
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

اما  ،گویند خانوادهبحث خانواده برای من خیلی مهم است. قانون اساسی ما، پیغمبر ما، رهبران ما، همه می
 داریم و اجتماع و فرد، خانواده فرد و اجتماع نداریم بلکه فقط اسالم درروند. ما در عمل آقایان سراغ آن نمی

باید ، ودبر مبنای قواعد صحیح و دقیق اسالمی پیش بر بخواهد است. اگر کشور ما خانواده  ،مهمترین عنصر
. ویدبگ ااقتصاد این ر  یعنی .دطرف میل به تشکیل خانواده داشته باش بگذارد تا برای خانواده اتمام مزایا ر 

رفت که اصل، فردی  به سمتی شما . وقتی فرهنگ جامعهویدبگ اداری این ر . آبروویدبگ افرهنگ این ر 
 . دخانواده باید اصل باش د.داشته باشیازدواج د انتظار یاب، نشدکردن زندگی

 

 تشرط زندگی راح ،انتخاب درست

استادی تقریبًا  مطالبی پیرامون حوزۀ خانواده است. آوریجمع است که مشغول دو سالیکیواحد قنداب 
 هاها از مجرددر برخی از کالس .دها رصد نکننو بچهد خانواده صحبت کرده باش ۀحوز در که  هندانم

حقیقتش این  ؟مداکسی از ما خوشش نی ؟شد چهکه  دپرسنمیمدام هم  اخیراً  ،هایی انجام شدنامثبت
وجه انجام کار غیرقانونی به هیچاقدام نخواهیم کرد.  ،نگیریم اهای الزم برای این کار ر تا مجوز ام. 1 :است
خیلی از مؤسسات سطحی برخورد  انندمکه ایننه  ،یمهست کار علمی و دقیق کدنبال یبه ما . 2 ؛یمهدنمی

است که  هاییچیز ناهم شود،توصیه میها در فضاهای دیگر به زوجنکاتی که دقیقًا  بینممیچون کنیم. 
 چرا آمار طالق ویندگبعد می .ماندن درست باتذارید تا زندگیگبکنار یم ویگمی د،کننرجوع می وقتی به ما

اصاًل هویت  کهاین خاطر به  .دنهست مقصر هاآن ست وهامشاورهمربوط به بخشش  کی ؟باالستقدر این
ود شمشکل حل نمیآن  در غیر این صورت ،کردپاک  اله ر صورت مسأ نباید .است مخاطب درک نشده ۀجامع

 اند.مباقی می و

 

در میان فرد، 
خانواده و اجتماع، 

ترین عنصر، مهم
 خانواده است.

هویت جامعۀ مخاطب 
است. نباید  درک نشده

صورت مسأله را پاک 
.کرد  
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علت جلسه  .دنفر متخصص دار  دویست به ای که نزدیکمجموعه .ای جلسه گذاشتممجموعه کبا یبنده 
واقعًا  ،هادادن به آنبا پاسخکه  ،التا سؤ سیصدچهارصد، کنندآماده  اهایی ر سری تست کیکه  هم این بود

حول . 1شود: ها انجام میدر دنیا با دو روش این شناسایی .یدوینید دروغ بگاو نتو  شودمشخص  تانشخصیت
اند شخصیتش را پنهان تو که طرف نمی های بسیار فنیآزمون. 2 ، که این خیلی سخت است؛یک عملیات

 کیپاالیش و  کن اول یاهم د وانجام بده اآزمونی ر  کطرف یخب این خیلی کار خوبی است که  کند.
ا زمانی ر  ۀسه باز  ۀ مؤسسه،یعنی واحد خانواد ،قنداب واحددر ما  .دبگیر  گری درست و اصولی صورتغربال

 صورتبه هااین ،بعد از پایان دورهبنا داریم  حین ازدواج، پس از ازدواج.پیش از ازدواج،  :قرار دادیم نظرمد
این ده تا سخنرانی د، قبلش ازدواج کن مثاًل هرکس خواست برسد.عموم مردم به دست و  آماده شودهایی پک
 .دنابخو  اچهار تا جزوه ر  د یا اینگوش کنرا  

