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 يخواهن د زن د    يکه م   يه نسل جوانغدغد اولين  1بعد از مشخص شدن اهميت ازدواج

ع د  بي نش مز  در    ده آل  اس ت   ي  مطلوب ِ همراه با آرامش داشته باشند داشتن همسر ا

باع   م ي ش ود آم ار د    در       يزند  يبرخورد با مسئله ازدواج و عد  تفاهم مز  برا

ط حاضر با انبوه سوامت جوانان ينکه در شرايبا توجه به اش يابد   کشور روز به روز افزاي

مهم در  ياز راه ها ي) که يک يدر مراسم خواستگار پرسش  يدر رابطه با نحوه وچگونگ

از ج زوات راه   يم ج زوه ا يبرآن ش د  مواجه  شتيم ؛  باشد (  يشناخت همسر مطلوب م

  م ا در اي ن ملال ه س عي        ميص ا  ده   اخت  يتبيين سوامت مهم خواس تگار روشن را به 

 نماييم    يبررس نيز و لزو  سوال را صحيح يده جهت،نموده ايم ع وه  بر درح سوامت 

 

                                                
ز س ن بل وخ خ ود ازدواج کن د     ادر باب اهميت ازدواج  پيامبر اکر  ) ( مي فرمايند: هنگامي که  ج وان در آغ    1

  (220 101بحارامنوارجزند که : واوي  اين جوان دينش را از من حفظ کرد  )شيطان ضجه و فرياد مي 

«       ) هيچ بنايي در اس   در پيشگاه خدا محب وبتر از ازدواج پ ي ري زي نش ده اس ت      » يا در جاي ديگر فرمودند : 

 (1 11وسائل الشيعه ج

هرکس بخادر عيال واري و مش ک ت اتتص ادي   «  من ترک التزويج مخافة العيله فليس منّا» همچنين فرمودند :  

( شايد روايت اشاره به اين دارد که شما وعده اله ي را  1111 1ازدواج را ترک کند از ما نيست )ميزان الحکمه ج

را ناديده  رفت ه اي د ل اا از م ا محس وب       نم ي        12نور/« خداوند از فضل خود آنها را غني مي کند :» که فرمود 

 شويد   

به ، خود در انتخاب همسر باعث ظلم و ضرر به يو ساده انگار يسهل انگار

 شود.  يفرزندان و جامعه م ،  همسر
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راه وارد شد ؛ ک ه   چهارست از يبا يمده آل ( يهمسر اانتخاب  )مهم ن يادن به يرس يبرا 

 ا و آخ رت ي  سعادت دنرا به  يريجبران ناپا ين موارد ضربه هايک از ايعد  توجه به هر

کالصائر علي غير  ةالعامل علي غير بصير» ند  : يفرما يع( م)اما  صاد     مي نمايد انسان وارد 

عمل کننده ب دون بص يرت و آ  اهي مک ل کس ي       1« اًتزيده سرعت السير اال بعد الطريق وال

در يک مسيري در حال حرکت است اما ن ه در مس ير اص لي و س رعت در اي ن       است که

  .دورتر شدنش از ملصد مي شود سير تنها باع م

 : آينده يزندگ يبراداشتن برنامه  قدمن ياول

  اس ت  ن ده خ ود  يآ يزن د   يبه همسر مطلوب و مناسب  داشتن برنامه برا يابيدست مزمه

  ا  ر   « زندگي بدون برنامه ارزش زيستتن نتدارد   » سلراط دانشمند بزرگ يونان مي  ويد:

ط همسر مطلوب خود يتواند شرا يد هدف و برنامه داشته باشد ؛ مخو يزند  يبرا يکس

 ،  3ودنتل بت، عاق 2يدارتنيد مان وتاي مچونته يطيراتش}    دين نمايرا تبل از ازدواج مع

                                                
 202  1رامنوار جبحا 1
دنبال يک فرد با ايم ان   است   اول خود من ايمان داشته باشم و بعد ايمان مساله همسر مطلوب مهمترين ويژ ي 2

اينک ه م ن بگ ويم خ دا       ب اور داش تن    اصول دين ک ً ومعاد ، مبدأ به بگرد   ايمان چيست ؟ ايمان يعني باور   باور 

 .اين ايمان لفظي است  ايمان سه مرحله دارد نيست؛ ،دار  من انسانم و مسئوليت هست ،پيامبر هست ، تيامت هست ،

 ايم ان )ريش ه ا ( باي د در    . اقرار باللسان و عمل باالرکان االيمان معرفة بالقلب : الس   فرمودندحضرت علي عليه

عم ل ب دون ايم ان ش اخه     .شدبا دل )شکوفه ا  (اترار و  فتار  در زبان و )ميوه و ثمر ( عمل نمودن به وظايف

کسي که ديندار است  ع وه بر آرامش در  مسير بند ي و  بدون ريشه است و ايمان بدون عمل درخت بي ثمر است

ظلم نمي کند  اونداشته باشد در حق هم خود را دوست  همسرتوجه به عملي کردن دستورات دين در زند ي ؛ ا ر 

  ي از هر ونه ظلمي دريغ نمي کند    بر خ ف بي دين که براي رهايي از زند
جوابگويي به سوامت در خواستگاري مي تواند شما را از ميزان عل نيت همسرتان آ  اه   و نحوه معاشرت ، نشست و برخاست 1

علل آن است که ما را به بن د ي خ دا بکش اند و    «  العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان »در روايت داريم  سازد

ده ان د ، زي را :   ودر روايت از ازدواج با انسانهاي کم علل ) احمق( م ا را برح ار نم    ا براي شخص به ارمغان بياورد   لاا شت رهب

در ش خص   اي ن ويژ  ي   بردن  يپالبته براي ( 211 101نيز ضايع مي شود) بحارج اوو فرزندان  ستهمد  بودن با اين افراد ب 
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 - ياسيس منش -اقتصاد -در فرهنگ« هماهنگي  » )، هم کفو بودن  2زيبايي،  1ياصالت خانوادگ

  { و.... 5، خوش اخالق 4ا، با حي 3قناعت (سن و...  جسم و

                                                                                                            
چگونگي رفتار «  کيفيت الفعل تدل علي کميت العقل» وده اند آنجا که فرموده اند: ما را ياري نم )ع(اهل البيت مورد نظر

 و سکنات نشان دهنده ميزان علل انسان است  

( کار خود  ريشه و تباردر خانه هاي صالح ازدواج کنيد زيرا عِر  ) » فرمايند:ي در روايت است که پيامبر) ( م 1

از  ل کنار منج ب ؛ س وال ش د ک ه   ل کن ار م نج ب چيس ت؟ حض رت          بپرهيزيد» يا فرمودند: «   را مي کند

بخصوص  به پدر و مادر ، همسر را از خانواده اي پاک انتخاب کنيدلاا فرمودند  « فرمودند: زن زيبا در خانه فاسد 

يل اس ت    بلکه با يک فام، نيست بلکه پيوند با يک خانواده    ازدواج شروع زند ي با يک فرددتوجه کني به مادر

مادر است ا ر چه نيکخوي باشد و       افکار مادر ، احساسات و پندار او هم ه در   ه دارد از آغو چکودک هر آن

  اثر مي  اارد جنين

 
در  ودا ر با ب ي ت وجهي ب ا اي ن مس ئله برخ ورد بش         ولي چهره و جمال ظاهري معيار اصلي براي ازدواج نيست 2

رابط ه خ وب و مکبت ي ب ا      دچهره درف ملابل به دلش ننشسته باش   و فرد ا ربود  زند ي مشترک مشکل زا خواهد

