
 باسمه تعالی

  یخواستگار یگفت و گوقواعد 

صدبت   یزجدد  یارهاحط و معحشرا در بارۀو با هم  روجد می یبه اتاق یخواستگار ۀدختر و پسر در جلس ،در حال حاضر
کدده دو فددرو بدددوت رکاحدد  ج ددا   ز ، چجددد  ،ع شددد حضددارسددم  خددو    یولدد اسدد   یخدد   یلددحخ رسددم  ن، یددججدددا اک یمدد چرا

 ا  شود این  ف  و  و به شجاخ  دو فرو از ح دحگر  یججامد، تما  می که آتجشحججد و  ی  ای با هم به  ف  و  و می دقحقه
که توات  ف  و  وی خواستگاری را به  وجه می ،ذیلبه ج ا   توّجهبا  از دو فدرو  موجب  شجاخ  جستی   ای اججا  داد 

 شودا ح دحگر
ت    یحیتوض یها با جواب یالف( سؤاال

که پاسخش با  های خواستگاری جتاحد به  وجه پرسش  تما  شودا  «رحخ»حا  «بله» کحای باشد 

و به مادر دختر  ،مادر پسر گر اجازه بدهیگو یبر لب دارد، م یه لبخجدک یدر حال و ردهکر جواا  برودود ن دو تا ید، احد: ا
 شا  را با هن بزدجد. یها و حرف

 !جنک ید: خااهش میگو یو م دهد می مادر دختر هن لبخجد او را پاسخ
زود به سهت  یلح، خکردد ین مرحله چه بایه در اکدادد  یاز قبل م که اینجد. دختر هن مثل ک یبعد هن دختر را صدا م

 رود. پسر هن به ددبالش.  یاتاق مورد دظر م
دهد. از دو زادا به چهار   یر محیدشستن خاد را تغ حالتبار،  کیادد. پسر، هر چجد لحظه  ت دشستهکسا ،هر دوحاال 

 د. حجکد و شروع حجکلطف   د:یگو یجد و مکش یات را مکس سرادجامزادا، از چهار زادا به دو زادا. 
 د. حجکشها شروع  .جنک ید: خااهش میگو یرد و محگ یسرش را باال م یهکدختر، 
 د. حجکل شروع ماارد اعتقاد دارم؛ پس شها او   ۀد: من دسبت به احترام به ههسر در ههیگو یخجدد و م یم  یهکپسر 

د: معلام یگو یجد. او در دلش مک ین حرف پسر، اعتراض میاش دسبت به ا شد و با چهرهک یش را در هن میدختر ابروها
فاقا آمده. هجوز حست چجد ماهه به ددحد  !د ههسرمیگو یفتاده، محد یات 

و با ترشو  گرفته دشاد، خااهش میشتر از ایوقت پدر و مادرها ب که این ید: برایگو یم یخاص   یی  ر جن تعارف را ک ین 
 ن. حجکن و شروع یجار بگذارک

ا  جد؛ک یدا میبلجد و باال پ یا  گردد و باألخره برگه یمرا راهجش یت و پکشلاار و  یها بحج  پسر ه شروع ک نیاقبل از ام 
هن  یهکد ید به پدر و مادر ههسرش مثل پدر و مادر خادش احترام بگذارد؛ شاید: من اعتقاد دارم مرد بایگو یجد، دختر مک
 شتر. شها هن؟یب

 بله.  _
ل  مجطق و تفاهن، حرف .د حرف آخر باشدیده حرف مرد و ده حرف ز ، دبا ،ی_ من معتقدم در زددگ و آخر را در او 

 د؟ یمعتقد مسخلهن یدجد. شها هن به از یم یزددگ
 _  بله.



گرم و صهحد بسیبا یلحروابط فام ،من ۀدح_ به عق . هن باید به مههادی فامحل بروین و هن آدها را دعات باشد یهحار 
 درست است؟  کجحن.
 بله.  _

ا  ددارد؛ یلکمش ،مشاوره ۀجن دخالت پدر و مادر شها در اددازک یر مک_ من ف ما  وارد  یدر زددگ ،نیاز اش ید بیدباام 
 د؟یدارقبال شادد. 
 بله.  _

 ههسرش باشد. درست است؟ یظهرش مطلقًا برا از ار و بعدک ید صبحش برای_ مرد با
 _ بله.

سدراججا  اّمدا  رد کدبعد از دختر شروع به پرسدش  ،و حن شحرد و پسر هم با همکدا ین  وجه ادامه پحهم ،ن سؤال و جوا یا
 یسد  سدؤالی  ۀا با مسدابقحرا  یخواستگار ۀن افراد، جلسیً  اس ا چرا؟ چوت اّو حکدجد فرو مقابلشات، حدا  جفهمکچ حه

تدا مدرد سدخن جگفتده »بده قدول شداکر  شدودا  یحاصدل جم یه شدجاختکد« جه»و  «بله»ا از ییبازج  ۀا با جلسحاجد و  اشتتا   رفته
ه  » و به فرمودۀ مو  کلی؟ع؟« ب و هجرش جهفته باشدحباشد، ک سداج  ُت َتْبدَ  ل  ُ  َمْختدو ر ید، در ز[  اوحو شخصد]اجسدات  1 اْلَمدر

 یارهاح  و معحشخص یمخف یاحتوات به زوا یزججد، جم یجم یچ حرفحه دو فرو هک ییها  جها در بله و «زباجش پجهات اس 
  ردا یپ آجها یواقع

 توات حاف   می یی ف  و   چجحن دو  را در قالب  ۀوحا شاّم 

 د چگاده باشد؟ یت خاده بایریشها مد پسر: به دظر
 ش برود. ید بر اساس تفاهن و مشورت پیدختر: با

گایآمد _ گفت و   آ  وقت چه؟  .نیا دهحدرس یا جهحبه دت ،یمجطق ین و با 
 ن. حجک ین، مشاوره میه قبالش دارک یسکن و با حزد یحرف م بیشترخب،  _
گر ا _ ح است حه از دظر شها، حرف خادتا  صحکد یآ یش میپمااردی  ،یباألخره در زددگ ، چه؟ن هن جااب ددادیا

 و از دظر من، حرف خادم. 
_ ... 

