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 فهرست مطالب

 
 21 .......................................................................................................................... شگفتاريپ

 Error! Bookmark notدختران یابیاصول مشاوره در همسر:         فصل او ل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................... دختران یابيمشورت و مشاوره در همسر

 .Error! Bookmark not defined .................................... دختران یابينقش مشاوره در همسر

 .Error! Bookmark not defined ................................... دختران یابينقش مشورت در همسر

 .Error! Bookmark not defined ..................................... یابيهمسر ۀموارد استفاده از مشاور

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... دختران یابياصول همسر

 .Error! Bookmark not defined ............. دختران در رابطه با پدر و مادر یابياصول همسر

 .Error! Bookmark not defined ..................................... دختران یابيفنون ارتباط در همسر

 .Error! Bookmark not defined ............................... ریخ اي یازدواج بل یدختر برا شنهادیپ

 Error! Bookmark not .................... دختر و پسر یدوست قياز طر یابياخطار در مورد همسر

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................................................... رانيا یهشدار به دختران

 .Error! Bookmark not defined .....................................................                          انواع زنان و دختران مجر د

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... یابيمراحل همسر

  ........................................................................................................................................................ هاارتقاء جاذبه

  .................................................................................................................................................... هاورود به عرصه

  ....................................................................................................................................................... هاعرصه جاذبه

 

 .Error! Bookmark not defined .. دختران یابیدر همسر تي      جذ ابب:         فصل دو م

 .Error! Bookmark not defined .................................... دختران یابيعوامل جذب در همسر

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. متانت و وقار -۱

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. ظاهر مناسب -۲

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. حسنه ۀرابط -3

 .Error! Bookmark not defined .................................. یمیاخالق خوب و گرم و صم -4

 .Error! Bookmark not defined ............................................                شاد و لب متبس م هیروح -۵



 .Error! Bookmark not defined ....................................................... علم و هنر لیتحص -6

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. رفتار مناسب -7

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ انعطاف -8

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یاجتماع هیروح -9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... خوب انیب -۱0

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... متعادل تیشخص -۱۱

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. حجب زنانه -۱۲

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... تواضع -۱3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یاصالت خانوادگ -۱4

 .Error! Bookmark not defined ................................................. ت  ی      جذ اب یدرجه بند اسیمق

 .Error! Bookmark not defined ........................... جدول ۀدرج صیتشخ یراهنما -الف

 .Error! Bookmark not defined ..... ت  ی      جذ اب یدرجه بند اسیمق میتنظ یراهنما -ب

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. ت  ی            انواع جذ اب

 .Error! Bookmark not defined ........................................... ت  ی         از جذ اب یگريد یبند میتقس

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یکيزیف ت  ی        . جذ اب۱

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یتی. عوامل شخص۲

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ی. عوامل اجتماع3

 .Error! Bookmark not defined ........................................ در زبان بدن ت  ی                 عوامل مؤثر جذ اب

 .Error! Bookmark not defined ..................... در زبان بدن ت  ی                         جدول عوامل مؤثر در جذ اب

 .Error! Bookmark not defined .................................................... تی             پوشش در جذ اب تیاهم

 .Error! Bookmark not defined ................... دختران یابيدر همسر شينقش پوشش و آرا

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ظاهر یآراستگ یبررس

 .Error! Bookmark not defined .................. بدن یکيزیتناسب ف یدختران برا یزيطرح ر

 .Error! Bookmark not defined .......................... دختران یابیعوامل دفع در همسر

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ عدم اعتماد بنفس -۱

 .Error! Bookmark not defined .......................................... عدم استفاده از فرصت ها -۲

 .Error! Bookmark not defined ..................... به انتظار شوهر نشستن یدر گوشه ا -3

 .Error! Bookmark not defined ........................................... و تالش یزيعدم برنامه ر -4

 .Error! Bookmark not defined .................................. یفرهنگ یها عرف تيعدم رعا -۵

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یگذار هي            خس ت در سرما -6



 .Error! Bookmark not defined ..................... خشک و حالت اخمو و عبوس یۀروح -7

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. یریگوشه گ -8

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یعدم تعادل روان -9

 .Error! Bookmark not defined .............. دختران یابيدافعه در همسر اتیخصوصرفتار و 

