتر آن را انجام  •

 ترجیح می دهید مشهور باشید یا ثروتمند؟  •

آیا عادت بدی دارید که سعی در ترک آن دارید؟ چیست و آیا برنامه ای برای   •

 شکستن آن دارید؟ 

چه کاری در گذشته انجام دادید که اگر کسی می دانست، امروز به آن اعتراف می   •

 کردید، اگر عواقبی نداشت؟ 

 ا؟ بدترین مالقات شما چه بوده و چر •

 آیا تا به حال خواسته اید شخص دیگری باشید و اگر چنین است، چه کسی و چرا؟  •

 استعدادی که دوست داشتی چیه؟  •

 بزرگترین ترس شما چیست؟ •

 عشق را به زبان می آورید یا درونگرا هستید؟  •
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 سوال برای زوج ها برای صحبت کردن  93

باشد. همچنین باید مفهوم “ما”   البته صحبت هایی که با شریک زندگی تان دارید باید متعادل

 .در رابطه شما وجود داشته باشد

در طول شب های قرار مالقات، یا زمانی که شما دو نفر به سادگی با هم هستید، از این  

فرصت استفاده کنید و از شریک زندگی خود در مورد دیدگاه او درباره رابطه خود بپرسید.  

 .د بین خود، ارتباط قوی تری ایجاد کنید با آشکار کردن افکار خود در مورد پیون 

هیچ اطمینانی وجود ندارد که شما و همسرتان پاسخ های یکسانی داشته باشید، اما اشکالی  

ندارد. آنچه مهم است این است که هر دوی شما آماده شنیدن افکار و احساسات دیگری 

صت را برای رشد هستید. گاهی اوقات نظرات متمایز و دیدگاه های متفاوت بیشترین فر 

فراهم می کند. در اینجا چند موضوع وجود دارد که با هم به عنوان شریک صحبت می  

 .کنیم

 وقتی شما/ما بمیرید دوست دارید روی سنگ قبر شما/ما چه نوشته شود؟  •

 به نظر شما چه چیزی ما را منحصر به فرد و متفاوت از سایر زوج ها می کند؟  •

 رابطه ما بیشتر و کمترین افتخار را می کنید؟ به کدام بخش ها یا ویژگی های  •

 دوست دارید چه ماجراجویی هایی داشته باشید و با من ادامه دهید؟  •

 به یاد ماندنی ترین تجربه شما با من چه بود؟  •

 هدیه مورد عالقه شما که به شما داده ام چیست؟  •

 سه مورد اصلی که باید در لیست خود قرار دهیم چیست؟ ) هر چیزی(  •

 اگر من بیشتر از شما پول دربیاورم چه احساسی خواهید داشت؟  •

 سال آینده چگونه خواهد بود؟  10فکر می کنید زندگی ما تا  •



  

    

 

9 
www.greenlist.ir 

 ها   زوج برای مکالمه شروع بهترین از تا 165

 

 اگر ما یک دوتایی ابرقهرمانی بودیم، چه کسی بودیم و چه ابرقدرت هایی داشتیم؟  •

 تی که شریک زندگی باید قبل از ازدواج از یکدیگر بپرسند چیست؟ مهمترین سواال •

 آخرین باری که انقدر خندیدی که گریه کردی کی بود؟  •

 چه کاری انجام می دهم که واقعاً شما را خوشحال می کند؟  •

 کدام داستان من و تو مورد عالقه شماست؟ •

 تنهایی بدهند؟  به نظر شما افراد در روابط چقدر باید به یکدیگر فضا یا زمان •

بزرگترین دروغی که یکی بهت گفته چیه؟ بزرگترین دروغی که به کسی گفته اید   •

 چیست؟ 

دوست دارید چه سرگرمی ها یا فعالیت های جدیدی را با هم به عنوان یک زوج   •

 امتحان کنید؟ 

 چه تصمیمی کل مسیر زندگی شما را تغییر داد؟  •

شتید و شغلی که با دستمزد باال از آن اگر بخواهید بین شغلی که با پول کم دوست دا •

 لذت نمی برید، یکی را انتخاب کنید، کدام را انتخاب می کنید؟ 

 عنوان کتاب داستان عشق ما چیست؟  •

وقتی من/خانواده تصمیمی که گرفته اید را تایید نمی کنم، چگونه با آن رفتار می   •

 کنید؟ 

 کسی بود؟  اگر بتوانید زندگی خود را با کسی معاوضه کنید، او چه  •

 اگر قرار بود بچه دار شویم، بزرگترین آرزوی شما برای آن بچه چیست؟  •

خواهی  اگر بفهمیم فرزندمان قرار است به نوعی ناتوان یا بیمار شود، آیا باز هم می •

 آن را داشته باشی؟
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 اگر بچه داشتیم، دوست بودن آنها برای شما مهمتر از انضباط بودن بود؟  •