رد و خواهراجده بدا حدهمسدرش بدا افدراد جدامبر   در  بگ که ایناز  ید دخترحجکمثال هم از فرو دختر  زجما فرض  کححا  
ددد همسر  بدا دختدرات و زجدات جدامبر    که اینمن از »رد  کن  وجه مطرح یتوات ا ین مسخله را میجد، متجّفر اس ا اک رخ رد  آجها
 «ا جد، متجّفر کباز و خواهراجه  رخ رد دد ل حفام رحا غحل حخواهد باشد، در فام یه مک یسکهر 

ن  وجده یدد احد، بایاسد  جده جدوا   سداختگ یمطمخن باشدد جدوا   اصدل یا ه تا اجداز کرد حبگ یخواهد پاسخ یاما ا ر م
اد   یه او را متبّجدر و  دکدجدد کگرات  رخ رد حبا د یا جد اجسات به  وجهک یم م آدا  معاشر  ح که اینبا توّجه به »  پرسد  

چده؟ شدما  ،شدما باشدد ین جامبر ، دخترکموید باشد؟ ا ر احمرد در روابطش با جامبر  چگوجه با کحبه جظر شما جخواججد، 
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 ا«د فرق  ذاش ؟حبا احجهان ید؟ به جظر شما  ح ذار یته میغرل و حن جامبر  فامی  یچه فرق
در  فد  و  دو باشدد،  از ایدن دسد ار متفداو  اسد ا ا در چجدد سدؤال حجدوع اّول بسد ین جوع  ف  و  و، بدا  فد  و  دویا

ن جدوع یدا  درای التّتده اس حداجد موضع شما چ یه جمکجد  چرا کرو  ،ه به آت اکتقاد داردکرا  یزحفرو مقا ل مجت ر اس  چ
  رداکم حتجظارها ح ر اساس معرا  یجحچج نیا یها سؤال ،یقتل از خواستگار دحبا یعجحباحد وق   ذاش    ،ردتکسؤال 

  در ،بددات اکتقداد دارجدد آجچدهه از ظاهر سدؤال، خدالو کججد کم حتجظ یا ها را به  وجه ا  سؤالی، اد تواججد می ا پسرحدختر 
، «؟سد حروابدط بدا جدامبر  چ در بدارۀجظدر شدما »  دحبگ  که این ید، دختر به جاحرد  باشکدّق   یمثاًل ا ر در سؤال قتل ادحآ

ن  وجده سدؤال یدات زت و مدرد جدامبر  داردا احدا خدودش، اکتقداد بده بداز  دودت روابدط در محده   کدرد کدمطدرح  یا سؤال را به  وجه
ش ح درا کده اینبددوت  ،مقا دل صدادق باشددا ا در فدرو وسد زدت صدداق  ا کردت، فرحب دادت فرو مقا ل جحسد   مبدک

ه در دلش هس  و به آت معتقد اس ا ا ر او در پاسد  کزجد  یرا م یس ، همات حرفحجه چحن زمیمهم باشد اکتقاد من در ا
کده در  ا اکتقداد خدودش را  فتدهحد  جددارد  یشدتر، دو حالد  «باشدد یمحد باز و صمحروابط با ،به جظر من  »بگ حدن سؤال یبه ا

با توّجه اّما  ،خودش اکتقاد به روابط بسته داشته که اینا ح اا  د حمن خو  اس  و جظر فرو مقابلم را فهم ی را این ص ر 
کددد   ۀدهجد جشددات ،نیددن  وجدده جددوا  داد  اسدد ا ایددرد  مددن اکتقدداد بدده روابددط  بدداز دار  و اکددردت مددن،  مددات کدد  بدده جددوع سددؤال

 کمشدتر یزجدد  یها  هحن سدرمایتدر از  درر  ی دحه صدداق ، کدخد رد  چرا یجم ید زجدد به در ،ین فردحو چج وس صداق  ا
 اس ا

کجدحما  «جخحدری ،بلده»خطر  ف  و  وهدای  در بارۀرا  یبه ج تۀ بعدی  پردازحم، مطلب مهّم  که ایند قتل از حبگذار  یدات 
ن یدد  باشددا در احخدودش را پسدجد، فدرو مقا دل یا دختدرحده  پسدر کداسد   ییدر جدا ، فد  و  دوجدوع ن یداز خطرا  ا ی ح

ججدد  کجددا سدؤال که جظر فرو مقا ل را جلب کپاس  دهد  یا جد به  وجهک یتالش م یخواستگار یص ر ، در  ف  و  و
 ۀوحن شدیدججدد  بدا اکه سدؤال کدسداد  اسد ا اّول آت  یلدحل، پاسد  دادت بده آت، خحده بده دو دلکدجدد ک یسؤال مد یا هم به  وجه

 ۀججددکدییه تأکددهدد  ی، جدوا یتواجدد بده سداد  یاو هدم م و ار فرو مقا دل  ذاشدتهحدر اخت یپرسش، موضع خود را به راحت
 س ا حبه حرو زدت ج یازحو ج شود میتما   «هج»ا ح «بله» ۀلمک کحپاس ، با  که اینهمات موضع باشدا دو  

وحّیهارها و یفهم مع ۀم زمان گفت و گو، به اندازیب( تنظ  یکدیگر یها ر

که از فرو  به اجداز   جلسه و دو جلسه کحا حساک ، دو ساک   کحدا حشدت جلسا   ف  و  و جترس یاز فو ج ای 
کجحد کافی پیدا   رخی از جواجدات که واقعًا جای تعّجب دارد  داح ،  زجحبا مجطق و دراهاحتات را  مۀ حروا همقا ل شجاخ  

