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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
71- 92، ص 1394اردیبهشت

الگوي همسرگزینی در مشاوره پیش از ازدواج 
گام به گام از آشنایی تا انتخاب

دکتراي روان شناسی، معاونـت سـاماندهی امـور جوانـان، وزارت ورزش و جـوان،      / گلزاريمحمود 
1مه طباطبایی، مرکز مشاوره بیداردانشگاه عال

کارشناسی ارشد، علوم حدیث، روان شناسی بالینی، دانشگاه تهران، پردیس فـارابی،  محمدرضا کمن/ 
2مرکز مشاوره بیدار (نویسنده مسئول)

چکیده
به گام مراحـل از  این مقاله در پی تبیین الگویی آزموده شده جهت همسرگزینی شایسته و ارائه گام

مشـاوره همسـر گزینـی و پـیش از     تدوین چارچوب دینی ـ علمی در نهایتتا ازدواج است و آشنایی
در د. در ایــران دوران بحرانی را پشت سر می گـذار ها خانواده در حال حاضر وضعیت. ازدواج است

در طالق می انجامنـد و ایـن آمـار    سال اول ازدواج به4ازدواج ها طی %48تهران متوسط کالن شهر
هـا  در خـانواده نیـز  هاي عـاطفی  طالقهاي محضري، عالوه بر طالق. رو به افزایش استالب شهرها غ

گرفتـار طـالق   %30ها گرفتار آشـفتگی هسـتند.   خانواده%50می توان گفت که در ایران د. وجود دار
بسیاري کــه بـه   تفاوتهاي.الم و بالنده را تشکیل می دهندسباقیمانده خانواده هاي %20بوده و تنهـــا 

انسان وجود دارد، هنگـــــام تشـکیل کـانون خـانواده     لحاظ وراثت، خانواده، شخصیت و .... میان دو
که جوانان فرآیندهاي مدیریت ایــن اختالفات را فرانگرفته اند، با مسائل و از آنجاییبروز پیدا می کند

اجعـه کننـده بـراي مشـاوره پـیش از      زوج مر800با بررسی حـدود  .دزیادي دست به گریبان می گردن
ازدواج در طول چهار سال به مرکز مشاوره بیدار و اجراي فرآیند آموزش و سنجش با پیش الگوي تهیه 

در ایـن مقالـه بـه طـرح     شده، به تدوین الگوي نهایی گام به گام مشاوره پیش از ازدواج پرداخته شـد.  
ضرورت و ،آگاهانه براي زندگی بالندهدواجموضوعاتی چون: ضرورت و اهمیت انتخاب مناسب در از

روش تنظـیم الگـوي جـامع    ،ازدواج با نگاهی به پیشـینه آن اهمیت تنظیم الگوي جامع مشاوره پیش از
فرم . 4آموزش .3مصاحبه اولیه .2پذیرش .1مراحل گام به گام مشاوره ازدواج: ،فرایند مشاوره ازدواج

.7استخراج وخالصه نمودن تردیدها .6الك هاي همسر گزینیتکمیل فرم م.5مالك هاي همسرگزینی 
.10جمـع بنـدي   .9روان و تناسـب شخصـیت   بررسی سالمت.8برگزاري آزمون هاي روان شناختی

.پیگیري.11بررسی بیشتر 
.مشاوره پیش از ازدواج، الگوي همسرگزینی شایسته، مراحل همسرگزینی: هاکلید واژه

1 . mahmoud.golzari@gmail.com
2 . mr@bidar.org
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مقدمه
کـالن در. گذاردمیسرپشترابحرانیدورانایــراندرخانوادهیتوضعحاضرحالدر
وانجامنـد مـی طـالق بـه ازدواجاولسال4طیهاازدواج%48متوسطتهرانهمچونشهري

.  استافزایشبهروآماراینمتأسفانه
بـا اهـ شـهر سـایر درکــه نیسـت گونـه ایــــناماداردرامیزانترینباالتهراندرطالق

عبـارت بـه ودارادامـه هايآشفتگیمسالهطالقبرعالوه. نباشیممواجهاجتماعیهايآسیب
ایـــــن درعمـده کشـوري تحقیـق دو. داردوجـود نیزهاخانوادهدرعاطفیهايطالقدیگر

بـا 1382سـال درتحقیقـی دربهداشـت وزارت. استشدهانجاماخیرسال10طیرابطـــه
آننتـایج کـــــه دادنـد انجامکشورسطحدرتصادفیگیرينمونهاساسبرویعلمايشیوه

سالمتازترپایینبرابر5/2عاطفی،يآشفتهمتاهلافرادروانسالمتکهبودمسالهاینبیانگر
آرامـش وزایـی مصونیتبارابطهدرالمللیبینهايیافتهباباآماراین. استمجردافرادروان

رحمـت وآرامـش ومـودت کـانون کـه خـانواده ازقرآنهايتوصیفبانیزونوادهخابخشی
آشـفتگی گرفتـار هـا خـانواده %50ایراندرکهگفتتوانمی. دهدمینشانناهماهنگیاست،
رابالنـده وسـالم هـاي خـانواده بــــاقیمانده %20تنهــــا وبودهطالقگرفتار%30. هستند
درصد20یعنیاخیرگروهایندربایدراورحمتمودتوآرامشآننهاتکهدهندمیتشکیل
میـان .... وشخصیتخانواده،وراثت،لحاظبهکـهبسیاريهايتفاوت! کردجستجوهاخانواده

شـوند میبارزسقفیکزیرزندگیوخانوادهکانونتشکیلهنگــــامدارد،وجودانساندو
زیـادي مسـائل بـا انـد، نگرفتهفرارااختالفاتایــنمدیریتهايدفرآینجوانانآنجاییکهازو

اختالفـات شـدت برتواندمینیزطرفدوهايخانوادههايمداخله. گردندمیگریبانبهدست
بـه گـام ارائـه وشایستههمسرگزینیجهتشدهآزمودهالگوییتبیینپیدرمقالهاین. بیفزاید

مشـاوره علمـی ــ دینـی چـارچوب تـدوین آنهدفواستواجازدتاآشناییازمراحلگام
ازقبـل ازگزینـی همسرطرحازجامعالگوییهاانتدر. استازدواجازپیشوگزینیهمسر
.  استگردیدهارائهمجازيفضايدرازدواجتاآشنایی

