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مقدمه چاپ اول 
    بسم اللَّ الرحمن الرحيم

اميرالمومنين على عليه السالم مى فرمایند: »اى كميل! بدان كه هيچ حركتى نيست كه 
انجام آن نيازمند شناخت نباشد.«1

 من باید خودم براى خودم شناخته شوم كه چه كسى هستم و چه مشکالتى دارم، چرا 
كه بدون داشــتن آگاهى از خود، نه مى توانم خود را خوشــبخت كنم و نه دیگران را. پس 
یك جوان قبل از ورود به عرصه ازدواج باید دغدغه شناخت خود و تعيين هدف زندگيش را 
داشته باشد. به بيان دیگر موفقيت در ازدواج فقط بسته به این نيست كه ما شخص مناسب 

براى خود پيدا كنيم بلکه به این است كه ما نيز شخص مناسبى باشيم.
 یکى از مســائل مهم و تعيين كننده در مســير زندگى هر شخصى ازدواج است اكثر 
جوانان وقتى مى خواهند ازدواج كنند چشــم ها را مى بندند و بعد از ازدواج تازه چشــم ها باز 
مى شود؛ اما اگر درست دقت كنيم و قبل از ازدواج خوب چشم ها را باز كنيم، بعد از ازدواج 

مى توانيم با خيال راحت چشم ها را ببندیم.

1- الحياة، ج8، ص 35.
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 طبق فرمایش موال على عليه السالم انجام هر حركتى نيازمند شناخت است، خوب ما 
براى اینکه در زمينه اى به شناخت برسيم باید به دو سؤال پاسخ دهيم:

 1- چرا؟
 2- چگونه؟

 باید از خودمان بپرسيم چرا مى خواهيم ازدواج كنيم؟ و چگونه؟
 در این مجموعه ســؤال اول را با بيان انگيزه هاى درست و غلط براى ازدواج و سؤال 
دوم را با بيان موانع ازدواج، معيارهاى انتخاب همسر، راه و رسم و شيوه درست خواستگارى 
و تحقيق، جایگاه قســمت، توكل و مشــاوره در ازدواج جواب مى دهيم تا در زمينه یکى از 
مسائل مهم زندگى خود بهتر شناخت پيدا كنيم و در نهایت مسير بهترى را انتخاب كنيم، 

مسيرى كه مایه رشد و كمال ما شود و مثل بال پرواز ما را به اوج برساند.
 در این مجموعه كوشــيده ایم با گردآورى ســؤاالت مهمى كه هر جوان مجرد براى 
رســيدن به شناخت در عرصه ازدواج باید بداند و جستجوى جوابها در بين بيش از 10 جلد 
كتاب و بيش از 130 ساعت سخنرانى اساتيد مطرح حوزه و دانشگاه و بهره گيرى از نظرات 
این اســاتيد برجسته، قدمى هر چند كوچك در این راستا برداریم.  جا دارد از همه عزیزانى 
كه در تهيه و تدوین مطالب حقير را یارى نموده اند خصوصا  اساتيد محترم جناب آقاى دكتر 
شاهين فرهنگ و جناب آقاى دكتر عبدالرضا كردى كه با رهنمودهاى ارزنده خود حقير را 
یارى نمودند تقدیر و تشکر نمایم. هرچند در جوابگویى به سؤاالت سعى شده مشهورترین 
نظرات لحاظ شــود اما قطعاً این اثر خالى از اشــکال و ایراد نيست و از تمامى بزرگوارانى 
كه این اثر را مطالعه مى نمایند درخواست دارم ما را در تکميل مباحث و رفع نواقص یارى 

نمایند، اميد كه این اثر مورد قبول درگاه احدیت قرار گيرد.
          على پارسانيا
          مهر ماه 93
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 مقدمه چاپ دوم 
    بسم اللَّ الرحمن الرحيم