، در شما یا من وجود دارد که نمی خواهید فرزندمان داشته آیا ویژگی های جسمانی  •

 باشد؟

توانیم بچه دار شویم، به فرزندخواندگی فکر  اگر بفهمیم به طور طبیعی نمی •

 کنید؟ می

اگر فقط یکی از ما نمی توانست بچه دار شود، آیا یک جانشین یا اهدا کننده در   •

 ما باشد؟ نظر می گیرید تا کودک از نظر بیولوژیکی یکی از 

تنها کاری که می توانم با تو انجام دهم چیست که هرگز مرا به خاطرش نمی   •

 بخشی؟ 

 چه چیزی باعث شد بفهمی که عاشق من شده ای؟  •

 اگر قرار باشد یکی از ما مریض شود یا معلول شود، کنار هم می ایستید؟  •

 واقعاً کلمات “برای بهتر یا بد” برای شما چه معنایی دارند؟  •

 آیا باید حیوان خانگی بگیریم؟ کدام یک؟  •

آیا فکر می کنید که گفتن “دروغ های سفید” در مناسبت ها در مورد همسر یا   •

 شریک زندگی شما خوب است؟

 آیا هرازگاهی جذب افراد دیگر می شوید؟ آیا فیزیکی است یا چیز دیگری؟  •

 بطه ما چه کمبودی دارد؟ چه چیزی را می توانیم بهبود دهیم؟ را •

 چه نوع فیلم هایی را دوست دارید با هم تماشا کنیم؟  •

 من چه میزان با دوستانم ارتباط داشته باشم که باعث آزار شما نشود؟  •

 به ارتباط خانوادگی با دوستان شما یا من تمایل دارید یا نه؟  •
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 ن مشکلی ندارید؟ اهل ورزش هستید با ورزش کردن م •

 با ادامه تحصیل چه برای من یا شما مشکلی ندارید؟  •

 چه چیزی باعث حسادت شما می شود؟  در ارتباط ما •

 تمایل به مسافرت رفتن در شما چگونه و چقدر است؟ •

اگر والدین ما اصرار می کردند که نام یک فرزند را به نام یکی از اعضای  •

 نفرید، آیا این کار را برای آنها انجام می دهید؟ خانواده بگذاریم و شما از این نام مت 

چه چیزی از نظر شما برای یه زن ناپسند است، اگه من به اون کار عالقه داشتم  •

 چی؟ 

 آیا تا به حال دستگیر شده اید؟ برای چی؟  •

آیا قبال ازدواج کرده اید یا به آن نزدیک بوده اید؟ اگر قبل از من ازدواج کرده   •

 می گفتی؟  بودی به بچه هایمان

 آیا قبال کسی را دوست داشته اید؟  •

 اعتقادات شما چقدر است؟  •

 آیا نماز و روزه خود را مرتب انجام می دهید یا نه؟  •

آیا توقع دارید که من بعد از ازدواج از پدر و مادرم دور شوم / شهر زندگی مان   •

 را عوض کنیم؟ 

عروسی را بپردازند   آیا از این سنت حمایت می کنید که خانواده عروس باید هزینه •

 یا برعکس؟ 

آیا یک عروسی بزرگ می خواهید یا یک جمع کوچک؟ محل عروسی رویایی شما   •

 کجاست؟ 



  

    

 

12 
www.greenlist.ir 

 ها   زوج برای مکالمه شروع بهترین از تا 165

 

 چقدر نگران پیری هستید؟ آیا نگران این هستید که جذابیت کمتری داشته باشید؟  •

های سالمندان نگاه  توانست از خود مراقبت کند، آیا به خانهاگر یکی از ما نمی •

 یا برای مراقبت از همه چیز در خانه کمک استخدام کنید؟  کردید؟می

 مهم ترین نگاه شما در رابطه با ازدواج چیست؟  •

اگر قرار بود یکی از ما بمیرد، آیا به ازدواج مجدد فکر می کنید؟ آیا بچه دار شدن  •

 در تصمیم شما تاثیر می گذارد؟ 

ا زندگی کند، آیا آن را می اگر یکی از والدین ما بیمار شود و از ما بخواهد که با م •

 خواهید؟ 

خواهم شغل پردرآمد خود را رها کنم و برای یک یا دو  اگر به شما بگویم که می •

سال کار نکنم با من موافقت می کنید؟ حتی اگر به معنای کار کردن در مشاغل  

 عجیب و غریب و زندگی بسیار متواضع باشد؟ 

 آیا تا به حال به روابط گذشته خود فکر کرده اید؟  •

 یت دارید، چقدر؟ آیا در شبکه های اجتماعی فعال •

 وقتی با هم بحث می کنیم، آیا تا به حال به پایان دادن به کارها فکر می کنید؟  •

آیا شما معتقدید که مشاوره زوجین می تواند به حل مشکالت جدی در یک رابطه   •

 کمک کند؟ اگر ما به آن نقطه برسیم آیا شما پذیرای آن خواهید بود؟ 

د که در رابطه با روابط ما در اختیار اعضای  کنید اطالعاتی وجود دارآیا فکر می •

 خانواده نباشد؟ 

آیا فکر می کنید که داشتن حساب های بانکی جداگانه در زمان ازدواج اشکالی  •

 ندارد؟ 
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 آیا به قراردادهای پیش از ازدواج اعتقاد دارید؟  •