بالندهزندگیبرايآگاهانهازدواجدر»مناسبانتخاب«اهمیتوضرورت
مناسـب، آمـوزش  انتخـاب : داردوجـود سـالم خانوادهیکتشکیلبراياسیاسشرطسه
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ضرورت.هنگاممداوم، مشاوره

ازبسیاري. استفراواندقتوآگاهینیازمندوبودهگامترینمهممناسبانتخابمسلما
بــــه شخصـیت، اختالالتوجنسیمزاجیسردخشونت،بدبینی،قبیــلازروانیاختالالت

شـناختی روانمعتبرهايآزموناساسبرومتخصصتوسطتنهاونبودهتشخیصقابلسادگی
. شوندمشخصتوانندمی

باشـد، نداشـته وجـود شخصـیتی بنیـادین اختالالتوعمدهاختالفاتکــــهصورتیدر
. بودخواهدحلقابلمشاورهازگیريبهرهباومداومآموزشبکارگیريباموجودمشکالت
کلینی، اصول(»الصالحۀالزُّوجۀُالمرءسعادةِمن: «اندفرمودهوآلهعلیهاهللاصلیاکرمبرپیام

) 4ح،5/337کافی،
.  استصالحهمسرداشتندینداريازپسخداوندنعمتترینمهم

راهـا آنازیکـى کـس هرکهاستچیزپنج: اندفرمودهالسالمعلیهالعابدینزینحضرت
تـن، سالمتىاول: بودخواهدگرفتاردلشوزائل،عقلشوناقصهموارهزندگیشدباشفاقد
یعنـى پنجم،صالحهمسروفرزندیعنىموافقانیسچهارمخانه،وروزىوسعتسومودوم

األخـالق،  مکـارم فضـل، بـن حسـن طبرسـى، . (آسـایش هاست،خصلتاینهمهشاملآنچه
1/380  (

فاطمـه سـیماي بـه وآمـدم مـی خانهبههرگاهمن: فرمایندمینیزمالسالعلیهامیرالمؤمنین
مناقـب، خوارزمی،. (بستبر میرختوجودمازاندوهوغمتمامنگریستم،میعلیهااهللاسالم
256

گیـرد میقرارمسیرسهدرازدواجوزناشوییپیوندمجموعدرشده،بیانمواردبهتوجهبا
بالندگی.آشفتگی،گسستگی،: ازاندعبارتهک

درستیهايمالكکـــهچرااستنامناسبانتخابگسستگیوآشفتگیعلتترینمهمو
. ندادیمقرارازدواجآستانهدرجوانانومشاوریندستدرمناسبانتخاببراي

عمـل آناسـاس بـر وداریـم معـین هـاي مالكبــهنیازمانیزشیءیکخریدبرايحتی
یـک بـراي مناسـب هايمالكداشتننیزهمسرانتخابوازدواجمهمامردراینبنابرکنیم،می

هـا مالكآنتشخیصهايشیوهها،مالكشدنمشخصازپس. استضروريمناسبانتخاب
.  استشدهبینیپیشسنددرمواردهمهکهگرددمیمطرحنیزمقابلطرفدر
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نگاهیباازدواجازپیشرهمشاودرگزینیهمسرالگويتنظیماهمیتوضرورت
آنپیشینهبه

زبـان بـه تأملقابلکتاب70ازکمترمجموعدرزمینهایندرمطالعاتپیشینهبهنگاهیبا
ودینـی هـاي زمینهباهاآنازکتاب35ازبیشترکهاستشدهمنتشرازدواجبارابطهدرفارسی
بـا وکتـاب 3یا2اساسبرودارندبهیمشامضموننیزکتاب35ایـناغلب. باشدمیمذهبی

دارنـد وجودضعیفیبسیارکتبنیز،شدهترجمـهکتبمیاندر. اندشدهمنتشرتغییراندکـــی
. هستندناسازگارمافرهنگباهاآندرشدهعنوانمواردازبسیاريدیگرسويازو

بـدون ورویهبیوهااهدانشگدرآموزشدیدنبدونزیــــاديشناسانروانومتخصصان
ایـن درنیـز رازیـادي هـاي آسیبکـــهاندشدهازدواجحوزهواردجدي،نظارتیکوجود
مشـاوران وشناسـان روانکهکنندمیگمانگاهینیزمردمسوییاز. استآوردهدنبالبهزمینه

. نیستاینگونهمتاسفانهکهدارندتخصصهازمینهيهمهدر

ازپـیش مشـاوره درهمسرگزینیالگويتنظیمبرايشدهانجاماتیتحقیقمراحل
ازدواج
: کردطیبایدرامسیردوازدواجمشاورهنهاییسندبهرسیدنبراي
.  علمیودینیمکتوبمنابعساختنیکپارچهوبنديدستهمطالعه،گرداوري،ـالف
وهـا نهادعلمینمایندگانودانشگاهحوزهنظرانصاحبنظراتتدوینوبنديجمعـب

کیفیروشباحوزهاینربطذيموسسات
: ازعبارتند) الف(روشبهدسترسیبرايهاگامترینمهم

؛)اخالقوفقهحدیث،قرآن،(اسالمیآثارمطالعهـ1
شناسی؛روانودینیهايحوزهدرازدواجدربارهموجودکتابهايبررسیـ2
و) انگلیسیوفارسیزبانبه(خانوادهتشکیلوازدواجپیرامونشدهمنتشرمقاالتبررسیـ3

ازدواج؛بامرتبطورایجهاينظریهبرمروري
ازدواج؛مشاورهدررایجهايآزموناعتبارسنجیـ4
ازدواجازپیشهايمشاورهزمینهدرهاکشوردیگراجتماعیوعلمیموسساتاسنادتهیهـ5
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توضیـحاتموضـوعردیف

مطالعه آثـار  1
اسالمی 

هاي قرآن، تفاسیر مشـهور، جوامـع بـزرگ حـدیثی،     بررسی آموزه
ثار فقهی معتبر و کتب اخالقی اصیل آ

ــی 2 بررســـ
کتابهـــــا و 

مقاالت 

مقاله با اهمیت به زبان فارسی و انگلیسی50کتاب و 70بررسی 

اعتبارسنجی 3
هاآزمون

اعتبارسنجی و بررسی آزمونهاي آزمـون روان شـناختی علمـی در    
حوزه ازدواج که روائی و پایانی آنها در ایران ثابت شده است.  

جمع آوري 4
تجربه هاي 
افـــــراد و  
ــات  موسسـ

خارجی  

آوري تجربه هاي موسسات و مراکز مشـاوره بـا نگـاهی بـه     جمع
برخی فرهنگ ها در ازدواج.