   ش تاثير  اار خواهد بودياهو برخورد و غير مستليم بر رفتارها دبرترار کن دناتو همسر  نمي
 
 امکانات در حد  اران زند ي بسنده کند   يعني ح ريص ، دم اع و زي اده دل ب     تانع به کسي مي  ويند که به 1

تناع ت  .کوشش در حد نهايت ، بهره ب رداري در ح د ني از    . نيست شتندست از کوشش بردا يبه معنا البته نباشد 

 بزر ترين زنها از « هن معونةسهل برکة ا اعظم النساء» ) ( : پيامبر.مالي است پايان ناپاير  حر ، فلر حاضر است 

 د ر من کمر مرا زير بار زند ي خم نکننظر برکت آسان  ير ترين آنها در جهت بار زند ي است   يعني همس

  نيک وترين   الحيتاء  احستن مالبتس التدنيا    .ايمان ندارد کسي که حيا ن دارد   .ال دين لمن ال حياء لهيعني شر    حيا 1

ها را بگي ريم ، زش تي ه ا را بپوش انيم ، ب دن       آفت لباسهاي دنيا حياست  ما براي سه منظور لباس مي پوشيم   جلوي

لل يش  همين سه را براي ما مي آورد   آدمي که حيا داشت زش تي ه اي خ    حيا هم کنيم و زينت بدهيم  خود را زيبا

داشت  کسي که حيا داشت آلوده به زشتي ها نمي شود و آفتها از او دور مي شوند   کسي که حيا . پوشيده مي شود

  . دآي يمحبت م ود ود ، کينه مي رآي صداتت مي ود وزيبا مي شود يعني دروخ مي ر

در رواي ت از ام ا  رض ا )ع( آم ده ک ه       داري اس ت دين و ثمره ميوه اخ   نيکونيست    اخ   چيزي وراي دين 5

خنده رو  نشانه هاي اخ   خو  از  .«دخترت را به ازدواج کسي که بد اخ   است درنياور:» حضرت فرمودند 
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مرد  ، عدم پرخاشگري کريمانه و بزر وارانه ،برخورد  سنجيده گويي، ،وتار، متانت و بشا  بودن ، بودن

خ و  اخ    کس ي ک ه      ي ک آد   و     اس ت؛  ظلم ستيزي ، رعايت حلو  ديگران ، نظم و انظباط ، داري

 لبا  بر  اخ   الهي در تما  جهات داشته باشد  مؤمن غمش در دلش است و خنده
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 :  1توجه به نقش واسطه ن قدميدوم

د از ي  ده يازدواج خ ود ت رار م     يبرا ق (ي) در انتخاب و تحلعنوان واسطهبه را که  يکس

ن است ک ه:  يداز آن غافل بودايکه نبا يد  نکته اييط خود آنگونه که هست مطلع نمايشرا

 ياره ا يواس طه ب ر اس اس مع   ش ود ت ا    يعنواسطه م يبرا ،  ط همسر مطلوب هميشرا د يبا

کلم ه   ؛خ واهم   يم ومن م    يد همس ر يي   و ي) به عنوان مکال م د  يخود اتدا  ننما يذهن

نسبت به کلمه مومن داشته  يتصور متفاوت ممکن است واسطهکه چرا شود  د معنايبا مومن

 ( باشد  

 :   يتحقيق قبل از خواستگار ن قدميسوم

ک ه او را   يکست يرامون شخصيپ يق وبررسيتحلسر مناسب ص هميگر در تشخيمرحله د

ق م ورد  ي  ر را در تحلي  س ت نک ات ز  يبا يمد   البته ييد انتخاب نمايخواه يمازدواج  يبرا

 توجه  ترار داد :

ا آم دن  ي   يخواس تگار  ي: تبل از ه ر  ون ه ات دا  ) ت د   ااش تن ب را       قيزمان تحق  1

 د ييق نمايحلخواستگار به خانه ( در مورد فرد مورد نظر ت

     کس ب اد  ع از د رف ملاب ل      يرا که ب ه عن وان محل ق ب را     ي: کس انتخاب واسطه  2

 ط وخواستگاه شما آ اه باشد يق و نسبت به شرايرک ، دتيد ؛ زيفرست يم

                                                
همس ر   1000مومنين ت   کند ک ه ب ه س رانجا  برس د در بهش ت       ا ر کسي براي ازدواج بين» پيامبر اکر  ) ( مي فرمايند:  1

بهشتي براي او در نظر مي  يرند؛ و با هر تدمي که در اين راه بر مي دارد يا هر ک مي که در اي ن راه س تفاده م ي کن د خداون د      

حضرت )ثواب امعمال( «  يسندثواب يک سال عبادتي را که روزها روزه و شبها به شب زنده داري  ارانده  باشد براي او مي نو

کمک کند که همسري انتخاب بکند که به اين وسيله اين شخص در کن ار   ا ر کسي براي برادر ديني ا »  : الس  سجاد عليه

شخص  و انس بگيرد خداوند اين عمل شخص را به صورت موجودي در تبر در مي آورد که مايه آرامش اين همسر آرا  بگيرد

سه دسته روزي که سايه باني در تيام ت وج ود ن دارد در س ايه ع ر       » روايتي ديگر اما  کاظم )ع( مي فرمايند: در « در تبر شود

مان خود ت د  ب ردارد ، خ دمتي ب ه او نماي د و راز اورا کتم ان کن د  )مي زان         لالهي ترار ميگيرند کسي که براي ازدواج برادر مس

 (1110 1الحکمه ج
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ش ود   يق م  ي  که از آنان تحل يافراد :  ق در امر ازدواجيمهم تحق يتوجه به متد ها  1

 عدد باشد  د مورد وثو  ) معتمد محل( و متيبا

ا ر به سنت خ وب خواس تگاري دتي ق توج ه      : 1مراسم خواستگاري ن قدميچهارم

شخصيت ملابل خود  %10مي توان حداتل  هم ،با ع وه بر آشنايي خانواده درفين شود ؛ 

 ؛ در نحوه جواب  ويي به سوامت بشناسيم  را که نتوانسته ايم در تحليق به دست آوريم 

 دنس وال نم و   يخواس تگار در مراس م  ص حيح وکام ل     شناخت بي ترديد بهترين رو  

ش ه در  ياز مش ک ت بع د از ازدواج ر   ياريبس     اس ت   ا ي  و ب دون خجال ت وح    آ اهانه

  است  يما از زند  ي( و عد  آ اهمورد  يب) يافراد يخجالتها

 : تابل درح استبه چند صورت  يسوامت خواستگار

                                                

هميشه مردان بايد خواستگاري کنند آيا در استالم خواستتگاري   را چممکن است کسي سوال کند  1

آنچه بطور دبيعي فرهنگ شده و از نظر  اين کار شرعا اشکالي ندارد؛ ولي : جواب زن از مرد اشکال دارد؟

غاز شده از سوي آروانشناختي تاييد شده اتدا  اوليه از سوي مرد است و زن منعکس کننده وتشديد کننده محبت 

، بايد خود را براي ش نيدن پاس     خواستگاري نموديک نکته را بايد توجه داشت و آن اين که ا ر زن   مرد است

تران د و در ص ورتي ک ه ات دا  ب ه      ک ه دخت ران در اي ن زمين ه حس اس      منفي درف ملابل نيز آماده کند؛ خصوصاً

 ار متألم  ردند  رو نشوند، ممکن است از نظر روحي بسيخواستگاري کنند و با پاس  مناسبي روبه

