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 مهارت گفتگو در خواستگاری

 

 ریزي یپ را موفق ازدواج هاي پایه و زمینه تا است افراد براي کمکی گفتگو وسیله به شناخت

 ات. بیاموزند را گفتگو مهارتهاي طرف دو هر است الزم شناخت، این به رسیدن براي. کنند

 :از عبارتند ها مهارت این نشوند زودگذر احساسات و سطحی شناخت دچار

 

 خواستگاري در بیان فن اهمیت

 بین جدي رابطه یک ایجاد به عالقه دادن نشان براي ها خانواده بین جلسه یک خواستگاري

 میگیرند تصمیم ها خانواده جلسات یا جلسه این در. هاست خانواده از یک هر دختر و پسر

 ظرن معموال. خیر یا باشند همدیگر براي خوب شوهر و زن یک توانند می دختر و پسر آیا که

 سنتی خواستگاري چه. دارد ازدواج یک گرفتن سر براي زیادي اهمیت پسر و دختر خانواده

 دگیزن هم با که بخواهد دلشان و باشند داشته آشنایی هم با قبل از دختر و پسر چه باشد

 چیست؟ خواستگاري در بیان فن نقش اما, دهند تشکیل مشترک

 هخانواد معرفی به شروع داماد یا عروس و یکدیگر شناخت براي ها خانواده معموال که جا آن از

 برخوردار بسزایی اهمیت از دهند انجام را معرفی این نحو بهترین به اینکه میکنند خود

 خواهد ها خانواده منفی یا مثبت جواب گرفتن در زیادي تاثیر معرفی نوع حال هر به. است

 .داشت

 به يخواستگار جلسه در نتوانستند اینکه بدلیل که شناسید می را زیادي هاي خانواده حتما

 مهارت. اند برده بین از را ها آن ازدواج شانس کنند معرفی را دخترشان یا پسر و خود خوبی

 کاتین زیر در. خواستگاري در حتی, دارد بزرگی نقش ما زندیگی مختلف هاي جنبه در بیان فن

 .کنیم می بیان خواستگاري در بیان فن خصوص در را

 ؟ کنیم صحبت چگونه ، خواستگاري جلسه در

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

 

Page | 2 

 

 

 ا هنگام ت سؤاالت را بر روي کاغذ نوشت با توجه به اهمیت گفتگو میتوان از قبل

 .نگردد صحبت کردن، مطالب فراموش

 

به شکل صوتی و تصویري اقدام میکنند که این  ضبط جلسات گفتگو برخی به :نکته

ممکن است در این گفتگوها برخی مسائل امر هم خالی از اشکال نیست، زیرا 

خصوصی خانوادگی و در مواردي اسراري ذکر شود که ضبط آنها در هر دو خانواده 

 .نگرانی هایی را ایجاد کند

 

 نکنید اغراق و نگویید دروغ 

 وسعر مورد در یا و بگوید دروغ نباید کند صحبت خانواده نمایندگی به است قرار که کسی

 را دروغ تشخیص توانایی افراد اکثر. ”ببوید خود که است آن مشک ”کند اغراق داماد یا

 ممکن و دهد نمی روبرو خانواده به خوبی حس خود ي خانواده از کردن تعریف زیادي. دارند

 ! بخورد ذوقشان تو اصطالح به است

 مثل: رنگ و غذاي مورد عالقه  پرسیدن سؤاالت بی ارزش و بی اهمیت بهتر است از

در جلسات اولیۀ گفتگو خودداري کرد، چون در اکثر این موارد افراد سعی میکنند و ... 

 .سلیقه هاي خود را شبیه به فرد مقابل بیان کنند

 

البته سلیقه هاي افراد اهمیت دارند اما مهم این است که نگاه ها، تفکرات،  :نکته

 .ند یا نهباورها و ... بررسی شوند که آیا هم سو، هم جهت و هم سنخ می باش

 

 حرف هایتان را یکی کنید 

 

این واقعا بد است که داماد یک حرف بزند و خانواده اش حرف دیگر. سعی کنید 

قبل از آمدن به خواستگاري با هم در مورد تمامی مسائل و سواالت احتمالی خانواده 

 طرف آن در. کنید صحبت …عروس مثل وضعیت شغل ,مسکن, مدت زمان عقد و 

 با را اش آینده زندگی مرد از انتظاراتش تمامی خجالت بدون باید هم خانم عروس

  ما دختر براي مادیات نگویند عروس خانواده مثال. بگذارد میان در خود خانواده
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  م اصال این اعتقاد را نداردخان عروس که حالی در ندارد اهمیتی

 

 تمامی افراد حاضر در خواستگاري را معرفی کنید 

 

از قبل با هم آشنایی ندارند و یا افراد غریبه اي در جمع حضور دارد  اگر خانواده ها

کسی که نماینده گفتگو در خواستگاري است باید حتما تمامی افراد و نسبت هایشان 

را معرفی کند, قبل از اینکه خانواده عروس یا داماد بخواهند که آن افراد را معرفی 

 .کند

 

 وقت خواستگاري را در نظر بگیرید 

 

موال براي جلسات اول خواستگاري یک ساعت کافیست. سعی کنید زیاد از مسائل مع

حاشیه اي صحبت نکنید و صحبت هایتان باید کوتاه و کامل باشد. اگر نیاز به صحبت 

خوش رو و خوش .بیشتري دارید با نهایت احترام درخواست جلسه دیگري کنید

 .برخورد باشید

 

 از پیش تعیین شده داراي جوابهاي مشخص  استاندارد،سؤاالت  باید انتظار داشت که

 .باشد، زیرا هر کس مطابق با ذهنیت و تصورات خود به سؤاالت جواب میدهد

ممکن است برداشت فرد مقابل از یک مفهوم، با برداشت شما از همان مفهوم مغایرت 

ر پس بهتداشته باشد و عدم توجه به این نکته، در آینده مشکالتی را ایجاد نماید. 

است در چنین مواردي قبل از طرح سؤال از فرد مقابل، در مورد این گونه مفاهیم 

 .توضیح خواسته و سپس سؤال اصلی را مطرح کنید

به عنوان مثال: قبل از این که سؤال « : نظر شما در مورد قناعت در زندگی چیست 

 شود

 .پرسیده شود« : به نظرشما قناعت یعنی چه 

 

 خودتان را در موقعیت  هنگام جواب دادن به سؤاالت حتماً بایدوجه کنید که ت

قرار دهید و هیچ گاه پدر، مادر، برادر و خواهرتان را به جاي همسرتان در  سؤال

 .موقعیت قرار ندهید
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شاید دیر آمدن پدرتان به منزل براي شما خیلی مهم نباشد و شما در مقابل  :کتهن

لی یقیناً در مورد همسرتان چنین نخواهد آن هیچ عکس العملی نشان ندهید. و

بنابراین هنگامی که از شما پرسیده میشود اگر همسرتان دیر به منزل بیاید   .بود

چه عکس العملی نشان میدهید؟ نباید همسر را جاي پدر قرار داده و همان عکس 

 .العملی را که در مقابل دیر آمدن پدرتان دارید، مطرح کنید

 

 جوگیر نشوید 

که به نمایندگی از خانواده عروس یا داماد صحبت میکند باید مراقب باشد که کسی 

جو گیر نشود. وعده وعیدهایی که می داند هرگز اتفاق نمی افتد را بازگو نکند و یا 

جهت تالفی کردن حرف کسی از خانواده مقابل چیزي را نگوید که به آن اصال معتقد 

 .نیست

 

 


