باسمه تعالی
هفت نکتۀ کلیدی در انتخاب همسر

 .1انتخاب خویش ،قبل از انتخاب همسر

مشكل اصلی خرلی از دخخر خاجمها و آقا پسرها آن است كه قجل از اجخخاب همسر ،خودشان را اجخخاب جكردهاجد.
اجخخاااب خا حعن حاذاای اجخخاااب هاادع زجاادخین حاذاای اجخخاااب مساارر زجاادخین حاذاای اجخخاااب آن ،ااه ،ۀ اجا ج ا
كشردن ما است، .ه پسر و ،ه دخخر ،باحد كسی را ۀارا زجادخی اجخخااب كذذاد كاه در زجادخی ،باه دججاای هماان ،را
بگردد كه خودش به دججای آن می خرددن در زجدخی ،ر هایی ۀراحع م م باشد كه ۀرا خودش ّ
اهمرت دارد.
هدع زجدخی آن ،ر

است كه زجدخی اجسان را ت سرر و مدیرحت می كذد« .ت سرر می كذد» حاذی این كه اجساان باه

امرد داشخن حا به دست آوردن آن زجدخی می كذد« .مدیرحت می كذد» حاذی این كه اجساان ۀرجاماهها زجادخی خاود را باه
خوجااها می،رذااد كااه بااه آن ۀرسااد و ا خاار آن را دارد از دساات جدهااد .كساای تمااا دیخوشاایاش پااوی اساات .وقخاای بااه او
می خ یی،« :را به فامرلت سر جمیزجی؟» ،می خ حد« :مگر در صل ارحا پوی هم هست؟» این فرد وقخی پوی دارد ،امرد
به زجده ۀودن داردن اما وقخی احساس فقر می كذد ،عالقها به ادام زجدخی جدارد.
قجل از این كه دربارۀ شرحك زجدخیات فكر كذی ،باحد ۀجرذی در زجدخی دججای ،ه ،ر

هسخی و به كجا میخواهی

ۀرسی ،دی خوشی ات ،رست؟ ،ه هدفی در زجدخی دار  ،تا بخواجی كسی را اجخخاب كذای كاه او هام باا تاو در هادع و
دیخوشیات اشخراک داشخه باشد.
ُ
رسردن به مرحلها از ثجات شخصرت ۀرا ازدواج ،الز و ضرور است .كسی كه هذ ز هدفی ثابت ۀرا زجدخی
ُ
خود اجخخاب جكرده ،به ثجات شخصرت جرسردهن به همرن دلرل جمیتواجد در ازدواج تصمرم محكام و قاۀال اعخمااد
بگررد، .قدر اشخجاه می كذذد كساجی كه با قاجون «بار به هر ج ت» به سراغ ازدواج میروجد و هدع زجدخی را ۀاشع از
آن كه حک مسزل كارۀرد بداجذد ،مسزلها تز ر داجسخه و مران آن و ازدواج و زجدخی مشخرک ارتجاطی جمیۀشذذد!
 .2گزینش معیارها ،متناسب با انتخاب خویش؛ قبل از انتخاب همسر

ما در اجخخابمان باحد «مارار» داشخه باشرم تا بخواجرم به وسرل آن طرع مقاۀل را محاك ۀا جرم .اخار ایان مارارهاا پاشع از
اجخخاب همسر ّ
مشخص شده باشذد ،تا اجدازۀ زحاد از آفت خطرجاا اجخخابهاا احساسای كاه در آحذاده درباارهاش
سخن خواهرم خ ت مصون خواهرم ماجد.

ّ
مطمزذی ۀرا اجخخاب باشد ،باحد قواعد را رعاحت كرد كه در
ۀرا رسردن به مال کهایی كه بخواجد سذگ محک
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ذیل به آن اشاره می كذرم:
الف) جزئی کردن معیارها

این جكته ،بسرار م م و كارآمد است .بسرار از اخخالفاتی كه در زجدخی رخ میدهد ،به ج ت ۀی ّ
توج ی به این جكته

است .وقخی از ۀرخی جواجان میپرسرم آحا مارار ۀرا اجخخاب همسر دارجد حا خرر؟ خرلی محكم می خ حذد :بلاهن اماا
وقخای از آنهاا میخاواهرم كاه در بااارۀ مارارهاحشاان صاحجت كذذاد ،مالاو میشااود كاه داشاخن و جداشاخن ایان مارارهااا
،ذدان ت اوتی جدارد.

ّ
ش
ّ
مشاخص شاود تاا
داشخن مارارها كلی با جداشخن مارار ،ت اوت ،ذداجی جدارد .باحد ت سرر شاما از مارارهاا كاامال

بخوان به وسرل آن اجخخاب درسخی اججا داد.
ب) واقعی کردن معیارها

مارارها را ججاحد خرلی احدهآی فرض كرد .مارارها را واقای اجخخاب كذرمن جه ،ذدان احدهآی ماذو و جه ،ذدان احدهآی
ماد .
ۀرخی از جواجان اهل ماذاا! وقخای درباارۀ مارارهاا همسار خاود ساخن می خ حذاد ،اجساان ۀاشع از آن كاه باه حااد حاک
همسر ۀش خد ،تص یر حک اسخاد اخالق در ذهذع جقع میبذدد!
ّ
ماد هم باحاد واق ۀشذاجاه فكار كارد .دخخار كاه خاجا شخصای ،اتومجرال آن ،ذااجی ،حقاوق ،ذاد
دربارۀ مارارها

مرلرااوجی و  ...را از مارارهااا همساار آحذاادۀ خااود میداجااد ،از ایاان جكتااه سافاال اساات كااه بساارار از جواجاااجی كااه در سا ّان

ازدواج با او هسخذد ،این ویژخیها را جداشخه و بسرار از افراد كه این ویژخیها را دارجد ،به قدر از او ۀزرگترجد كاه او
حاضر جرست با آنها ازدواج كذد.
حكاای دحگاار از زواحااا واقااای كااردن مارارهااا آن اساات كااه واقاراات خودمااان را هاام در جراار بگراارحم .ا خاار در مارارهااا
ّ
ماذو بلذد باال فكر می كذرم ،خودمان را هم محک ۀ جرم و ۀجرذرم آحا در حاد و اجادازۀ ایان مارارهاا هساخرم؟ كسای كاه
جماز جمیخواجد و روزه جمی خررد و در مواج ه با جذ

مخالف خ حشخندار جرست ،آحاا صاحرا اسات باه دججاای كسای

بگااردد كااه بااه مساااخل شاارعی ّ
مقرااد ۀااوده و در مقاۀاال جااامحر  ،حاادود دحذاای را رعاحاات می كذااد؟ كساای كااه قرافا ،ذاادان
زیجایی جدارد ،آحا درست است حكی از مارارها اصلی خود را زیجایی آن ،ذاجی همسر آحذدهاش بگذارد؟
ج) درجه بندی معیارها ،متناسب با انتخاب خویش

مارارها ما باحد دو درجه داشخه باشدن مارارها درجه حك و مارارها درجاه دو .مارارهاا درجاه حاك مارارهاایی
هسخذد كه حخی اخر حكی از آنها در طرع مقابلم ججود ،به راحخی و خرلی محكم می خ حم :جه.
مارارها درجه دو ،مارارهایی است كه میشود در آنها تساهل و تسااما كارد و اخار حاك حاا ،ذاد تاا از آنهاا ججاود،
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ش
اشكالی احجاد جمی كذد .جاا دحگار ایان مارارهاا را میتاوان «مارارهاا ترجرحای» خذاشاتن مادال ۀرخای دوسات جدارجاد
همسرشان دارا حك خااجوادۀ شالوغ باشادن اماا ایان عاد تمایال ،باه ایان ماذاا جرسات كاه باه هارن وجاه طاقات ،ذارن
خاجوادها را جداشخه باشذد .به این می خ حذد ،مارار درجه دو.

ّ
درجه بذد مارارها موجب میشود فكر كردن جوان دربارۀ خزحذههایی كه به او پششذ اد میشود مذرم شود.