تنظـــــــیم 5
پرسشنامه

اي درباره مـالك هـاي همسـرگزینی، مراحـل و     تنظیم  پرسشنامه
هاي شناخت و تشخیص براي گـردآوري اطالعـات الزم از   روش

شناسان و مشاوران منتخـب  رایج که توسط روانهاي کلیات روش
از سراسر کشور .

نظــرانصــاحبهــايدیــدگاهتــدوینبــرايکیفــیهــايروشتــرینرایــج) ب(مســیردر
:  استقرارایناز) دینیشناسانکارومشاورانشناسان،روان(

) Delphi Method(دلفیروش) 1
) In-Depth Interviewing(. مصاحبهروش) 2
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) Focus Group Studies(متمرکزگروهروش) 3
) Case Studies(. پژوهیموردروش) 4

Connoisseur» s(»خبـره افـراد يزیسـته يتجربه«برمبتنیبردهنامهايروشتمامی

Lived Experience (سـمینار وکارگـاه گو،وگفتشکلبهتوانمیراهايروشاین. است
کارگـاه درکهحالیدرشود،میاستفادهخبرهپژوهشگران،ازتنهاگو،وگفتدر. کردکاربردي

آگـاهی ضمنتجربه،کمافرادکارگاهی،روشدر. دارندحضورهمتجربهکمافرادسمینار،و
فعاالنـه خودنگرشومسائلطرحباکارگاه،يبرگزارکنندهيبرهخافراداطالعاتونظراتاز

دانـش يشـونده عمـدتاً تجربـه، کمحاضرانسمینار،روشدرآنکهحالورزند،میمشارکت
. هستندشناسانکار

ازهـا تجربـه تفکیـک واطالعاتبودنتجربیمذکور،هايروشيهمهدراصلترینمهم
روشحاضـر طـرح در. کنندمیارائهپژوهشموضوعدرکارآزمودهافرادکهاستهاییتحلیل
: بریممیکاربهصورتبدینرامتمرکزگروه

موضـوعات بهمربوطمشکالتازبسیاريحلّدراثرگذارکارهايراهازیکیکهروشاین
ط مـدنظر مسـائل وموضوعاتيدربارهگروهیوگويگفتوبحثاست،شناختیروان توسـ
Focus(متمرکـز گروهـی بحـث بـه آنازکـه هاوگوگفتاینغالبدر. استباتجربهدافرا

Group Discusion (اختصاربهیا»FGD «منتهـی کـاربردي نتـایجی بهمباحثشود،مییاد
کـه گیـرد مـی قـرار اسـتفاده مـورد زمـانی واستگروهیمتمرکزوگويگفتFGD. شودمی

بـه خاصنفریکنظراتبهروشاینلذا. باشدداشتهاهمیتافرادمشتركدیدگاهبهدستیابی
. داردنفعذيافراددیدگاهمجموعدركدرسعیبلکهنیست؛متّکیمنفردصورت

ازدواجازپیشمشاوره) گامبهگاممراحل(فرآیند
اجـرا حضـوري صـورت بـه ايمشـاوره جلسه6حداکثرو4حداقلمدتدرزیرمراحل

:  گرددمی
پذیرشـ1

درطـرفین عمومیمشخصاتدریافتوازدواجمشاورهبرايکنندهمراجعهزوجپذیرش
: ازاعمپذیرشفرم
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خـانواده، فرزنـدان تعدادایمیل،همراه،شمارهشغل،تحصیالت،سن،خانوادگی،نامونام

وپـدر راههمـ شـماره منـزل، تمـاس شمارهمادر،وپدرشغلمادر،وپدرخانوادگینامونام
قبلـی مراجعهصورتدرمشاوریندیگرنظرآشنایی،سطحآشنایی،مدتآشنایی،روشمادر،

... وسکونتمحلآدرسمعرف،مشاوره،مراکزدیگربه
اولیهمصاحبهـ2

مشاورهبراياولیهشرایطتشخیصومراجعینبرايمشاورهفرایندمراحلباآشناییبراي
. شودمیانجاماولیهمصاحبه

آموزشـ3
یـا گروهیصورتبهتواندمیآموزش: آگاهانهانتخاببرايآمادگیایجادجهتآموزش

.  باشد... واینترنتشبکه،CDکتاب،یامدونايجزوهطریقازهمچنینوفردي
مناسبانتخاباهمیتبررسیجهتایراندرکنونیهايخانوادهوضعیتآمارارائهـالف

آگاهانه؛و
بـا آنارتبـاط وازدواجاهمیتتبیینجهتخارجیوداخلیهايپژوهشنتایجارائهـب

تأثیرگـذار ازدواجبـراي جوانـان انگیـزه ارتقـا بـر هاپژوهشگونهاینگزارش. (روانسالمت
؛.)است

اهداف؛باهمسرگزینیهايمالكارتباطوازدواجاهدافبررسیـج
؛)عاشقانهتحصیل،محلدرکار،درمحلسنتی،(ازدواجبرايیآشنایاقسامباآشناییـد
ازدواج؛اقسامازیکهرمضراتوفوایدبررسیـه
آن؛هـاي روشوعقـد تـا آشناییدورهدراحساساتوعواطفمدیریتاهمیتتبیینـو

. شـود پیگیـري زیـادي حساسـیت ودقـت باکهاستالزممراجعینشیوعجهتبهمورداین
هـاي انتخـاب يهمـه وتحصـیل یـا کـار محلدرانتخابمانندهاانتخاببرخیآنکهوضیحت

. رودمـی بـاال گسستگیوآشفتگیریسکمیزانلذاویابدمیادامهعشقمغناطیسدرعاشقانه
وآمریکـا درعاشـقانه هـاي ازدواجازناشـی طـالق درصـدي 93آمارموضوع،ایناهمیتدر

.  گویاستفرانسه،درهاوصلتاینگونهزندگیاهم5/3دواممیانگین
3حـداکثر و5/1حداقل(عقد؛تاآشناییزمانمدتوشایستهانتخابمراحلبررسیـز

).  ماه
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...  یاسنتیصورتبهاولیهمعرفی
.  باشندشدهآشناغیرسنتیطرفینصورتیکهدرآشناییابتدايازهاخانوادهیافتناطالع

طرفینگفتگوي
بعـد مرحلـه شـروع برايمرحلهایناتمامازبعدبایدهامالكفرمتکمیل(تحقیقاتانجام