 یاش  دراکدا کجب! «محدحگر را پسجدحدح »  جدح   یمکججد و بعد هم  میقه با هم صبت  حد  دق ،یخواستگار ۀدر جلس
 د!ح رفت یم محن  وجه راح  تصمیز، احهمه چ

 «ن پسدر حدرو  دزجمیدگدر بدا احد ۀجلسد کحدد حدمدن با»  جددحبه پدر و مادرشات بگ  کهکشجد  خجال  میاز دخترها  یبعض
ها و  روحّحهد حه بتواجکد ححرو  زج یا د به اجداز حبا س احه جک یدا شوخحجکرا شروع  یزجد  کحد حخواه  یخجال  جداردا م

 داحبفهم یزجد  یح دحگر را  را یارهاحمع
بخواهحدد اجدازۀ  فد  و  آجهداکججد، از  ها مخالف  می خاجواد اّما  هستحدجحازمجد  ف  و  وی  یشتری  ،ا ر به هر دلحلی



فدرو بده فدرد دحگدری مثدل خواهرتدات بدهحدد تدا او از بج حسدحد و هاحتات را  ا ر این هم جشدد، سدؤال  وی تلفجی به شما بدهجدا
کده در  فد  و  دو داشدته  پرسد و پاسخش را به شما بدهدا مقا ل کمتدودی را  کجحدد   بدا تبقحدق   ،احد ا ر این هم جشد، سدعی 
کجحدا دقحق  تر جترات 

کددردت همسددر را  ددین دختددر و پسدر    رخدی دوسددتی ؟افتجددد ا  میاز ایددن فددرو بدا  و  رخددی از آت فددرو بدد ،چدرا  رخددی  ددرای پیدددا 
که به جظرش میبا  ،دواجزدهجد قتل از ا به فرزجدشات اجاز  می احجهاداججدا   میبل ه  ز   ،جه تجها جایز ،مجاسب رسد م رد  کسی 

کجد کججددا جده  مبدرو  میهم از  ف  و  وی خواستگاری حّتی   رخی هم فرزجدشات را اخ  ی  رای ازدواج اس ، ارتتاط  رقرار 
کججد !جم ی جه به این  ی ،ش ر ش ری   آتبه  کده  راحشدات مهدم اسد  و دختر و پسر حق دارجد با هم صبت   از هدم  ،چحزهایی را 

کردت آجات از این حق، خود،  پرسجدا  کده وات جد هدای جادرسد  اسد ا  ها بده سدوی ارتتاط ح ی از کوامل هل دادت جواتمبرو  
 حدرد خدارج از چدارچو  خواسدتگاری   یجد فرص  شجاختن فرو مقا ل و شجاسداجدت خدودش بده او را جددارد، تصدمحم می می

کافی شاپ و رستوات و ساجدوحچی و ااا فرو مقابلش را بشجاسدا  کوچه ورسمی، در   خحابات و پارک و 
 ج( تبادل احساسات، ممنوع! 

تتدادل احساسدا ا جده  ی را یا   جه جلسهاس ط دو فرو حو شرا روحّحا فهم  ی،  رایخواستگار ی ف  و  و ۀجلس
کج ی  احساسد یها د و جده روی جملدهحدجکاسدتفاد   یو کدافف یخودتدات از کتدارا  احساسد دا حددفدرو مقابلتدات حسدا  بداز 

 یلدحشدد ، ختم حشدما جصد یافتخدار خواسدتگار کده اینمدن از »د  حد   یپسدر م یدا  داهحدجکصبت   یو مجطق یاماًل جّد ک
د و حسدف یبدا چدادر یه خاجمکد  حشب خوا  دحد دحجکباور اّما  شما را جدار   یاق  همسرحداجم ل یحالما ا ر چه م خوش

کججدد، جمالتدی شدتحه بده که  این رخی از افراد هم  رای «ا د به جزد  آمد و  ف اااحرش یقامت جظر فرو مقا ل خدود را جلدب 
کده مدن اجتخدا  اّمدا  تواجحدد هدر جدوا ی بده مدن بدهحدد   حری آزادحدد و می تصدمحمشدما در »  حجد   این می همدحن قددر بداجحدد 

کددرد  کددرد خددود  را  کسددی جددز شددما را  ددرای زجددد ی اجتخددا  جخددواهم  هددا  ایددن حرو«ا ا  و ا ددر شددما هددم جددوا  مجفددی بدهحددد، 
کده اجتخدا  ا ،مجاسب جلسۀ  خواستگاری جحس ا تتادل احساسدا  ججدا  شدد  و دو جفدر بده هدم َمبدر   درای وقتدی اسد  

که در خواسدتگاری جدا ا ر جلسۀ خواستگاری، جایی  رای تتادل احساسا  شود، همات مش لی پیش میا  شد های  آحد 
کدش کقدل و مجطدق ح ددحگر را مبدک  زججدد، بدا احساسدا   با خطکه  ایند  حعجی دو فرو به جای وش رسمی احجاد می غحر

 کججدا سطبی ح دحگر را اجتخا  می
 های خواستگاری د( پرسش

رد  باشدحم، در چجدد بخدش، سدؤا   کد کمدک یخواسدتگار یها جش سدؤالحدشدما را در چ یا تدا اجدداز  کده این یحا   درا
 ش حما تذّکررا م یات ن قسم ،  هتر اس  جیقتل از شروع ا 2آورحما یرا به کجوات جموجه م یخواستگار

و بده کجحدد ن سدؤال، شدروع حن بخدش و اّولدحه شما هدم از اّولدکس  حن معجا جیبه ا ،آخرها از اّول تا  ن بخشیجش احچ اّوً ،
دا حدایروت  ید  یا شدهحلکد  شود تدا از حالد  حجد  پرسکدا اصاًل  هتر اس  سؤا   به ص ر  پراحن قسم  خاتمه دهیآخر