درف ملابل، برداشت ص حيحي از   )خواستگاري زن از مرد( موضوع ديگر آن که ممکن است در چنين مواردي

 ک ه حت ي   مي ش ود اين اتدا  نداشته باشد و بلکه به فکر سوء استفاده از موتعيت پيش آمده باشد  از اين رو توصيه 

اب راز   را خ ود   ه اي م ؤمن و م ورد اعتم اد،  تماي ل     از  واس طه  رد و ب ا اس تفاده  اممکان به دور مستليم ات دا  نک   

خواستگاري يني است آنچه  فته شده در شرايط عادي است  اما ا ر مورد استکنايي بود ويا تمايل درف البتهنماييد 

تگاري زن از م رد ب ا فرهن گ دين ي     س    آنچه مسلم اس ت خوا  از سوي زن ويا پيشنهاد ادرافيان زن اشکالي ندارد

نافات نداشته و در ترآن وسنت شواهدي بر اين امر وجود دارد    )جهت اد ع بيشتر به جزوه مديريت احساسات م

 مجموعه راه روشن مراجعه نمائيد ( 2جزوه شماره 
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 (  يفنتل -چهره به چهره) ميمستلصورت به   1

 صورت مکتوببه   2

سوامت توسط واسطه از درف ملاب ل پرس يده م ي ش ود و ج واب آن را ب راي       ) له واسطه يبه وس  1

 (شخص بيان مي  ردد  

در  ب ه ص ورت چه ره ب ه چه ره        يخواستگار درجه مطلوب يبه نت يابين رو  دستيبهتر 

 است  درح سوامت 

 يم   يشه ايده و انديه اچ يبل ما داراکه فرد ملا ردد ين ميها مع ييجواب  و ةاز نحو 

ت يشخص   1« ءٌ تَحتتَ لسستانسهس  المرءُ مَخبُو»:  نديفرما يم )ع( يحضرت عل ياتي؛ در رواباشد

 ر زبانش پنهان است  يانسان ز

 ن زبان پرده است بر در اه جانيان               ا ر زب يت در ز اس يمخف ي آدم

 دين خانه شد بر ما پد ر صح سّ             د   يم کش رده را در ه پ يباد هچونک

 2ا جمله مار و کژد  استي نج زر          ا  ند  است     يوهر  کاندر آن خانه  

 

فلتتاِس لستانسهس و    يئاً إال ظَهَترَ فت  يما أََضتمَرَ أحتدٌ شت   » ن د:  يفرما يم  گريد يحضرت در جا

زب ان و رن گ    يآنک ه در لغزش ها  را در دل پنهان نکرد جز  يزيچ يکس 1«صَفَحاِ وَجهِِِِهس

 رخسار  ؛ آشکار خواهد  شت  

ن پرس ش  ير در ح  ي  ز 1ت نک ات يف ملابل( رعاردن به مطلوب )شناخت ديرس يالبته برا

 است  يمز  و ضرور

                                                
 10120ح  21  1مستدرک الوسائل ج 1

 211مولوي ؛ مکنوي معنوي ، دفتر دو    2

 نهج الب غه 22حکمت  1

 ) استاد نيلي پور ( 1يريت خانواده جبر رفته از کتاب مد 1
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 ،  ؛ زي را ه دف ش ناخت   ان نگردديب: مراتب باشيد سوامت به صورت باز جويي  نکته اول

 باش د   يمز  م   احت را  ت ادب و ي  پرس ش رعا لاا در نح وه   است  يصميم يِزند  يبرا

 نباشد   همعشوه ناز و  نحوه سوال نمودن به صورت  دتت کنيد

بيش تر توض يح    ؟يديگه چمانند:  : از سوامت کنجکاوانه بيشتر استفاده کنيد ؟ ) نکته دوم

     (و  يبه پرسش تبل يين جواب  ويدر ح ال سوايجاد  دهيد ! 

سوامت به صورت بسته که جواب آن به صورت  بلي و خير ودن از مطرح نم :  نکته سوم

   به عنوان مکال:خوداري نماييداست 

 

 1سواالِ شخصي

، سن ، تحصي ت ، محل تحصيل )  از زندگي خود بيان کنيد؟ ي لطفا  بيوگرافي مختصر .1

  (    اساتيد ، دوستان 

                                                
 سوامت از مباح  ازدواج استاد معمار منتظرين  زينش شده است   اًًبعض 1

 سوال باز سوال بسته موضوع

 چرا اين رشته را انتخاب کردي؟ آيا رشته تحصيليت را دوست داري؟ تحصيلي

 نظرتان در مورد ازدواج چيست؟ آيا براي ازدواج آماد ي داريد؟ فردي

 از اخ   فرديت کمي برايم بگو؟ در زمينه رعايت نکات اخ تي موفق بوده ايد؟ آيا اخ تي

 نظرتان در مورد توکل به خدا در زند ي چگونه است؟ آيا به توکل بر خدا در زند ي اعتلاد داريد؟ اعتلادي

 ست ؟نظرتان راجع به جريانات سياسي  کشور چي آيا جريانات سياسي کشور را دنبال مي کنيد؟ سياسي

آيا روابط خانواد ي شما بر اساس رحمت و  خانواد ي

  اشت است؟

 رابطه بين اعضا خانواده شما چگونه است؟

آيا حاضريد با اين شرايط اتتصادي من  اتتصادي

 زند ي را شروع کني؟

انتظار داريد براي شروع زند ي شرايط اتتصادي 

 چگونه باشد؟
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ق ي  ق دتي  تحل ين سوال به شما برايا)  د؟يسکونت داشته ا ين محل فعليا از ابتدا درهميآ .2

 يآنها سر يلتان حتما به محل سکونت تبليمراحل تحلو در د   ينما يم ينسبت به همسرتان کمک فروان

 (دهند  ير مييمحل خود را تغ مشک ت خاصي ل ياز خانواده ها به دل يرا بعضيد ؛ زيبزن
 يد ؟هستآيا شما دچار بيماري خاصي ) جسمي و روحي(  .3

ات ک ه در ش ما پنه ان    يخصوص   يدر صورت داش تن بعض   ) بدتان مي آيد ؟ يروحياتاز چه  .4

ده مشک تي را به وجود آورد؛ ، و ممکن است در زند ي آين است و درف ملابل نسبت به آنها تنفر دارد

 (نمائيد  يدر بر درف کردنشان م يبا دانستن آنها سع
؟ در زنتدگي چقتدر منطقتي هستتيد؟آيا انتقتاد پت ير        و زود رنج هستيد عصبي آيا  .5

 هستيد ؟

توان د   يو رفت وآمد م   ي) دانستن نحوه معاشرت اجتماع ؟شما چگونه است اجتماعيروابط  .6

   (دينما يارينده  تان يآ يدر زند   -نحوه صله رحم و      - يجتماعم روابط ايتنظ شما را در

  چه اندازه ع ر پ ير هستيد؟ ؟ واکنش شما در مقابل اشتباه ديگران چگونه است .7

ک ه   يدر ص ورت   -کن د رفت ار د رف ملاب ل خ ود       ين سوال به شما کمک ميبه ا يينحوه جواب  و)  

 به هرحال کسي که با او د يص دهيرا تشخ -د يکرده ا يشما اشتباه  مان او ا به يد يده يانجا  م ياشتباه

اشتباه کرده  زند ي مي کنيم ممکن است يک موتع کاري انجا  دهد که اشتباه باشد و بعد تبول کند که

چگونه خداوند در ب اره کس ي    ن تلويت کنيم   ببينيدااست  و عارخواهي کند   توبه پايري را در خودم

