
 سنتی های ازدواج در شناخت کسب درون

 سالم

، اون  ازدواج به سبک دوستی ، اینه که میگن نمیشه بدون معاشرت مستقیم با طرف مقابل یکی از استدالل های طرفداران

  . برای ازدواج صورت بگیره مدتی با طرف مقابل ارتباط داشت تا شناخت الزم رو شناخت . پس باید

بلکه می خوام روند کسب شناخت در ازدواج های سنتی رو شرح بدم . اون وقت  قصد نقد مستقیم این استدالل رو ندارم ،

 ا ازدواج به سبک دوستی ؟ی عزیزان می تونن مقایسه کنن که شناخت طی مراحل ازدواج سنتی بهتر صورت میگیره این

یه سری اطالعات از خودتون به دست بیارید . این مساله رو جدی بگیرید ،  قبل از این که کسی رو انتخاب کنید باید

 ! رو بشناسیم از ما خودمون رو به درستی نمیشناسیم اون وقت مدعی هستیم که می تونیم دیگران بعضی

 در این موضوع سبک ازدواج مهم نیست ، مهم اینه که اگه قصد ازدواج دارید این ،اولین کار اینه که برید مشاوره ژنتیک 

  .(رو مطالعه بفرمائید کسانی که حتما باید قبل از ازدواج مشاوره ژنتیک بشن مشاوره رو حتما باید برید . ) پست

 ارهای ازدواج مدنظرتون رو بررسی کنید ؛ لطفا پست های زیر رو بخونید ؛در مرحله بعد باید معی

 اولین و دومین معیار برای ازدواج ، ایمان و اخالق

 هم کُفو بودن سومین معیار ازدواج ؛

 اعتقادی کفویت ←انواع کفویت در ازدواج  *

 ادراکی کفویت ←انواع کفویت در ازدواج  *

 اقتصادی کفویت ←انواع کفویت در ازدواج  *

 فرهنگی کفویت ←اع کفویت در ازدواج انو *

 ظاهری کفویت ←انواع کفویت در ازدواج  *

 سیاسی کفویت ←انواع کفویت در ازدواج  *

 شخصیتی کفویت ←انواع کفویت در ازدواج  *

 شناخت بصری ها ، سمعی ها ، لمسی ها و جنبشی ها *

 چهارمین معیار برای ازدواج ، اصالت خانوادگی

 جمع بندی معیار های ازدواج

فکرها  رای ازدواج رسیدید یا نه ! این طور نباشه که تا اسم از بلوغ میادالزم ب خب ، حاال باید مشخص بشه که به بلوغ های

 ! بره سمت بلوغ جنسی ! بلوغ جنسی یکی از بلوغ هاست

 بلوغ های زیر رو در خودتون بررسی بفرمائید ؛

 عاطفی بلوغ ←انواع بلوغ در ازدواج 

 اجتماعی بلوغ ←انواع بلوغ در ازدواج 

 عقلی یا فکری یا ذهنی بلوع ←انواع بلوغ در ازدواج 

 اخالقی بلوغ ←انواع بلوغ در ازدواج 

 جنسی بلوغ ←انواع بلوغ در ازدواج 

 اقتصادی بلوغ ←انواع بلوغ در ازدواج 

 کم داریم نزدیک میشیم به زمان انتخاب همسر ، ولی قبلش پست زیر رو بخونید ؛ کم

 با چه کسانی نباید ازدواج کنیم ؟

یا عدم وجود اون ها رو در طرف مقابل در جلسات خواستگاری  بسپارید تا وجود این اطالعاتی که کسب کردید رو در ذهن

  . مرحله تحقیق بررسی کنید و
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 بریم سراغ انتخاب ؛

یا خواستگاری به شما  با توجه به اطالعاتی که از خودتون کسب کردید ، شما دختری رو می بینید یا بهتون معرفی میشه

 . شده ی شماستحس می کنید این همون نیمه ی گم  پیشنهاد میشه که

 : اقدام اول در ازدواج سنتی

 تحقیقات کلی برای کسب شناخت کلی ؛
 

چقدره ؟ نوع پوشش اون چطوریه  داره یا نه ؟ کجا زندگی می کنه ؟ پدر و مادرش کی هستند ؟ ، سطح تحصیالتش نامزد

اون نیاز چندانی به پرسیدن از  یعنی اطالعاتی که برای فهمیدن . ... ؟ نوع رفتارش با دیگران در چه سطحی هستش ؟ و

 . نداشته باشید دیگران

 دختر مردم رو ببینن اگه پسند کردن اون وقت برن سراغ تحقیق !!! نه همیشه این طور نباشه که خانواده ی پسر اول برن

