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»  این کتاب را هب بانوی دو عالم و رکن آفرینش
حضرت افطمه »س« تقدیم می دارم و امیدوارم

که توانسته باشم با این کتاب گوهش ای کوچک از
ارزش واالی وجود   دختران را نمایان سازم. «





سخنی با خواننده 
دوس��ت عزیز طی سالها که با دختران عزیز از نزدیک در تماس بوده ام احساس کردم 
در شرایط و موقعیت های مختلف نیاز دارند روش هایی را بیاموزند که بتواند به آن ها کمک 

کند. 
فصل دوم زندگی پس از کودکی، دوره ی نوجوانی و بلوغ اس��ت. آغاز رشد و تجربه ای 

جدید در زندگی.  
شاید تو نیاز داشته باشی آگاهی هایی از دوره ی بلوغ و مسائل مربوط به آن بدانی ولی 
ب��ه خاط��ر حجب و حیا و یا کمروئی خاص در این دوره نتوانی از کس��ی حتی از نزدیکانت 
بپرسی. من سعی کرده ام این مسائل را به شکلی راحت و خودمانی با تو در میان بگذارم. 

فص�ل اول ای��ن کتاب به موضوع ›‹دختر بودن‹‹ می پردازد که دختر بودنت برایت چه 
ویژگی ها و شرایطی را رقم می زند که هم در درون خودت و هم در بیرون با دیگران چگونه 

باید باشی.
فصل دوم شما را با بلوغ و ویژگی های آن و برداشتهای درست با این رده سنی آشنا 
می کند که بتوانی  به راحتی و با ترس و دلهره ی کمتر از نظرات مختلف و به دور از واقعیت 

که در این سن بین دختران رواج دارد با آن روبرو شوی. 
فصل س�وم ش��ما را با خانواده و ش��رایطی که در محیط خانواده داری آشنا می کند و 

اینکه چه کار کنیم از درگیری های بی معنا جلوگیری کنیم.
فصل چهارم ش��ما را با شرایطی که در مواقع خاص بتوانید به خودتان از لحاظ مالی 

تکیه داشته باشید آشنا می سازد.
 فصل پنجم شما را با  ویژگی های پر دغدغه این سن که همان ویژگی های ظاهری شماست و 
 نمی دانید که چگونه با این وضع ظاهر کنار بیایید و روشهای ساده برای ظاهری آراسته را به شما 

می آموزد.
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فصل ششم شما را با ممنوعیت ها و شرایط ارتباطی تو با دیگران آشنا می کند و اینکه 
گوهر من باید قدر خود را بداند.

فصل هفتم شما را با مدرسه و درس و روشهای کاربرد آن و اینکه چه شرایطی داشته 
باشی که بتوانی یادگیریت را سریع تر سازی آشنا می کند.

فصل هشتم آینده و نگرانی های شما را نسبت به آینده بیان می کند.

فصل نهم شما را با روش های پرورش خود طبق نگرش های مذهبی آشنا می کند.

البته به شما توصیه می شود که هرگز به مطالعه این کتاب تنها اکتفا نکنید و والدین و 
مشاوران مورد اعتماد را در جریان تمامی پرسش ها و مسائل خود قرار دهید و این را بدانید 
که شما فقط یک بار فرصت تجربه زندگی را دارید پس اول زیر پای خود را با منطق محکم 

کنید و بعد با پر خیال در این دنیای زیبا پرواز کنید. 
  فهیمه یکتاپرست
  خرداد ماه 90
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دختر بودن یعنی چه؟
دختره��ا ه��م مث��ل هم��ه ی آدم ه��ا از لح��اظ خصوصی��ات ف��ردی، توانایی ه��ا و 
موقعیت ه��ا، ب��ا ه��م متفاوت هس��تند. از ترکی��ب ای��ن ویژگی ها هر دختری ش��خصیت 
بخص��وص پی��دا می کند و این کاماًل بس��تگی به خ��ودش دارد که چه ش��خصیتی از خود 
ارائ��ه ده��د. آیا نمی توان��ی در آن واحد، کودک، دختر، خواهر، نوه، دوس��ت، همکالس��ی، 
ورزش��کار، محبوب، دس��ت و پا چلفتی یا ش��جاع باش��ی؟ هم��ه چیز بس��تگی به خودت 
دارد. گاه��ی اوقات دش��وار اس��ت که تم��ام وجوه ش��خصیتی خود را در ذه��ن بیابی. این 
 کت��اب در این م��ورد به تو کمک خواهد ک��رد و راهنمای جالبی برای عب��ور از پیچ و خم 
هیجان انگیز و پر جاذبه دختر بودن است ؛ به طوری که تو را برای رویارویی با دنیای جدید 