د حتي بامتر مي  ويد سيئات او را بخش يم اشته او را  تما   ناهان -د برخورد مي کند که توبه مي کن

چگونه انتظار بخشش خ دا را داش ته باش م ح ال آنک ه نم ي ت وانم از  ن اه            -تبديل به حسنات مي کنم

 (  پس ببخشيم تا خدا ما را هم ببخشد ديگران بگار 

وتتي که خطا کرد  به خ ود   داريد؟ خواهي قدرِ ع ر  هنگام پي بردن به اشتباهاِآيا  .8

م خط ا ک رد  از ف ردا    وينگويم ا ر بگ . بلبومنم که وظيفه من عارخواهي است و بايد معارت بخواهم

م خط ا ک رد  و ببخش يد     وي  و بگ  وکرد  بايد بر سوار من مي شوند و     نه اين حرفها نيست خطا رديگ

م که او هم اينگونه باشد مهمتر از همه اينکه من و همسر  به يبده شيوه را ياد اص  بايد به درف ملابل اين

  اعتراف کنا ر خطا کردي ياد بدهيم    مانهايبچه 
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    نيتد؟ ک چقدر شاداب هستيد و شادابي را در چه چيزهايي براي خودتان فتراهم متي   .9

 ير م اد ي  غ  يه ا و آرام ش   ياز لاات معنو يرا فلط در بگو و بخند بداند تا حد يشاداب يا ر شخص) 

ها  يمنشاء همه شادد غافل بود که يزد   نباير يم اشک ) شو ( يدور است   چه بسا انسان در مواتع شاد

ک فراوان دارد چ ه از  يآثار ن يمان ماهبيسد اينو يم يد مطهريشه  ن استيدر انس و وصل به ربّ العالم

ي و چه از نظر کاهش و رف ع  روابط اجتماعکو ساختن ي( وانبساط و چه از نظر نيد بهجت )شادابينظر تول

عوامل ايجاد نشاط در دين عبارت اس ت از :   1ناراحتي هاي ضروري که مزمه ساختمان اين جهان است  

 (ايمان، دبيعت، ورز ، شوخ دبعي،آراستگي، ازدواج، رفاتت، نظم و   

بيک اري ک ه    -ي در اصل مومن وتت فراغت؟ ) کنيد يم ياوقاِ فراغت خود را چگونه سپر .11

  البت ه در  کن د   يشناسد و بدان عمل م   يفه خود را ميرا او در هر لحظه وظيندارد ز -بخواهد تلف نشود

در روايات ما به انواع تفريحات زن و مرد مسلمان    هم مي نمايد ، مطالعه و  تفريحکار ،اين انجا   وظيفه 

   (اشاره شده است

نش دست خ ود   ااختيار زب همسر بايد سرّ نگهدار و د ؟يرازدار هست يتا چه ميزان در زندگ  .11

ان ي  مشک ت را به مشاور ام ين در م  - دنبر خانه بيرون انه رامسائل خ  «من هم همينطور باشيماخود» دباش

ت از ش وهر  يشکا يرا که از خانه خود دامن کشان برا يمن زن»  ند :يفرما يامبر اکر  ) ( ميپ -بگاارد 

 2 «دار  يم رون رود ، دشمنيخود ب

 

 مشترک ينده زندگيبه آ مربوطسواالِ 

    و يع ال  يه دف  يوتت  )  ؟ ديت نده خودتان در نظر گرفتته ا يآ يزندگ يبرا يچه اهداف  1

ک تفک ر  ي  پس مزمه  1انسان باشد ينيات زميل به هدف خللت و حين يده ال است که در راستايا

 ( بکشاند ياست که انسان را به بند  يريناب انتخاب مس

افراد با توجه سطح فکر وبينش خود جواب متفاوت مي دهند ؟)  چه اهدافي از ازدواج داريد  2

آن ه دف   صحيح به ازدواج يجهت ده يجز بلاء نوع نسل نيست ؛ اس   برا يغايت ازدواج چيز

                                                
 11انسان و ايمان    1

 111نهج الفصاحه   2

 اثر استاد داهرزاده مراجعه نمائيد  1تا1جهت اد ع بيشتر به جزوه هدف حيات زميني آد  جلسه  1
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رسيدن به آرامش ، تأمين غريزه جنسي ، توليد و تربيت پيروي از سنت پيامبر ) (، حفظ دين ،  :را 

 ( نمايد  يم يمعرف ، شکوفايي استعداد هاي دروني و     صالح لنس
معي ار   )ست ؟يچ يدر زندگ يو خوشبختت يموفق و مالک ن عامليبه نظر شما مهمتر .3

انس انيت اس ت  م که اي     کلي هر ارتبادي همسويي و هماهنگي آن با هدف اصلي انسان و کم ال 

همسر ما بايد ب ا اه داف م ا انطب ا       ه باشد  يعنيانتخاب همسر بايد با اهداف عالي ما مطابلت داشت

  (داشته باشد

رعايت دين داري و تل وا  ،ملي د ب ه     ) چه صفاتي را براي همسر آينده تان الزم مي بينيد ؟  1

 ( انجا  واجباتي همچون نمازو     ، عاتل بودن ، بانشاط بودن ، منظم بودن و     

توتع حرکت در مس ير کم ال ) انج ا  آنچ ه      بهترين) توقع شما از همسر آينده تان چيست ؟ .5

  (دين مي خواهد( و فراهم نمودن زمينه هايي براي کمال همسر خود است 

خواه د ب ا    يهرچند انسان م  ) تان مهم است ؟يخانواده همسرتان چقدر برا يافکار م هب  2

 يشرعت بعض از نکات يهمسر و عد  رعاعد  توجه به رفتار خانواده  يکند ول يهمسر خود زند 

  (کشاندو رکود ب يرا به سرد يزند  تواند  ياز درف خانواده م

 ده ش وند  ي  ا ر دو نف ر ه م عل   يدر هنگا  خواستگار) تا چه اندازه بايد باشد؟ ه ينظر شما مهربه   1

ه ب ه عن وان   يد توجه داشت مهريند   باينما ييط مطلوب راهنمايدن به شرايرس يتوانند خانواده خود را برا يم

 يار ازدواجها که برايه بسچ؛  يادامه زند  يبرا يجاد محبت است نه ضمانتيا يوهر به همسر خود براه شيهد

مهر خود را ح  ل   ين زند ياز ا ييرها يد که زن برايرس ييکار به جا يش دادند وليه را افزايمهر ،ضمانت

د ) عند المطالبه( حال ب ه ج وان   د فراهم کنيه را هر موتع زن خواست شوهر باينکه مهريگر ايکند   نکته د يم

و نکته آخر  پس چرا ميزان مهريه را دوري تعيين کنيم که نتوانيم بپردازيم رفته!؟ يداده و ک يند کي و يم

ه آن ان ک م   ي  نموده ک ه مهر  يمعرف ين زنان را کسانيبهتر )ع (تيوجود دارد که اهل الب ياديات زينکه روايا

م ت ا جامع ه   يگ ران باش   يد يم ما الگ و يکن يسع  -ف اهل دين بيشتر نباشدحداککر مهريه به اندازه عر -باشد 

   (اص ح شود 

سعي کنيم هزينه )  چگونه است؟ يمراسم عقد وعروس ينظر شما در موردنحوه برگزار  1

بيهوده خرج  آرزو هاي زود  ار خود نکنيم ؛ غالبا مجالس عروسي به دليل ي ک  ،  را يزيادهاي 