د) حذف معیارهای متناسب با روحیههای اشتباه تا ّ
حد ممکن

ّ
باضی از مارارها ،مخذاسب با روحرهها اشخجاه ،شكل می خرارد .تاا حاد امكاان باحاد آن روحراهها را اصاال كارد تاا در
پی آن ،مارارها اشخجاه هم حذع شود.
ۀرخی «آجچه باحد باشد» را به عذاوان ماراار در جرار می خررجادن در حاالی كاه «آجچاه هسات» را باحاد باه عذاوان ماراار قارار داد.
ش
باضاایها شاااار میدهذااد كااه قرافااه حاذاای ،ااه؟ اصااال قرافا طاارع ۀاارا مااا م اام جرسااتن اصاال ،احمااان و اعخقاااد اساات و. ...
خودتان را فرحب جدهرد .واقای فكر كذرد .اخر قرافه ۀراحخان م م اسات ،آن را باه هماان اجادازه در جرار بگرر حاد .جكذاد در هذگاا

ّ
سجاده آب بكشارد و بااد از ازدواج ۀجرذراد از قرافا طارع خوشاخان جمیآحاد و هار ،اه میخواهراد باه احمااجع،
تصمرم خرر

جماز شجع ،ادبع ّ
توجه كذرد ،قرافهاش در مقاۀل ،شماجخان میآحد و همه ،ر را پاا می كذاد« .آجچاه باحاد باشاد» آن اسات
ش
كه اجسان ججاحد به قرافه تا این اجدازه ّ
توجه كذادن اماا «آجچاه هسات» ،رسات؟ آحاا واقااا شاما ۀارا قرافاه ایان اجادازه ارزش قاخال
جرسخرد؟
هـ) ّ
توجه به هر معیاری به اندازۀ ارزشش

در درجه بذد مارارها ،باحاد ارزش واقاای آنهاا را در جرار خرفات .ۀرخای از دخخاران و پساران ،قرافاه را آن قادر ارزشامذد
میداجذد كه مقا آن را از احمان و صداقت هم باالتر میۀرجد .جمیخواهم بگ حم قرافه را جزو مارارها خود قرار جدهردن
اما ججاحد ارزش آن را از آن ،ه كه هست ،باالتر ۀرد .این جكتاه را ،هام باه پسارها می خا حم و هام باه دخخرهاا كاه بااور كذراد
ّ
ّ
قرافه هر ،قدر هم كه زیجا باشد ،باد از مدتی عااد میشاود .خاوب جرسات رو ،را كاه بااد از حاك مادت عااد

میشود ،این قدر ّ
حساسرت به خرج داد.

 .3انتخاب ،بعد از تصمیم یا تصمیم ،بعد از انتخاب؟

مقصود ما از اجخخاب ،حكمی است كه «دی» صادر می كذد و تصمرم هم حكم «عقل» است.
ۀرخی از اجخخاب ها ،باد از ت كر و مشاوره و تحقرق و با در جرر خرفخن تما مارارها واق ۀشذاجه شكل می خرارد .ماا
جااا ایاان جااوا اجخخاااب را «اجخخاااب ،باااد از تصاامرم» می خااذارحم .در بساارار از مااوارد هاام ابخاادا شااخص ،اجخخااابع را
می كذد ،باد از آن ،ۀرا این كه بخواجد در مقاۀل سؤای وجدان حا اطرافران دلرلی ۀشاورد ،كمی مشاوره كرده و دسخی هم
به سو تحقرق دراز می كذد .ما جا این را هم «تصمرم ،باد از اجخخاب» می خذارحم.
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اخر پشع از آن كه عقل ،حكم خود را صاادر كذاد دی ،اجخخااب خا حع را اججاا دهاد ،دو طارع باه دلرال وابساخگی
احجاد شده ،تما مسرر را به خوجها میپشماحذد كه به حكدحگر ۀرسذد.
در ارتجاطی كه ما دربارۀ آن سخن می خ یشم ،دو طارع وجاود داردن حكای دخخار و دحگار پسار .هار دو جاوان و در اوج
احساسات هسخذدن به ویاژه طارع دخخار .هار دو خاراحع باه جاذ

مخاالف دارجاد و ایان هام حاك امار طجراای اسات .در

ضمن ،هر دو دارا سریا ۀ جذسای هام هساخذد كاه خاود ،عااملی ۀارا تشادحد احساساات اسات .وقخای ایان دو ،باا هام

ارتجاط ۀرقرار می كذذد ،قجل از این كه «شذاخت» حاصل شود ،پا عذصر به جا «عشق و ّ
محجات»ن آن هام باا پاحاها
ش
كامال احساسی به فضا این رابطه باز میشود.

اخر كسی دخخرها را بشذاسد و روحرات پسرها هم ۀرا او قاۀال در باشاد و بداجاد كاه مقطا جاواجی، ،اه دورها از

زجدخی میباشد ،جمیتواجد جكتها را كه خ خم اجكاار كذاد .حااال كاه احسااس عاشاقاجه باه مراان آمادّ ،اولارن ،را
ُ ُّ َ َّ
َ
یء ْحامی َو ِحص ُّم» ،1عالق [افراطی] به ،ر ، ،شم تو را ك ر می كذد و خوشت
ضربه میۀشذد ،عقل است« .حج
ک ِللش ِ
كاه

را از كار میاجدازد .وقخی عقل از كار افخاد ،دحگر شذاخت حاصل جمیشود .وقخای ،شام از كاار افخااد ،جساجتها باه هام
ّ
حد كه دحده جمیشود حا قاۀل ّ
توجه جرست و خ ۀیهاا هام ۀازرگ میشاودن
میری دن حاذی عربها كو،ك میشودن به
َ
ّ
به حد كه طرع مقاۀل را حگاج عالم میۀشذد .كسی كه وابسخه شده و حاال میخواهد تصمرم بگررد ،مارارها خود
را فراموش می كذد و مارارها جدحد را ۀرا خود اجخخاب می كذد كه مذطجق ۀر همارن كسای باشاد كاه باه او وابساخه
شده است .در اصل ،دحگر خازحذع ماراار جخواهاد ۀاودن بلكاه مارارهاا ،ویژخیهاا هماان كسای اسات كاه اجخخااب
شده است.

ّ
بسرار از این افراد وقخی ازدواج می كذذد ،از داسی ّ
محجت و عشقی كه مران آنها است به شدت كاسخه میشودن

حاذی پ

از ازدواج ،ماجای كه ۀار سار راه شاذاخت وجاود داشات از ۀاشن مایرودن باه همارن دلرال هام دو طارع شاروا باه

شااذاخخن حكاادحگر می كذذااد .ایاان جااا اساات كااه زجاادخی وارد حااک مرحل ا خطرجااا ک میشااودن الجخااه امراادوار ا خاار كساای
ازدواجع این خوجه سر خرفخه ،به این جخرجه جرسد كه اشاخجاه كارده اسات .در ایان جاوا ازدواجهاا ا خار خادا جااكرده ایان
ّات ااق ۀش خاد ،خرلای زود ّات ااق جاخوشااحذد دحگار رخ میدهاد .وقخای دو طارع باه ایان جخرجاه رساردجد كاه باه درد هاام

ّ
محجخشان جسجت به هم كمرجگ میشود .حااال زن و شاوهر كاه پاشع از
جمیخ رجد ،آرا آرا و خاهی هم خرلی سرح

ازدواج به رابطها عاشقاجه عادت كرده ۀودجد ،باحد زجدخی سرد و كم ّ
محجخای را باا هام طای كذذاد كاه خرلای آزار دهذاده
است.

حاااال ا خاار فاارض كذاارم كااه ایاان رابطااه ها موجااب شااذاخت شااودن حاذاای هاار دو طاارع ،آن خوجااه كااه باحااد ،حكاادحگر را
بشذاسذد ،باز هم جمیتوان ،ذرن رابطها را پذیرفت .شذاخت ،ضماجت اجرایی هم میخواهد .بذاا اسات خ ۀیهاا و
 .1كتاب من الححضره ال قره ،ج ،4ص.383
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ش
بد ها طرع مقاۀل را ۀجرذرم ،باد تصمرم بگررحم .تجربه می خ حد این ارتجاطهاا عقل ُر باا و احسااسزا اسات و اصاال
اجازه جمیدهد اجسان به خ ۀیها و بد ها طرع مقاۀلن آن خوجه كاه هسات ،ۀشاجدحشاد .خرلای از دخخاران و پساران،
وقخاای بااه جااذ

مخال شاااان وابسااخه میشااوجد ،جمیتواجذااد در بااارۀ كساای سراار از او فكااار كذذااد .خ ۀیهااا را میۀشذذااد،

بد هاحع را هم میۀشذذدن اما این وابسخگی ،اجازه جمیدهد تصمرمی را كه باحد ،بگررجد.
،قاادر باحااد بشااذ حم دخخاار حااا پساار می خ حااد ماان ماایداجم طاارع مقاۀاال ،بااه درد جمیخا رد ،ماایداجم روحراااتم بااا او
ش
همخواجی جداردن اما ،ه كذم كه به او وابسخها و اصال جمیتواجم به كسی سرر از او فكر كذم؟!
 .4گفت و گوی خواستگاری

تااا ایاان جااا بااه دججااای آن ۀااودحم كااه مخذاسااب بااا آجچااه در زجاادخی بااه دججااای آن می خااردحم ،مارارهااایی را ۀاارا همساار خااود

اجخخاب كذرم .از این جا به باد در پی آن هسخرم كه ۀجرذرم ،گوجه میتوان ّ
مخوجه شد كه این مارارها در طرع مقاۀل

وجود دارد؟ ا ّولرن راه ،خ ت و خو خواسخگار است.