آماده خواهد کرد.
خالق باریتعالی از دختر آفریدن تو برایت یک سری معیارها مشخص نموده که دانستن 
آن در آغاز این کتاب خالی از لطف نیس��ت. اول از همه اینکه تو همجنس بانوی دو عالم 
حضرت فاطمه مرضیه »س« هستی. به تو تبریک می گویم. خداوند در سوره نساء به طرز 
خیلی جالب و زیبا، زیبایی محصور تو و برخورد مناسب با این زیبایی را هم از طرف خودت 
و هم از طرف جنس مخالف بیان کرده است مثاًل چیزی که از نظر من بسیار زیبا و باشکوه 
آمد آنجاس��ت که تو در هر خانه ای که باشی و یا حتی اگر ممکن است احتمااًل باشی شرط 
احتیاط را خداوند اینگونه برای جنس مخالف قرار داده است که اول سالم کند تا تو بتوانی 
خودت را آماده کنی و گل وجودت را محصور نمایی بعد به او اجازه ورود دهی زیبا نیست؟! 
اگ��ر بتوان��ی کمی از روزت را به مطالعه این کتاب مق��دس اختصاص دهی با کمال تعجب 
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می بینی که انگار خدا دارد با خود تو صحبت می کند نه کس��ی دیگر  و این معجزه را بارها 
خود من امتحان کرده ام و هر بار با معنای دیگری از وجود زنانه خود و دخترانه خود آش��نا 
شده ام. پس همین باور زیبا که در ما بیدار می شود هر ثانیه به این معنا می رسیم که چقدر 
من مهم خلق شده ام ! چون من روزی باید حامل موجودی باشم که هم از جنس من است 
و هم نیست و این که من برای این امر مهم انتخاب شده ام بسیار زیبا و شگفت انگیز است 

این طور نیست؟ پس قدر این انتخاب خود را بدان و با آن آشنا شو.   
زندگی را این گونه بدان که ش��روع اول آن از س��ن تکلیف توس��ت ک��ه معنا می یابد 
و از همی��ن ح��اال باید بدانی که خواس��ته های تو چ��ه چیزهایی هس��تند و چگونه باید از 
آنه��ا اس��تفاده کنی و محدودیت ها چه چیزهایی هس��تند. چون که دنیا مثل مزرعه اس��ت 
و ه��ر چه می کاریم برداش��ت می کنی��م. پس باید مواظب باش��یم چه کارهای��ی را از بین 
ان��واع کارها ک��ه می توانیم انجام دهیم انتخ��اب کنیم که ثمری پر بار ب��رای ما به همراه 
داش��ته باش��د. پس برای ش��روع بدان که به عنوان یک دختر باید جنس خود را بشناس��ی 
 و ویژگی ه��ای ش��خصیتی خ��ودت را کش��ف کنی تا بدانی ک��ه در چه ش��رایطی باید چه 
عکس العملی نش��ان می دهی و آمادگی الزم را داش��ته باشی. چون خیلی از جاها ما کاری 
را انجام می دهیم و پش��یمان می ش��ویم و هر چه می کنیم که آن را درس��ت کنیم خراب تر 
می ش��ود ب��رای همین باید این را بدانی که مطالعه مفید درب��اره خودت به جای اینکه فقط 
بنش��ینی و فکر کنی بسیار بیشتر برایت ثمربخش خواهد بود. اولین چیز که برایم مهم آمد 
که بگویم این اس��ت که در این س��ن اکثراً در انتخاب دوست و اینکه چه کسی را به عنوان 

دوست انتخاب کنیم برایمان سئوال پیش می آید و دوست داریم پاسخش را بدانیم :

چگونه یک دوست مناسب پیدا کنیم؟
اگر این احس��اس ناخوش��ایند و نا امید کننده در تو وجود دارد که به قدر کافی محبوب 

و مورد توجه نیستی چه باید کرد؟
اولین قدم این اس��ت که کاماٌل بدون هیچ قید و ش��رطی با خودت صادق باشی و این 
را بدانی که ارتباط تو با دیگران با چه ویژگی هایی ش��کل می گیرد و در هر جمعی اگر تنها 
بمانی دلیل بر ناتوانی تو  نیس��ت یعنی اینکه بعضی جاها ما در جمعی قرار می گیریم که بر 
خ��الف اعتقادات ما فکر می کنند و همین دلیل باع��ث فاصله ی بین ما و در نتیجه تنهایی 
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می ش��ود اما باید بدانیم که اگر اعتقاد ما درس��ت باشد این تنهایی با معنا خواهد بود و هیچ 
اش��کالی ندارد و نباید به این فکر کنی که به هر قیمتی وارد جمع دیگران شوی. چون این 
کار هی��چ ضرورت��ی ندارد ما در جمعی قرار بگیریم که افکار و یا اخالق ما با آنها هماهنگی 

ندارد و در مواقع مهم زندگی بی معنی خواهند شد.  
اما اگر اکثراً تنها هستی و این سؤال ها را از خودت بپرس که :

1 � از کجا می فهمم که مورد توجه دیگران نیستم؟
2 � پیش آمده است کسی غیبت مرا کرده باشد؟ اگر جواب آری است، در چه موردی؟

3 � چه عاملی در دیگران می تواند برایم ایجاد مزاحمت کند؟ 
4 � از چه زمانی احساس می کنم گوشه گیر شده ام؟