 .Error! Bookmark not defined ......... دختران یابيجدول دفع در همسر میتنظ یراهنما

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... فنون ارتقاء جاذبه

 .Error! Bookmark not defined ............................................. نقش زبان بدن در ارتقاء جاذبه

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ سنجش ارتقاء جاذبه

 .Error! Bookmark not defined ......... دختران یابيدر همسر ت  ی                         مشاوره در رابطه با جذ اب

 

 .Error! Bookmark not defined .....دختران یابیهمسر يها عرصه:         فصل سو م

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ انواع عرصه ها

 .Error! Bookmark not defined ............................................. دختران در دانشگاه یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined ............................ دختران در مجامع و انجمنها یابيهمسر

 Error! Bookmark not .......... دختران در باشگاهها، فرهنگ سراها و کتابخانه ها یابيهمسر

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......... ها ینیها و شب نش یدختران در مهمان یابيهمسر

 Error! Bookmark not .............. یمذهب یو جشنها یدختران در مجالس مولود یابيهمسر

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......... ها و ... پارك ابان،یدختران در کوچه، خ یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined . سفرها ريو سا یمسافرت یدختران در تورها یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined ......... تولد و ... ،یعروس یدختران در جشنها یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined ........................................... دختران در محل کار یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined ................... و کنفرانسها نارهایدختران در سم یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined .................................... یابيهمسر یمورد در مکانها یبررس

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. موارد یو بررس لیتحل

 .Error! Bookmark not defined . یابيهمسر یها حضور دختران در عرصه یابيجدول ارز

 .Error! Bookmark not defined ............ تیدرصد موفق ۀجدول و محاسب میتنظ یراهنما

 

 .Error! Bookmark not defined ......... دختران يها جاذبه ۀعرض: فصل چهارم



 .Error! Bookmark not defined ..................................................جاذبه ها ۀروشها و فنون ارائ

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. یفنون رفتار -۱

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یریارگيفنون  -۲

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یفنون فرافکن -3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. یفنون مجاز -4

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. میمستق ۀعرض -۵

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یبیروش ترک -6

 .Error! Bookmark not defined ................................... دختران یابيدر همسر یانواع فرافکن

 .Error! Bookmark not defined ..................................... یابيعرضه در همسر ۀارائ یمهارتها

 .Error! Bookmark not defined ................................ جاذبه ها ۀاز فنون عرض یفیک یابيارز

 .Error! Bookmark not defined ................................ جاذبه ها ۀاز فنون عرض یفیک یابيارز

 .Error! Bookmark not defined ............................. یابيهمسر ۀاز فنون عرض یفیک یابيارز

 .Error! Bookmark not defined ......... دختران یابيهمسر یمطالعه مورد در فنون فرافکن

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. موارد یو بررس لیتحل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. جاذبه ها ۀفنون ارائ

 .Error! Bookmark not defined ................................... مطلوب یابيعرضه در همسر تیاهم

 

 .Error! Bookmark not defined دختران یابینقش طنز در همسر: فصل پنجم

 .Error! Bookmark not defined ........................... دختران یابيعرضه و تقاضا در همسر -۱

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... یخواب داماد

 .Error! Bookmark not defined .............................. دختران یابيهمسر پول و ثروت در -۲

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... آل دهيشوهر ا

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ونریخواب شوهر مل

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یابي                      دختران پرمد عا در همسر -3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... «شوهر دلخواه»

 .Error! Bookmark not defined ................ دختران یابيمادرشوهر و مادرزن در همسر -4

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................              ک رم مادرشوهر

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... «خواب وحشتناك»

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... «راز صد سال عمر»

 .Error! Bookmark not defined ........................................دختران یابيدر همسر یآشپز -۵



 .Error! Bookmark not defined ............................... دختران یابيدر همسر يیسلطهجو -6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ در کانون گرم خانواده

 .Error! Bookmark not defined ................................ از کانون گرم خانواده گريد یتیدوب

 .Error! Bookmark not defined .......................................... دختران یابيدر همسر هيمهر -7