                                                 
ک ۀجمای استاد معمار مجتظرین، استفاد در این قسم ، از جروۀ را ا 2  ا ا رد بسحار 



 ،سدؤا    نیدادهی به شما در جه  تجظحم سؤا   مفحد  درای جلسدۀ خواسدتگاری اسد ا  وظحفۀ اصلی این بخش، خط
 داحجکن مجموکه اضافه یرا به ا یگرحد سؤا   دحتواج یشما م و اس جموجه فقط 

باشددا   درای شدما داشدتهای  ویده  اهّمحد  ،و  رخدی دحگدر جتاشدها  رای شما مهم  مم ن اس   رخی از این پرسشثاجحًا 
بدا  ،ا قتدل از جلسدۀ خواسدتگاریباشددجحامد   این جادر  بسحاری دارد، اهّمح از جگا  شما که ها  م  رخی از پرسششاحد ه

کدده ایددن پرسددش کدده  ها بدده شددما می جهتددی   و در جلسددۀ بج حسددحدمعحارهددای شددما مهددم اسدد ،   ددر اسدداسدهددد، سددؤا تی را 
کده بسدحاری از جواجدات بده جهد   خواستگاری مطرح کجحدا اجد، از  تجربدۀ زجدد ی مشدترک جداشدتهکده  ایندر ضمن فراموش ج جحد 

کده ایدن دسدته از پرسدش پاس   رخدی از ایدن پرسدش  و ها بدا تف در و دقد  ها تصد یر متهمدی در ذهدن دارجددا از همدحن رو  هتدر اسد  
 3مش ر   یشتری در جلسا  بعدی پاس  داد  شوداحّتی 

   یزندگ ۀندیآبخش اّول: 

 س ؟ حچ ی  در زجد حموّفقن کامل یتر مهم ،ا به جظر شما8
 د؟حجی  یخود  ز  م ۀجدحهمسر آ یرا  را یا چه صفات2
  4د؟حد  رسحخواه یجا مکبه  یا در زجد 3
 د؟حخود دار ۀجدحاز همسر آ یا  مهّم توّقعا چه 4
 5س ؟حتات چ یزجد  ین آرزویتر ا  رر 5
 6س ؟حچ یمراسم کقد و کروس بارۀا جظر شما در 6
 7س ؟حه چحمهر در بارۀا جظر شما 7

                                                 
وا ذار  خواججد احم و باقی را به خود  توضحبی آورد   رای تتحین ابعاد پرسش، پاورقی   ،موارددر  رخی از اّما  ها جحازمجد توضحح اس   هر کدا  از این پرسشا 3

 کجحما می
عد مهّمی از شخصح  فرو مقا ل را  رای شما روشن می4  رخی  و اجد اصاًل به این پرسش ف ر ج رد  ،کجدا بسحاری از افراد ا جقطۀ مقصود در زجد ی، ب 

 ا اجد هم خحلی سطبی اجدحشحد 
اش الی جداردا  ،ها به هم شتحه سؤال سو  اس ا شتاه   رخی از پرسش ،به زجد ی اس ا این پرسشاو جشات دهجدۀ جوع جگا   ،ا آروزهای هر اجساجی5

که  ها مبک خ  ی  رای واقعی  ودت جوا  این جوع پرسش کسی  که از او  حرو می ر اساس اکتقادش هاس ا  زجد، حک پرسش را به هر شحو  
 اخواهد دادجوا  ح سات  پرسجد، 

شودا مم ن اس   از مراسم کقد و کروسی آغاز می ،جه در ابتدای جلسۀ خواستگاریا بسحاری از مش ال  زجد ی التّتهحتمًا در این بار  صبت  کجحد  ا 6
ۀ شما ساز ار جتاشدا این را هم فراموش ج جحد که شخصح  و کقحدۀ ه باشد که اصاًل با روحّح جظراتی داشت ،فرو مقا ل جست  به مراسم کقد و کروسی

در مراسم کقد و اّما   داججد را جادرس  میمثاًل  رخی، اختالط محات زجات و مردات جامبر   ای دحگر متفاو  اس ها ات رخی، در مراسم کقد و کروسی با زم
در شب کروسی اّما  شوجد  جاراح  می ،دحگرات به جای آجات تصمحم بگحرجد که ایناز  رخی جحز  !«اشود میهزار شب ج ،حک شب»معتقدجد  ،کروسی

که دحگرات دوس  دارجدا  اهی هم  کججد ی  ر زار میمجلس را همات ف ر ،به همحن دلحل و کسی را از خود رججاجحد ،معتقدجد جتاحد به خافر حک شب
 این جازججدا در  و آخر را در این زمحجه میاّول  مراسم کقد و کروسی جظر خاّصی جداشته باشد  بل ه پدر و مادر او حرو در بارۀمم ن اس  فرو مقا ل شما 

رخرج و آت ،ها شأت و شخصح  خود را در  رفتن مراسم کروسی باحد جظر پدر و مادر را ج حا شدا  رخی از خاجواد  که مراسم باحد و معتقدجد  یججد  چجاجی می پ 
در  ،کجحد وصل  می هاای که با آج های فصل و غحر فصل، چجد جوع غذا و دسر و ااا  ر زار شودا شما باحد بداجحد خاجواد  سالن  رات قحم  و با اجواع محو  در

 ای دارجدا این زمحجه چه کقحد 



 8د؟حجی  یگر را چگوجه محد یدر شهرها یا زجد 8

   9همسر ۀبخش دوم: خانواد

، اجتماکی ال  جامعه، مرد ، مش بارۀدارجد؟ )مثاًل در  ییها و دغدغه ها دحد ا شما چه  ۀ، خاجوادیا از جظر اجتماک8
 80اوم  وااا( ح

 د؟حجک یم یا حخود را چگوجه ارز ۀر خاجوادّ  و فرز تف یفرهجگا سطح 2
   88هستجد؟ بجد پای یبه ام ر مذهت  شما تا چه اجداز  ۀا خاجواد3
 هستجد؟ یا معمولح، متجّدد یمحشما قد ۀخاجواداکضای ا 4
ا  رفتده؟ حدهسدتجد  یشداد یها اتدهجد و اصوً  اجسد ی  محو جشاط اهّم  یبه شاد  شما تا چه اجداز  ۀخاجواداکضای ا 5