در حااای حاضاار دخخاار و پساار در جلس ا خواسااخگار بااه اتاااقی میروجااد و بااا هاام در بااارۀ شااراحا و مارارهااا زجاادخی
خوب ضااح شادهن ،ارا كاه دو طارع بادون رعاحات جكاات
صحجت می كذذد .این ،رسم خرلی خ ۀی استن ولی ِ
رسم ِ

الز ، ،ذااد دقرقااها بااا هاام بااه خ اات و خااو می جشاارذذد و ۀاای آن كااه ایاان خ اات و خااو بااه شااذاخت دو طاارع از حكاادحگر
ۀشذجامد ،تما میشود.

در خ ت و خو خواسخگار باحد به جكات ذیل ّ
موجب شذاخت جسجی دو طرع جسجت به هم شود.
توجه كرد تا
ِ

الف) سؤاالتی با جوابهای توضیحی

پرسعها خواسخگار ججاحد به خوجها باشد كه پاسخع باا حاك بلاه حاا خرار تماا شاود .تاا مارد ساخن جگ خاه باشاد،
عرب و هذرش ج خه باشدْ « .ال َم ُرء َم ْخ ٌ
جوء َت ْح َت ِلسا ِج ِه» 2.اجسان و شخصرت او ،در زیر زباجع پذ ان است .در خ ت و
خوهااایی كااه تذ ااا بااه بلااه و جخررهااا بسااذده میشااود و دو طاارع حاارع دحگاار جمیزجذااد ،جمیتااوان بااه زواحااا مخ اای
شخصرت و هم ،ذرن مارارها واقای آنها پی ۀرد.
ب) تنظیم زمان گفت و گو ،به اندازۀ فهم معیارها و روحیههای یکدیگر

از طوالجی شدن جلسات خ ت و خو جخرسرد .حك ساعت ،دو ساعت حا حك جلسه و دو جلسه .هار حرفای كاه دار حاد باا
ش
ّ
تاجااب دارد ۀرخای از جواجااان در جلسا خواساخگار ده دقرقااه باا هاام
مذطاق و دراحات ،همااان ابخادا ۀ جرااد .واقااا جاا
صحجت می كذذد و می خ حذد همدحگر را پسذدحدحم .عجب! كاش ۀرا همه ،ر  ،این خوجه راحت تصمرم می خرفخرد!
ج) تبادل احساسات ،ممنوع!
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جلس خ ت و خو خواسخگار  ،ۀرا ف م روحرات و شراحا دو طرع میباشدن جه جلساها ۀارا تجاادی احساساات .جاه
خودتان از عجاارات احساسای و عااط ی اساخ اده كذراد و جاه رو جملاهها احساسای طارع مقابلخاان حسااب بااز كذراد.
ش ّ
كامال جد و مذطقی صحجت كذرد.
د) پرسشهای خواستگاری

حاال ۀرا این كه تا اجدازها شما را در ،رذع ساؤایها خواساخگار كماك كارده باشارم ،در ،ذاد بخاع ،ساؤاالت
ّ
خواسخگار را به عذوان جموجه میآورحم 3.قجل از شروا این قسمت ،ۀ خر است جكاتی را مخذكر ش حم.
،رذع این بخعها از ّاوی تا به آخر به این ماذا جرست كه شما هم از ّاولرن بخع و ّاولارن ساؤای ،شاروا كارده و باه
ش
آخرین قسمت خاتمه دهرد .اصال ۀ خر اسات ساؤاالت باه صا رت پراكذاده پرسارده شاود تاا از حالات كلرشاها ۀشارون

ۀشاحد .در ضمن این سؤاالت فقا جموجها از سؤاالت است .شما میتواجرد سؤاالت دحگر را باه ایان مجموعاه اضاافه
كذرااد .شاااحد بخااوان خ اات ویر ا اصاالی ایاان بخااع ،خااا دهاای بااه شااما در ج اات تذراارم سااؤاالت م راد ۀاارا جلسا
خواسخگار است.
ممكن است ۀرخی از این پرسعها ۀرا شما م م ججاشد و ۀرخی دحگر از اهمرت ویژها ۀرخ ردار باشد .شاحد هام
ۀرخی از پرسع ها از جگاه شما اهمرت زحاد داشخه باشد كه در این جا جراماده اسات .قجال از جلسا خواساخگار باا
ج خای كااه ایاان پرساعها بااه شااما میدهاد ،سااؤاالتی را كااه باا ّ
توجااه بااه مارارهاا شااما م اام اسات ،جوشااخه و در جلسا
خواسخگار مطر كذرد.

4

بخش ّاول :آیندۀ زندگی

ّ
 .1به جرر شما م مترین عامل موفقرت در زجدخی ،رست؟
، .2ه ص اتی را ۀرا همسر آحذدۀ خود الز میۀشذرد؟

 .3در زجدخی به كجا میخواهرد ۀرسرد؟
ّ
، .4ه توقاات م ّمی از همسر آحذدۀ خود دارحد؟
5

 .5ۀزرگترین آرزو زجدخرخان ،رست؟

6

 .3در این قسمت ،از جزوة راهذماي اسخاد مامار مذخررین ،كمای اسخ اده را كردها .

 .4هر كدا از این پرسعها جرازمذد به توضرا استن اما در ۀرخی از موارد ۀرا تجرشن ابااد پرسع ،پاورقی توضرحی آوردهاحم و باقی را به خود شما واخذار

می كذرم.
ش
ُ
ّ
 .5جقط مقصود در زجدخی باد م می از شخصرت طرع مقاۀل را ۀرا شما روشن می كذد .بسرار از افراد اصال به این پرسع فكر جكردهاجد .ۀرخی هم
خرلی سطحی اجدحشردهاجد.
 . 6آروزها هر اجساجی جشان دهذدۀ جوا جگاه آن اجسان به زجدخی است .این پرسع شجره سؤای سو است .شجاهت ۀرخی از پرسعها به هم اشكالی
جدارد .این جوا پرسعها محک خ ۀی ۀرا واقای ۀودن جوابها است .كسی كه با ّ
توجه به آجچه اعخقاد دارد حرع میزجد ،حک پرسع را به هر
شروه كه از او ۀپرسذد ،حک ج ر جواب میدهد.

6

 .6جرر شما در م رد مراسم عقد و عروسی ،رست؟
 .7جرر شما دربارۀ م رحه ،رست؟

8

 .8زجدخی در ش رها دحگر را ،گوجه میۀشذرد؟
بخش دوم :خانوادۀ همسر

7

9

10

ش
 .1از جرر اجخماعی ،خاجوادۀ شما ،ه احدهها و دسدسههایی دارجد؟ (مدال در ما رد جامااه ،مارد  ،مشاكالت ،حكومات
و)...

11

 .2سطا فرهذگی و طرز ت كر خاجوادۀ خود را ،گوجه ارزحاۀی می كذرد؟
 .3خاجوادۀ شما تا ،ه اجدازه به ام ر مذهجی پا بذد هسخذد؟
ّ
 .4خاجوادۀ شما قدحمی ،مخجدد حا مامولی هسخذد؟
ش
 .5خاجوادۀ شما تا ،ه اجدازه به شاد و جشاط ّ
اهمرت میدهذد و اصوال اجسانها شاد هسخذد حاا خرفخاه؟ ۀارا
12

شاد كردن ،ه راهی را اجخخاب می كذذد؟
 .6افراد خاجوادۀ شما ،ۀرا درد دی كردن، ،ه كسی را اجخخاب می كذذد؟
 .7شااما ،ااه كساای را ۀاارا درد دی و مش ا رت كااردن اجخخاااب می كذرااد؟ ،اارا؟ تااا ،ااه اجاادازه ایاان شااخص را قجااوی

ش
 .7حخما در این باره صحجت كذردن الجخه جه در ابخدا جلس خواسخگار  .بسرار از مشكالت زجدخی از مراسم عقد و عروسی آساز میشود .ممكن است
ش
طرع مقاۀل جسجت به مراسم عقد و عروسی جرراتی داشخه باشد كه اصال با روحر شما سازخار ججاشد .این را هم فراموش جكذرد كه شخصرت و عقردۀ
ش
ۀرخی ،در مراسم عقد و عروسی با زمانها دحگر مخ اوت استن مدال ۀرخی ،اعخقاد به اخخالط مران زجان و مردان جامحر جدارجدن اما در مراسم عقد و
عروسی ماخقدجد حک شب ه ار شب جمیشود .حا این كه باضی از افراد از این كه دحگران به جا آجان تصمرم بگررجد جاراحت میشوجدن اما در شب عروسی
را به پا می كذذد .خاهی هم ممكن

ماخقدجد ججاحد به خاطر حک شب كسی را از خود رججاجردن به همرن دلرل هم همان ط ر كه دحگران دوست دارجد مجل
است طرع مقاۀل شما دربارۀ مراسم عقد و عروسی جرر ّ
خاصی جداشخه باشدن بلكه پدر و مادر او هسخذد كه حرع ّاوی و آخر را در این زمرذه میزجذد .در این
جا باحد جرر پدر و مادر را ج حا شد .ۀرخی از خاجوادهها شأن و شخصرت خود را در خرفخن مراسم عروسی ُپرخرج و آن،ذاجی میۀشذذد كه باحد مراسم در سالن
خران قرمت و با اجواا مروهها فصل و سرر فصل، ،ذد جوا سذا و دسر و  ...ۀرخ ار شود .شما باحد بداجرد خاجوادها كه با آن وصلت می كذرد در این زمرذه ،ه

عقردها دارجد.
ّ
ّ
 .8با مسزل م رحه بار به هر ج ت ۀرخ رد جكذردن اخر ،ه این سؤای ۀرا ابخدا خ ت و خو جرستن اما پرسع بسرار م می است .ۀرا درک اهمرت
این پرسع به بحث م رحه در بخع مواج تس رل در امر ازدواج مراجاه كذرد.