 .Error! Bookmark not defined . دختران یابيدر همسر تیمسؤول یهنر و ب یزنان ب -8

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. یزن عوض

 .Error! Bookmark not defined ......... دختران یابيدر همسر یبائيز ی       و جر اح شيآرا -9

 .Error! Bookmark not defined ........ دختران یابيدر همسر ورآالتيکردن ز زانيآو -۱0

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ طنز

 Error! Bookmark not .................. دختران یابيزنان در همسر یرمنطقیغ یها خواسته -۱۱

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................................................... طنز )شعر( پس انداز

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. «زن یاه خواست»

 .Error! Bookmark not defined .................................. دختران یابيدر همسر یمدزدگ -۱۲

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ طنز

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... و مد کیش
 

 یابیدر همس ر  یق  يو حق يمجاز يها ها و نقش رسانه هیكاربرد نظر: فصل ششم

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ دختران

 Error! Bookmark not ............دختران یابیازدواج در همسر يها هیكاربرد نظر -الف

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ جبران ضعف هينظر

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یابيها در همسر هينقش نظر

 .Error! Bookmark not defined .................. دختران یابيدر همسر تيکفو هينقش نظر

 .Error! Bookmark not defined .................... دختران یابياضداد در همسر هينقش نظر

 .Error! Bookmark not defined .................. دختران یابيدر همسر لیتکم هينقش نظر

 .Error! Bookmark not defined ....... دختران یابيجبران ضعف در همسر هينقش نظر

 .Error! Bookmark not defined ...................... یابيهمسر یها هيدر نظر هياصول الزم الرعا

 Error! Bookmark ... دختران یابیدر همسر يو مجاز یقيحق يها نقش رسانه -ب

not defined. 



 .Error! Bookmark not defined .......... دختران یابيدر همسر یمجاز یها نقش رسانه

 .Error! Bookmark not defined .......... دختران یابيدر همسر یقیحق یها نقش رسانه

 

یابیدر همس ر  ینیدر خارج از كشور و نق ش همس ر ز   یابیهمسر: فصل هفتم
 .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................ در خارج از کشور یابيالف: همسر

 .Error! Bookmark not defined ... خارج در داخل کشور میمق یرانيدختران ا یابيهمسر

 Error! Bookmark not ................... دختران داخل کشور از پسران خارج از کشور یابيهمسر

defined. 
 !Error ... در آن کشور میمق یرانيپسران و مردان ا نیخارج از ب میمق یرانيدختران ا یابيهمسر

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................... خارج از کشور یابيمورد در همسر یبررس

 .Error! Bookmark not defined ................................. یابيدر همسر ینينقش همسرگز -ب

 .Error! Bookmark not defined ......دختران با توجه به عوامل مؤثر در ازدواج یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined ..................... یابيهمسر یالگو میتنظ یجدول راهنما

 .Error! Bookmark not defined ........... یابيهمسر یها باتوجه به جدول الگو ارتقاء جاذبه

 .Error! Bookmark not defined ...... یابيهمسر یها با توجه به جدول الگو ورود به عرصه

 .Error! Bookmark not defined ....................... یابيهمسر یها باتوجه به الگو عرضه جاذبه

 

و ازدواج موق ت  يبک ار یب ا س  ف فر   رابطهدختران در  یابیهمسر: فصل هشتم

 .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... دختران یابيسن در رابطه با همسر

 .Error! Bookmark not defined .............................................. دختران یابيسن شروع همسر

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ دختران مسن یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined ...................................................            دختران مس ن یزدائدغدغه 

 .Error! Bookmark not defined ............................................... به نام سن یازدواج و مسأله ا

 .Error! Bookmark not defined .......................................... دختران یابيدر همسر یبکاريفر

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یابيدر همسر بيعالئم فر

 .Error! Bookmark not defined ................................. مخاطب عيشناخت سر یده روش برا

 .Error! Bookmark not defined ....................................... به تورانداختن قياز طر یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... موقت دختران یابيهمسر



 .Error! Bookmark not defined ................................. دختران یموقت برا یابياصول همسر

 

 Error! Bookmark notیدختران در رابطه با امور فرهنگ یابیهمسر: فصل نهم

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................. ها باتوجه به نوع فرهنگ حاکم خانواده یژگيو

