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  مقدمه
ي ي اين سبك زندگ كه به واسطه سردي روابط ر دنياي ماشيني امروز باد

تحت نهاد خانواده بالطبع  ي انساني و جامعه است رايج گرديده ها ميان آدم
ي  و روابط سرشار از عواطف و احساس كه مشخصه تاثير قرار گرفته

. اين روند شود تر مي وكمرنگ به تدريج كمرنگ ارتباط صميمي است
به تدريج در اساس خانواده را  چنان پيشرفتي دارد كه اصل وسفانه أمت
ضرورت  چنين شرايطي در دهد! مي قرار »بودن يا نبودن« ن اتهامامظ

آحاد جامعه رواني  به منظور حفظ سالمت جسمي و محافظت از اين نهاد
هايي  ه آموزش مهارتب امري الزم و ضروري است و در اين راستا بايد

نگاه جدي داشت، چرا كه  »مرد زن و«خاص به اركان اصلي خانواده يعني 
ي موفقيت را  و دروازهها راه برقراري ارتباط صحيح  مهارت ينآگاهي از ا

 يا احتمالي بسياري از عوامل جدي وگشايد و به تضعيف و نابودي  مي
 اين اساس برشود.  منجر مي ،به حريم خانواده رسان آسيبخطرساز و 

ي  در محدوده تا در قالبي نمادين واست  دركتاب پيش رو تالش شده
هاي اين بنيان مقدس به مهارت الزم براي تقويت پايه ، صدجمالتي كوتاه



 

نوشتارها  مزبور از تحقيقات، موارد .شود  زوجين آموزش داده 
 كالم صاحبان انديشه، روانشناسان بزرگ دنيا، هاي نويسندگان و وكتاب

سازي  ساده بازنويسي، استخراج، .و .. دين سخنان بزرگان علم و احاديث و
   .شده است برداشت و

و ) تصويرگردانيم از سركار خانم فرزانه محمدي مقام ( بر خود الزم مي
كه در امر تهيه اين كتاب ما را ياري سهيال خورشيدي  ترخانم دك

  اند نهايت سپاس و تشكر را داشته باشيم. نموده
لفين كتاب حاضر معتقدند به طور حتم موارد بسيار ديگري نيز در اين ؤم

اند  ها اشاره نموده ترين آن ا به صد مورد از كليديزمينه وجود دارد كه تنه
يا انتقادات  پيشنهادات و شد از نظرات، خرسند خواهند بسيار اين رو از

  مطلع شوند: شما در اين زمينه به طرق زير
  3757/16765صندوق پستي  –تهران آدرس:
 ardavantaghva@gmail.com ايميل:

 www.drardavan.com: وب سايت

 وره:مشا تلفن

 9099070301 

9099070307   

   )تلفن ثابت با و (بدون كد
اتقواردوان 
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بهترين تلقي از همسر اين است كه او را امانت الهي بدانيم 
  كه براي آرامش روحي به ما پيوسته است.
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  بديهي نداريم، جهت رفع هر  در اوايل ازدواج امر
  چيز را واضح و شفاف توضيح دهيد. سوء تفاهمي همه
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دهنده و گرمابخش  تكرار خاطرات خوب و مشترك، انرژي
  ي زوجين است. رابطه



 دليل يك ازدواج موفق 100  4

  
  اندازد. قهر كردن لذت با هم بودن را به تأخير مي
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  .هرگز همسر خود را با كسي مقايسه نكنيد
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  بيان كردن رضايت از ازدواج و همسر، اشتياق و عالقه را 

  سازد. در او دوچندان مي
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  او را ببينيم.معصوميت و كودك درون 