 به چندتا فرزند فکر می کنید؟  •

ند؟ یا اینکه احساس می کنید  آیا عادت یا ویژگی من وجود دارد که شما را نگران ک  •

 ممکن است در طول زمان بدتر شود؟ 

 به چه تفریحاتی بیشتر عالقه مند هستید؟  •

 آیا سیگار می کشید؟  •

ای را به تنهایی با دوستان  خواهید پس از ازدواج، یک تعطیالت یک هفتهآیا می •

 خود بگذرانید؟ 

دیگر را پیدا کنیم،  اگر می توانستیم در دوران نوجوانی به گذشته برگردیم و هم •

 فکر می کنید هنوز راه خود را به اینجا پیدا می کردیم؟ 

 آیا فکر می کنید شریک عاشقانه شما باید بهترین دوست شما باشد؟  •

وقتی غمگین هستید یا احساس می کنید احساسی دارید که ترجیح می دهید احساس   •

 اشید؟ نکنید چه کاری می توانم انجام دهم تا احساس بهتری داشته ب 

 دوست دارید افسانه ما به عنوان یک زوج چه چیزی باشد؟  •

 به نظر شما کودکان باید چگونه تربیت شوند؟  •

 به نظر شما نقش زن و مرد در ازدواج چیست؟  •

به نظر شما یک زوج متاهل چقدر باید رابطه جنسی داشته باشند تا ازدواجی سالم  •

 داشته باشند؟ 

 چه سه چیز نیاز دارد؟   ازدواج برای خوشبختی هر دو نفر به •

 چه چیزی را در رابطه ما تغییر می دهید؟  •
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 آیا فکر می کنید برای زوج ها خوب است که به تعطیالت جداگانه بروند؟  •

 درگیری ها در خانواده شما چگونه مدیریت می شد؟ •

سه راه یا کاری که والدینتان برای بزرگ کردن شما انجام دادند که شما برای   •

ن انجام نمی دهید و سه کاری که شما هم همین کار را می کنید  تربیت فرزندانتا

 چیست؟ 

یکی از بزرگترین ناامنی های شما چیست که می ترسید همسرتان به خاطر آن شما  •

 را رد کند یا ترک کند؟ 

 برای چه چیزی بیشتر از همه سپاسگزار هستید؟  •

 دوست دارید در زمان بازنشستگی چه فعالیت هایی انجام دهید؟  •

 اگر متوجه شدید که ما از هم دور می شویم، چه می کنید؟  •

 سه چیز مشترک ما چیست؟ •

 عجیب ترین خوابی که تا به حال دیده اید چیست؟  •

آیا فکر می کنید همسران باید رمز عبور شبکه های اجتماعی یکدیگر را داشته  •

 باشند؟ 

کر می کنید هر دو نفر در یک ازدواج باید از زمان و منابع مالی برای تحقق  آیا ف •

رویاهای خود استفاده کنند یا فکر می کنید رویاهای یک نفر باید بر رویاهای 

 دیگری اولویت داشته باشد؟

 چه چیزی را در من بیشتر و کمترین دوست دارید؟  •

 ؟مهمترین برنامه ای که برای آینده خود دارید چیست •
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 نتیجه 

ها است که با هم هستید، احتماالً هنوز چیزهایی  تان سالحتی اگر شما و شریک زندگی

وجود دارد که ممکن است درباره یکدیگر ندانید. یک یا دو بار در هفته یک شب گفتگوی  

سرگرم کننده و معنادار با همسرتان داشته باشید. به یاد داشته باشید که ارتباط ابزار بسیار 

 .ندی است و مهارتی است که می تواند باعث ایجاد یا شکستن یک رابطه شودقدرتم

 کرد؟  جلب را شما توجه باال در  شده ذکر سواالت/موضوعات از یک هیچ  آیا

اگر چنین است، مایلیم بدانیم کدام یک! نظرات خود را از طریق فیلد نظرات زیر برای ما  

ه شما و شریک زندگیتان از این لیست برای  ارسال کنید، و بیایید در مورد چگونگی استفاد

 .ایجاد یک رابطه قوی تر بحث کنیم

در نهایت، یکی از راه های اثبات شده برای بهبود شادی و رضایت از زندگی، تمرکز بر  

 .اهدافی است که واقعاً مهم هستند. موفق باشید

  happierhuman  عبمن

 

https://www.happierhuman.com/