  !!! میشن همینه ولی یکی از عواملی که بعضی از پسران صد جا خواستگاری میرن و بعدش افسرده

 شرایط کلی مد نظر شما رو داره ، مادر یا خواهرتون رو وارد ماجرا می کنید ؛ اگه دیدید

خانواده  میدن ... ، اگه توافق شد که ماجرا رو ادامه بدید ، مادرتون با خود دختر یا اونا در مورد دختر مورد نظر شما ، نظر

رای خواستگاری مخفیانه . خانواده رو حتما ب ش تماس میگیره و اگه اون دختر قصد ازدواج داشته باشه ، وقت میگیرید

 ! شاهد برخوردهای مادرشوهری یا خواهر شوهری باشید باید دخالت بدید تا بعدها کمتر

 قبل از این که برید خواستگاری پست های زیر رو مطالعه بفرمائید ؛

 خواستگاری راهی درست برای شناخت

 تذکر دکتر فرهنگ در مورد خواستگاری6 

 ول خواستگاریشیوه ی برگزاری جلسه ا

 مایل بودید که ادامه بدید وقت تحقیقات مفصل میرسه . کار تحقیق باید تا قبل اگه بعد از برگزاری جلسه اول خواستگاری

 . هم برگزار کنید از عقد ادامه داشته باشه ، شما می تونید در این بین ، جلسات خواستگاری رو

اینه که بعد از جلسه اول خواستگاری خبری از خانواده ی پسر نمیشه ، خانواده ی دختر  گالیه های دختران یکی از

  ! بالتکلیف می مونن که آیا اونا بر میگردن یا نه

دختر  آشنایی دارند ، در دورانی که دارن تحقیق می کنن یه تماس هایی با خانواده بنابراین اگه پسران تصمیم بر ادامه

 . در حد سالم و احوال پرسی بگیرن ، حتی اگه شده

 اگه پست های زیر رو مطالعه بفرمائید اطالعات خوبی در مورد روش تحقیق کردن برای ازدواج به دست میارید ؛

 منابع مناسب تحقیق برای ازدواج

 چه کسی رو برای تحقیق بفرستیم ؟

 شیوه مناسب تحقیق برای ازدواج

 طرح سواالت مناسب تحقیق برای ازدواج

 دو تفکر غلطی که مانع تحقیق درست برای ازدواج هستند

 کوتاهی در تحقیق رو نمیشه با تعیین مهریه باال جبران کرد

بده  دیگران به شما دادند ، مواردی رو که نیاز دارید دختر مورد نظر براتون توضیح حاال شما یه سری اطالعات دارید که

ات شما داره ، گاهی در تحقیقات به تحقیق مطرح می کنید . زمان برگزاری جلسه دوم خواستگاری بستگی به نتایج

از  هفته بعد 3بینید فورا از راست و دروغ بودن اون موضوع مطمئن بشید . پس مثال  موضوعی بر می خورید که نیاز می

جلسه دوم خواستگاری ممکنه بعد از یک ماه  جلسه اول ، جلسه دوم رو برگزار می کنید . گاهی این نیاز حس نمیشه و
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 صالحدید شما داره ، ولی خانواده پسر حتما باید با خانواده ی دختر در تماس این بستگی به تشخیص وبرگزار بشه . 

  . باشن

مورد جلسات خواستگاری اینه که میگن در جلسات خواستگاری چه سواالتی  یکی از دغدغه های پسران و دختران در

 بفرمائید ؛ ست های زیر رو مطالعه؟! بنابراین قبل از برگزاری جلسه دوم خواستگاری ، پ بپرسیم

 موضوعات مباحث خانواده ها در جلسه دوم خواستگاری

 پاسخ محور و سوال محور -خواستگاری  2سواالت جلسه 

 سواالت معکوس -خواستگاری  2سواالت جلسه 

 رک و مستقیم -اری خواستگ 2سواالت جلسه 

 تفسیر واژه ها -خواستگاری  2سواالت جلسه 

 سوال از اطرافیان -خواستگاری  2سواالت جلسه 

 زمینه های سوال از طرف مقابل -خواستگاری  2جلسه 

 شناساندن نه شناختن -خواستگاری  2جلسه 

 شرایط و خواسته ها -خواستگاری  2جلسه 

 معرفی دقیق خانواده ها -خواستگاری  2جلسه 

 توصیه برای بعد از جلسه دوم خواستگاری و برگزاری جلسات خواستگاری بعدی ؛دو 

  ...بعد از جلسه ی دوم خواستگاری

 روش برگزاری جلسه ی سوم خواستگاری

 :  مرحله شناخت مسائل خیلی جزئی

 . فهمید . حتما باید با حفظ اصول ، ارتباط نزدیکی با طرف مقابل داشته باشید بعضی از مسائل رو از راه دور نمیشه