) پذیردانجام
شناختیروانوعلمیمشاوره

:  انتخابشناسیآسیبـح
بـه نسبتطرفینهايبررسیدراصلیهايمالكازغفلتبرايعاملیتواندمیذیلموارد
مشـاوره درعلمیودقیقیهايمداخلهاستالزمیکهروجودصورتدرلذا. باشدیکدیگر

. پذیردانجامفردي
ویـژه اجتمـاعی موقعیـت یاپرسـتیژ، وپسـر نگاهدردختراندرویژهبهکنندهخیرهزیبایی

)  استکنندهتشدیددخترخانوادهاقتصاديمشکالت(دخترنگاهدرپسراندرویژهبهوثروت
ویعمـی الشـیئ حـب : السـالم علیهامیرالمومنین. (آشناییحیندرعشقوشیفتگیوجود

معموالکهدهندمیشکلبیشترشناختمنظوربهراارتباطیازدواجازقبلبرخیگاهی؛)یصم
زمـانی بـازه درازدواجبـراي آشناییرسمیتازقبلارتباطهرگونه. استوالدینآگاهیبدون
.  استیکدیگرازطرفینصحیحشناختغرضناقضومخربمعین،

لجبازيیاچشمیهموچشمیاوتنهاییازفراریااستقاللجويوجست
بـزرگ مادردرخواستدوستان،بامقایسهتر،بزرگفرزند(اجتماعوخانوادهفشاریاعجله

...)  و
تصـمیم اکنونوداشتهدوستیرابطهاوباقبالکهکسیبهنسبتشدهتحریکترحمحس

. نداردوجودایشانبینالزمتناسبدرحالیکهداردويباجازدوابه
وبـوده فامیـل یادوستويباقبالکهیکهرعالقهموردافرادازیکیبهظاهريشباهت

.  استپروراندهمیسردررااوباازدواجسوداي
شـغلی اجتمـاعی، ،)خوردهشکستارتباطیک(عاطفیيواقعهازیکناشیروحیبحران

بـراي مطلـوبی شـرایط ،)بعـد عنـوان (مثبتیامنفیواقعهپیدرهیجانیثباتیبیشرایط...: و
نهـایی تصـمیم شرایطی،چنینمشاهدهصورتدرمشاورکهاستالزمونیستگیريتصمیم
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. گیرندنهاییتصمیمثبات،شرایطدرتااندازدتعویقبهراطرفین

شـناختی دچارخطايراانسانمنفیهیجاناتندازهابهمثبتهیجانات(هیجانوسرخوشی
.)  کندمی

هـایش آرزووآمـال جـزو مقابـل طـرف برايمهاجرتحالیکهدر: مهاجرتبرايازدواج
.  باشد

هرچنـد شـود؛ مـی حاصـل مشورتوتحقیقگفتگو،طریقسهاز: شناختهايروشـط
درصـد 30ودرصـد 50درصـد، 20حدودترتیببهوبودهمتفاوتیکهرازشناختمیزان
. دارندسهم

:  گفتگودرهانبایدوهابایدـي
ايکلیشـه هـاي حـرف ازدواج،بـا ارتبـاط بـی مطالـب يدربارهبحثبهنیازيهاگفتگودر
شـود اظهـار نبایددرصورتیاخیرمورد. نیستگذشتهخطاهايوجنسیمسایلشناسانه،روان

ازدواجازپـس یـا وتحقیقـات درنشده،تکراراخیریکسالاتاخالقی،یاعرفیخطايآنکه
.  باشدنشدهثبترسمیجايدرونشدهآشکار
: پرداختزیرمواردبهبایدهاگفتگودراما

ورزشـی، هنـري، مـذهبی، اجتماعی،فعالیتهايتحصیل،ادامه(انتظاراتوآیندههايبرنامه
) همکاريوتحمایبرايهمسرازانتظاراتها،سرگرمی
جنبـی، هـاي شـغل کـار، محـل درحضـور میزانکار،ساعتدرآمد،آن،ثباتوشغلنوع
محـل درزنآرایـش وپوششها،آنباصمیمیتوتماسمیزانوهمکارانودوستانانتخاب

)  خاصافرادباارتباطها،میهمانیوبیرونکار،
اجتماعیهايحساسیت

درایشـان مشـارکت میـزان وهـا آنبـه شـغلی ومالیوابستگیمیزانخانواده،ازاستقالل
خودزندگی

خویشاوندانوخانوادهاعضايوالدین،باآمدورفتوارتباطمیزانوچگونگی
دار،ادامـه هـاي بیمـاري (کـرد پوشـی پـرده راهـا آننبایـد کهمنفیرفتارهايومشکالت

ازیکـی ... وطـالق ذهنـی، مانـدگی عقـب اد،اعتیـ ماننـد آشکارخانوادگیمشکالتها،بدهی
)  خانوادهاعضاي
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غافـل تحقیقـات اهمیـت ازنبایدشد،گفتهکههمانطور: درتحقیقاتهانبایدوهابایدـك
منبـع بهتـرین . پـذیرد صـورت گفتگـو ازتـر فـرا هايبررسیدردقتنهایتاستالزموشد

درصـد 95دوسـتان، صـفات درییـل، انشگاهدتحقیقاتمطابقکهاستدوستانگروهتحقیق،
همسـایگان ،2و1درجـه اقـوام همکاران،ها،کالسیهمبعديجایگاهدر. داردوجودشباهت

. دارندقرار... و
یـا واسـت بررسیقابلتحقیقطریقازصرفاکههاستمالكازموارديتحقیقمحتواي

. اندشدهتردیددچارهاگفتگودرآنکه
بالنـده ضـمن کهمتأهلمقابل،طرفباجنسهم: باشدزیرشرایطدارايمحققاستبهتر

تحلیلقدرتدارايباشد،گذشتهاوزناشوییزندگیازسالدهازبیشخود،زندگیدربودن
. نکندبازيفردبرايراصوتضبطنقشوباشد

: عقدتاآشناییفرایندطولدررایجاشتباهاتـل
!)  نیستمهممقابلطرفگذشتهگویی. (تحقیقفرایندبهندادناهمیت
رااوکـه کندگمانمقابلطرفکهکندرفتارايگونهبهنهاییتصمیمازقبلتانبایدهرگز

) رفتاردرنهوکالمدرنه. (استکردهانتخاب
ممنوعهاآنبهمطلقواگذاريیاووالدینبالجبازي
جنسینیازفرونشاندنبرايتعجیل