کردت  کججد؟ چه راهی را اجتخا  می ، رای شادی 
 ججد؟ک یرا اجتخا  م یسکردت، چه کدرد دل  یشما،  را ۀا افراد خاجواد6
 82د؟ چرا؟ تا چه اجداز  این شخص را قتول دارحد؟حجک یو مش ر  اجتخا  مکردت درد دل  یرا  را یسکا شما چه 7
  83شما به پدر و مادرتات، چه اجداز  اس ؟ یبستگ زات دلحا م8
   د؟حدار ی یشتر ۀتات کالق خاجواد  یاز اکضا کحدا  کبه ا 9
 ل به شما چگوجه اس ؟ حا جگا  خاجواد  و فام80
 س ؟حچ یشما در زجد  یها س  پدر و مادرتات در مقا ل ش واکجشا 88

                                                                                                                                                                  
پرسش بسحار مهّمی اس ا  رای درک اهّمح  اّما  جحس    رای ابتدای  ف  و  و ،این سؤال ا التّتهباری به هر جه   رخ رد ج جحد ،ا با مسخلۀ مهرحه7

کجحدا ،این پرسش  ؟؟به ببث مهرحه در بخش مواجع تسهحل در امر ازدواج مراجعه 
که می8 هج ز شغل ثابتی »  ا امروز  در پاس  به این پرسش باحد  ف !«ا  هج ز زت جگرفته»   فتجد می ،«کجایی هستی؟»   فتی ا دیروز به پسرها 

کرد، جمی«جدار  که در آحجد  اجتخا  خواهجد  کججدا ا ر شما از  ا بسحاری از پسرها به جه  شغل خاّصی  تواججد در شهر خود حا همسرشات زجد ی 
کحد   اکجحداین دسته هستحد، حتمًا روی این پرسش تأ

ه صادقاجه، کهستجد  بسحاریی ها اتً  اجساّو اّما    حد  از خاجوادۀ خود بد جمی ،سکزیرا هحچ  ،فاحدۀ چجداجی جدارد ،ه این بخشکا شاحد به جظر  رسد 9
جحدا وقتی سخجات او را شجحدحد و در هجگا  که هر چه فرو مقا ل از خاجواد   ف ، قتول ک  حجدا ثاجحًا بجا جحس   می ،هر چه از خاجوادۀ خود بداججد

 ی  رای صداق  او  یا یدا او  فته، مب آجچهدر تبقحق به دس  آمد  و  آجچهتواجحد با مقاحسۀ  ردحد، میکخاجوادۀ او هم پرس و جو در بارۀ  ،تبقحق
 دهدا فرو مقا ل جشات می ۀهای خاجواد تات را با دحد ا  افق ف ری شما و خاجواد  جزدح ی  دوری حا ا پاس  این پرسش، 10
کّلیا  ،بجدی به ام ر مذهتی ا حتمًا محزات پای11  با مصادیق  یات شود  جه به ص ر  
تواجد رقحتی در زجد ی شما باشد  به ویه  ا ر به  جشحجد، می بسحار مهم اس ا کسی که حرفش در خاجه به دل فرو مقا ل شما می ،پیدا کردت مب ر خاجواد ا 12

خواجی داشته باشد، و کقاحد این شخص با شما هم روحّحا ا ر  التّته اقدری  رای فرو مقابلتات مهم باشد که حرو هحچ کسی را  ر حرو او ترجحح جدهد
 تواجد رفحق بسحار خ  ی  رای رسحدت به اهدافتات در زجد ی مشترک باشدا می

باحد بستگی شدحد به پدر و مادر،  ساز اس ا  رخی از دخترها و پسرها به جه  دل در بسحاری از موارد مش ل ،های افرافی به پدر و مادر بستگی ا دل13
که پس از ازدواج، همسرشات چجد ساک  در خاجۀ پدر و مادر بروزی  باشدا حا  ا ر همسر،  ، همراهشاتدر این رف  و آمدجحز اشجد و توّقع هم دارجد 

کرد؟ این دل کاری را به  اس  ذاردا وقتی بج در استقالل دختر و پسر هم تأثحر می ،افرافی بستگی   حوصلۀ این رف  و آمد را جداشته باشد، چه باحد 
 دهدا بستگی اجاز  جمی خالو جظر پدر و مادر اججا  دهد، این دل بهاّما  مصلب  زجد ی خود



 84؟یو  ر سر چه مساخل یسکبا چه   یشترد؟ حجک یدکوا هم م ،خاجواد  یا با اکضاحا آ82
کسی را الگوی خودتات می ،ا در خاجواد  حا فامحل83  85داجحد؟ چرا؟ چه 
 86ترجد؟ های شما جزدحک آرماتکدا  زت و شوهر به  ،ا در خاجواد  حا فامحل84
 87دهجد؟ قالل میستا اتا چه اجداز  خاجواد  به شم ،ا در مساخل مختلف خاجواد   به ویه  ازدواج85
 ی رخ داد  اس ؟ اّتفاقچه  ،احد؟ در هجگا  اختالو شد با خاجواد  دچار اختالو  ،ه حال در چه تصمحماتیا تا ب86

 یبخش سوم: مسائل اقتصاد

  88س ؟حردت همسرتات در خارج از خاجه چکار ک در بارۀجظر شما ا 8
 د؟حداج یمجاسب م ،زت کحاشتغال  یرا  را یارکا چه 2
کجحداحو قجاک  چ ییج  ا تصّ ر شما از صرفه3  س ؟ به ص ر  مصداقی  یات 
 د؟حمعتقد هست یو قجاک  در زجد  ییج  چه اجداز  به صرفهتا ا 4
 جد؟ ک  حرکا ید لواز  زجد حرا در خر یات د همسرتات چه جحلحا شما ما5
 د؟ تا چه اجداز ؟حرحبگ  د حاو را جاد ۀهمسر و خاجواد یاقتصاد یمتودهاکد حدار یا آماد حا آ6
کجحد ا7  خاجۀ ساد ، سفرۀ ساد ، اتومتحل ساد ، مهماجی ساد  و ااا ا احک زجد ی ساد  را  رای من ترسحم 
 خرحد؟ ا شما سالی چجد دس  لتاس می8
ک جو بخرحد؟  ا در چه مواقعی احساس می9  کجحد باحد پوشا