رتم ل به مجلس  ناه مي  ردد   آيا حيف نيست شروع يک زند ي با  ناه دست نبودن فاميل تبدي
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)ع( ،يا و مولودي اهل البيت باوتارمستحب است وليمه و غااست که آن را مي توان  آنچه؟1بخورد

   (و   تهيه ديد  شادي هاي ح ل ديگر

خ انواده  فرزنداني که وابس تگي ش ديد ب ه    ) د؟يهستگر يد يدر شهر ها يزندگآيا حاضر به   1

خود دارند ممکن است در اين زمينه نتوانند ب ا همس ر خ ود کن ار بياين د و در بعض ي از مراح ل ب ا         

زن د يتان وظيف ه اي باش د ت ا در      ،مشک تي روبرو شوند  البته سعي کنيد در تمامي مراحل زند ي

  (آرامش مز  را داشته باشيد  ، جاهمه 
واکنش شما نستبت   ؟صادي چگونه باشد انتظار داريد براي شروع زندگي شرايط اقت  10

م يفرامو  کن   يکنون يايدن يد در زند ينچه که نباآ) ؟چگونه است يزندگ يکمبود ها به

  لاا با انجا  وظيفه و ت   ملدرات ن است که راز  خداست و رز  هرکس مشخص شده است يا

 ياتتص اد  يکمب ود ه ا   يفاز در  2ما برايمان از همان دريچه اي که او مي خواهد جاري مي  ردد 

 ياست وبا ت   همسر وصبور بودن درف ملابل وکنترل خواسته ها  تابل حل وتم ا  ش دن   يملطع

 (شود   ي)تجمل  رايي( نمها  کرد اما با برج يتوان زند  يبه تول معروف با خرجها ماست 

) در هرکج ا ک ه زن د ي    چيست؟  مشترک با خانواده همسرتان ينظرتان درمورد زندگ  11

انجا  مي شود بايد احترا  به خانواده درفين رعايت   ردد   ش ايد در ش رايط ام روزي و وض عيت      

 ياتتصادرشد تواندباع   يم؛ بودن در خانه پدر  باشدمسکن تهيه خانه يا اجاره نشيني بسيار دشوار 

 د زي اد برخ ور  ارتب اط و زيرا  است جدا بودن بهتر  ؛  )هرچند ا ر کسي توان مالي داشته باشد شود

و   -عيوبي که داشتن آن براي هر فردي ممکن اس ت    -عادي شدن روابط ، توجه به عيوب باع  

 (   در اين سوال ميزان اداعت پايري زن  نيز مشخص مي  ردد  ردد  يشکسته شدن تداست ها م

تر باشد  يکه هرچه زمان علد دومن تجربه نشان داده) ؟ مقدار بايد طول بکشدچه  عقدزمان  .12

توجه به مشک ت دو درف بيشتر و درنتيجه اثرات مخربي در زند ي آينده ايجاد خواهد نمود   در 

ل اا بهت رين    صد تابل توجهي از د تها مربوط به کساني است که دوران عل د د ومني داش ته ان د     

 (ماه تا  يکسال پيشنهاد کرده اند   2مدت علد را 

                                                
راسم علد و عروسي خود را دوري بر زار کنيد که بتوانيد اما  زمان)عج( را به شخصي نصيحت مي نمود : م 1

 مجلستان دعوت نمائيد  

 براي اد ع بيشتر در اين زمينه به کتاب جايگاه رز  در عالم هستي نوشته استاد داهرزاده مراجعه نماييد  2
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از مش ک ت خ انواده ه ا     يام روزه يک   )شتد ؟  به نظر شما ميزان جهيزيته چگونته بايتد با    .13

باش د  آنچ ه مه م     يه برايش ان م   يمورد و وَهمِ خانواده ها در آبرو آوردن جهيز يب يها يسختگير

بسياري باشد   يم يشروع زند ي است و بيشتر از آن تجمل  راي يبرا  يه  وسائل ضرورياست ته

را با مشک ت فراواني روبرو کرده و بعض اً  از خانواده ها به دليل فرهنگ غلط موجود زند ي خود 

براي حفظ آبرو خواستگار دختر خود را رد مي نمايند  دو درف بايد فرهن گ تف اهم را از ابت داي    

 ( زند ي ايجاد کنند دختر در مهريه وپسر در جهيزيه سختگيري ننمايد 
 

 اصالحخدا رابطه او و مردم را  کند اصالحرابطه بين خود و خدا را که  يکس:)ع( يحضرت عل

  را اصالح خواهد نمود.او  يياير دنوخداوند امامر آخرتش را اصالح کند که  ي؛ وکسخواهد کرد
 (982ص55وسائل الشيعه ج)
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 طرفين به خانواده مربوطالِ اسو
 يومورد اعتماد محل ،ساده واينکه ک ار  ي)مردم؟ستونه اگچخانواده شما  ياجتماع روابط  1

 به کار ديگران ندارند، اهل صله رحم ورفت وآمد با فاميل وديگران و      (
، اهل تفريح  ي، خشک، معمولبا وتارخونگر  ، ) ؟ يستچخانواده شما بارزترين روحيه ي   2

ممک ن   م بر آن خ انواده اس ت؛ ک ه   ات و فرهنگ حاکيمتناسب با روح ياعمال و رفتار هر خانواده ا،     

؛ لاا شناخت اين روحيه ها براي شروع  بشودباع  تنش و برخورد درفين  ياست وجود اخت فات فرهنگ

  يک زند ي مشترک مز  و ضروري است  (

 اکک ر در  ين  يا  دستورات دجد به انيمل)؟استخانواده شما چقدر ميزان تقيد به م هب در  1

 مکل نماز وروزه و     ( يادعبنه ها نه فلط مسائل يزم

از  ي) در بعضخانوده تان مهم است ؟ يچقدر برا يد بودن شما به دستوراِ م هبيمق  1

ن زم ان  ي  د در اي  آ يل کوتاه م  يخود به هر دل يماهب ياز دو درف از آرمانها يکيموارد بعد از ازدواج 

را  زن يا مردوثر است ، و کمتر ار ميبس ير رو  زند ييدر تغ ، خانواده خود فرد يهدايت هاکمک ها و 

 (سازد   يروبرو م يبا برخورد چالش

و  يرا يهرچل در آزاد ) ؟حتد استت   شما در خانواده تا چته ميزان آزادي راي و تفکر   5

کمت ر  خ انواده ه ا    يدخالت هاتبعاً دو درف کمتر و  ير منطليغ يشتر باشد وابستگيشه دختر و پسر بياند

 ( تيد و شرط نيست   يب يالبته منظور آزادخواهد بود  

 ير منطليغ يبستگواهر چلدر )  شما به خانواده)پدر و مادر( چقدر است؟ يبستگوازان يم  2

 يم   ب ا بح ران رو ب رو    را ياً زن د  بعضشده  و شتر يفرزندشان ب يشتر باشد دخالت خانواده ها در زند يب

 (ند کن

ميزان دخالت )ه است؟چگون شما يزندگ برخورد با مشکالِپدر و مادر شما در واکنش .7

 ردد  البته توجه داشته باشيد اين سوال و دو سوال تبل  يخانواده در اين سوال مشخص م يغير منطل يها

      د رف ملاب ل آش نا     يدر يک راستا درح  رديده و توجه به نحوه پاسخگويي ش ما را ب ا تن اتض  فت ار    

 (  نمايد يم

ل اينکه مادران وظيفه تربيت فرزندان را ب ه عه ده   به دلي) مادرتان چگونه است؟ رابطه شما با   1