 .Error! Bookmark not defined .................. یبا فرهنگ غرب یها خانواده یهایژگيو -۱

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یسنت یها خانواده -۲

 .Error! Bookmark not defined ............................................. یدو فرهنگ یها خانواده -3

 .Error! Bookmark not defined ...دختران در رابطه با نوع فرهنگ خانواده ها یابيهمسر

 .Error! Bookmark not defined ......... یدختران در رابطه با امور فرهنگ یابياصول همسر

 .Error! Bookmark not defined .............................. بوئن در رابطه با فرهنگ خانواده هينظر

 Error! Bookmark not ........... یدختران در رابطه با امور فرهنگ یابيمورد در همسر ۀمطالع

defined. 
 

 .Error! Bookmark not defined ........ دختران یابیهمسر يخطاها: فصل دهم

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................لیتعج یخطا -۱

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... ریتأخ یخطا -۲

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. تساهل -3

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................      تعص ب یخطا -4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ارزشها ینف یخطا -۵

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یگذار هيسرما ینف یخطا -6

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... عزلت یخطا -7

 .Error! Bookmark not defined با جنس مخالف یدوست قياز طر یابيهمسر یخطا -8

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. یمدزدگ یخطا -9

 .Error! Bookmark not defined ....................................... رمتعارفیغ یخودآرائ یخطا -۱0

 .Error! Bookmark not defined ................ خشک و عبوس یۀو روح یبدخلق یخطا -۱۱

 .Error! Bookmark not defined .................................................... کذب و مبالغه یخطا -۱۲

 .Error! Bookmark not defined ........... ها و مجامع از حضور در عرصه زیپره یخطا -۱3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یاستکبار یخطا -۱4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... انتظار یخطا -۱۵



 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یهاله ا یخطا -۱6

 .Error! Bookmark not defined ..................................... گذشتن از خط قرمزها یخطا -۱7

 .Error! Bookmark not defined .................دختران یابيهمسر یدر جدول خطاها یبررس

 .Error! Bookmark not defined .................................... دختران یابيهمسر یجدول خطاها

 .Error! Bookmark not defined .... دختران یابيهمسر یمورد در رابطه با خطاها یبررس

 

 !Errorدختران یابیو وساطت در همسر یاسالم د اهید: ازدهمیفصل 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................... یابيهمسر یاسالم دگاهيد -الف

 .Error! Bookmark not defined ... یاسالم دگاهيدختران از د یابيعوامل جذب در همسر
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 پيشگفتار
 قبل از ازدواج و مهمترين آنها موضوع همسريابی است.  های  يکی از مهمترين نیاز جوانان آموزش

از مسائلی که در رابطه با ازدواج گريبانگیر دختران است عددم توجده بده همسدريابی     بسیاری 

                                                 به سه عل ت به نسبت به همسريابی بی اعتنا هستند:  ها  است. خانواده

           علل فرهنگی - ۱

                 افکار قشری مذهبی - ۲

                                     عدم اعتقاد و يا خس ت در هزينه کردن   - 3

دانند  می                                     سن تی همسريابی دختران خود را کسر شأنهای  در زمینۀ فرهنگی بخصوص خانواده

همسريابی به وجهدۀ اجتمداعی   گويند دختر نبايد به دنبال پسر باشد و معتقدند که  می و از جمله

                                      قشری و متعص ب مذهبی هستند که از نظدر  های  زند. گروه ديگر خانواده می                   و حیثی ت آنان لطمه

ديگدری هدم هسدتند    های  دانند. خانواده می اعتقادی واردشدن دختر را به عرصۀ همسريابی گناه

ند ولی حاضر بده هزينده   دان می که از نظر فرهنگی و مذهبی قیدی ندارند و همسريابی را ضروری

زيادی بکنند ولدی بدرای   های  کردن برای اين کار نیستند، ممکن است برای عقد و عروسی هزينه

کنند. مسألۀ ديگری کده در   نمی همسريابی دختران خود که مهمترين مرحلۀ ازدواج است هزينه

ج اسدت کده   همسريابی مطرح است، تبعیض بین دختر و پسر از لحاظ پیشدنهاددادن بدرای ازدوا  