حمد وســپاس بيکران خداوند بى همتا را كه به لطف او قدمى كوچك در مسير ارتقا, 
ســطح آگاهى جامعه برداشــتم و اكنون مصمم تر از گذشته این مسير را دنبال مى كنم . 
توفيق تلمذ اســاتيد بنام حوزه روانشناسى در سالهاى گذشته را داشتم و از رهنمودهایشان 
بهره بردم . جا دارد یاد و خاطره زنده یاد دكتر عبدالرضاكردى را گرامى بدارم كه عالوه بر 
استادى دلسوز ، دوست و یاورى مهربان برایم بودند و حمایتها و رهنمودهایش هميشه ایام 
در خاطرم باقى خواهد ماند . هم او كه بارها به حقير گقته بود از خداوند خواسته ام در این 
جاده ها)مسيرهایى كه براى برنامه هاى آموزشى طى مى كرد (  بميرم . با عشق و عالقه 
و روحيه باال مدام از این شهر به آن شهر براى ارتقاء فرهنگ جامعه مى رفت و در آخر نيز 

در همين مسير به لقاءالل پيوست .روحش قرین رحمت الهى . 
 در چاپ دوم این كتاب سعى كردم نکاتى در تکميل مباحث بيان كنم و همچنين برخى 
گزافه گویى ها را حذف نمایم . رعایت اختصار و بيان مطالب كاربردى از نکات اصلى مورد 
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تاكيد در این كتاب بوده كه اميدوارم رعایت شده باشد . در این مجموعه از نظرات اساتيدى 
همچون زنده یاد دكتر عبدالرضا كردى، جناب آقاى دكتر شاهين فرهنگ، جناب آقاى دكتر 
حميد حبشى، حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى مهدى عباسى ولدى، حجت االسالم 

و المسلمين جناب آقاى حسين دهنوى و جناب آقاى سيد مجتبى حورایى بهره برده ام. 
در پایان از شما بزرگواران درخواست دارم در تکميل این نوشتار، حقير را از نقطه نظرات 

خود بهرمند گردانيد .
على پارسانيا       
اسفند 1397       

parsaniaali@chmail.ir      
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مقدمه دکتر شاهین فرهنگ
    بسم اللَّ الرحمن الرحيم

زندگى مشترك، قرار گرفتن كنار فردى است با تفاوت هاى بسيار ساختارى. دو نفر كه 
در نوع نگاه، در ادراك و خواسته ها، در باورها و عمل و عکس العمل ها و در مدل ابراز احساسا 
ت و تفکرشــان  با هم متفاوت هستند و بخاطر همين تفاوت  یقينا نيازمند به یادگيرى و 
دانستن مسائل زیادى اند تا زندگى مشترك شيرینى را در كنار هم تجربه كنند. این را بدانيم 
كه با اصالح زندگى خانوادگى، گامى محکم و موثر براى بهبود شرایط اجتماعى برمى داریم. 
كتابى كه در پيش رو دارید آموزشهایى كه یك جوان براى انتخاب درست و تشکيل یك 
زندگى مشــترك موفق نياز دارد را با تنظيم مرحله به مرحله سئواالت مطرح نموده است. 
در این مجموعه با روش پرسش و پاسخ سعى شده مسایل مهمى به مخاطب آموزش داده 

شود و توانمندى الزم را در جوانان براى ورود به عرصه ازدواج فراهم نماید.
 بنــده خواندن این كتاب را به جوانان  توصيه مى كنم و از زحمات برادر ارجمندم آقاى 

على پارسانيا در تدوین این مجموعه تقدیر و تشکر مى نمایم.
 

          شاهين فرهنگ
          اسفند1393
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مقدمه زنده یاد دکتر عبدالرضاکردی
بسم اللَّ الرحمن الرحيم

 كتابى را كه پيش رودارید یکى از كتاب هایى اســت كه به روشــى تازه، خالق ونوین 
نگارش یافته است.

 در یونان سقراط حکيم بر این باور بود كه با پرسش و پاسخ بهتر مى توانيم به دانش،فهم 
ونيازمندیهاى خود پى ببریم وآنچه را كه نياز داریم به خوبى وروشنى تفهيم نمایيم.