 

 .یدوعاشق نشو  بندیدب ایتان راهمچش کنم کمیپس خواهش می .دتریراحتجا نآ دکنیبیشتر دقت جا این هچهر 
که به  این .مثل آدم انتخاب کنید بیایید و از توهمات بیرون. یدوشعاشق  ندیشید بعدبیعاقالنه  اول یک مقدار

. دکنن میاتبیچاره که یداهغلبه داد اجا صرفًا شما شهوت ر معیار هست اما اصل نیست. ایند شینندل ب
های سری بحثکاش یهمه اید،شنیدهم تقریبًا این چیزهایی که درمورد عشق و عاشقی ویبگ شما م بههخوامی

روی  اعشق، او فرمولش ر  یدیوگ. شما میدکنباز می اهمه ر  که صحبت کنیدنورولوژیست  کبا یاست.  علمی
 است و پشتش داراین ریشه .هست و محبت ، ُحبدکنیعشق پیدا نمی هرچه بگردیدقرآن هم در . دکشکاغذ می

بلکه  ،یم طالق بگیرویگما نمی و اشتباه انتخاب کردید، رفتدر  اناز دستت البته اگر و منطق است.عقالنیت 
زن )همسر( »فرمایند: می صادقامام .کنیدا حل م از سر منشأ ماجرا ر ویگمیمن اما  یم درستش کنویگمی

 «.کنیبند انتخاب میبند است، پس بسیار دقت کن که چه چیزی را به عنوان گردنمانند گردن

 

 ؟ انتخاب کنیم طورهچ

. هدفش از دباش یکیجهت کلی همسر شما باید با شما  این است که کنیدآن دقت  خوب به بایدله که مسئ اولین
ُامنیه هم  و ماهدف اصلی  ،ُسؤل .هستهم ن امادعیه در، دناهیاد دادرا  ُسؤل و ُامنیهقرآن به ما  در ؟ستزندگی چی

 هدفو برای آن  در یک راستاها ُامنیه ۀهم ا باید بشناسید.ها ر این .رسانداهدافی است که ما را به آن هدف اصلی می
 د،یاهآدم آفریده شد شما؟ دنبال چیست زندگی در. زن شما، شوهر شما ستاین یه سؤال کلیدیواقعًا  .اصلی است

ای انتخاب ه توشهچبرای آخرتتان  ؟د انجام دهیدیهخوامی کارکه چه دانیدمی اند،هداد عمر شما سال به هفتادهشتاد
من  هستند و های آرمانیآدم دانندکسانی که پاسخ این سؤاالت را می ؟دیور متی میبه چه س تانزندگی در ؟کنیدمی

  تان و سؤل شما مشخص باشد.آرمان شما از زندگی باید ن اولام. هماههای آرمانی کم ندیداز این آدم

فعالیت واحد قنداب 
در سه حوزه است: 

حین   پیش از ازدواج 
پس از        ازدواج       

 ازدواج

 

این چیزهایی که 
درمورد عشق و 

عاشقی شنیدهاید، 
همه یک سری 

بحثهای علمی 
 است. 
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هدف خود را از زندگی 
 مشخص کنید.

سؤل و امنیۀ شما در 
 زندگی چیست؟

 



 

 

 

زمانی زندگی اماماین را هم بگویم که . زمانی داشته باشمزندگی امامم هخوامی گوید منمثاًل طرف می
مهریۀ کم و جهیزیۀ بسیار  کبا ی کهاین خاطر  به است نا. آسان است و هم خیلی سختهم خیلی آس

مزخرفات مردم را  دنیاتو می است به این خاطر که باید ببینید سخت کنید. وتان را شروع میزندگیساده 
تعارف  وا بکنید. ان ر اباید اول سنگتجا این؟ دهستی( 54)مائده، َلْوَمَة ََلئِم   َوََل ََيَاُفونَ ؟ دتحمل کنی