5 � باید خوب فکر کنی و ببینی اشتباه تو در کجا بوده است؟
و این را باید بدانی که باید مراقب باشی  برای رسیدن به هدف خود به دوستانی رو بیاوری 
که عالقه ها و تمایالت مثبت و قابل احترامی داشته باشند نه اینکه زیاد مورد توجه دیگران 
هس��تند. گاهی ممکن اس��ت با حرکاتی که انجام می دهی و با رفتارت، با زبان بی زبانی به 
دیگران بگویی که: دست از سرم بردارید، می خواهم تنها باشم ! خودم را هم نمی توانم تحمل 
کنم، چه رس��د به ش��ماها ! قبل از اینکه دوستانی پیدا کنی که در غم و شادی ها شریک تو 
باشند، باید روان خود را بشناسی. هیچکس تو را بهتر از خودت نمی شناسد. آن کسی که به 
شخصیت خودش احترام می گذارد و سعی  می کند با داشتن خصوصیات مثبت مثل آرامش، 
 احترام به دیگران، محبت و... چهره ی محبوبی داش��ته باشد این اثر را در اطرافیان خود نیز 
می گذارد و باعث می ش��ود تا دیگران به خود بگویند که او ارزش دوس��ت داشتن و رفاقت 

را دارد.
ب��ا م��ورد س��نجش ق��رار دادن خ��ود در ش��رایطی ک��ه ط��ی روز   و می توان��ی 
گذران��ده ای در پایان روز به این مهم جامه عمل بپوش��انی. برای این کار یک کاغذ و مداد 
ب��ردار و آنچ��ه را در روز گذران��ده ای به روی کاغذ بیاور و ببین کجا موفق ش��ده ای و کجا 
ناموفق بوده ای و همین باعث می ش��ود که خیل��ی زود و در کمترین زمان با خصوصیات و 
خلقیات خود آش��نا شوی و خلقیات آنها را مرور کن و با صبر و حوصله و آرامش یکی یکی 
برطرف کن و خصوصیاتی که باعث جلب محبت و دوستی در اطرافیان می شود را پر رنگ 
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کن و یکی یکی آنها را تقویت کن و همین باعث می شود که دیگر اشتباهات روز قبل را با 
درک و درایت مورد توجه قرار داده و تالش نمایی که دوباره آنها را تکرار ننمایی و هر روز 

به لیست خوبی هایت یکی اضافه شود و از اخالقیات ناپسند هر روز کمتر شود.

 مقابله با خجول بودن و کمرویی تو 
به سؤاالت به جای بله یا خیر پاسخ کامل بده و با سر جواب نده زیرا طرف مقابل  �

تو را خجالتی خواهد یافت. زیرا با سر جواب دادن اولین پیامی است که به طرف 
مقابل بدون اینکه خود بدانی می گویی که من به حرف زدن خودم مطمئن نیستم.

از همکالسی هایت اگر نمی توانی در مورد مسائل خصوصی سؤال کنی، در مورد  �
لوازم یا مسائل کلی، درسها و حتی لوازم موجود در کالس و اطرافت سؤال کن و 

اگر از تو سؤالی می شود پاسخ بده چون آنها دوست دارند نظر تو را بدانند.
وقتی با کسی روبرو می شوی و نمی توانی در جواب او چیزی بگویی، لبخند بزن.  �

چون همین باعث می ش��ود که طرف مقابلت این را بداند که ش��ما به او با احترام 
برخورد می کنید و همین باعث جلوگیری از برداشت های اشتباه می شود.

همیش��ه تسلیم اکثریت نش��و، شهامت ابراز مخالفت را داشته باش ؛ زیرا خیلی از  �
جاها دلیل اکثریت دلیل درست بودن یک فکر نیست. اگر واقعًا احساس می کنی 
که مخالف نظر جمع هستی وقتی نظر خود را می گویی اطرافیان متوجه می شوند 
که شما برای قبول یا رد یک چیز به دنبال منطقی بودن و درست بودن هستید. 

از یک��ی از کس��انی ک��ه م��ورد اعتم��اد ت��و هس��تند بپ��رس که در معاش��رت  �
ب��ا دیگ��ران چ��ه اش��تباهی از تو س��ر می زند، ت��ا بتوان��ی آن را اص��الح کنی. 
 چ��ون خیل��ی مواقع اطرافی��ان بهت��ر از خودمان رفت��اری را ک��ه باعث رنجش 
می شود را می فهمند و می توانند به ما گوشزد کنند. این شخص می تواند مادر یا 
معلم یا دوست یا هر کس که عقاید او برایت  ارزشمند است ؛ باشد. این تغییرات 
یکب��اره اتف��اق نمی افتد و به زمان نیاز دارد. زود از خودت انتظار موفق ش��دن را 

نداشته باش چون باعث می شود که خسته شده و کار را نیمه کاره رها کنید.
نی��از اس��ت ک��ه ب��رای ش��روع صحب��ت ک��ردن اول حرف��ت  از جاه��ا  خیل��ی 