 در این كتاب به دليل اینکه مسائل ومباحثى كه مورد نياز یك زندگى موثر، كارآمد و 
پویا مى باشــد و تشــکيل نهاد خانواده را مورد توجه قرار مى دهد به شکل پرسش و پاسخ 

مورد عنایت قرار گرفته است یك راهبرد جدید، خالق و نوین مى باشد.
 در برابر اینکه سلسله مراتب چينش سواالت به صورت گام به گام به كليه نيازمندى هاى 
پيچيده خود در مسير ازدواج راهنمایى كرده و توانمندسازى الزم را براى شما ایجاد مى كند 
شما خواننده فرهيخته اى كه كتاب خاصى را با این عنوان انتخاب نموده اید مطمئن باشيد 
كه در پایان این كتاب مى توانيد به صورت روشــن تربه انتخاب خود توجه كنيد، با روشى 
كارآمدتر شاخص هاى انتخاب موثر و موفق خود را در نظر بگيرید و با یك بازنگرى علمى 
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در نگاه، اندیشــه و نگرش خودتان پيرامون ازدواج به شــاخص هاى ازدواج، مسير ازدواج، 
ضرورت ازدواج  و فلســفه ازدواج پى ببرید. درخواست مى كنم به عنوان یك پژوهشگرى 
كه كار تخصصى ام آموزش خانواده، پژوهش در خانواده و نگارش براى خانواده هاى ایران و 
سایر كشورهاى جهان است این كتاب را به عنوان یك كتاب مفيد، كاربردى و موثر در نظر 
بگيرید و با دقت آن را مطالعه كنيد و سلسله مراتب سواالت و پاسخ هاى آن را به خوبى و 
روشنى مورد عنایت قرار دهيد. مطمئن باشيد در این مسير خداوند رحمان شما را یارى كرده 

و مى توانيد اندوخته اى موثر، كار آمد و مفيد براى زندگى خود داشته باشيد. 
         والسالم عليکم 

         عبدالرضا كردى 
       معاون پژوهشى انجمن مطالعات خانواده در ایران

         اسفند ماه 1393
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انگیزه های غلط برای ازدواج کدامند؟

 شایع ترین انگيزه ها و دالیل غلط براى ازدواج را مى توان موارد ذیل برشمرد: 
 1- ازدواج بــه خاطر فرار از تنهایى: مى خواهد ازدواج كند تا از تنهایى دوران مجردى 
فرار كند، معمــواًل این طور آدم ها مى گویند: هيچکى منو نميفهمه با یکى ازدواج كنم كه 

منو بفهمه.
 2- ازدواج به خاطر فرار از شرایط خانواده: بعضى ها به خاطر شرایط نامساعدى كه در 
خانواده شــان وجود دارد مى خواهند ازدواج كنند تا به خيال خودشان از این شرایط راحت 
شوند. گاهى فشارهاى زندگى روى جوان آنقدر شدید است كه قدرت تصميم گيرى و حل 
مسأله را از او مى گيرد و براى خالص شدن از مشکالت و فرار از موقعيت خانواده به اشتباه 
ازدواج را به عنوان راه آزادى خود مى گيرد. معمواًل این جوان ها دســت به انتخاب نادرست 
مى زنند و چون به فکر راه فرار بوده اند، دقت كافى در انتخاب همسر نمى كنند و با نگاهى 
مســامحه آميز به مســأله نگاه مى كنند. لذا پس از ازدواج به زودى متوجه مى شوند كه از 

چاله اى در آمده و به چاه افتاده اند.
 در این گونه موارد به جوانان توصيه مى شــود با مراجعه به جلســات مشاوره خانواده 
راه هاى حل مسأله و برون رفت از بحران ها را بياموزند و سپس در شرایط مناسب تصميم 

به ازدواج بگيرند.
 3- ازدواج به خاطر فرار از محدودیت ها: در خانواده خودش كه هست هر طور رفتارى، 
هر گونه مدل و تيپ و ... را نمى تواند استفاده كند مى خواهد ازدواج كند كه آزادتر رفتار كند.
 4- ازدواج به خاطر عنوان و پســت و مقام طرف مقابل یا حتى مطرح بودن وى: آخه 
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طرف رئيس فالن شركته، دكتره، سخنران مطرحيه، ... چرا باور نمى كنيم كه آدم ها پشت 
صدها نقاب چهره هایشان را مخفى كرده اند؟

 5- ازدواج به خاطر اینکه عاشق طرف مقابل شده: با وجود این كه مى داند عيب هاى 
زیادى دارد اما مى گوید: عاشقشم ...