داندد و نظدر غالدب     مدی  سوی دختر را يک عامل منفدی بدرايش  فرهنگ موجود پیشنهاد دادن از 

 پذيرد.   نمی چنین کاری را

همسدريابی و همسدرگزينی   »                                                        مشکالت مذکور نگارنده را بر آن داشت که در چاپ دو م کتداب  

 یاطالعدات علمد                                                         ضمن تجديد نظر در فصول همسريابی مطالبی باتوج ه به آخرين« برای دختران

همسدريابی  اصدول و فندون   »و با درنظرگرفتن فرهنگ ايرانی به آن اضافه گدردد و تحدت عندوان    

 منتشر شود.  « دختران

 اين کتاب از خصوصیات و امتیازات زير برخوردار است: 

 مطالب مطروحه در آن جامع و باتوجه به مستندات علمی و فرهنگ ايرانی تدوين شده است.

 همسريابی و مراحل آن بنحوی تنظیم و ارائه گرديده که کاربردی است و هدر دختدری  اصول و فنون 

 تواند برنامۀ همسريابی خود را با توجه به مطالب مطروحه تنظیم و اجرا نمايد.   می

                                                                                 جذ ابیت و عوامل جذب و دفع همسريابی دختران بنحوی ارائه شده که براساس جدداول داده  

خدود             جدذ ابی ت   توانند میزان می است و دختران ه قابل احتسابدافعشده درصد موفقیت و درصد 

 را محاسبه و با رفع موارد منفی جاذبه خود را ارتقاء بخشند.  

 همسريابی بررسی و جدول بندی شدده و براسداس راهنمدای داده شدده دختدران     های  عرصه

 و ارتقاء دهند.   محاسبهها  توانند با تنظیم اين جدول درصد موفقیت خود را در حضور عرصه می



بنحو بديعی تقسیم بندی و با مهارتهای مربوط بیدان و  ها  ابتدا فنون جاذبهها  در عرضۀ جاذبه

رائده شدد،   اسپس براساس مقیاس درجه بندی نمره گذاری و با فرمدول   .جدول بندی شده است

هدا   جاذبده توانند میزان موفقیت خدود را در عرضدۀ    می گردد. دختران                     درصد موفقی ت مشخ ص می

 و در ارتقاء آن تالش نمايند.   همحاسب           بطور مرت ب 

مدواردی از همسدريابی از طريدق     موضدوع                                                     يکی از فنون همسريابی فنون فرافکنی است به عل ت اهمیت * 

 فنون فرافکنی مورد مطالعه قرار گرفته و بررسی و تحلیل شده است.  

نقش منفی دارد و ضرورت دارد که دختران در مورد اين عوامل و          جذ ابی ت  عواملی است که در* 

 نفی آنها نظر خود را ارائه کنند.  

نگاه يک سويه به پول و ثدروت، ادعاهدای    نظیرنظر به اين که در تقبیح و انتقاد از اين عوامل 

هدای   تهاسد غیرضدروری، خو هدای                            کدالن، آرايدش و جر احدی   هدای   آرمانی، سدلطه جدوئی، مهريده   

کند يک فصل به نقدش طندز در همسدريابی     می نقش مهمی ايفا ،طنزطقی، مدزدگی و ... . غیرمن

 اختصاص داده شده و طنزهای نمونه ارائه شده است. 

، نظريده تکمیدل و نظريده    اضدداد ار قسمت: نظريه کفويت، نظريه ههمسريابی در چهای  * نظريه

 یان شده است. جبران ضعف توضیح داده شده و کاربرد آنها در همسريابی ب

حقیقی و مجازی و نقش آنهدا در همسدريابی در دو بخدش مسدتقیم و غیرمسدتقیم      های  * رسانه

 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

فصدلی بده    ،ازدواج از هم وطنان خارج در داخل و يا برعکس داوطلب* بعلت اهمیت امر و وجود 

 سريابی اختصاص يافته است. همسريابی در خارج از کشور، و نقش همسرگزينی در هم

* همسريابی در رابطه با سن، فريبکاری و ازدواج موقت به اختصار بیان شدده و از جملده شدروع    

موقت مورد بحدث  های  سن همسريابی و اخطارهائی برای جلوگیری از فريبکاری و همسريابی

 واقع شده است. 