 . بنابراین یه صیغه محرمیت بین دو طرف جاری میشه

 ؛به قول دکتر فرهنگ 

هویت واقعی طرف مقابل رو ببینیم . چون چیزی که از هم دیگه می بینیم  ما باید یه کاری بکنیم که شخصیت و "

 . میدیم آنکادر شده ی ماست . شخصیت واقعی ما شاید این قدر خوشگل نباشه که ما نشون شخصیت

دختر یا پسر ، اصال آمادگی اون شرایط رو نداشته باشه . از قبل براش توضیح  خب ما باید شرایطی رو فراهم کنیم که اون

چطوریه ؟ ما در روانشناسی می گیم  یا عکس العملی رو طراحی نکرده باشه . باید ببینیم واکنش اون در اون لحظات و

 . هستش چنین واکنش هایی ، واکنش های واقعی یه فرد

در معرض عملی قرار می گیره که اصال پیش بینی نکرده ، اصال براش  ما میگیم وقتی کسی منتظر یک واقعه نیست ،

 " تستی از هم بگیرن طراحی نکرده ، اولین واکنش ، شخصیت واقعی اونه . حاال باید دختر و پسر چنین واکنشی

 پست های زیر رو حتما مطالعه بفرمائید ؛

 روش های غیر منتظره -از ازدواج مچ گیری قبل 

 عالئم دروغگویی با توجه به زبان بدن -مچ گیری قبل از ازدواج 

 نشانه های دروغگویی در گفتار -مچ گیری قبل از ازدواج 

 عالئم هشدار دهنده -مچ گیری قبل از ازدواج 

 با ویژگی های اون آشنا هستید . فرض کنیم این دختر فالن ویژگی بدنی مد نظر حاال شما با دختر/پسری روبرو هستید که

الن ویژگی اخالقی رو داره . یا این پسر ف شما رو نداره ، ممکنه بگید درسته که فالن سایز رو نداره یا ... ، ولی عوضش
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ویژگی  خواستم باال نیست ولی فالن ویژگی ها رو داره ، پس می تونم به خاطر این سطح درآمدش در اون سطحی که می

 . ها خوب اخالقی از فالن فانتزی های ذهنی خودم چشم پوشی کنم

ری شدن صیغه ی عقد دائم ، کار تحقیقات در مورد کرد اینه که به محض جا نکته ی مهمی که اینجا میشه بهش اشاره

گفت همسر شما فالنه یا بهمانه  همسر کال باید تعطیل بشه . حتی اگه بعد از عقد کسی با سند و مدرک به شما گذشته ی

 !؟ به تو چه ، به صراحت باید بگید

 از دو حالت خارج نیست . یا این که شمابدش بسازید . اگه چنین اتفاقی افتاد  اون دیگه همسر شماست و باید با خوب و

که شما متوجه نشید . البته وقتی  در تحقیقات تون اشتباه کردید یا خوب تحقیق نکردید یا این که خواست خدا بوده

پذیرفته میشه معموال چنین حالتی پیش نمیاد که کسی گذشته ی اون فرد رو  کسی توبه واقعی می کنه و توبه ش هم

  . هر دو حالت ما حق نداریم آبروی طرف مقابل رو ببریمکنه . در  افشا

که  تا وقتی وظیفه داریم اگه به مساله ای پی بردیم به دوست یا ... مون بگیم ... منه خواهر ، برادر ، دوست ، همسایه و

 . نداره صیغه ی عقد جاری نشده باشه ، وقتی صیغه ی عقد جاری شد دیگه به ما ربط

 موفق باشید

 

 http://khbartar.blog.ir   منبع : وبالگ خانواده برتر

 https://t.me/khbartar    تلگرام کانال

 https://www.instagram.com/khbartar.blog.ir  اینستاگرام صفحه

 http://sapp.ir/khbartar.blog.ir  سروش تعاملی کانال

 /collection/IBZxRE/0https://plus.google.com/u  پالس گوگل

 آی به رو "ایمیلی عضویت" عبارت ، ایمیل طریق از برتر خانواده وبالگ...  و مطالب برخی و ها پست لیست دریافت برای

 بفرمائید ارسال زیر  تلگرام دی

https://t.me/Moh3en_najafi 
 بفرمائید ارسال خصوصی صورت به زیر پست در رو تون ایمیل که این یا

http://khbartar.blog.ir/post/10932 
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