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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 پیامآفرینش را اثبات می

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

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

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

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

 به تصویر درآوریم؛ ان شاء اهلل.
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الزم است قبل از های زیادی وجود دارد که یک جوان ازدواج آغاز همسرداری است. برای همسرداری مهارت

تر از مهارت خواهر داری، برادر داری، پدرداری و مادر ها چند برابر سختها آشنا گردد. این مهارتازدواج با آن

داشتن خواهر و برادر، چقدر سخت است؟! داری است که یک جوان در اغلب موارد آن را نیاموخته است. نگه

کار باید بکند. برای همسر داری، مهارتی داند چهنخوانده است. نمی ها کتابیجوان امروز ما، راجع به این مهارت

گوید: تو را به خدا ببرید، من دهند، میرا نیاموخته است. وقتی مسئولیت خواهر یا برادر کوچک را به او می

اشند. اگرچند توانند باهم در یک اتاق و خانه بداری کند، نمیتواند خواهرها و برادرهایش را نگهدرس دارم. نمی

روز پدر و مادر نباشند و چند تا خواهر و برادر باهم در خانه باشند، چقدر باهم جدل خواهند داشت؟ چقدر ممکن 

 است مشکل برایشان پیش بیاید؟

شده، مشکالت خودش را دارد مسائل خودش را برقراری ارتباط با یک دختر و پسر که بافرهنگ دیگری بزرگ 

شده و چیز دیگری در قلبش هست، فطرتش چیزی میچیزی برایش تبلیغخودش را دارد، یکهای دارد, دوگانگی

 خواهد، چقدر سخت است!خواهد و هوسش چیز دیگری می

عمر زندگی کند، خیلی هنر و مهارت الزم دارد. چنین همسری آدم بخواهد یک روز، دو روز و یکبا یک هم

یم، باید کلیدها و رمز همدیگر را، خواب همدیگر را و قلق همدیگر را های همدیگر را کشف کنبرای اینکه گنجینه

ایم؟ اینجا چکار داریم؟! ها را گشود, باید بدانیم مبدأ و مقصد ما کجاست, برای چه آمدهکشف کرد و گنجینه

 ام آمدنم بهر چه بود.خالصه آنکه زکجا آمده

 حقیقت عشق آفرینیفصل اول: 

 قواعد کلی ازدواجفصل دوم: 

 بیتفصل سوم: 

 از هر چیزی زوج آفریدیمفصل چهارم: 
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 نقش ازدواج در ظهور و حضورفصل پنجم: 
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