


ازدواج



سوالهاي مهم براي قبل از ازدواج
1-آيا ما بايستي ازدواج كنيم؟ چرا؟

2-آيا ازدواج ما را به تكامل نزديك مي كند؟

آيا يكي از مهمترين اهداف زندگي ازدواج است؟-3

4-آيا بدون ازدواج نمي شود كامياب بود؟

5-آيا زوج من مرا درمان مي كند وبقول سقراط من نيمه گمشده



جزء هستي جهان آفرينش نخست روز همان از ازدواج  
 كردند نمي ازدواج باهم اگر حوا و آدم .بود آفرينش قوانين
  بلكه انسان، فقط نه .نداشت وجود زمين روي انساني االن

  و گياهان از جهان موجودات همه براي زوجيت قانون
 دارد وجود ها اتم و ها مولكول تا گرفته جانوران

  حقيقي كاميابي به كه اين براي هم انسان و )مثبت،منفي(
  كند هماهنگ هستي قوانين با ا خودر بايد برسد



آيات قرآن كريم در باب ازدواج
)189،19 اوست كه شمارا ازنفس واحدي آفريد   -اعراف

-45نجم.وجفت وي را ازآن پديد آورد تا بدان آرام گيريد
-6زمر-1مجادله-40هود-3رعد-27مومنون-49ذاريات

-54دخان-90انبيا-172،35،230بقره-1،20نسا
-10لقمان-7ق- 52الرحمن-7تكوير-117طه-37احزاب
)21روم 5حج-7شعرا



شد مشخص شد انجام دنيا پيشرفته كشور 17 در كه اخير مطالعه يك در 
 سليگمن، مارتين .»هستند مجردها از تر خوشبخت بسيار متاهل افراد« كه

 هر از بيشتر ازدواج« :گويد مي پنسيلوانيا دانشگاه برجسته شناس روان
 است معتقد او ».دارد نقش آنها خوشبختي در ها، انسان بين ديگري پيوند
 ترين خوشبخت گويد مي و دهد مي معنا افرد زندگي به كه است ازدواج كه

 خوشبختي كتاب(.اند كرده ازدواج كه هستند افرادي ميان از دنيا افراد
 بيشترين كه عاملي دو كارشناسان، نظر و موجود شواهد طبق )چيست
:از عبارتند كنند مي ايفا زمين كره هاي انسان تمام خوشبختي در را نقش

.ازدواج –2و خدا به ايمان –1



انتخاب صحيح



ازدواج به ما آرامش مي دهد
عشق او به كه كسي با را مان رابطه كنيم مي ازدواج وقتي 

 ما تواند مي همين و كنيم مي هميشگي و دايمي ورزيم مي
 نجات عاشقانه رابطه يك هاي تنش و ها استرس از را

 مي استوارتر هست كه چه آن از ما رابطه ازدواج با .دهد
 است ممكن كه نداريم را نگراني اين ديگر و)امنيت( شود
.بدهيم دست از را او



شود مي ما رشد باعث ازدواج  

مي بيشتر ما هاي مسووليت ازدواج از بعد  
  از ديگران و خودمان از خودمان انتظارات شود،

 .كنيم مي بيشتري تالش و شود مي بيشتر ما
  و كنيم رشد شود مي باعث همين

  شكوفا ها زمينه از خيلي در استعدادهايمان
.شود



ازدواج



شناخت تفاوت ها. 1

انتخاب درست يكسان بودن اولويت ها. 2

ايجاد هدف مشترك. 3

ايجاد پيشرفت براي هر دو  طرف نه يكي از طرفين. 4

ايجاد امنيت. 5

صداقت در زندگي. 6

استفاده از مشاوره. 7

)قوت و نقاط ضعف و چالش هانقاط (شناخت خود و همسر . 8



كنيم مي تجربه ازدوج در را واقعي عشق  

اياالت در كونتز توسط 2000 سال در كه مطالعه يك در 
 از مردم كه چيزي ترين مهم كه شد بيان شد منتشر متحده
 شدن واقع عشق مورد و ورزيدن عشق دارند انتظار ازدواج
  كه خواستند مجرد افراد از وقتي ديگر اي مطالعه در .است

 45 داد، خواهند دست از را چيزي چه نكردن ازدواج با بگويند
 و عشق« كردند اعالم زنان چهارم سه و مردان درصد
.ندارد معنايي ما اكثر براي عشق بدون زندگي .»دوستي



آفريند مي اعتبار برايمان ازدواج  

بيشتري اعتبار جامعه در ها متاهل نه، يا كنيم قبول 
 و گيريند مي تحويل بيشتر را آنها كار محل در .دارند
 از بيشتر متاهل افراد نيز آشنايان و دوستان ميان در

 .هستند اطرافيان احترام و اطمينان مورد مجردها
 هم بيشتري مزاياي از ها متاهل اين، بر عالوه

.برخوردارند



با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
@gmail.com273rezanazeri