 .9دیروز به پسرها كه می خ خی كجایی هسخی؟ می خ خذد هذ ز زن جگرفخها  .امروزه در پاسخ به این پرسع باحد خ ت هذ ز شغل ثابخی جدار  .بسرار
از پسرها به ج ت شغل ّ
خاصی كه در آحذده اجخخاب خواهذد كرد ،جمیتواجذد در ش ر خود حا همسرشان زجدخی كذذد .اخر شما از این دسخه هسخرد،
ش
حخما رو این پرسع تأ كرد داشخه باشرد.
ش
 .10شاحد به جرر ۀرسد كه این بخع فاحدة ،ذداجي جداردن ،را كه هرن ك از خاجوادة خود بد جمي خ حدن اما اوال اجسانهاي زحادي هسخذد كه صادقاجه،
ش
هر ،ه از خاجوادة خود بداجذد مي خ حذد .ثاجرا بذا جرست كه هر ،ه طرع مقاۀل از خاجواده خ ت ،قجوی كذرد .وقخي سخذان او را شذردحد و در هذگا
تحقرق از خاجوادة او هم پرس و جو كردحد ،ميتواجرد با مقاحسة آن ،ه در تحقرق به دست آمده و آن ،ه او خ خه ،محكي ۀراي صداقت او ۀشاۀشد.

 .11پاسخ این پرسع ،ج دحكی افق فكر شما و خاجوادهتان را با دحدخاهها خاجواده طرع مقاۀل جشان میدهد.
ّ
ش
 .12حخما مر ان پا بذد به ام ر مذهجی با مصادیق ۀشان شودن جه به ص رت كلی.

7

دارحد؟

13

 .8مر ان دیبسخگی شما به پدر و مادرتان، ،ه اجدازه است؟

14

 .9به كدا حك از اعضا خاجوادهتان عالق ۀشعتر دارحد؟
 .13جگاه خاجواده و فامرل به شما ،گوجه است؟
 .11عك

الامل پدر و مادرتان در مقاۀل شكستها شما در زجدخی ،رست؟

 .12آحا با اعضا خاجواده دعوا هم می كذرد؟ ۀشعتر با ،ه كسی و ۀر سر ،ه مساخلی؟
 .13در خاجواده حا فامرل ،ه كسی را الگو خودتان میداجرد؟ ،را؟

15

16

 .14در خاجواده حا فامرل كدا زن و شوهر به احدهآیها شما ج دحکترجد؟

17

 .15در مساخل مخخلف خاجوادهن به ویژه ازدواج تا ،ه اجدازه خاجواده به شما اسخقالی میدهذد؟
 .16تا به حای در ،ه تصمرماتی با خاجواده د،ار اخخالع شدهاحد؟ در هذگا اخخالع ،ه ّات اقی رخ داده است؟
18

بخش سوم :مسائل اقتصادی

 .1جرر شما دربارۀ كار كردن همسرتان در خارج از خاجه ،رست؟

19

، .2ه كار را ۀرا اشخغای حك زن مذاسب میداجرد؟

 .3تص ّ ر شما از صرفه ج یی و قذاعت ،رست؟ به ص رت مصداقی ۀشان كذرد.
، .4ه اجدازه به صرفه ج یی و قذاعت در زجدخی ماخقد هسخرد؟
 .5شما ماحلرد همسرتان ،ه جكاتی را در خرحد لواز زجدخی رعاحت كذد؟
 .13پشدا كردن مح ر خاجواده بسرار م م است .كسی كه حرفع در خاجه به دی طرع مقاۀل شما میجشرذد ،میتواجد رقرجی در زجدخی شما باشدن به ویژه اخر این
شخص به قدر ۀرا طرع مقابلخان م م باشد كه حرع هرن كسی را ۀر حرع او ترجرا جدهدن الجخه اخر روحرات و عقاحد این شخص با شما همخواجی

داشخه باشد ،میتواجد رفرق بسرار خ ۀی ۀرا رسردن به اهدافخان در زجدخی مشخرک باشد.

 .14دیبسخگیها افراطی به پدر و مادر در بسرار از موارد مشكلساز است .ۀرخی از دخخرها و پسرها به ج ت دیبسخگی شدحد به پدر و مادر ،هر
ّ
روز ،ذد ساعت باحد در خاج پدر و مادر باشذد و توق هم دارجد كه پ از ازدواج ،همسرشان همراه او در این رفت و آمد باشد .حاال اخر همسر،
حوصل این رفت و آمد را جداشخه باشد، ،ه باحد كرد؟ این دیبسخگی افراطی در اسخقالی دخخر و پسر هم تأثرر می خذارد .وقخی بذا است كار را به

مصلحت زجدخی خودن اما به خالع جرر پدر و مادر اججا دهد ،این دیبسخگی اجازه جمیدهد.
 .15دعواها جشان دهذدۀ ّ
حساسرتها است.
 .16الگو افراد ،شذاخت ما را از آنها آسان می كذد.

 .17پسرها باحد از مرد احدهآی طرع مقابلشان ۀپرسذد و دخخرها از زن احدهآی طرع مقاۀل .مرد حا زن احدهآی حاذی همان كسی كه طرع مقاۀل دوست دارد،
همسرش ماجذد او باشد.

 .18پاسخ این پرسع به شما خواهد خ ت آجچه دربارۀ ازدواج با طرع مقابلخان سخن می خ یشد تا ،ه اجدازه قاۀل اجرا است.
امروز جاما ما است .ۀرخی از مردان با هر جوا كار ۀرا زن مخال ذد .ۀرخی هم كار كردن
 .19كار كردن زن حكی از مساخل م ّم زجدخیها مشخرک در
ِ
را الز میداجذد و حخی در زجدخی رو درآمد زن حساب باز می كذذد .ۀرخی هم با شروطی با كار زن موافقذد .زنها هم باحد به این پرسع جواب
بدهذدن ،را كه ۀرخی از زنها روحر كار ۀشرون از خاجه را جدارجد .ۀرخی هم به هرن وجه جمیتواجذد در خاجه بذشرذذد .ۀرخی رو اسخقالی اقخصاد
خود در مقاۀل شوهرشان ّ
حساسذد .باضی از زنها دوست جدارجد مرداجشان رو درآمد آجان حساب باز كذذد.
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 .6آحا آمادخی دارحد كمۀودها اقخصاد همسر و خاجوادۀ او را جادحده بگررحد؟ تا ،ه اجدازه؟
 . 7حک زجدخی ساده را ۀرا من ترسرم كذرد؟ خاج ساده ،س رۀ ساده ،اتومجرل ساده ،م ماجی ساده و . ...
 .8شما سالی ،ذد دست لجاس میخرحد؟
 .9در ،ه مواقای احساس می كذرد باحد پوشا ک جو بخرحد؟
بخش چهارم :مسائل شخصی

ّ
 .1سن ،محل تحصرل ،رشخ تحصرلی؟

20

ّ
خاصی داشخه حا دارحد؟
 .2آحا ۀشمار

....3؟ هر سؤالی كه در مساخل شخصی ۀراحخان م م است.
بخش پنجم :مسائل تحصیلی ،فرهنگی و سیاسی

 .1آحا قصد ادامه تحصرل دارحد حا جه؟ ،را؟

21

( .2در ص رت مدجت ۀودن پاسخ سؤای قجل) در ،ه رشخها قصد ادامه تحصرل دارحد؟ ،را؟
 .3در طوی سای، ،ذد كتاب سرر درسی میخواجرد؟
 .4مطالاات شما ۀشعتر در ،ه زمرذههایی است؟
 .5ۀ خرین كتابهایی را كه تا به حای خواجدهاحد ،جا ۀجرحد، .را این كتابها از جرر شما ۀ خرین است؟
ش
 .6ماموال ،ه جشرحاتی مطالاه می كذرد؟ ،را؟
، .7ذد ج ر از ج حسذدخان و شخصرتها محجوب و م رد احخرامخان را جا ۀجرحد؟
، .8را این شخصرتها از جرر شما قاۀل احخرا هسخذد؟

22

 .9شما تا ،ه اجدازه ماخقد به ح ب و جذا در عرص سراسی هسخرد؟

23

 .13جرر شما دربارۀ حكومت فالی كش ر ،رست؟
 .20جكذد فكر كذرد كه جراز به پرسردن این پرسعها جرست .اخر ،ه كسی كه شما دو ج ر را به هم ّ
مارفی كرده ،ویژخیها شما را به احشان و خصوصرات
احشان را به شما خ خهن اما خاهی واسطه به دالیل مخخلف این ویژخیها را به ص رت دقرق مذخقل جمی كذد .خاهی هم واسطه به مر ان كافی از ویژخیها

طرع مقاۀل آ خاهی جدارد تا بخواجد آن را در اخخرار شما بگذارد.

