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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 پیامیآفرینش را اثبات م

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

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

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

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

 به تصویر درآوریم؛ ان شاء اهلل.

 

آورد؛ هایی که با خود میهایی که دارد، با همه سختی و نگرانیزندگی زناشویی باوجود همه فراز و نشیب

کند، باز هم نیاز اساسی، رغبت بدون تردید وجود های جدیدی که ایجاد میهمراه با بار مسئولیت و دغدغه

به کمال و تعالی است. ابتدای ازدواج به جهت آنکه انسان در یک ترین بنیان برای رسیدن بشری و محکم

کم این نهال رو به خزان های خاص خودش را دارد؛ اما کمانگیز و جدید واردشده است، زیباییپروسه هیجان

های رود که بعد از ازدواج هم زندگی با امتحاننهد. این مسئله به خاطر آن است که زوجین یادشان میمی

ش وجود دارد و باید از این نهال مراقبت کرد تا به ثمر برسد. شناخت عوامل اختالف زای بین زوجین جدید

کند انسان بتواند آن شیرینی و زیبایی اول ازدواج را با خود ها کمک میهای حل این اختالفو همچنین راه
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به عشق ابدی تبدیل کند.  تا آخر عمر ببرد و آن رحمت و مودتی را که خداوند برایشان جعل کرده است

اش به یاری خدایی که ازدواج را بیشتر از هر بنیان دیگری دوست دارد پس انسان با همه توان و اندیشه

 باید برای احسن حیات خود تالش کند.

 های اختالف در فردای ازدواجریشهفصل اول: 

 هاتأثیرات شناخت جایگاهفصل دوم: 

 انواع اختالف و راه حل آنهافصل سوم: 
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