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 ؟هستند یدوره چه کسان نیمخاطب ا

مشترک  یکه تجربه زندگ یکسان دختران در آستانه ازدواج مخاطب این دوره هستند.های متاهل و تمام خانم

 .میدانستیمطالب را م نیکاش قبل از ازدواج ا ندیگویدوره م نیاند و بعد از شرکت در اداشته

داشته  یها از آن آگاهو هم خانم انیبود هم آقا ازیشد که ن انیب یمطالب ،یهمسردار نیآئ یدر دوره مقدمات

 بدانند. هاخانم دیگفته شود که با یقرار است مطالب چوناست  بانوانرو تنها مخصوص  شیباشند، اما  دوره پ

 

 قرار است در این دوره چه چیزی گفته شود؟

اشتراک گذاشته  مطالب این دوره با آقایان به ی قرار است گفته شود که نبایدمگر چه چیزشاید باخود بگویید 

به بینش صحیح در زندگی تا زمانی که  کنیم اما بهتر استرا از این کار منع نمی آقایان جواب ما این است:؟ شود

زندگی شما برای برای بهبود این پیشنهاد تنها . کارشناسی را جدی بگیریداین توصیه ید اهدست پیدا نکرد

اص مخاطب خوظایف و تکالیف  بحث ی تگمیلیدر هریک از دوره هاچون  .رسیدن به سعادت و آرامش است

نسبت به او  شبا شنیدن برخی مطالب و تکالیفی که همسر آقایانشاید  و شودمی در عرصه خانواده بیان دوره

 و  دهدتکالیف خودش را انجام نمی مبا خود بگوید چرا همسردائما و  توقع شود و خود را طلبکار بداندم ،دارد

کند.میبا مشکل مواجه نیز زندگی فرد را است بلکه  و مسیر سعادت انحراف از مباحث دوره نه تنها آغازاین   

از  کیاز مطالب هر  توانندیدارند م تیفعال نیکه در حوزه مشاوره و اصالح امور زوج یاز کسان یالبته بعض

.ندیاستفاده نما یلیتکم یهادوره  

 مطالب این دوره:

 و به بحث تکالیف زن در عرصه خانواده اختصاص دارد. جلسه برگزار شده است  16دوره در  این



که به  نیازهای اساسی مرد مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به هر یک از این نیازهادر این دوره 

تکالیف زن و نوع رفتار متناسب  در عرصه  سه دسته جسمی، عاطفی و روانی تقسیم می شود ،

 شودمیبیان  و داشتن یک زندگی سعادتمندبرای رسیدن به رشد و کمال این نیازها خانواده در برابر 

 شود.خوشبختی در زندگی نیز پرداخته میهمچنین در ادامه  به عوامل سعادت و آفات 

 

 

 