.  غلطمقرراتخاطربهکافیسئواالتطرحعدم
ازدواجازبعـد کهکنیممیفکر: کهچراگرفتننادیدهرا) هاتردید(دهندههشدارهاينشانه
!)  استجمعحواسممن: کهتعبیراینبا. (شودمیکمترمشکالت

فـرق بقیـه بااوجازدواکهداردگمانگویی(ندارنداهمیتیمقابلطرفبستگانوخانواده
!) دارد

خـواهی مـی کهآنچهبراينهبپذیر،هستمآنچهبرايمرا(هاواقعیتبرتفاهمدانستنمقدم
. دهدتغییرشتواندمیکهکندمیفکرکهچرا؛)باشم
همسرگزینیهايمالكفرمـ4

وبررسـی مـورد هـاي مـالك ازطـرفین آگاهیبرايالزمتوضیحاتآندرکهاستفرمی
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:باشدمیموجودهریکتشخیصروش

توضیحاتمالك

ظاهر (چهره، قد و اندام) باید موردپسند خود جوان باشد نه انتخاب اعضاي خـانواده و  ظاهر
هاي اصلی و عمقی شخصیت نیست، آشنایان او. دقت شود که چون ظاهر جزو ویژگی

بودن تعبیـر جـالبی   » یننشدل«نباید به دنبال زیباترین ظاهرها و  ظاهرهاي خاصی بود. 
رود. است که در این مورد به کار می

راه تشخیص: نگاه کردن در یکی دو جلسه در منزل و بیرون از منزل.  
سال) بیشتر از سن دختر باشـد. یـک سـال    5سال (میانگین 8تا 2بهتر است سن پسر سن

هـا بـه   تر بودن پسر یا همسالی دختـر و پسـر در صـورت تناسـب دیگـر مـالك      بزرگ
دختـر بـودن تـر بزرگ. نداردهاي اصلی اشکال  چندانیخصوص برجسته بودن مالك

انـد بـوده خـود همسـران ازتـر سـال کـم کـه پسرانینادريموارددر. شودنمیتوصیه
نبایـد هرگـز استثناایناما. دهندادامهرامشتركزندگیتفاهمورضایتبااندتوانسته

.درآیدقاعدهصورتبه
تشخیص: پرسیدن و دیدن شناسنامه.راه

سطح و رشـته  
تحصیلی

بهتر است سطح تحصیلی (مدرك) مرد بیشـتر یـا مسـاوي سـطح تحصـیلی زن باشـد.       
تر بودن مدرك تحصیلی مرد به اندازه یک مقطع [ زن: دکتري،  مـرد: کارشناسـی   پایین

رط آنکـه مـرد از   ارشد/ زن: کارشناسی ارشد، مرد: کارشناسی، ...] اشکالی ندارد. به شـ 
تربودن سـطح تحصـیلی   نظر شغل و موقعیت اجتماعی وضع مطلوبی داشته باشد. پایین

مرد به اندازه دو مقطع یـا بیشـتر [زن:کارشناسـی ارشـد مـرد: کـاردانی یـا دیـپلم، زن:         
-1کـه:  کند مگـر ایـن  کارشناسی، مرد: دیپلم، ...]سازگاري همسران را دچار مشکل می

مرد توان و امکان کم کـردن فاصـله تحصـیلی را    -2رجسته باشد.شرایط اصلی خیلی ب
هـاي  داشته باشد. با آن که رشته تحصیلی چندان مهم نیست اما در صورتی که فعالیـت 

افزاید.علمی دو نفربا هم هماهنگ یا مکمل باشد بر تفاهم آن دو می
راه تشخیص: پرسیدن و در مواردي تحقیق از محل تحصیل  

ــعیت  وضــــ
ــا عی و اجتمــ

منظور از وضـعیت اجتمـاعی، شـغل و موقعیـت یـا طبقـه اجتمـاعی پـدر و مـواردي          
مادراست و مراد از سطح اقتصادي میزان درآمد، ثروت و امکانات زنـدگی اسـت بهتـر    
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ســــــــطح 
هاخانواده

شأن و نزدیـک بـه یکـدیگر باشـند.     هاي دختر و پسر در این دو زمینه هماست خانواده
ه پسـر بـاالتر باشـد بهتـر اسـت. تفـاوت زیـاد و چشـمگیر         اگر سطح اقتصادي خانواد

هـاي اصـلی نیسـت، امـا     ها گرچـه جـزء مـالك   موقعیت اقتصادي و اجتماعی خانواده
سازد.پذیر میسازگاري و رضایت زندگی را آسیب

راه تشخیص: پرسیدن از هم، تحقیق  از محل کار و زندگی 
عی نسبتاً پایداري اسـت کـه از باورهـاي مـذهبی و     هاي فردي و اجتمافرهنگ، نگرشفرهنگ خانواده

هاي مـذهبی، آداب  هاي نژادي و قومی و طبقاتی ریشه گرفته و به صورت آیینخصلت
دهد و تناسب فرهنگـی  و رسوم اجتماعی و نیز پوشش، گویش فردي خود را نشان می

ه فرهنگ تر از تناسب وضعیت اجتماعی اقتصادي است. از بین عناصر سازندبسیار مهم
بیشتر از همه بایـد تناسـب مـذهبی، نـژادي و پـس از آن همسـانی در آداب و رسـوم        

خانوادگی را جدي گرفت.
راه تشخیص: رفت وآمد و بیش از آن تحقیق و بررسی

همسانی فکري 
و عقیـــدتی در 
ــائل  مســــــ
ــاعی و  اجتمــ

سیاسی

نـد و  گیري هاي فکري دو نفر در مسـائل مهـم سیاسـی و اجتمـاعی همان    هرچه جهت
نزدیک به هم باشد تفاهم و سازگاري بیشتري با هم خواهند داشت.        

تشخیص: گفت و گوي روشن و بدون تعصب با هم.