   (شبيه استبيشتر بخصو  دختران به مادر  رايش روحي فرزندان  ؛ دارند
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تاع دتاً در  ) گونته استت ؟  چميزان ارتباط و محبوبيت شما و خانواده تتان در فاميتل     1

در  دن ف رد و خ انواده  ب و  انتظار محبوبها خانواده متفاوت حاکم بر يفرهنگ هاشرايط کنوني جامعه و 

هرچه محبوبيت فرد و خانواده ش ان بيش تر باش د از همس ر ه م انتظ ار       نزد همه اتوا   امري مشکل است   

آداب اس  مي همچ ون ص له رح م ،     بايست خ ود را م ودب ب ه     يمفرد لاا ؛ وجود دارد  يبشتري همراه

توان د ش ما را از    گويي به اين سوال مينحوه جوابالبته    نمايدبرخورد منطلي، امربه معروف صحيح و     

 ( ميزان منطلي بودن همسرتان آ اه سازد

 

 

 

 

   يسواالِ اقتصاد
 کدام است؟ يشروع زندگ يبرا يبه نظر شما ضرورياِ اقتصاد .1

 ؟(ي) اعم از شغل يا فعاليت اجتماعست يرون از خانه چينظر شما در مورد کار کردن زن ب  2
خود دور نشوند  حال ا ر کار ک ردن زن ب ا    ياصل فهيال برسند که از وظتوانند به کم يم يزن و مرد وتت

تربي ت فرزن د، م ديريت    ب ه   يلطم ه ا  -و    ، تناسب با روح زن  يرعايت حدود شرع -ت نوع شغليرعا

از مشاغل بارعايت وظيفه خود،   يالبته حضور زن در بعض  ب مانع است وارد نسازدو    يشوهر دارمنزل، 

 (  همسر خود فراهم نمايد  يبايست زمينه آن را برا ياست و شوهر هم م واجب کفائي

د تناعت از ديد اه درف ملابل معنا يالبته با )د ؟يو قناعت هست ييچقدر معتقد به صرفه جو  1

 يکه در خان ه پ در از تمک ن وپ ژه ا     يدارد چراکه دختر يت ويژه اياهم يمسلماً کفويت اتتصادشود   

    در دبل ه پ ائين ت ر ت رار دارد ب ا مش ک ت و        يک ه از لح اا اتتص اد    يبا مرد يند برخوردار بوده در ز

روبرو خواهد بود تناعت و صرفه ج ويي در تع ديل توتع ات و تجم ل  راي ي و           ياتتصاد يها يسخت

 ( نمايد  يم تابل توجهيکمک 

مادي  رايي  ميزاناين سوال  با)ت کند؟يرا رعا يد خانه چه نکاتيد همسرتان در خريليما  1

 ( ردد  يه همسر به اضافات وتجم ت مشخص مجوتو 

شما را ضمانت کرده و شما را به اعمال و  ي)ع( :  خداوند روز يحضرت عل

 (114.) خطبه کردار خدا پسندانه امر کرده است
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   يسواالِ فرهنگ
           ؟يد؟ در چته دانشتگاه  يت ل داريا قصتد ادامته تحصت   يت الِ شما چقدر است؟ آيتحص  1
تحصي ت همسر ا ر او را از وظايف خود نسبت به خانواده و کمال خود باز ندارد اشکالي ندارد نکت ه  ) 

  هزين ه ه ا   1»کنند از سه جهت است  يکه درفين در بح  تحصي ت پيدا م يمشک ت عمده ديگر اينکه

 کنيد  يسع« با شرايط خانواده  ي  متناسب بودن رشته تحصيل1دور بودن محل تحصيل     2تحصيل همسر  

 (رده تا به توافق مز  دست يابند معين ک موارد فو از همين حام موضع خود را نسبت 

مطالعتاِ شتما اغلتب در چته      بيشتر از چه شخصيتهايي ؟ ؟العه هستيدمط چقدر اهل   2

تم ا  وت ت خ ود را    مک  شخص يتي ک ه   ) د؟يکن يمطالعه م يبوده است؟ چه مجالت يينه هايزم

تفکر دتيق  يانسان برا است ينگرول مي کند بيشتر  رفتار سطحي اجدحل مج ت ورزشي ،  صرف

 1(شده دارد   يبرنامه ريز يمطالعاتنياز به يک سير  يمتناسب با روح انسان

ب ه ه ر   )  چه برنامه هايي؟؟کنيد يمتلويزيون  يتماشااز وقت خود راصرف  چه قدر   1

 2!(اندازه تماشاي تلويزيون بيشتر باشد به همان اندازه تدرت تفکر پائين تر است

ص متورد  اشخخود انتخاب کرده ايد؟ا يچه شخصيتهايي را به عنوان الگوي فرهنگ  1

        ب ه ش ما کم ک     ون ه س والها     ني  ا ج واب )  هستتند؟  يل چه کستان يو فام جامعهشما در قبول 

پخش »ناحيه شخص ملبول يا الگو د ازيکن ياحساس م يدر همسرتان به عنوان مشکل اساس آنچهکند يم

 (ماييدنبدون برخورد مستليم آن مشکل را اص ح  «از نصايح و    ي، استفاده حضوريسخنران

 

 

 

 

 

                                                
 از مجموعه راه روشن مراجعه فرماييد « اص ح خيال  يبرا يمطالعه ملدمه ا» جهت اد ع بيشتر به جزوه  1

نوش ته ني ل پس تمن    « زند ي در عيش م ردن در خوش ي  »  و« يزوال دوران کودک» يهاجهت اد ع بيشتر به کتاب 2

 ترجمه سيد محمد صاد  دبادبايي مراجعه شود 

 ديو عبادات فرد توجه نکن يطوالن يشناخت افراد به سجده ها يبرا :نديفرما يم (ع)حضرت علي 

 ديافراد توجه کن به عهد يو وفا يو امانت دار ييراستگو بلکه به
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  يالِ م هباوس
خدايي )جايگاه دين در زندگي کجاست؟چقدر دين در زندگي مي تواند موثر باشد؟  1

را ف راهم مکن د دين مجموع ه     يطيدن انسان به کمال خود ش را يرس يکه حکيم و خالق انسان است ، برا

خ ود ک ه    يص ورت اص ل   يزند  يباشد  وتت يکامل انسان از خود م يبهره مند يدستورات خداوند برا

 (وارد شود  يزند  يعرصه ها يکند که دين تمام يرا پيدا م -يخداخواه - يهمان بند 

مقلد چته  نظر شما راجع تقليد از فقيه چيست ؟ چقدر به احکام ختود آشتنا هستتيد؟     .2

  کسي هستيد؟

 يعنيبدون توکل  يزند )تا چه حد است؟ توکل به خدا در زندگي  به نظر شما جايگاه  .3

جايگاه خود در عالم هستي   کسي که به خدا توکل م ي کن د ت وي ت رين م رد  ب وده و          کردنفرامو

ع المم ک ه او را در    هيچگاه در کارها اضطراب و يأس او را فرا نمي  يرد ؛ زيرا توجه به خاللي حکيم در

يط همه حال کفايت مي کند، پشتوانه اي تما  نشدني و اميددهنده است  البته مزم ه توک ل رعاي ت ش را    

 (است  يو اجتماع يفرد يتوکل در زند 

 باشد؟ يشما مهم م يبرا زانيچه مبه م هب همسرتان  يپايبند  .4

 ؟آيا مقيد به نماز اول وقت هستيد .5

تداخل ومزاحمتت  در صورِ  د ؟يکن يشرکت م يزان در مراسماِ م هبيتا چه م .6

 ؟ دانيد يشماکدام يک را ارجح م يشخص يبرنامه ها با زندگ

بتا   يتا چه ميزان بر پايه تحقيق و عقالنيت استوار است؟از چته طريقت  ما اعتقاداِ ش  1