 6- ازدواج به خاطر چشم و هم چشمى: مى گوید همسر فالنى مهندسه همسر من باید 
دكتر باشه...باید باالتر از اون باشه ...

 7- ازدواج به خاطر احساس كمبود یا تهى بودن: ازدواج مى كند به خاطر ضعفى كه در 
خودش احساس مى كند و قوتى كه در طرف مقابل احساس مى كند، مى خواهد نقاط ضعف 

خودش را در نقاط قوت طرف مقابل پنهان كند. 
8- ازدواج از سر دلسوزى و ترحم

 9- ازدواج به خاطر بقاى نسل فالن خاندان
 10- ازدواج فقط به خاطر فرو نشاندن نياز جنسى

 11- ازدواج به خاطر مهاجرت: اگه باهاش ازدواج كنم قراره بریم اروپا زندگى كنيم، یا 
بعد از ازدواج از شهر خودشون قراره برن شهر بزرگترى زندگى كنن ...

 12- ازدواج به خاطر اینکه طرف مقابلش صرفاً آدم خوبى اســت: دختر خوبيه، پســر 
خوبيه، حيفه، قبول كن... اما غافل از اینکه دو انسان خوب الزاماً نمى توانند دو شریك زندگى 

خوب هم براى هم باشند ...
 13- ازدواج به خاطر التيام یك ارتباط شکست خورده

 14- ازدواج مى كند تا نامزدش را به رخ كسى كه قباًل با او ارتباط داشته، بکشد ...
 15- ازدواج به خاطر جلب رضایت والدین و دیگران: ازدواج مهم ترین تصميم گيرى و 
انتخاب هر فرد در طى دوره زندگى اش است و مسلماً عواقب این انتخاب قبل از هركس، 
گریبان گير خود فرد است. لذا اگر چه مشورت گرفتن از دیگران كارى پسندیده است، ليکن 
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باید رضایت قلبى دختر یا پسر به هنگام ازدواج حاصل گردد تا مسئوليت انتخاب خود را در 
ازدواج بپذیرد.

 16- ازدواج به خاطر اصرار و فشــار والدین: اگر جوانى تحت فشــار والدین و دیگران 
ازدواج كند، عالوه بر این كه ممکن اســت هيچ وقت احساس آرامش و خوشبختى نکند، 
هم چنين ممکن است فشــارهاى بعدى والدین در سایر زمينه هاى زندگى او تأثير بگذارد 
و نارضایتى و در پى آن شکســت زندگــى زوجين را ایجاد كند. قاطعيــت و انعطاف، دو 
خصوصيت ضرورى مورد نياز در زندگى اســت كه جوانان حتى قبل از ازدواج باید آن را در 

رابطه با خانواده اصلى خود تمرین كنند.

 انگیزه های درست برای ازدواج کدامند؟

 قطعاً ما فقط براى خوردن و خوابيدن در این دنيا آفریده نشده ایم. آمده ایم تا در این عالم 
رشد كنيم، قرار است در این دنيا قله هایى را فتح كنيم و به موفقيت هایى برسيم. قطعاً اگر 
در این راه یك همراه و یك همسفر داشته باشيم، بهتر مى توانيم قله ها را فتح كنيم؛ مثل 
یك برنامه كوهنوردى كه اگر با یك همراه و همسفر و كمك، بخواهيم قله را فتح كنيم، 
احتمال موفقيتمان بيشتر مى شود. اگر همراه و همسفرمان را در این راه درست انتخاب كنيم 

مى توانيم قله هاى بزرگى را فتح كنيم.
 »مى توانيم به اوج برسيم اگر درست ازدواج كنيم«

 رســول اكرم صلى الل عليه وآله بعد از چند روزى كه از ازدواج اميرالمومنين على عليه 
الســالم و فاطمه زهراعليها السالم گذشته بود از اميرالمومنين پرسيدند: على جان زهرا را 