 .21ادامه تحصرل ۀرا ۀرخی ،حكم مرگ و زجدخی را داشخه و خا قرم آجان محسوب میشود .اخر ۀرا شما زجدخی ،م متر از ادامه تحصرل است ،در
ّ
این باره به دقت صحجت كذرد.
 .22كتابها و شخصرتها م رد عالقه تا اجدازۀ زحاد میتواجد جشاندهذدۀ ج ت خرر ها فكر و روحی طرع مقاۀل باشد.

 . 23ۀرخی از جرر سراسی خذدی هسخذد و ۀراحشان م م جرست همسرشان دربارۀ مساخل سراسی ،گوجه فكر می كذدن اما مساخل سراسی ۀرا بسرار از
جواجانن به ویژه در این ،ذد سای اخرر از درج ّ
اهمرت باالیی ۀرخ ردار شده است .این دسخه جسجت به این كه همسرشان در مساخل سراسی ،ه
خراحشی دارد ،بسرار ّ
حساسذد .اخر شما هم جزو این دسخه از افراد هسخرد ،دربارۀ مساخل سراسی هر ،ر

9

كه ۀراحخان ّ
اهمرت دارد ۀپرسرد.

 .11فكر می كذرد مشكالت اصلی جاما فالی ما ،رست؟
 .12كدا خروه سراسی را ۀشعتر دوست دارحد؟ ،را؟
 .13به كدا حك از فرلمها و سرحایهایی كه تا كذون دحدهاحد ،عالقهمذدحد؟ ،را؟
 .14آحا در مران بازحگران سرذما ،شخصرت محج ۀی ۀرا شما هست؟ ،ه كسی؟ ،را؟
 .15شما تا ،ه اجدازه به « ُمد» ّ
اهمرت میدهرد؟ حای دروجی خود را وقخی كه مجج ر باشرد تا حك سای باا حاك ترا
در فامرل حاضر ش حد توصرف كذرد.

24

بخش ششم :مسائل روحی و عاطفی

 .1از ،ه جوا افراد احساس جاراحخی و اج جار می كذرد؟
 .2اجخماعی ۀودن در جرر شما حاذی ،ه؟

25

26

 .3خودتان را تا ،ه اجدازه اجخماعی میداجرد؟
 .4در اصال دحگران ،گوجه عمل می كذرد و جوا واكذعها شما در مقاۀل مشكالت ،گوجه است؟
، .5قدر خودتان را اجسان خونسرد میداجرد؟
ّ
27
 .6حد خونسرد تان تا كجا است و شما كی عصجاجی میش حد؟
 .7در موق عصجاجرت ،ه می كذرد؟
 .8مذطقی ۀودن در زجدخی حاذی ،ه؟
 .9شما ،قدر مذطقی هسخرد؟
 .13دروغ خ خن را در ،ه موارد جای میداجرد؟
ّ
 .24حكی از اخخالفات جد در مران خاجواده ،مسزل ُمدخرایی است .ۀرخی جه تذ ا باحد با ُمد روز بگردجدن بلكه باحد اجذاس حا پوشاكی را اجخخاب كذذد

كه مارک ماروفی دارد .خاهی ت اوت قرمت حک لجاس با دو مارک مخ اوت سر به فلک می خذارد.
ّ
 . 25ۀرخی ،در تاامل با دحگران مشكل ّ
خاصی جداشخه و میتواجذد با روحرات مخخلف كذار ۀشاحذدن اما عدها این ط ر ججوده و با باضی از روحرات
ش
ّ
ّ
مشكل دارجدن مدال از اجسانها ُپرحرع به شدت مخذ رجد و دوست جدارجد با آنها همجشرن باشذد .حاال فرض كذرد مادر همسر این شخص،
ّ
ُپرحرع ۀوده و همسر هم به ارتجاط با خاجوادۀ خود به شدت اصرار داشخه باشد .شما فكر می كذرد هر بار كه این دو ،به خاج مادر میروجد و این
شخص ،مجج ر میشود با حک فرد پرحرع همجشرن شود، ،ه ّات اقی میافخد؟ حاال اخر همسر این شخص پرحرع باشد ،ه؟!
ش
ّ
مخضاد از آن میشودن مدال ۀرخی ت سررشان از اجخماعی ۀودن آن است كه اجسان در
 .26اجخماعی ۀودن از م اهرمی است كه ت اسرر مخخلف و خاه
روابا خود با دحگران ججاحد به جذسرت ّ
توجه داشخه باشدن زیرا دخالت جذسرت در روابا اجخماعی باعث محدود شدن آن شده و همرن هم اجسان

را تا اجدازۀ زحاد مذزو می كذد .این افراد در جوا ۀرخ ردشان با دحگران زن حا مرد ۀودن فرد مقاۀل را در جرر جمی خررجد .ۀرخی هم ماخقدجد الزم
داشخن روابا اجخماعی صحرا ّ
توجه به جذسرت استن زیرا ّ
حساسرت ها جذسرخی ،روابا زن و مرد را از مسرر سالمت ۀشرون ۀرده و آن را

مذحرع می كذد .این دسخه در روابا خود با جذ مخالف ّ
تقرداتی دارجد كه مطلوب دسخ اوی جرست .حای اخر دخخر حا پسر با جگاه اوی با كسی
ّ
از دسخ دو ازدواج كذد ،در زجدخی د،ار مشكل خواهذد شد .تذكر این جكته هم خالی از لطف جرست كه ۀرخی كار ۀشرون از خاجه را ۀرا زن الزم
اجخماعی ۀودن او میداجذد.

 .27داجسخن این كه فرد در ،ه موقای عصجاجی میشود ،ما را در شذاخت ّ
حساسرتها او كمک می كذد.

10

 .11در ،ه مساخلی سخت خرر و بسرار ّ
حساس هسخرد؟
 .12در مقاۀل اجخقادات ،ه عك

الاملی از خود جشان میدهرد؟

، .13گوجه از دحگران اجخقاد می كذرد؟

28

 .14آحا شروۀ اجخقاد شما حكسان است حا ۀرا افراد مخخلف ،مخ اوت است؟ مدای ۀ جرد.
 .15خود را اجسان شاد میداجرد حا افسرده؟
 .16شاد كردن را در ،ه ،ر هایی میۀشذرد؟
، .17ه مسزلها ۀشعتر از همه ،ر شما را خوشحای می كذد؟

29

 .18مسرر تصمرم خرر  ،در زجدخی شما ،گوجه است؟ به ص رت مسخقل تصمرم می خررحد حا با مشاوره؟
ش
31
اصوال در تصمرم خرر اجسان مقخدر هسخرد حا ّ
مردد؟ سخت تصمرم می خررحد حا راحت؟
.18

30

 .19مشكالت را تا ،ه اجدازه حاضرحد ّ
تحمل كذرد؟
32
 .23احساس می كذرد تاب ّ
تحمل ،ه مشكلی را جدارحد؟

بخش هفتم :مسائل مذهبی

33

 .1تا ،ه اجدازه خدا را در زجدخی خود دخالت میدهرد؟

34

ش
 .2تالش شما ۀرا آشذایی با دحذخان ،ه قدر ۀوده و اصال مر ان آشاذایی خودتاان را از مسااخل دحذای ،گوجاه ارزحااۀی

می كذرد؟

35

 .28ۀرخی در اجخقاد خود از دحگران بسرار ُرک هسخذد .ۀرخی هم از این كه به صراحت دربارۀ عرجشان صحجت شود ،جاراحت میشوجد .این دو روحره در
تاامل با هم به مشكل ۀرمیخ رجد.

 .29مساخلی كه اجسان را خوشحای می كذد ،جشاجها از ابااد شخصرخی او است.

 .30ۀرخی ،اسخقالی فكر جداشخه و باحد دحگران به جا آجان تصمرم بگررجد .ۀرخی هم تذ ا به جرر خود تكره می كذذد و با مش رت سریجهاجد .اجسان
ماخدی كسی است كه با دحگران مش رت می كذد و فكر خود را به كار می خررد و از مران جررات مخخلف ،ۀ خرین جرر را اجخخاب می كذد.

 . 31وسواس در تصمرم خرر حكی از مشكالت زجدخی مشخرک است.
تحمل فرد كه بذا است با ما زجدخی كذد ،بسرار م م است .ممكن است مشكالت سررقاۀل ّ
ّ
تحمل ۀرا كسی ،مساخلی عاد از جگاه
 .32آسخاج
دحگر باشد.
ّ
 .33در تشخرص مر ان مذهجی ۀودن طرع مقابلخان به شدت ّ
حساس باشردن ،را كه تارحف اجسانها از مذهجی ۀودن ت اوتها زحاد با هم دارد.