   یبخش چهارم: مسائل شخص

 89؟شما یلحتبص ۀل، رشتحا سن، مبّل تبص8 
 د؟حا دارحداشته  یخاّص  یماریا  حا آ2
 تات مهم اس اح را ،یه در مساخل شخصک یا هر سؤال3

                                                 
 ااس ه ا دکواها جشات دهجدۀ حّساسح 14
 کجدا آسات می آجهاالگوی افراد، شجاخ  ما را از آ اهی از ا 15
حعجی همات کسی که فرو مقا ل دوس   (،آل احد آرماجی )فرو مقا لا مرد حا زت  آرماجی  فرو مقابلشات  پرسجد و دخترها از زت  آرماجی  پسرها باحد از مرد ا 16

 دارد همسرش ماججد او باشدا
 ااس تا چه اجداز  قا ل اجر  ذارحد، در محات میازدواج با فرو مقابلتات  در بارۀآجچه که به شما خواهد  ف   ،ا پاس  این پرسش17
کردت زت18 کار  کاری  رای زت مخالف ، ا  رخی از مرداتهای مشترک در جامعۀ امروز  ماس ح ی از مساخل مهّم زجد ی ،ا  کار ا با هر جوع  جدا  رخی هم 

کار زت موافق ،کججدا  رخی هم با شروفی می ریزی خود،  رجامهدرآمد زت   ر اساس ،در زجد یحّتی  و داججد میرا  ز   زت کردت   ها هم باحد به  جدا زتا با 
کارها روحّح  این پرسش جوا  بدهجد  زیرا  رخی از زت تواججد در خاجه بجشحججدا  رخی روی   یروت از خاجه را جدارجدا  رخی هم به هحچ وجه جمی ۀ 

 کججدا ت حهدرآمد آجات   رها دوس  جدارجد مرداجشات  جدا بعضی از زتا خود در مقا ل شوهرشات حّساس استقالل اقتصادی  
را به  اوو خصوصحا   اوهای شما را به  ها جحس ا ا ر چه کسی که شما دو جفر را به هم معّرفی کرد ، ویه ی ج جد ف ر کجحد که جحازی به پرسحدت این پرسشا 19

های فرو مقا ل  ز ویه یا ،کجدا  اهی هم واسطه به محزات کافی ها را به ص ر  دقحق مجتقل جمی این ویه ی ، اهی واسطه به د یل مختلفاّما  شما  فته 
 آ اهی جدارد تا بتواجد آت را در اختحار شما بگذاردا 



   یاسیو س یبخش پنجم: مسائل تحصیلی، فرهنگ

  20ا جه؟ چرا؟حد حل دارحتبص ۀا قصد ادامحا آ8
 د؟ چرا؟حل دارحتبص ۀقصد ادام یا ا )در ص ر  مثت   ودت پاس  سؤال قتل( در چه رشته2
 د؟ حخواج یم یر درسحغتا  کا در فول سال، چجد 3
 اس ؟ ییها جهحدر چه زم  یشترا مطالعا  شما 4
 ن اس ؟یها از جظر شما  هتر تا کن یدا چرا احد، جا   ترحا ه تا به حال خواجد کرا  ییها تا کن یا  هتر5
 د؟ چرا؟حجک یمطالعه م یاتحا معموً  چه جشر6
 ؟اجد کدا مبتو  و م رد احترامتات  یها  حسجد ات و شخصحا ج 7
  28ها از جظر شما قا ل احترا  هستجد؟  حن شخصیا چرا ا8
  22د؟حتا چه اجداز  معتقد به حز  و ججاح هستدر کرصۀ سحاسی، ا شما 9
 س ؟ حکش ر چ یوم  فعل ح در بارۀا جظر شما 80
 س ؟ حما چ یفعل ۀجامع یال  اصل د مشحجک یر م ا ف88
 د؟ چرا؟حدوس  دار  یشتررا  یاسحدا   رو  سکا 82
 د؟ چرا؟حمجد هد، کالقحا د حجوت دکه تا ک ییها الحها و سر لمحاز ف کحدا  کا به 83
 ؟ چرا؟یسک؟ چه وجود داردشما  ی را ی  مبت  ّح جما، شخصحگرات سحات بازحا در محا آ84
د»ا شما تا چه اجداز  به 85 که مجت ر باش د؟ حال  حده یم  حاهّم « م  پ در حدت کحدسدال بدا  کحدد تدا حدروجی خود را وقتی 

کجحدا ،دحل حاضر ش حفام  23توصحف 

   یو عاطف یبخش ششم: مسائل روح

 24د؟حجک یو اجزجار م یاحساس جاراحت یا از چه جوع افراد8

                                                 
تبصحل اس ، در این  ۀتر از ادام شودا ا ر  رای شما زجد ی، مهم قرمز آجات مبسو  می و خّط  داردتبصحل  رای  رخی، ح م مر  و زجد ی را  ۀا ادام20

کجحدابا بار    دّق  صبت  
کتا 21  های ف ری و روحی فرو مقا ل باشدا  حری دهجدۀ جه  تواجد جشات می با ییتا اجدازۀ  ،رد کالقههای م  ها و شخصح  ا 
 رای بسحاری  ،مساخل سحاسیاّما  کجد  چگوجه ف ر می ،مساخل سحاسی در بارۀو  راحشات مهم جحس  همسرشات  ا هستجداز جظر سحاسی خجث ،ا  رخی22