در هر زمان بخصو  امروز که آخرالزمان ناميده مي شود نياز ب ه  ) اصول دين خود آشنا شده ايد؟

اعتلادات محکم و عميق مزمه يک زند ي ديني است  هرچه انسان شبهات را بردرف نمايد ش يطان ک ه   

  مضاعفي آمده ناميد مي شود   حضور در جلسات فکرو انديشه ، سير مطالعاتي مي در آخرالزمان با ت 

 (تواند انسان را به اين مهم رهنمود سازد 

 ؟ارتباط داريدچقدر با قرآن  .8

           رعايت حجاب را تا چته انتدازه ضتروري متي دانيتد؟ تتا چته حتد آن را رعايتت           .9

  1چيست؟ مي کنيد؟دليل آن

                                                
مراجع ه  مجموع ه راه روش ن (    1جهت هرچه محکمتر نمودن عليده خود به جزوه حجاب ت اج بن د ي ) ش ماره     1

 فرماييد
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   1سياسيسواالِ 
 يک ه انل  ب را دارا   يآن دس ته از اف راد  )چيستت؟  يبرداشت شما از جريان انقالب استالم  .1

       تفس ير  د؛ انل  ب را آم اد ي م رد  جه ان ب راي ظهورام ا  زم ان)عج(       ننيب يدر نظا  احسن م يگاهيجا

، ف تح  واتع ه د بس، کودت اي ن و ه     -مي نمايند   امدادهاي غيبي که مداو  اين انل ب با آن روبرو ب وده 

  (خود شاهدي بر اين مدعاست -خرمشهر، دفاع ملدس و    

 شت انقالب اسالمي برايتان مهم است؟وتا چه ميزان سرن .2

اومًحک م خ دا   ) نظرتان در مورد نحوه حکومت کشور و شرايط موجود کشور چيستت؟  .3

م اع  بهت رين ص ورت ي ک اجت   حکومت کند  يهمه جانبه و بدون نلص است   ا ر حکم خدا بر جامعه ا

انساني خواهد بودو اينکه حکم خدا چِست نياز به معصومين )ع( داريم  ولي بهت رين نح وه حکوم ت در    

 (زمان غيبت حکومت فليه يعني کسي که عمر خود را براي يافتن حکم خدا مي  اارد؛ است 

      بهت رين انس انها ح ق    ) ؟داريتد  يهمستوئي بيشتتر  سياسي کشور  اِجريانيک از  کدام با .4

ت اف راد  يمطمئن تر ين آنهاست   چپ و راست و    هرکدا  که حق بگويد در همان مسئله حلند  رمدارت

 (بلکه در تبعيت از وميت باشندهستند که اصول  را و نه محافظه کار  يدر انل ب کسان

 

   يخواستگار يضرورسواالِ 
 د ؟يخود دار يفردا ياز زندگ يچه توقعات  1

 د؟يدار نده خودياز همسر آ يچه توقعات  2

 ست؟يشما چ ين آرزويبزرگتر  1

                                                
در کل شايد سوامت سياسي آنلدر اهميت نداشته باش د ؛ لک ن ا  ر زن و ش وهر از لح اا م نش سياس ي ب ا ه م           1

ساز اري نداشته باشند در عرصه هاي  ونا ون احتمال تضاد فکري و خداي ناکرده داخل نمودن اين جريانات در 

نکته را فرامو  ننماييد يکي از نش انه ه اي م ومن واتع ي      روابط زناشويي موجب بروز اخت ف مي  ردد  البته اين

آشنايي با زمانه خود و جريانات متداول جهان است   لاا يکي از ارکان بح  انتظار اما  زمان )عج( ش ناخت وض ع   

 موجود و ناراحتي از آن مي باشد و اين مهم جز با تفکر و دتت در شرايط زمانه به دست نمي آيد 
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 ار موثر است:يدن به همسر مطلوبتان بسيرس ير برايتوجه به نکاِ ز
 

کلي دي در ت امين س عادت دني ا و آخ رت انس ان دارد  انس ان ا  ر          خودشناس ي نل ش  :  نکته اول

 را نشناسد ,تدر و تيمت خود را نمي داند و خود  را مفت تلف خود  را نشناسد و تواي خود

براي نفهمي و جهالت يک شخص همين ب س ک ه   : » فرمايند  مي )ع(يحضرت عل نمود؛خواهد 

وتتي خود  را نشناسد تما  کارها و اهدافش در مجراي انس اني   چون انسان«  خود  را نشناسد

کن د و   يم  به عنوان ايده آله اي زن د ي خ ود انتخ اب     انسان را  چه بسا اموري  انجا  نمي شود

امور و کمامت در وات ع کم ال مي ق و واتع ي انس ان       داند که اين يمال خود  کمامتي را کم

  . نيستند و عامل خوشبختي نخواهند بود

ش کوفايي آنه ا    تامين سعادت مستلز  اين است که انسان استعدادها و تواي خود را شکوفا کند و

بر شناخت م ي توان د    بقنيز بستگي به شناخت آنها در درجه اول دارد  بعد از شناخت با عمل منط

  .آنها را شکوفا کند تا به سعادت ابدي برسد

  راساس آن استعدادها باشد ب همسر انتخاب تا شناسيمخوب ب خود را  ياستعداد هاپس 

 يو به دست آوردن يک ديد اه و آم اد    بعد از مطالعه دتيق جزوه ميکن يشنهاد ميپ:  نکته دوم

 يدر جلس ه خواس تگار  ؛ و نم وده   يدس ته بن د   اهمي ت زان ي  سوامت را بر اساس ممناسب  يذهن

بي ان   يا مکاتب ه ا ي   يا بص ورت تلفن   ي   ديگردر جلسات  توانيد يمه سوامت رايبل  د ييمطرح نما

 د  يينما

نيس ت   % 100هيچ کس براي م ا   :جا شد در انتخاب همسر نبايد دچار سختگيري بي:  نکته سوم 

شترايط متورد نظتر را در طترف      بايد اکثتر  ل ا  .نيستيم  %010 به اين دليل که ما براي ديگران

بسياري از کمامت را بايد در جريان زن د ي ايج اد ک رد        .مقابل جستجو کنيم نه همه شرايط

آن بايد ببينم جوهر اين کمامتي که من مي خواهم در د رف هس ت ي ا نيس ت؟ ا  ر هس ت        من

  .کانون خانواده به آن خواهند رسيد وتت در

فرسوده، خسته، ملايسه  ر،بدبين و     و او را در انتخاب با ختگيريهاي بيش از حد غالبا افراد را س

و مشک ت ديگر مواجه مي سازد  نبايد فرامو  کنيم سه اصل مهم در انتخابمان ايمان ،  وسواس
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 به مراتب فرادابه تن دادن به  مجبوررا ختگيريها غالبا افراد اخ   نيکو و اصالت خانواده باشد  س

 پايين ترمي کنند   در سطح

 

 

 

 
 

ن دو رکعت نماز بخوانن د و  امستحب است که تبل از تعيين فردي براي ازدواج آتاي:  چهارم نکته 

اللهم إني أريد أن أتتزوج  » : و اين دعا را در ادامه بخوانند 1از خدا دلب خير کنند)استخاره( بعد

أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن برکة و فرجا و  فقدّر لي من النساء أعفّهن

 «تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي قدّر لي ولدا طيبا

 