 .34ۀرخی تا وقخی با خدا هسخذد كه خوش دادن به حرع خدا آن ها را با مرد درخرر جكذد .ۀرخی هم تا وقخی خدایی هسخذد كه با تماحالتشان تاارض
جداشخه باشد .ۀرخی هم مح ر زجدخی خود را تذ ا خدا قرار میدهذدن حخی ا خر به قرمت از دست دادن ج دحکترین دوسخان و آشذاحان تما شود.
 .35ۀرخی ،آشذایی مامولی با دین را كافی میداجذدن حاذی به همان اجدازها كه به ص رت ّ
سذخی از پدر و مادر خ حع حاد خرفخه و در مدرسه آم زش

دحدهاجد بسذده می كذذد .ۀرخی هم جسجت به مطالاات عمرق دحذی ّ
تقرد ویژها داشخه و آن را پی خرر می كذذد .باضی هم مطالاات دحذی را به
ص رت ت ّذذی اججا میدهذد.

11

 .3تماحالت مذهجی همسرتان تا ،ه اجدازه ۀرا شما ّ
اهمرت دارد؟
ّ
37
 .4ع ت ،حرا و سررت حاذی ،ه؟

36

 .5این ام ر ،در زجدخی شما ،قدر دخالت داشخه و اهمرت دارد؟
 .6رعاحت حجاب را تا ،ه اجدازه الز میداجرد؟

38

 .7با ّ
توجه به آداب مااشرت ،جرر شما دربارۀ مر ان ارتجاط با حك جامحر ،رست؟
 . 8اخر حكی از رفقاحخان به مذ ی ما ۀشاحد ،شما دوست دارحد همسرتان با او ،گوجه ۀرخ رد كذد؟
 .9شما مران جامحرمی كه جزو فامرل است با دحگر جامحرمان تا ،ه اجدازه ت اوت قاخلرد؟
 .13شركت در مجال

مذهجی را تا ،ه اجدازه جزو زجدخی میداجرد؟

39

 . 11اخار همساارتان باه ج اات احخارا بااه دحگاران در مجلساای جشسات و جمااازش قضاا شااد، ،اه حااالی باه شااما دساات
میدهد؟

40

تقردات مذهجی آنها جداشخه باشد ،كافی است .باضی هم مر ان ّ
خاصی از ّ
 .36ۀرا ۀرخی ،همرن اجدازه كه همسر ،كار به ّ
تقرد را ۀرا همسر
ش
ش
مدال می خ حذد همسر من باحد اهل جماز و روزه باشد .ۀرخی به هم رفخارها دحذی همسر خ حع ّ
حساسذدن مدال اخر همسرشان
خ حع الز میداجذدن
جماز اوی وقت جخواجد ،در ازدواج با او احساس شكست می كذذد.
ش
 .37تارحف افراد از این م اهرم ت اوتها زحاد با هم داردن مدال ۀرخی سررت را به خوجها ماذا می كذذد كه فرقی با سوء ین جدارد .اینها در رابط

همسر خود با دحگران به قدر ری می شوجد كه خ حا هم همسر و هم دحگران همرشه قصد سوخی در ارتجاط با هم دارجد .ۀرخی از اینها جسجت به
ش
ارتجاط همسر با محار خ حع هم ّ
حساسذد .باضی هم سررت را فقا در فضا ۀشرون از خاجه ماذا می كذذدن مدال اخر زن در مقاۀل ۀرادرشوهر خود
ّ
حجابع را ح ظ كرده و با او سذگرن ۀرخ رد كذد ،جاراحت شده و از او میرججذدن اما اخر این زن با مغازهدار محله كمی خودماجی حرع ۀ جد ،به
ّ
شدت عصجاجی میشوجد.

 .38ۀرخی از افرادن ،ه زن و ،ه مرد ،حجاب را تذ ا در اجداخخن ،ر ۀر رو سر ماذا می كذذدن خواه اجدازۀ شرعی آن رعاحت شده باشدن خواه جشده
ّ
باشد .ۀرخی فراتر از این ،ماخقدجد زن باحد به خوجها خود را ۀپوشاجد كه موهاحع پشدا ججاشدن اما دقت در اجدازۀ شرعی حجاب را الز جمیداجذدن
ش
مدال اخر آسخرن زن به خوجها باشد كه در هذ گا پذیرایی از م ماجان باال ۀرود و حا این كه ج راب جحوشد و حا ج راۀی ۀپوشد كه پاحع را جشان دهد
ّ
ۀراحشان م م جرست .ۀرخی هم رعاحت اجدازۀ شرعی حجاب را با دقت كامل الز میداجذد .این دسخه ج راب جازک پوشردن را هم عرب
ّ
میشمارجد .ۀرخی فراتر از حدود حداقلی حجاب ماخقدجد زن باحد به خوجها حجابع را رعاحت كذد كه زیجایی او را جامحر ججرذد .ۀرخی تارحف
مخ اوتی از رعاحت حجاب در م ماجی ،ۀشرون از خاجه و در محرا اجخماا دارجد .این جوا پرسعها را ،هم باحد پسرها پاسخ دهذد و هم دخخرها.

 .39ۀرخی شركت در مجال

مذهجی را جزو زجدخی خود جمیداجذد .این افراد حخی در روزهایی كه ۀشعتر مرد به مجال

مذهجی میروجدن مدل عاش را

در خاجه میماجذد .ۀرخی هم تذ ا در روزهایی به مجال مذهجی میروجد كه خرلی عمومی استن مدل همان روز عاش را حا شبها قدر .ۀرخی در
ش ّ
ّ
تما مذاسجتها مذهجی به این مجال میروجد .عدها ۀرا مجال مذهجی خود ۀرجام كامال مذرمی دارجدن هم جمازها در مسجد ،شب سه
شذجه دعا ّ
توسل ،شب جماه دعا كمرل ،صجا جماه دعا جدبه ،ی ر جماه جماز جماه و . ...

تقرد به جماز در مران افراد مخ اوت است .ۀرخی آخرین كار الز را جماز میداجذدن به همرن دلرل هم اخر در موعد ّ
 .40مر ان ّ
مشخص وقت خواجدن جماز

پشدا جكردجد ،جمیخواجذد و باد قضاحع را به جا میآورجد .ۀرخی تالش می كذذد جماز را در وقت خود ادا كذذدن اما هر از خاهی اخر در موقارتها
ش
دشوار خرر افخادجد ،حاضرجد جماز را فدا كذذدن مدال ۀرخی از جوعروسان و تازه دامادها در شب عروسی خود ،ذدان جراز جمیۀشذذد كه جمازشان را ادا
ّ
عدها هم، ،ذان ّ
تقرد به جماز ّاوی وقت
كذذد .ۀرخی هم قضا كردن جماز را به ص رت عمد روا جداجسخه و در هر شراحطی جمازشان را میخواجذد.
حساسرت ّ
دارجد كه در هر موقارخی كه باشذد حاضر جرسخذد جماز اوی وقت را از دست بدهذد .از سو دحگر ۀرخی از افراد ّ
خاصی جسجت به مر ان
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 .5تحقیق

خ ت و خو خواسخگار تما آجچه را كاه ماا از شاذاخت طارع مقاۀال میخاواهرم باه ماا جمیدهاد .در ماوارد ممكان
است ما با هر شگرد كه در خ ت و خو به كار میۀرحم ،جخواجرم به آن ،ه در درون او می خذرد ،پی ۀجرحمن اما اخر تحقرق
به ص رت اصولی اججا بگررد ،میتواجد كمک شاحاجی به شذاخت طرع مقاۀل كذد.
در تحقرق ،باحد ،ذد جكت م م را در جرر خرفت.
الف) شیوۀ پرسش

ّ
ش
شروۀ پرساع ۀرخای ،ساادهاجگاراجه اساتن مادال پادر خااجواده باه صا رت جاشاذاس باه محلا خواساخگار رفخاه و از دو ساه
همساحه میپرسد :آحا اینها خاجوادۀ خ ۀی هسخذد؟ آحا پسرشاان جاوان خا ۀی اسات؟ آنهاا می خ حذاد بلاه حاا جخرارن اماا
مگر خوب ۀودن ،از جرر همه حكی است؟ آن كسی كه از جرر شما خوب است ،شاحد از جرر حك ج ر دحگر ،بد باشد.
ش
باحااد سااؤایها تحقرااق را هاام مداال پرسااعها خواسااخگار  ،توضاارحی پرسااردن ماادال روابااا اینهااا بااا همساااحهها
،گوجه است؟ مجالسشان را ،گوجه ۀرخ ار می كذذد؟ دخخرهاحشان ،گوجه در خرابان یاهر میشوجد؟ و. ...
شما میتواجرد در تحقرق ،از ۀرخی سؤایهایی كه به ص رت جموجه در پرسعها خواسخگار آمده اسخ اده كذراد
تا از صداقت و عد صداقت او در پاسخ خ یی مطل ش حد.
ب) میدان تحقیق