رابطه با امور فرهنگی، خطاهای همسريابی دختدران،   در* و باالخره در مورد همسريابی دختران 

اسالمی در همسريابی دختران، مواردی موفدق و نداموفق در همسدريابی دختدران     های  ديدگاه

 مورد مطالعه قرار گرفته است. 

                                                                                    اين کتاب با توج ه به محتوای نظری و عملی در نوع خود بی بديل است و منبعدی اسدت کده    

                                                                          ان و زنان مجدر د قدرار گیدرد سدفرۀ عقدد را بدرای بسدیاری از آندان        دخترچنانچه مورد استقبال 

 گشايد عقدی که به میمنت و مبارکی با بهترين گزينه باشد.   می

توانندد بدا    مدی                                                                         مخاطبان اين کتاب در درجۀ او ل مشاوران خانواده و روانشناسان هسدتند کده  

مختلدف مطدرح   هدای   زمینده                                                              استفاده از اطالعات تخص صی که در رابطه با مشاورۀ همسدريابی در 

 گرديده مراجعان خود را کمک کنند.  



                                                                                     عالوه بر اين مطالب بحد ی ساده و روان و کاربردی است که برای تمام دختران و زنان مجدر د  

                                                                           قابل استفاده است. موضوعات مطرح شده با اهتمام فراوان تدوين شده توق ع آن است ها  و خانواده

                                                        د       ادن در شاهراه همسريابی حق مطلب را ادا کنندد و از يداد مؤل ف     که مخاطبان با مطالعه و گام نه

 د.ندر سر سفرۀ عقد فراموش نفرماي

 شود:   می به تعدادی از اهم مخاطبان اشاره

 اعتقادی در پشت پرده حجاب محصورند.  به عللها  * دخترانی که توسط خانواده

 دانند.   می شأن * دخترانی که به انتظار شوهر نشسته اند و همسريابی را کسر

 زند.   می که معتقدند همسريابی به وجهۀ اجتماعی آنان لطمههائی  * خانواده

کنند. ولی توجده بده اصدول،     می کنند و هم هزينه می                                      * دخترانی که برای همسريابی هم فع الیت

 روند.  می فنون و شرايط همسريابی ندارند و از اين جهت بیراهه

               د          ندارند و يدا خس ت بده     يابی دختران خود يا اعتقاد به هزينه کردن که برای همسرهائی  * خانواده

 دهند.   می خرج

 * دخترانی که همدۀ امکاندات را بدرای همسدريابی در اختیدار دارندد ولدی تدالش الزم را بخدرج         

 دهند.   نمی

 و دختران برای کسب اطالعات الزم در مورد همسريابی و کاربرد آن. ها  * و باالخره همۀ خانواده

الزم به يادآوری است که هر کاری پايه و اساس آن از اهمیت زيادی برخدوردار اسدت. پايده و    

                                                                                      اساس ازدواج همسريابی است تا خواستگاری نباشد مسألۀ ازدواج منتفی است و فرضا  خواسدتگار  

بندابراين   .باشد زمانی که تعداد بیشتری و با شرايط بهتری جذب شوند گزينش بهتر خواهد بدود 

برای همسريابی دختران خود سرمايه گذاری کنند و دختران باتوجه به ها  شود خانواده می توصیه

اصول و فنون ارائه شده در اين کتاب برای جذب همسر تالش کنند و مطمئن باشند پايدان ايدن   

تالش جذب و گزينش همسر مناسبی است که يک عمدر زنددگی پدر از مهدر و صدفا را تضدمین       

 خواهد نمود. 

اين کتاب برای کلیه مخاطبان مذکور بخصوص مشداوران خدانواده و دختدران و زندان     مطالعۀ 

                         مجر د مفید و ضروری است. 

نگارنده انتظار دارد خوانندگان محتوای کتاب را به دقت مطالعه فرمايند و بدا تدذکر ندواقص و    

 گردد.   ت نهند تا در چاپهای بعدی در رفع آنها اقدام                                ارائۀ نظرات اصالحی بر اينجانب من 

 «يبيرجند»سيد مهدي حسينی 

 عضو هيأت علمی و عضو انجم  بي  المللی

 مشاوره
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