-2سالم (خالف قانون و شرع نباشـد) -1ها را دارد: شغل مناسب و خوب این ویژگیشغل
رت گیـرد)  ثابت (ناپایدارنباشد، تغییر آن در مسیر مشخص قبلی و براي رشد بهتر صـو 

داراي -4نزدیــک بــه محــل زنــدگی( اعضــاي خــانواده شــب را بــاهم بگذراننــد) -3
قابلیت رشد (باگذشت زمان امکان ارتقاء یا افزایش تجربـه و کارآمـدي   -5درآمدکافی 

برخوردار از محیط و همکاران سـالم وهماهنـگ. دوشـرط سـالم و     -6را داشته باشد) 
یشه باید سالم باشد. ثابـت بـودن را نیـز بایـد بـه      ترند. شغل همثابت بودن از همه مهم

عنوان هدف جدي در نظر گرفت. یعنی اگر یک مرد جوان در آغـاز زنـدگی، کارهـاي    
اي پردازد. ضروري است به گونـه کند و یا همزمان به چند کار میمختلفی را تجربه می

قـه، اسـتعداد،   ریزي کند که شغل اصلی او در مسیر روشن و ثابتی که مطـابق عال برنامه
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هـا را دارد. امـا   تحصیل و تجربه اوست قرارگیرد. شغل مناسب زن نیـز همـین ویژگـی   
سالم بودن اصل شغل، سالمت محل کار و همکاران، نزدیک بودن به محـل زنـدگی و   
منافات نداشتن با وظایف همسري و مادري (به ویژه در سه سال اول زندگی فرزندان) 

اهمیت بیشتري دارند.
درمان و ژنتیکی که فرزندان دچار ساز، وخیم و سختهاي مزمن، ناتواننداشتن بیماريرستیتند

سازد.معلولیت می
هاي پزشکی.راه تشخیص: پرسیدن، تحقیق و در صورت تردید در خواست آزمایش

ازدواج تبلور استقالل عاطفی، فکري و عملی است. کسی براي تشکیل خـانواده آمـاده   استقالل
ه بتواند از نظـر عـاطفی دوري از پـدر و مـادر را تـاب آورد و تعامـل عـاطفی        است ک

هـاي زنـدگی و حـل    ریـزي سازنده و پایداري با همسر خود برقـرار سـازد. در برنامـه   
مشکالت آن مطابق سن، آگاهی و تجربه خود و البته با مشـورت کارشناسـان تصـمیم    

جـدایی از والـدین را تحمـل    بگیرد و عمل کند. ضداستقالل وابستگی  است کـه فـرد  
ها به خود و گیريگذارد و در تصمیمکند و کوچکترین مسائل را با آنها در میان مینمی

مهـري بـه   مشورت با همسرش اعتماد ندارد روشن است کـه اسـتقالل بـه معنـاي بـی     
اعضاي خانواده اولیه و مشورت نخواسـتن در امـوري کـه والـدین بـه آن علـم دارنـد        

نیست.  
وگوهاي آگاهانه و تحقیقو آمد و گفتتشخیص: رفتراه 

در. وظـایف انجـام درتعهـدي بیوخیالیبیوزندگیادارهدرنبودنغیرفعالوتنبلپذیريمسئولیت
تواننـد میخصوصیتدواینولیاستهمراهاستقاللنداشتنبامسئولیتیبیمواردي،

.  باشندنیزهمازجدا
تحقیقوآگاهانهوگوهايگفتوآمدورفت: تشخیصراه

حسن خلق
ــوش  (خـــــ

اخالقی)

اي گشـاده و  ها داشتن چهـره خوشرویی: در بیشتر زمان-1حسن خلق سه نشانه دارد: 
نرمخـویی،  -3پاکیزگی و زیبـایی کـالم: پرهیـز از دشـنام، تحقیـر، تمسـخر.       -2شاد. 

دوربودن از خشونت، لجبازي و قهر طوالنی.  
ها آمد ، تحقیق، آزمونوراه تشخیص: رفت

ها و روابط نامشروع جنسی، خویشـتنداري و مقاومـت   پاکدامنی یعنی دوري از آلودگیپاکدامنی
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هاي غریزه جنسی و نیز نداشتن سابقه طوالنی از رفتارها و ها و محركدر برابر وسوسه
هاي غیراخالقی.دوستی

راه تشخیص: تحقیق
ــرون ــزان ب -می

گرایی
گرایـان بـرون . هستندشخصیتثابتنسبتاًومثبتصفتدوگراییدرونوگراییبرون

گـو، وگفـت آغازگروپرحرفمتعدددوستانداراياجتماعی،گرم،خونهستندافرادي
ازبـرعکس، هاگرادرون. هیجانوتنوعبهمندعالقهوپرتحركتفریح،ومسافرتاهل

اجتمـاعی اضـطراب یاوکمروییهاآنتربیشکهآنباآید،میخوششانآرامهايمحیط
تـرجیح تنـوع بـر رایکنـواختی . نیسـتند مجلسکنندهگرموسخنگشایندهاماندارند،

نـه وگرابروننه(گراانمیگرا،برونگروهسهدرهاانسانشناسانرواننظراز. دهندمی
اگـر یاوباشدزنازترگرابرونمرداستخوب. گیرندمیقرارگرادرونو) گرا-درون

ازگـرا بـرون خیلـی زن. باشـد نداشـته مـرد بـا زیادخیلیفاصلهاست،ترگرابرونزن
راه .بـدبین حتـی وناراضـی اومردوشودمیملولوخستهگرادرونمردباهمنشینی

گرایی را به دست آورد. توان میزان برونمیNEOو EPQتشخیص: با آزمون هاي 
ــرد داراي روان رنجــوري سالمت روان ــان از اینکــه ف ــاز،... و روان  اطمین ــاتوان س ــزمن و ن ــاي م ه

هاي شدت افزا نباشد.پریشی
شناختیهاي روانراه تشخیص: تحقیق و آزمون

ــالمت  ســـــ
شخصیت

نداشتن هر نوع اختالل شخصیت از قبیل رفتارهاي شکل گرفته ضـداجتماعی، بـدبینی   
. مرضی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر

شناختیهاي روانراه تشخیص: تحقیق و آزمون
دینــــداري و 

ایمان
آخـرت، جهـان خدا،دربارهروشنودرستباورهاي-1: داردمهمجنبهسهدینداري

وهـا فضـیلت داشـتن معنايبهاخالق-2آفرینشنظامحقایقوالهیاوصیايوانبیاء
وهـا رذیلـت ازبـودن دورو. .صـبر، شکر،امانت،حیاء،صداقت،ماننددرونیصفات
انجـام یعنـی دینـی احکـام بـه عمـل -3... حرص،تکبر،حسادت،مانندمنفیصفات