ۀرخی ۀرا تحقرق به حكی دو همساحه سر میزجذد و هر ،ه آنها خ خذد را ماال تصامرم خرر قارار میدهذاد .در حاالی
كه تحقرق را باحد به خوجها اججا داد كه اطمرذان حاصل شود افراد كه ما از آنهاا تحقراق كاردهاحم ،قصاد و سرضای
جداشخهاجد .ممكن است حكی از همرن همساحهها ،با خاجوادۀ طرع مقاۀل اخخالفی داشخه و ۀشن آنها كدورتی به وجود
آمده باشد .همساحه هم كه مذخرر اجخقا خرر است ،زهر خود را در تحقراق میریا د و می خ حاد« :جمیداجراد اینهاا ،اه
آد هاا ۀی فرهذگای هساخذد .شاكر خادا كاه ۀارا تحقراق آمدحاد .اخار باا ایان خااجواده وصالت كذراد ،هار روز باحاد خر حا
فرزجدتان را تماشا كذرد .اینها كاه در زجادخی خصوصای همسااحهها دخالات می كذذاد ،مگار میشاود در زجادخی دامااد و
عروسشان دخالت جكذذد؟»
در تحقرق ،باحد به سراغ ،ذد دسخه رفت:

حساسرت به خرج داده و مر ان ّ
خاصی از ّ
تقرد همسر خ حع به جماز جدارجدن اما ۀرخی در این جا هم ّ
ّ
تقرد را ۀرا همسرشان الز میداجذد.
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 .1همسایهها

ّ
اخاار خاااجوادۀ طاارع مقاۀاال ،بااه تااازخی محلهشااان را عااوض كردهاجااد ،بااه سااراغ همساااحهها قاادحمی هاام ۀرو حااد .خ ااهی
همساحهها قدحمی، ،ر هایی میداجذد كه رو همساحهها جدحد از آن ۀیخجر است .ۀرخی از خاجوادهها به ج ات
ّ
آۀروری سررقاۀل ّ
تحملی كه حكی از اعضاحشان به وجود آورده ،محلهشان را تغرشر میدهذد.

 .2رفقا

ّ
باحد به سراغ رفقا مخخلف رفتن رفقا مدرسه ،داجشگاه و رفقا محلاه .رفقاا از مسااخل زحااد باخجرجاد كاه خااجواده
هاام از آن ّاطالعاای جااداردن الجخااه شاااحد رفقااا بااه ایاان راحخاای حاارع ج جذاادن امااا اخاار همااان شااروها را كااه در خ اات و خااو
خواسخگار خ خرم ،در این جا هم پشاده كذرد ،جوابها مطمزنتر خواهرد خرفت.

ّ
 .3معلمان و استادها

ّ
ش
مالمان به ج ت ارتجاط داخمی با شاخرداجشان كه ماموال هماراه باا تجرباه و پخخگای اسات ،میتواجذاد در راه شاذاخت
ّ
طرع مقابلمان كمك خرلی مؤثر داشخه باشذد.
 .4مدیریت مدرسه و دانشگاه

عرجی جدارد در مسرر تحقرق ،خاجوادۀ دو طرع ،سر به كمرخ اجضجاطی ۀ جذد .مگر ،ه میشود؟ ۀرخی از مساخل را جه
باشاد كاه

رفقا میداجذد و جه اساتردن اما كمرخ اجضجاطی میداجد .شاحد در پروجادۀ اجضاجاطی ایان پسار حاا دخخار، ،را
ّ
جرر شما را به كلی دربارۀ او تغرشر دهد .اخر هم پسر حا دخخر فارغ الخحصرل شدهاجد ،ۀرا ّاطالا از خذشخ او اججا ایان
كار بسرار م رد است.
 .5هم اتاقی

ّ
افراد را كه مدتی در حجرهها طلجگی حا اتاقها داجشج یی زجدخی كردهاجد ،میتوان از طریق هماتاقیهاحشان باه
خ ۀی شذاخت .این فرصت مذاسب را به راحخی از دست جدهرم.

 .6همكار

رخر

اداره ،همكار ،همساح كار  ،ۀرا كسی كه مغازهدار است ،حخی آبدار،ی اداره ،افراد خ ۀی هساخذد ۀارا ایان

كه بخوان به ۀرخی از روحرات طرع مقاۀل دست حافت.
ّ
 .7كالنتری محله

وقخی حك اداره میخواهاد كسای را اساخخدا كذاد ،حكای از ماداركی كاه طلاب می كذاد ،عاد ساوء پششارذه از كالجخار محال
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اسات .كاادا اداره؟ ادارها كاه بااه راحخای میتواجااد پا
حافت ،او را اخراج كذد .جه رخر

از اسااخخدا  ،ا خار بااه ساابق سااوء حاا رفخااار زشاخی از كارمذاادش دساات

اداره و جه كارمذدان این اداره ،بذا جرست با این كسای كاه میخواهاد اساخخدا شاود ،زجادخی

كذذد و پاحهها زجدخی آحذدهشان را ۀر اساس اسخخدا او بچرذذد.
دخخر حا پسر كه بذا است عمرشان را ،زجدخیشان را با هم ماامله كذذد ،بذا است حك عمر در زیر حك سقف با هم
زجاادخی كذذااد ،بذااا اساات پاادر حااا مااادر آحذاادۀ فرزجداجشااان را اجخخاااب كذذااد ،ججاحااد بداجذااد كااه همسرشااان كرساات و ،ااه
ویژخیهایی دارد؟ مگر در روزجامهها جخواجدهاحد در ازدواج ،ه تااداد دخخار و پسار ۀار سار حكادحگر كالههاایی باه خشااد
دهاج آتش شان خذاشخه و زجدخی طرع مقابلشان را به آتع كشردهاجد؟ در بسرار از این موارد اخر حك تحقراق خاوب
و جام اججا می خرفت و خاجوادهها به سادخی از كذار مسزل تحقرق جمی خذشخذد ،این ّات اقها جمیافخاد.
ج) فرد تحقیق کننده

كسی كه ۀرا تحقرق اقدا می كذد ،باحد ،ذد ویژخی اساسی داشخه باشد:
 .1پخخگی و دجرادحدخی الز را ۀرا این كار داشخه باشد.
 .2از روحرات و مارارها شما به اجدازۀ كافی ّاطالا داشخه باشد.
 .3حوصله و وقت كافی ۀرا اججا این كار داشخه باشد.
ۀرخی از پدران و مادران می خ حذد ما حای این همه تحقرق را جدارحم .من هم به اینها می خ حم لطف كارده و ،ذاد قادمی
در راهرو دادخاهها قاد ۀ جراد تاا بداجراد ا خار حاای ایان تحقراق را جداشاخه باشارد، ،اه عااقجخی در اجخرارتاان اسات، .اه پادر و
مادراجی كه به ج ت شكست دخخر حا پسرشان در مسزل ازدواج ،م ّ ۀ زجدخی در كامشان تلختر از زهر هالهل شده است!
د) زمان تحقیق

ۀ خر است مقدار از تحقرق قجل از خواساخگار اججاا بگرارد تاا اخار مشاكل ّ
خاصای وجاود دارد كاه میتواجاد اصال ازدواج را

مذخ ی كذد ،قد ِ خواسخگار ۀرداشخه جشاود .اخار در مرحلا ّاوی تحقراق احسااس كردحاد در كلراات باا طارع مقاۀال تذاساب
ّ
دارحد ،میتوان باقی تحقرق را پا از خواساخگار اججاا داد .اخار ،اه اججاا دادن كال تحقراق پاشع حاا پا از خواساخگار
اشكای اساسی جدارد.

به این جكته هم ّ
توجه داشخه باشرد كه در فرهذگ ۀرخی از خاجوادهها تحقرق پشع از خواسخگار جاایی جاداردن باه

همرن دلرل هم اخر ّ
مخوجه شوجد كه شما پاشع از خواساخگار اقادا باه تحقراق كردهاحاد جاراحات میشاوجد .پا

ۀ خار

است اخر پشع از خواساخگار میخواهراد اقادا باه تحقراق كذراد ،تاا حاد امكاان باه خوجاها باشاد كاه خااجوادۀ طارع

مقاۀل ّ
مخوجه جشود.

 .6مشاوره ،قبل از پاسخ

ّ
ما در اسال ّ ،
سذت خوب فراموش شدها دارحم كه كمتر كسی به آن ّ
توجه جاد دارد .مشااوره ،حكای از اصاولی اسات
ِ
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كه امرر مؤمذان علی

دربارۀ آن میفرماحد« :هرن پشخواجها مدل مش رت كردن جرست».
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،ه خوب است در مسزل ازدواج ،این ّ
سذت را پشاده كذرم! ،ه اشكالی دارد هر دو طارع باه صا رت جداخاجاه و باا

هام پاشع حاك مشاااور مطمازن ۀروجاد؟ در بساارار از ماوارد ،راهذماایی حااك مشااور باعاث میشااود دو طارع باه جكتااها

ۀرسذد كه قجل از آنّ ،
توج ی به آن جمی كردجد.

