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میان دختران و پسران و نیاز به انس،  «همدلی»جهانی و شوق « تفاهم»امروز ضرورت شاید هیچ گاه به اندازه 

عشق، محبت و وحدت در زندگی مردم دیده نشده باشد. این رشد و تحول عمومی، روند تکاملی و حکیمانه 

 های فراوانی را برای اندیشمندان دارد.کند و پیامنش را اثبات میآفری

های آن بیشتر شود، همراهی با کاروان عاشقان زیبا و چالش هر قدر شناخت جوانان از این تحول و شکفتگی

 تر، پویاتر و برخورداری ایشان از سالم الهی بیشتر خواهد شد.تر، محرکتر، جذاببرایشان روشن

با استعانت و استمداد از عنایت هدایتگر و شوق انگیز الهی، برآنیم تا: ضرورت ازدواج، هنر عشق بنابراین 

ورزیدن و ثمرات همسرداری را، برای شما جوان عزیز مطرح کنیم و چگونگی انجام ازدواج سالم و مراحل، 

حی و زیبایی و شفافیت تجربه مراسم، مسائل، موانع و انحرافات احتمالی آن را بر مبنای منطق عقل و نورانیت و

 به تصویر درآوریم؛ ان شاء اهلل.

 

 امروز.سالم به عاشقان 

 آفریده شده است،« زوج»هرچند که از ابتدای آفرینش، همه چیز 

 ای، رفتاری طبیعی و زیبا است،هر پدیده« گزینیجفت»و هرچند که 

 داند،می« حرکت و تحول دائمی»و هرچند که فیزیك، جهان را در 

 گوید، سخن میمیان عناصر « پیوند»و هرچند که در شیمی، هر حرکت و فعل و انفعالی، از نوعی 

 داند،ها میپدیده« تکامل»شناسی، ثمره زوجیت را و هر چند که زیست

 اند،و در کنار هم آفریده شده« برای هم»و هر چند که از آغاز پیدایش انسان، زن و مرد 
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به  میان دختران و پسران و نیاز« همدلی»جهانی و شوقِ « تفاهمِ»گاه به اندازه امروز ضرورتِ اما شاید هیچ

 انس، عشق، محبت و وحدت در زندگی مردم دیده نشده است. سالم الهی بر عاشقان امروز.

کند و پیام های فراوانی را برای این رشد و تحول عمومی، روند تکاملی و حکیمانه آفرینش را اثبات می

 اندیشمندان دارد: 

ذلِكَ لَآیاتٍ   لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فیوَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً»

 1« لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون

های آن بیشتر شود، همراهی با کاروانِ عاشقان هرقدر شناخت جوانان از این تحول و شکفتگی زیبا و چالش

 شان از سالم الهی بیشتر خواهد شد.و برخورداریتر و پویاتر تر، محرکتر، جذّاببرایشان روشن

 بنابراین با استعانت و استمداد از عنایت هدایتگر و شوق انگیز الهی، برآنیم تا:

 «ضرورت ازدواج»

 «هنر عشق ورزیدن»و 

 « ثمرات همسرداری»و 

ل و موانع و را برای شما جوان عزیز مطرح کنیم و چگونگی انجام ازدواج سالم و مراحل و مراسم و مسائ

انحرافات احتمالی آن را بر مبنای منطقِ عقل و نورانیت وحی و زیبایی و شفافیت تجربه به تصویر 

 اهلل تعالی.شاءدرآوریم. ان

 «ازدواج»و « عشق»فصل اول: ضرورت آموزش 

 سعادت و خوش وقتیفصل دوم: 
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 چرایی ازدواجفصل سوم: 

 نقش خودشناسی در ازدواجفصل چهارم: 

 ازدواج در ظهور و حضورنقش فصل پنجم: 
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