همسرشات در مساخل سحاسی  که ایناز درجۀ اهّمح  با یی  رخ ردار شد  اس ا این دسته جست  به ددد حر به ویه  در این چجد سال اخ ددد از جواجات
  پرسحدا ،که  راحتات اهّمح  داردرا مساخل سحاسی هر چحزی  در بارۀجدا ا ر شما هم جرو این دسته هستحد، ا چه  راحشی دارد، بسحار حّساس

کججد ا ح ی از اختالفا  جّدی در محات خاج23 د روز بگردجد  بل ه باحد اججاس حا پوشاکی را اجتخا   د رایی اس ا  رخی جه تجها باحد با م  واد ، مسخلۀ م 
 ، بسحار زحاد اس اکه مارک معروفی داردا  اهی تفاو  قحم  حک لتاس با دو مارک متفاو 

کجار  یاحجد مخ روحّحا تواججد با  و می جدارجدا  رخی، در تعامل با دحگرات مش ل خاّصی  24  روحّحا و با بعضی از  جحستجدای این ف ر  کّد اّما  تلف 
رحرو به شّد  متجّفرها اتمثاًل از اجس امش ل دارجد رحرو  فراری آجهاجشحجی با  و از هم جدی پ  کجحد مادر همسر این شخص، پ  و  باشداجدا حا  فرض 

که این دو، به خاجۀ مادر می همسر هم  به ارتتاط با خاجوادۀ خود به شّد  اصرار داشته باشدا شما ف ر می روجد و این شخص، مجت ر  کجحد هر بار 
 چه؟! ،افتد؟ حا  ا ر همسر این شخص پرحرو باشد جشحن شود، چه اّتفاقی می شود با حک فرد پرحرو هم می
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 د؟حار حّساس هستحر و بسح  سخ  یا در چه مساخل88
 د؟حده یاز خود جشات م واکجشیچه  ،ا در مقا ل اجتقادا 82
  27د؟حجک یگرات اجتقاد محا چگوجه از د83
 داحافراد مختلف، متفاو  اس ؟ مثال  زج یا  راحح سات اس   رای اجتقاد از دحگرات شما  ۀوحا شحا آ84
 ا افسرد ؟ حد حداج یم یا خود را اجسات شاد85
کردت را در چه چحزهایی می86   یجحد؟ ا شادی 
  28جد؟ک یم حال خوششما را  ،زحاز همه چ  یشتر یا ا چه مسخله87
  29ا با مشاور ؟حد حرح  یم محشما چگوجه اس ؟ به ص ر  مستقل تصم ی، در زجد یرح  محر تصمحا مس88
 30ا راح ؟حد حرح  یم محا مرّدد؟ سخ  تصمحد حهست یاجسات مقتدر ،یرح  محا اصوً  در تصم89

                                                 
که تفاسحر مختلف و  ا  متضاّدی از آت میاز مفاهحم ،ا اجتماکی  ودت25 که اجسات در  داججد را به این معجا میشود  مثاًل  رخی اجتماکی  ودت  ی اس  

و همحن هم   ردد میباکث مبدود شدت آت  ،داشته باشد  زیرا دخال  ججسح  در روابط اجتماکیجبه ججسح  توّجه  ،روابط خود با دحگرات
 حرجدا  رخی هم معتقدجد  فرد مقا ل را در جظر جمی زت حا مرد  ودت   ،کجدا این افراد در جوع  رخ ردشات با دحگرات مجروی می بسحاریاجسات را تا اجدازۀ 

و آت  رد  میهای ججسحتی، روابط زت و مرد را از مسحر سالم   یروت  توّجه به ججسح  اس   زیرا حّساسح  ، زمۀ داشتن روابط اجتماکی صبحح
که مطلو   دستۀ ،در روابط خود با ججس مخالف ،دا این دستهکج را مجبرو می با اّول  جحس ا حال ا ر دختر حا پسری با جگا اّول  تقّحداتی دارجد 

که  رخی کجد، در زجد ی دچار مش ل خواهجد شدا تذّکر این ج ته هم  ز  اس    زمۀ  ،کار  یروت از خاجه را  رای زت ،کسی از دستۀ دو  ازدواج 
 داججدا  ودت او میاجتماکی 

کمک می شود، ما را در شجاخ  حّساسح  فرد در چه موقعی کصتاجی می که اینا داجستن 26  کجدا های او 
ک هستجدا  رخی هم از  ،ا  رخی در اجتقاد خود از دحگرات27  ،هشوجدا این دو روحّح  کحتشات صبت  شود، جاراح  می در بارۀبه صراح   که اینبسحار ر 

 خ رجدا می به مش ل  ر ،در تعامل با هم
که اجسات را 28  اوس ای از ابعاد شخصحتی ا کجد، جشاجه می حال خوشا مساخلی 
اجدا اجسات  و با مش ر  غریته کججد میا  رخی هم تجها به جظر خود ت حه  حرجد میو دحگرات به جای آجات تصمحم  جدارجدا  رخی، استقالل ف ری 29

که با دحگرات مش ر  می ،معتدل کار می کسی اس    کجدا  حرد و از محات جظرا  مختلف،  هترین جظر را اجتخا  می کجد، ف ر خود را هم به 
 ح ی از مش ال  زجد ی مشترک اس ا ، حری ا وسواس در تصمحم 30
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که بج31 کجد، بسحار مهم اس ا مم ن اس  مش ال  غحر اس ا آستاجۀ تبّمل فردی  کسی، مساخلی کادی از جگا   با ما زجد ی  قا ل تبّمل  رای 

 دحگری باشدا
 با هم داردافراواجی های  تفاو  ،«مذهتی  ودت»از  ها اتبه شّد  حّساس باشحد  زیرا تعرحف اجس ،ا در تشخحص محزات مذهتی  ودت فرو مقابلتات32
که  وش دادت به حرو خدا  ،ا  رخی33 که با تماحالتشات تعارض را با مرد  در  آجهاتا وقتی با خدا هستجد  حر ج جدا  رخی هم تا وقتی خدایی هستجد 

