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میان دختران و پسران و نیاز به « همدلی»جهانی و شوق « تفاهم»به اندازه امروز ضرورت  گاهشاید هیچ

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

 های فراوانی را برای اندیشمندان دارد.کند و پیامرا اثبات می حکیمانه آفرینش

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

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

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

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

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

 شفافیت تجربه به تصویر درآوریم؛ ان شاء اهلل.

دانیم که جوانان، تشنه مهر و محبت توجه و احترام و فضا و روابطی متفاوت با خانه و مدرسه و جامعه می

همه پندارند که زوج مناسبی با بینی، گاه میبینی یا خود بزرگهستند. آنها در اثر رؤیاها و توهمِ خود کم

اندیش و ظاهرنگر و از شأن خود غافلند که های مورد نظرشان، هنوز به دنیا نیامده و گاه آنقدر سادهویژگی

پندارند هر دختر و پسری که به نحوی چشمشان را بگیرد، با هر شرائطی، تنها یار و غمخوار و همسر می

 مناسب آنها برای رفاقت و زندگی است. 

ر حالیکه مدعی هستند که هرگز تحت تأثیر احساساتشان نیستند، اسیر نگاه خود یا و باالخره غالب جوانان، د

کنند مادر یا خواهر و یا دیگران هستند. آنها، معموالً کاخ رفیع ازدواجشان را بر نگاه و هوس و ظاهر بنا می

ود در انتخاب، ابراز نمایند و پیوندشان را ناموفق معرفی و از عملکرد خو گاه خیلی زود، ابراز پشیمانی می
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دانند. زمانی که گرفتار قهرهای کنند. جالب اینکه آنها و والدینشان، غالباً دیگران را مقصر مینارضایتی می

شوند، علتش را عدم تفاهم و آن را اشتباه و بدشانسی و گاه اصل طوالنی و پدیده زشت و شوم طالق می

 نامند. ازدواج را دیوانگی و گرفتاری می

ها، گسسته نشود و ترین عهد و پیوند و ازدواج، آن است که و در شرائط مختلف و در فراز و نشیبموفق

ها اتفاق افتاده که کتابی را بر اساس پایدار بماند. یعنی اینکه بی تاریخ مصرف باشد.از طرفی برای خیلی

اند اما به خاطر زبان خاص یا هاند و یا هدیه گرفتجذابیت جلد یا عکسهایش و یا معرفی دیگران، خریده

اند، لذا آن را یا به کناری انداخته یا تعویض سنگینی مطلب و یا به هر دلیل دیگری، چیزی از آن نفهمیده

اند. بنابراین قهر و مراجعه نکردن زن و شوهر به یکدیگر و انصراف از کرده و یا به فروشنده پس داده

 باشد.همی است که آن، نیز نشانه انتخاب غلط میها، نیز فوران عدم تفاهمدلی و طالق

گمان اکثر جوانان و مردم این است که نگاه تنها راه تشخیص، و معاشرت و اختالط، بهترین راه دیدن و 

ها و مراکز آموزشی یا انتخاب یکدیگر است. لذا بسیاری از پیوندها، با یک نگاه در مجالس و میهمانی

شود و با چند نگاه، رسمیت خیابان شروع و با گره خوردن دو نگاه، جدی میمحل کار یا پارک و کوچه و 

گویند: چشمم را گرفت. تا او را دیدم یک دل نه صد دل عاشقش شدم، وقتی ها میکند. خیلیپیدا می

خواهم. لذا بسیاری دیدمش، احساس خاصی پیدا کردم. یا چشمم را نگرفت و از چشمم افتاد، پس او را نمی

 وانان و حتی والدین، خواهان اختالط بیشتر دختران و پسران هستند و آنها تشنه دیدن یکدیگرند.از ج

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

 سازی ازدواج برای خروج از خانوادهسازی و زمینهفصل دوم: آماده

 ی انتخاب همسرها و معیارهافصل سوم: شناسایی اولویت
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 فصل چهارم: نکات مهم در زمینه مراسم و روابط اولیه

 فصل پنجم: آغاز همسرداری

 های اختالففصل ششم: ورود به خانواده و ریشه
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