ازراانسـان وجودکهاستدینیتربیتوااليهدفاخالق. محرماتتركوواجبات
. سـازد مـی آنجـاري درراسـرزندگی ومعنویتزاللوزدایدمیهاتیرگیوهاآلودگی
هـاي فضـیلت آوردرهدیگرانباامیدبخشوسازندهگرم،پیوندودروندیرپايآرامش
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دامازودهـد مـی قراردینچارچوبدرراانسانشرعیاحکامرعایت. استاخالقی
صـورت دروروزهونمـاز اسـالم واجبـات تـرین مهـم . رهاندمیخودفریبیوتوجیه
بـا جنسـی وجسـمی تبـاط ار: محرماتترینشایعواستخمسپرداختنمالیتمکن

مورددر. استالکیمشروباتومخدرموادمصرفونامشروعداراییکسبنامحرم،
حسـن وپاکدامنیراستگویی،فضیلتخانوادهوهمسرگزینیحوزهدراخالقیصفات

هـا آنجداگانـه کهدارنداهمیتبیشترمردبراينبودنخسیسومردوزنبرايخلق
.ایمدادهتوضیحرا

راه تشخیص: بحث و گفتگو، تحقیق  
ــتگی  شایســـ

خانوادگی
،)ژنتیکـی (تـوارثی : داردفرزنـد شخصـیت گیـري شکلدرمهمکارکردچهارخانواده
مـادر وپـدر شایستهخانوادهدراخالقیهايآسیبازداشتننگهدوروتربیتیالگویی،

ازدوروسـالم يافـراد بعـد، درجـه درتـر، بـزرگ خـواهران وبـرادران واولدرجه
وشـدید هـاي تـنش بدونوآراممحیطیخوبخانواده. هستنداخالقیحادمشکالت

ازرسـاندن آسیبوپیدرپیهايخشونتخیانت،بزهکاري،اعتیاد،طالق،. داردمکرر
تحقیق: تشخیصراه. استخانوادگیناشایستگیهاينمونهتریننمایان

بـراي کـه اسـت آمـده دیـن پیشوایانازشدهنقلروایاتدر. آوردمیاعتمادصداقتراستگویی
تکـرار باتوانندمیکهروزهونمازبهتنها) ازدواجمانند(مهمکارهايدرافرادگزینش

بسـنده درآینـد عـادت صـورت بهوشوندخارجخودسازندگیومعرفتمحتواياز
بـزرگ وعمـدي هـاي روغد. کنیـد توجـه بیشـتر امانتداري،وصداقتبهبلکهنکنید،
. سازدمیگزینجايرابدبینیوبردمیبینازرااعتماد

انجـام گذشـته درفـرد کـه خطاییصداقتدادننشانبراينیستالزم: یادآوري
زمـان گذشتباکهپوشاندنبایدراچیزي. کرداعترافاست،نشدهتکراردیگروداده

بـدهی تحصـیلی، مـدرك شـغل، سـن، بیانردنادرستیمانندشودمیآشکارتحقیقو
جـدایی عضـوي، وجسـمی نقصوعیبدار،ادامهبیماريقبلی،ازدواجوعقدمالی،

. خانوادهاعضايازیکیجسمیوذهنیمسئولیتوالدین،
تحقیق: تشخیصراه

عـزت بزرگـی شندگی،بخ. استسالمهايشخصیتبرجستههايویژگیازبخشندگیســــخاوت و 
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ــندگی  بخشـــ
(براي مردان)

پرداخـت ازغیـر داردوظیفـه مرد. کندمیحفظراانسانآبرويوآوردمیمحبوبیتو
وسـایل تهیـه ودرمـانی هـاي هزینـه پوشـاك غذا،مناسب،مسکن(همسرواجبنفقه

دراسـت، مـالی توانداراياگرودهدتوسعهخودزندگیبه،)زنشأنمطابقزندگی
وسالمتفریحاتبرايکردنهزینهازوبکوشدفرزندانومسرهآسایشورفاهتأمین
اسـت، مهـم ازدواجازقبـل آنتشـخیص چـه آن. نکنددریغهامناسبتدرهزینهدادن

گونـاگون هـایی موقعیـت درفردمالیتوانبهخصوصیتاینچهنیستبودنبخشنده
.  استنبودنبخیلوخسیستشخیصدردقتبلکهداردبستگی

ومقابلفردبرايکردنهزینهنحوهدرکردندقتوارتباطووآمدرفت-1: خیصتش
استخستوخشکیناخنجبريوسواسهايشخصیتصفاتازیکی-2. اطرافیان

درناهمـدلی ویژگـی -3. دادتشـخیص شناختی-روانهايآزمونطریقازتوانمیکه
دیگـران بـراي نکـردن خرجوبودننبخشندهباهمراهشناختیروانهايآزمونبعضی
.شودمیمعلومNEOآزمونباکهاست

انگیزه و توان
فرزندپروري

رشـد سـبب اسـت، ازدواجاصـلی هدفکهآنازغیراوشایستهتربیتوفرزندآوردن
پـرورش وروانسـالمت افـزایش اخالقـی وانسانیهايفضیلتشکوفاییشخصیت،
زماندرکهباشدداشتهانگیزهبایدسالمفرد. شودمیاجتماعیتعهدوپذیريمسئولیت

وهـا آگـاهی افـزایش بهاوتربیتبرايوشودفرزنددارهمسرشهماهنگیبامناسب
.  بپردازدخودهاتوانمندي

هــايآزمــونبعضــیطریــقاززمینــه،ایــندرجــديوروشــنگفتگــوي: تشــخیص
بررسـی لـزوم صـورت درداد،توانمیراناتوانیوانگیزگی-بیاحتمالشناختیروان
شود.میفرزندآوريمانعکههاییناتوانیوبیماريسابقه

گزینیهمسرهايمالكفرمتکمیلـ5
وتحقیقـات وهـا گفتگـو نتـایج اعـالم برايها،مالكفرمواولیهآموزشبهناظرفرماین

.  شودمینوشتهها،تردیداظهار
کهشودمیخواستهاند،نمودهمراجعهازدواجمشاورهبرايکهینطرفازیکهرفرمایندر

تکمیـل نظـر مـورد فـرد دربـاره رازیـر فرممذکور،هايمالكتوضیحاتدقیقمطالعهازپس
. نمایند
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توضیحاتمالك

ظاهر

سن

سطح و رشته تحصیلی

ــطح    ــاعی و س ــعیت اجتم وض
هاخانواده

فرهنگ خانواده

همســانی فکــري و عقیــدتی در 
مسائل اجتماعی  و سیاسی  

شغل
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تندرستی

استقالل

پذیريمسئولیت

(خوش اخالقی)حسن خلق

پاکدامنی

گرایی میزان برون
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سالمت روان

سالمت شخصیت

دینداري و ایمان

شایستگی خانوادگی

راستگویی

ــراي  ســخاوت و بخشــندگی (ب
مردان)
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انگیزه و توان
فرزندپروري  