من زندگی ساده مثاًل نظر خداست.  ،نظر من و از نظر من زندگی مهدوی یعنی این ییدنداشته باشید. بگو
زمانی امامد زندگی فهمنفر که می کیم از یوم. بر زندگی کن زمانیامامخواهم می. همخوامی

در طرف باید  شود،هر لحظه امکان مجاهدت فراهم یعنی زمانی . زندگی امامست، سؤال کنیمچطوری
باشد. باألخره جهاد نظامی  جهاد اقتصادی یا ،تواند جهاد فرهنگیمی این جهاد،حاال . کندجهاد راه خدا 

عمل  به آن اول خودش دزنمنتظر حرفی که می کی. جهاد نظامی هم الزم شد باید برود و انجام دهد
 ویدگعلم فیزیک می و. ریاضی دسو باشنهمباهم ردار باید دو بُ  دو نفر ماننددر مجموع این پس  د.کنمی
  پس مواظب باشید. .دمحاسبه کنی ان ر اباید زاویۀ بینش دسو نبودنردار هماین دو  بُ  راگ

 

 کفویت و همتایی و مراتب آن

 .د. تناسب داشته باشباشد با ماو هماهنگ سنخ هم وراستا یکی که هم .ن باشیماُکفو خودمدنبال همما باید 
 «طور همسری انتخاب کنیم؟چه» :پرسیدند از رسول خدا. تریدراحت زندگی درتر بود این بیش ههرچ

 بیتاهل «شأن خود دختر بگیرید.همُکفو و و از شأن خود دختر بدهید به ُکفو و هم» ند:فرمود ایشان
ی طرف هاها و داییبرو عموها و خاله ویند برای تحقیقگد. میانکردهطرح م ا هم کامالً حتی مسائل ژنتیکی ر 
 گیخانواد مثاًل . است یاد شدهبه عنوان ِعرق  که از آن. بشوین اشژنتیک خانوادگیرا هم ببین تا متوجه 

و شما  یک شاخه از یک تنه است او .هستند تاکس و گرادرونگی خانواد  ،انددعواییگی خانواد د، جسورن
تربیت  درتأثیری که مادر به ؟ دای هستناز چه رگ و ریشه دنیاد. میپیوند بزنید هابه این ار  انخودت خواهیدمی
 ؟کنیدفکر می ددار 

 

  کفویت دینی و ایمانی      
 انتخاب کنید. ان ر اکفو خودتهملحاظ مذهبی، دینی و سیاسی سعی کنید به
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زندگی امامزمانی هم 
خیلی آسان است و 

 هم خیلی سخت.

یک منتظر حرفی که 
میزند اول خودش به 

 آن عمل میکند.

ما باید دنبال همُکفو 
خودمان باشیم. یکی 

که همراستا و همسنخ 
 و هماهنگ با ما باشد.
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  فرهنگی و فکریکفویت      
وقتی  .کفو باشندهم که دو خانواده این است آلایده نه،دو نفر  فقط و .یدکفو باشکری هممسائل فرهنگی و فباید در 

موجب  ود،شموجب سرزنش می هانباشد، این ...معاشرت وسری مسائل فرهنگی و آداب و کطرف اهل رعایت ی
 .کنیدا لحاظ ها ر ، اینودشطعنه می

 

 کفویت اخالقی       

طب اسالمی  در .گرادرون و دیگریگراست برون یکی .های اخالقی بسیار مهم استلقیات خانواده و تفاوتخ
د ریو بیارا  توانید یک مدیرنمی سازند.خانه باهم نمیدر یک دو تا مدیر مثاًل  .دکننیاد می آن شناسی ازعنوان مزاجبه
 یکیکه  ودشدلیل نمیوجود دارد و  نظر مدیریتیاختالف .آیدوجود میبه. تنش دگذر میسخت  به او د،بدش کنیع و

دختری که . شان هم به مشکل بخوردشود که بچهفاوت دیدگاه مدیریتی و عدم کنترل آن باعث میتوید. بگ اشتباه
خواهید دو تکۀ آهن را با آب توانید کنار پسری که باید از او حرف بکشید، بند کنید. شما میزند را نمیمدام حرف می