 ترین دوستات و آشجاحات تما  شودا ا ر به قحم  از دس  دادت جزدحکحّتی  دهجد  جداشته باشدا  رخی هم مب ر زجد ی خود را تجها خدا قرار می
کافی می ا  رخی، آشجایی  34 که به ص ر  سّجتی از پدر و مادر خ حش حاد  رفته  داججد  حعجی به همات اجداز معمولی با دین را  و در مدرسه آم زش  اجد ای 

کججدا بعضی هم مطالعا  دحجی را به   حری می و آت را پیدارجد ای  تقّحد ویه  ،کججدا  رخی هم جست  به مطالعا  کمحق دحجی بسجد  می ،اجد دحد 
 دهجدا ص ر  تفّججی اججا  می

کاری به تقّحدا  مذهتی  ا  رای  رخی، همحن اجداز 35 کافی اس ا بعضی هم محزات خاّصی از تقّحد را  رای همسر خ حش  آجهاکه همسر،  جداشته باشد، 
 مثاًل ا ر همسرشات جماز اجدا همسر خ حش حّساس همسر من باحد اهل جماز و روز  باشدا  رخی به همۀ رفتارهای دحجی      حجد مثاًل می اداججد  ز  می

 کججدا  وق  جخواجد، در ازدواج با او احساس ش س  میل خود را در اّو 
که فرقی با سوُ ظن جداردا این ای معجا می غحر  را به  وجه ،با هم دارد  مثاًل  رخی بسحاریهای  تفاو  ،ا تعرحف افراد از این مفاهحم36  روابط ها در  کججد 

که   حا هم همسر و هم دحگرات همحشه قصد سوخی  به قدری ریز می ،همسر خود با دحگرات ها جست  به ارتتاط  هم دارجدا  رخی از اینجست  به شوجد 
شوهر خود  مثاًل ا ر زت در مقا ل  رادر اکججد جدا بعضی هم غحر  را فقط در فضای  یروت از خاجه معجا میا همسر با مبار  خ حش هم حّساس

کجد، جاراح   د وجحجابش را حفظ ک کمی خودماجی حرو  زجد، به  ا ر این زت با مغاز اّما  رجججد  و از او می شوجد میبا او سجگحن  رخ رد  دار مبّله 
 شوجدا شّد  کصتاجی می

رکاح  شد  باشد  خوا    خوا  اجدازۀ شرکی آت داججد می «اجداختن چحزی  ر روی سر»به معجای حجا  را تجها  ددد چه زت و چه مرد ددد ا  رخی از افراد37
که موهاحش پیدا جتاشد  جشد  باشدا  رخی فراتر از این، معتقدجد زت باحد به  وجه دّق  در اجدازۀ شرکی حجا  را  ز  اّما  ای خود را  پوشاجد 

که در هجگا  پذیرایی از مهماجات با   رود و حا  مثاًل ا ر آستحن زت به  وجه اداججد جمی که پاحش را ج را که اینای باشد    جپوشد و حا ج را ی  پوشد 
کامل ،جشات دهد ج را  جازک را هم  پوشحدت   ،داججدا این دسته  ز  می ، راحشات مهم جحس ا  رخی هم رکاح  اجدازۀ شرکی حجا  را با دّق  
ک معتقدجد زت باحد به  وجه ،حجا  اقلی   شمارجدا  رخی فراتر از حدود حّد  کحب می که زیتایی  ای حجابش را رکاح   او را جامبر  جتحجدا  رخی  جد 

ها را، هم باحد پسرها پاس  دهجد و هم  تعرحف متفاوتی از رکاح  حجا  در مهماجی،  یروت از خاجه و در مبحط اجتماع دارجدا این جوع پرسش
 دخترهاا
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 ،روجد که  یشتر مرد  به مجالس مذهتی میثل کاش را مدر روزهایی حّتی  داججدا این افراد ا  رخی شرک  در مجالس مذهتی را جرو زجد ی خود جمی38

که خحلی کمومی اس   مثل همات روز کاش را حا شب ماججدا  رخی هم تجها در روزهایی به مجالس مذهتی می در خاجه می های قدرا  رخی در  روجد 
کاماًل مجّظمی دارجد  همۀ جمازها در مسجد، شب سه ای  رای مجالس مذهتی خود  رجامۀ  روجدا کّد  به این مجالس می ،های مذهتی تما  مجاست 

کمحل، صتح  جمعه دکای جدبه، ظهر جمعه جماز جمعه و ااا ا  شجته دکای توّسل، شب جمعه دکای 
کار  ز  را جماز می ،ا محزات تقّحد به جماز در محات افراد39 خواجدت جماز  داججد  به همحن دلحل هم ا ر در موکد مشّخص وق  متفاو  اس ا  رخی آخرین 

کججد  آورجدا  رخی تالش می خواججد و بعد قضاحش را به جا می پیدا ج ردجد، جمی های دشوار  حر  ا ر در موقعح اّما  کججد جماز را در وق  خود ادا 
کججد یفتجد کججدا  یجج در شب کروسی خود چجدات جحازی جمی ،مثاًل  رخی از جوکروسات و تاز  دامادها ا، حاضرجد جماز را فدا  که جمازشات را ادا  د 

کردت جماز را به ص ر  کمدی وق  اّول  ای هم، چجات تقّحدی به جماز خواججدا کّد  و در هر شراحطی جمازشات را می شمارجد جمیروا  ، رخی هم قضا 
که باشجد که در هر موقعحتی   رخی از افراد حّساسح  خاّصی جست  به محزات  ،وق  را از دس  بدهجدا از سوی دحگراّول  حاضر جحستجد جماز ،دارجد 
 داججدا و محزات خاّصی از تقّحد را  رای همسرشات  ز  می دهجد میهم حّساسح  به خرج  این جا رخی در اّما  تقّحد همسر خ حش به جماز جدارجد 