هاتردیدنمودنخالصهواستخراجـ6
شـناس، کـار همکـار یـا مشـاور توسـط ایشانتردیدهايوهایادداشتازتأملقابلموارد
تحویـل رامـذکور فرمحضوري،فرديمشاورهازقبلاستالزم. شودمیخالصهواستخراج

. پذیردانجامتأملقابلهاينکتهاستخراجوبرداريخالصهاحیاناوالزمهايبررسیتاایندنم
نظرموردفرددربارههاآنهايتحقیقوهاگفتگواتمامگرودرفوقفرمتکمیلکهاستواضح

غیردر. دهندانجامیکدیگردربارهبایستمیاشخانوادهیافردکهاستبررسیهرگونهپایانو
دقیـق انجـام ازنشـانی شده،ارسالمحتوايدرصورتیکهمحترم،مشاورتشخیصبهاینصورت

قبـل ازهـاي بررسـی اتمـام بـه منـوط دررامشاورهفرایندادامهندارد،تحقیقوگفتگوفرایند
. نمایندشده،دادهآموزش

شناختیروانهايآزمونبرگزاريـ7
مصاحبهوپذیرشفرمازآمدهبدستشرایطبامتناسبشناختیروانهايآزمونبرگزاري

:  قبیلازمشاورياولیه
Neo PI-R240MMPI-370 ،EPQ-90 ،KHTP ،Basic Needs (Glasser) ،Cattle16-PF

سـالمت وروانسـالمت ازتـوان نمـی تحقیـق وگفتگـو بـا لزومـا کـه استذکربهالزم
بررسـی ضـمن مـذکور پیشنهاديهايآزموناجرايابلذا. کردحاصلاطمینانافرادشخصیت

طـرفین نیازهـاي وشخصـیت تناسببررسیبرايهاآزمونایننتایجازتوانمیفرد،سالمت
. کردکسببیشترياطمینان

شخصیتتناسبوروانسالمتبررسیـ8
بـا ایشـان برايهاآزموننتایجآنکهضمنطرفینشخصیتتناسبوروانسالمتبررسی

.  استاهمیتحائزبسیاراختالفاتپیشگیرانهمدیریتنیزوخودآگاهیافزایشهدف
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بنديجمعـ9

: گیرندمیقرارزیرگروهسهازیکیدرمشاورهفرآیندانتهايدرمراجعانبندي،جمعدر
مشاورنظرازتأییدمورد
بیشترمشورتبرايمشاوریندیگربهارجاعیافرآیندادامهوبیشتربررسیبهالزم

مشاورنظرازمردود
بیشتربررسیـ10

تحقیـق یاگفتگوبرايتکالیفارائهازپسمشاوردارد،بیشتربررسیبهنیازکهدرصورتی
. پذیردمینتیجهحصولبرايراایشانمجددامشخص،زمانمدتازپسبیشتر،

پیگیري-11
ازدواجمـراجعین وي،نظـر بـرخالف یاورمشاتأییدينظرباترتیبهربهکهصورتیدر

ایـن . گیـرد قـرار بررسیموردزوجینزناشوییرضایتمیزانکهاستمطلوببسیارنمودند،
مهـم هـدف دوبهکاراین. پذیردصورتعقدزمانازیکسالوماه6ازپستواندمیپیگیري

: گیردمیانجام
بیشتربتجارکسبوازدواجمشاورهفراینداصالحـالف
هاگسستگیوهاآشفتگیازپیشگیريجهتازدواجازپسهايآموزشارائهـب
گیرينتیجه
دو. ازدواجومـرگ تولـد، ازعبارتنـد کــــه دارنـد وجودفردزندگیدرمهمرویدادسه
مهمیرویدادمناسب،همسرانتخابوآگاهانهازدواجامانبودهانساناختیاردرنخسترویداد

. داردبسزاییتأثیرانسانسرنوشتبرکهاست
درکــــــه هاییبحراندلیلبهشد،ذکرایراندرهاخانوادهوضعیتبررسیدرآنچهبنابر
ازپـیش هـاي مشـاوره ازاسـتقبال مردم،ازبسیاريآگاهیافزایشنیزوداردوجودهاخانواده
وحـد بهتوانمندوآموختهدانشانسانیينیرومتاسفانه،امااستبودهچشمگیربسیارازدواج
. باشدپاسخگوحق،بهراتقاضااینکهنیستاياندازه
بـه وشـناختی روانهـاي مشـاوره امررواجشاهداخیرسالهايدرآنکهبادیگر،عبارتبه

چـون امـا هسـتیم کشـور سراسـر مشـاوره مراکـز درازدواجبعدوقبلهايمشاورهخصوص
علمـی ــ دینـی اصـیل منـابع ازبرخاستهدقیقطوربهازدواج،مشاورههايروشوهارویکرد
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ملـی سـند جهـت همـین بـه است،نکردهپیداچمشگیريکاهشحوزهاینمشکالتنیست،
مشـاورانی آن،پایهبرتاشدتهیهدانشگاهوحوزهنظرانصاحبهمکاريباکهازدواجمشاوره

مناسـب انتخـاب درعلمـی ــ دینـی مبـانی اساسبرايهمشاورباوببینند،آموزشمتخصص
هاخانوادهدرگسستگیوآشفتگیآمارازنهایتدروگذاردهمثبتتأثیرمراجعینبرايهمسر
شود.کاسته

منابع
کریمقرآن
فرهنگـی موسسـه : تهـران حقیقـی، ابوالحسنمترجموشارح،المناقبمحمدالبکري،ابوالموید،حافظ
. 1375سامه،

. 1370قم،میرباقري، دارالحدیث،ترجمه،األخالقمکارمفضل،بنحسنطبرسى،
. 1373تهران،االسالمیۀ،الکتبدار،کافیاصولکلینی، محمد بن یعقوب،

بهتحقیقاتمراحلبخشدرکهگرفتقراراستفادهموردتحقیقاتهنگامدرکهمطالعاتیمنابعدیگرو
خـودداري قسـمت ایـن درآننـام ذکـر ازمنابعبخشنشدنحجیمجهتبهواستهشداشارههاآن
.شودمی
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