فرهذگ مشاوره به قدر در مران خاجوادهها ما سرحب است كه ۀرخی ،مطر كردن آن را هم اهاجت میداجذد .هار
،ه كه باشد ،دو طرع ازدواج ،دو جوان كمتجربها هسخذد كه ممكن است خرلی راحت تحت تأثرر احساسات و حا
كم تجربگی خود قرار بگررجد .بذده با ج احت احخرامی كه ۀرا پدر و مادرها قاخلم ،می خ حم كه بسارار از پادر و مادرهاا
هم جمیتواجذد جقع حك مشاور كامل را ۀرا فرزجداجشان اح ا كذذدن اخر ،ه ماخقد پدر و مادر تا اجدازۀ زحاد میتواجذاد
در مسرر تصمرم خرر صحرا به فرزجدشان كمك كذذد.
خاهی ّات اق افخاده دو ج ر ،حكدحگر را اجخخاب كرده و همه ،ر را در ج د خود تما شده حساب می كردجدن اما همرن
كه حك مشاور با آن دو صحجت كرده ،تازه به این جخرجه رسردهاجد اخخالفاتی با هم دارجد كه باا وجاود آنهاا ،جمیتواجذاد
با هم در زیر حك سقف زجدخی كذذد.
ش
توجه كرده باشدّ ،
واقاا به این جكات ّ
مخوجه میشود دخخرها و پسارهایی كاه قجال از ازدواج ،باه ۀ اجا
حاال اخر كسی
ش
شذاخت با هم ارتجاط ۀرقرار می كذذد، ،قدر به ۀیراهه میروجد! اخر واقاا قصدتان شذاخت طرع مقاۀل باشد و جه ،ر
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دحگر  ،تصدیق خواهرد كرد كه راه شذاخت ،آن جرست كه باضی طی می كذذاد .خ ات و خاو قاعدهمذاد در هذگاا
خواسخگار  ،تحقرق اصولی و مشاوره ۀ خرین راه شذاخت است.
ّ .7
توسل

ایاان جكتااه ۀاار تمااا جكتاههااا حكوماات می كذااد .بااه جراار میرسااد ا خاار اجسااان جخواهااد در هاارن كاادا از مساااخل زجاادخی ،بااه

توسلی داشخه باشد ،در ازدواج باحد ّ
ّ
مخوسل شودن زیرا هر ،قدر هم كه جكات خ خاه شاده در ایان جوشاخار را
اهلۀشت
ّ
ّ
مطمزذای پشادا كارد .آن تكراه خاه مطمازن،
به دقت مراعات كذرد ،باز هم احخمای اشخجاه وجود داردن پ باحد تكره خاه
،ر ا

ج ا آسااخان مقاادس اهاال ۀشاات

جرساات .از ابخاادا تااا اجخ ااا مساازل ازدواجّ ،
توساال را فرامااوش جكذرااد .وقخاای

خواسخرد جواب مدجت هم بدهرد ،به در خاج اهل ۀشت

ۀروحد و بگ یشد« :من ویر ها را اججا دادها  ،احساسی و

عاشقاجه تصمرم جگرفخها ن مارارهااحم را فراماوش جكاردها ن تحقراق كاردها  ،پاشع مشااور رفخاها و حااال باه ایان جخرجاه

« .41المُظاهِرةَ اَوثَقُ مِن الْمُشاوِرَةِ» ج ج الجالسه ،قصار .113

 .42در كتاب «تا ساحل آرامع» جلد سو  ،خا ۀشست و هشخم ،بحث م ّصلی دربارۀ مشاوره داشخهاحم .در مسزل ازدواج ،به هر مشاور جمیتوان
اعخماد كرد .ما در كتاب مذك ر ویژخیها حک مشاور قاۀل اعخماد را ۀشان كردهاحم .در این كتاب هر كجا كه شما را به مشاور ارجاا میدهرم،
مقصودمان مشاور با همان ویژخیها است كه ۀرخی از آن عجارت است از :عاقل ،خداترس ،آشذا و ّ
مقرد به دین ،با تجربه و دوراجدحع ۀودن.
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رسردها كه این شخص به درد میخ رد .این ،جخرجها اسات كاه مان باه آن رساردها ن اماا شاما كاه مر ار علام خادا
ش
هسخرد و صال و فسااد كاار را ۀ خار از مان میداجراد ،ا خار واقااا ایان ما رد باه صاال مان جرسات و ماا جمیتاواجرم زجادخی
ّ
موفقی داشخه باشرم ،خودتان قجل از ازدواج به هر ۀ اجها كه شده ،آن را مذخ ی كذراد .اخار هام باه هار دلرلای در زجادخی
د،ار مشكل شد  ،مشكالت زجدخی را ماح رشد من قرار دهرد».
جدایی از اهل ۀشت

و اعخماد ۀر حافخهها خ حع در مسزل ازدواج، ،ر

جرست كه بگا حم امخحااجع مجااجی

است .این امخحان ،خاهی آن قدر خران تما میشود كه باحد خ ت ،قرمت آن ،حك زجدخی است.
ۀرخی از جواجان می خ حذد ما همه ،ر را به دست اهلۀشت

سحردهاحم ،هر ،اه آنهاا صاال بداجذاد .جاه تحقرقای

می كذذد ،جه مارار در جرر می خررجد ،جه صحجخی می كذذد .می خ حذد اخر صال باشد ،خودشان مذخ ی می كذذد .جه،
این خوجه جرساتّ .
توسال باه اهال ۀشات

اخار باه جاا ویر ا ماا جشسات ،بداجراد كاه اشاخجاه اسات .اخار كسای در حاك

مسزله ،ویر ها ۀر ع ده دارد و آن را اججا جدهد و بگ حد واخذار به خدا و اهل ۀشت

كرد  ،حا جمیف مد و حا خود را

فرحب میدهد .مدل این می ماجد كاه ماادر كسای تصاادع كارده باشاد و در خوشا خراباان باا دسات و پاایی شكساخه در
خون خودش بغلطد ،دو قد آن طرعتر هم پسرش دست به دعا احسخاده باشد كه خداحا مادر را ح ظ كن!!!
ّ
تذكر این مسزله هام ضارور اسات كاه باا ّ
توجاه باه مااارع قارآن و اهال ۀشات اجساان در هار شاراحطی میتواجاد ،باا
اسخ ادۀ درست از لحرات زجدخی ،مسرر اجساجی خود را طی كذدن پ

اخر كسی را ۀرا زجدخی اجخخاب كردحد و پا

از

ازدواج ف مردحد آن ،ه میخواسخرد جرست ،زجدخی را به آخر رسرده حسااب جكذراد .زجادخی ،هارن وقات باه ۀان بسات
جمی رسدن مگر آن كه خودمان این ۀن بست را در مقاۀل خودمان بسازحم .ما باحد از هر موقارخی در ج ات كماای و رشاد
اجساجی خود اساخ اده كارده و تذ اا باه بذادخی و اججاا ویر ا خاود در مقاۀال خداوجاد ۀشذدحشارم، .اه بسارار اجساانها
خ ۀی كه همسار خاوب ،جصرجشاان جشاد و ،اه بسارار اجساانهایی كاه باه ج ات صاجر ۀار مشاكالت زجادخی باه بااالترین
درجات اجساجرت رسردجد.
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یك بار خانهی برای مشاوره پیش بنده آمد و از ههسرش نالید .خود را انسان بدبختی میدانست .گفتتن مرتر یستی
یه دچار ههسر بد میشود ،بدبخت است؟
گفت مرر بدبخت نیست؟
گفتن العیاذ باهلل امام حسن

هن بدبخت است؟

گفت چطور؟
گفتن ههسر ایشان قاتلش شد؛ اما از خوشبختترین انسانهای روی زمین هن بود.
 .43در ص حات تقدحمر  ،ار جلد این مجموعه ،دوباره ّ
تأمل كذرد.
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گفتن امام جواد

چه؟ ههسر ایشان هن قاتلش شد؛ اما. ...

دیرر احساس بدبختی نهی یرد .می گفت در میان صحبتهایتان ،آن چه دربارۀ امام حسن
گفتید ،عجیب مرا در فكر فرو برد و آرامن یرد.

و امام جواد

44

 .44در كتاب «تاا سااحل آراماع» جلاد ّاوی ،خاا ّاوی و جلاد  ،اار در پاساخ باه حكای از پرساعها بحدای درباارۀ هادع زجادخی و شااخصها خاوشبخخی داشاخهاحم.
ۀرا حافخن ج ت فكر در این مسزله خوب است در آحات  13تا  12س رۀ تحرحم ّ
تدۀر كذرد.
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