تشخیص این خلقیات تان را باید از بیخ و بنیان درست بچینید. شود. زندگیدهان به هم بچسبانید. اما این زندگی نمی
 شناسی ممکن است. با تست روان

 

 لیتحصیکفویت      

ها موجب تنش تفاوتها اینکند، خب ازدواج می ،لیسانس فلسفه داردمثاًل پسری که دیپلم است با دختری که فوق
 شود.می

 

 کفویت جسمی و جنسی      

وقتی تِه ماجرای مشاجراتشان  دگفتنیمبسیاری از مشاورها  .دکفو باشنها باید هماین هم لحاظ جسمی و جنسیهب
یل طرف وقتی تما .استبروز کرده جای دیگری این د که نارضایتی جنسی وجود دار  کی مبینیمی م،ریآو درمی را

آدم  کیوقتی  .دبینمشکل می ار  زچیوقتی نارضایتی جنسی هست همهد و بیننمی را هیچ مشکلی دجنسی دار 
 و. بعد اودشتنش شروع میشود و مزاج میکند، موجب نارضایتی جنسی در گرممیازدواج  دآدم سر  کبا ی مزاجگرم

  .ودشبه هرزگی کشیده می
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سنی کفویت

سنیینا لحاظ به باید همها و باشندهمتا منآن.کفو که استفهمیدمچه یعنیکهاین جنسی بلوغ ناهمسن
جنسی بلوغ زندرتفاوت و استمرد البته.مناسب سال( نداریاکمتر)چهارپنج ایراد هم مزیتماآرامآر د.بیشتر این

می پیدا خانم.دکنکاهش باشاگر بیشتر نمید،سنش مردودشتوصیه جنسی،چون لحموتور تا کارظۀاش مرگ
خانمدکنمی ایناما نیستندها .طوری

 

اقتصادی کفویت

مالیایدب لحاظ باشهماز خانوادهاگر.ندُکفو کهدخترایاز توبگیری از مالی لحاظ باشناز شد،دسر خواهی .تحقیر

اجتماعی کفویت

مثاًل که کنید دقت اینباید چخانوادهرویکرد اشرافیت استهبه شما.طور خانوادهوقتی ذاتًاهستیداییک که
باهستیدزیستساده وصلتخانوادهنباید کهای اشرافیتکنید آنفرهنگ ُپز.هستهادر اهل اجتماعی لحاظ به
دیگدراین.دنهستدادن مثلجاهای فرزندر میخرید،تربیت نشان را خودش هم  دهد.و...

خانوادگیکفویت

پایانین کتۀ

راین میمبنااها تاقرار باشیتانزندگیدرشمادهیم داشته رسرفصلاین.دآسایش بهها انتخابنیوشابلعنوانا باشیدبرای داشته .مدنظر
تغییر ازدواج از سنبعد طرف قباًل است. تغییرناپذیر آدم این که بگذارید این بر را مبنا است. سخت شکلوخیلی شخصیتش بود، پائین سالش
می و بود سننگرفته اآلن اما داد. تغییر بهشد است. سخت تغییر و رفته باال کنید.ازدواج دقت باید ایدهاینشدت حالت گفتم که آلهایی

است.است بعید و شودسخت پیدا صددرصد بخوااگر.که بندههخدا به بدهاید مید،حال نصیبش ازدواجی سعیما.کندهمچین باید
درصد ایدهکنیم رااین نزدیککنیمتربیشآل صد به باقیشویمترو ان. کالسآن در میشاءالله حل ازدواج از پس مثاًلهای که گراشود

چه دارد را ایراد این شما شود.همسر برطرف اینمبناطور ندرا گفتکهیدهقرار دارکیاستاد تاراهی سختچراکه.شوددرستد و پرهزینه
میاست. فراموش را مشکالت تمام باشند خوب شوهر و بچهزن میکنند. تربیت خوب بچههای این به وقتی و میکنند نگاه لذتکنندها

نداشدبرنمی هم ماشین و خانه باش. اینهاستاینزندگیۀثمرهابچهاین.ندته صحیحۀنتیج. غریزیاستانتخاب .نه
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