د ؛ حتم اً از مش اور   يبرس   يجه ايط درف ملابل به نتيد در شرايکه نتوانست يدر صورت:  نکته پنجم

ن دس تور  يد  به ايديط خود نديشراکه فرد را مطابق با  يد   در صورتيکمک بگير ينانيمورد ادم

ک ه چي زي را    ا ر بند ان موتعي « لم يکفروا و لم يضلوا الو ان العباد حين جهلو وقفو»   د :يعمل کن

و ن ه   ؛توت ف کنن د   نمي دانند و آ اهي درستي ندارند و مساله برايشان کام  روشن نش ده اس ت  

 .کافر مي شوند و نه  مراه مي شوند

د ا ر م کتان خدا باشد و به او ي فتن را داشته باشيد  مطمئن باش« نه » جرأت  از موارد يدر بعض

 تتان خواهد کرد  يط کفايد در همه شرايد داشته باشيتوکل وام
 

 ياستخاره جايي درست است که انسان از لحاا تحليلات ، سوال و جواب خواستگار نکته ششم:

مطل وب را ب ا    يم زن د  يمعنا باش د   مواظ ب باش    ص دهد و دو دل به تما  يو مشاوره نتواند تشخ

                                                
اس تخاره اي ک ه    آن د ن ه ورپ يش بي ا   يمانبرا را ناهم استخير ها هرچ خداوند يعني: اره در اينجامنظور از استخ 1

البته خانم ها هم مي توانند اين نماز را بخوانند ولي چون سوال کننده از حضرت مرد بوده لاا  . است عرف مطرحدر

 ضمائر به صورت مون   بيان شده است  

شويم الزم است به عيوب و  براي اينکه از سختگيري در انتخاب همسر رها

 کنيم.کمبودهاي خود توجه 
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ن و ي  که ازد يهنگام: »  مي فرمايند رسول اکر ) (م   ييخراب ننماخود جاه نه  يوسواس ها

زمين را فتن ه و  د ينگونه نبوديد و ا ر ايد ازدواج را فراهم کنيبود يراض يخواستگار يامانت دار

   1«فساد هاي بزر ي فرا خواهد  رفت

زمان خودش انجام شود ل تي که  ازدواج يک طراوِ و يک ل تي دارد که بايد در م:نکته هفت

حت ي   ايجاد مي شوددر اين دوران  اين کششي که برد!!! از بهار مي شود برد شايد در پاييز نتوان

حتم ا ب راي    م ک ه از دوران نامزديت ان  ياثرات معنوي خوبي هم دارد   به دوس تان توص يه م ي کن     

تب ارک و تع الي    ان استفاده کنيد  حال ا ر آد  بفهمد که معشو  اص ليش خداون د  مسائل معنويت

ن فرد دوس ت  يزده به اندازه ايکه د  از دوستيش م ييخدا) است ، معناي عشق به خداوند را مي فهمد

 . عشق مجازي راهي است براي رسيدن به عشق حليلي .(را تحمل کندنداشته که نتواند در فراتش 

که مي فهمد حال عاشلان خداوند چگونه است شب خوابشان نمي برد ، از خواب است  آن وتت

مي ايستند و عبادت مي کنند   چرا حوصله شان از عبادت سر نم ي رود ؟ خ ود    به نماز  مي پرند

کسي ک ه فک ر م ي کن د      ويد  دروخ مي:..... کاب من زعم انه يحبني فاذا مي فرمايد : خدا

ي ه ادي د  لاح  ب ه  ت ا    وي د :  به موسي مي . را مي رسد مي خوابدوتتي شب ف ،است عاشق من

  ؟ د، چرتش بگير دعاشلي پيش معشو  خود  خوابش ببر

موتع ها  بعضي ود   ن کشيده مي شآبه سمت  دکن به  چيزي فکر مي کسي که زيادنکته هشتم : 

دي دن ي ک    با ،با يک تبسم ،يک نگاه با ،با يک تصادف ،شوخي با يک ،حرف ساده با يک

 ،تفک ر   ،ع ته وعشلي بوجود ا ر بيايد ک ه ب دون ش ناخت    ،با چند کلمه چت کردن، چهره زيبا

خ انواد ي د رف    واجتم اعي   ،اعتل ادي   ،فکري  ،تحليق و سنجيدن جوانب مختلف شخصيتي 

 تعل ني  و  د  رد ايج اد م ي    ع ت ه  کم کمو به آن مشغول شده ذهن  خود به خود د؛ملابل باش

           و هدرک  و ک ور  ک  ر  او غي ر عل ن  ي انس ان ر   منط  ق ب ي  ةعش ق و ع ت   ک ه اي  ن    ودرکن ار م  ي  

    دبينب ارها  واتعيت  اارد ينم

                                                
 112 101بحار امنوار ج 1
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 بود يبود            عشق نبود عاتبت ننگ يرنگ يعشق هايي کز پ

 

 : درد دل

م ن  . نباشم م ، دنبال دل خود هم   خود نخواهيعني من در کانون خانه ، خدا بخوا خدا خواهي :

   چه کسي م ي توان د م را در    دمرا به خدا نزديک کن دناي مي توسکچه در انتخاب همسر ببينم 

فرمودند ا  ر   )ره(چون هدف من رسيدن به کمال است   حضرت اما ؛  نمايدمسير کمال کمک 

ک ه  نيا  چرا ؟ براي اين ک ه هم  ودپيغمبر با هم يکجا جمع شوند با هم دعواشون نمي ش هزار 121

 ان راهم   وي د و م ي    )ع(موس ي  را ه م  ناهم   وي د؛ م ي    )ع(ن وح  ان راهم   ويد  مي )ع(هود

  ا ر من خ دا را بخ واهم و همس ر  ه م      کنند همه يک افق را نگاه ميويد!! مي   )ع( عيسي

          چ ون او  ک نم؟! کنيم  اما چرا من ب ا همس ر  دع وا م ي      خدا را بخواهد ما با هم برخورد پيدا نمي

پدرسامري ، نه زن س امري و ن ه فرزندس امري   اس         م خود   نهوي  من مي ،خدا ويدي  م

 درا  ر   اس ت   يخ دا س امر  وتبول دارد و آن حق سامري  هيچيک را تبول ندارد  يک چيز را

ي ک دخت ر و ي ک پس ر از دو      ودم ي ش    ر  مگ رددمشک ت حل مي  ودنه ها حق سامر بشاخ

بعض ي موات ع س ر خيل ي م وارد جزئ ي ب اهم         با هم اخت ف نداشته باش ند ؟  خانواده به هم برسند

که من نخ واهم ح رف خ ود  را ب ه کرس ي       اخت ف پيدا مي کنند   دبيعي است   مهم اين است

ح ق س امري    را اين حق را پيدا کنيم بگويم تا م ه من بگويد  ار د   او نظر هنخوا همبنشانم او

 نگاه کنيم و به به بلنداي ابديت خودمان ما بايد به  و خدا خواهيدينداري  فلط   پسويندمي  

ابديت نگ اه کن يم  م ا ب راي آين ده ه اي احتم الي م ان ت ش هاي           مان نيز به بلنداي همسر آينده

 براي ابديت و آخرت که تطعي است بايد محکمتر باشيم و بفکر باشيم   فراواني مي کنيم   حال

 
 

                          مي مراحل زندگي بتوانيد انتخابهايي به وسعت انشاء اهلل هميشه در تما

 ابديت )دنيا و آخرِ( بنماييد .
 جمع آوري:

 سيد محسن موسويان 
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 86تابستان 


