






ازدواج





دو نغمه غريبه كه با هم به صورت :ادب و  استفاده از كلمات مناسب.1
:بي ادبي صحبت كنند كارشان به دعوا مي انجامد چه برسد به زن و شوهر 

ادب تاجي است از نور الهي            بنه برسر برو هر جا كه خواهي

كلمه در روز  1000تحقيقات انجام شده در خانواده موفق (انجام گفتگو . 2
)كلمه 50رد و بدل مي شود در خانواده ناموفق 

استفاده از واژه هاي متفاوت ، علت احساس بدتان را به  (بيان احساسات . 3
)ديگران نسبت ندهيد

سركوبي و  : علت بيروني ) پيشرفت                        ب: علت دروني ) الف
سرخوردگي

استفاده از كلمات گوش نوار توسط آقايان و  . خانم ها شنيداري هستند. 4
بلعكس آقايان ديداري هستند ايجاد شكل مناسب براي خود و منزل توسط  

خانم ها



عوامل كنترل  . هنگام بروز استرس و يا عصبانيت گفتگو نكنيد. 5
:استرس عبارتند از 

ويتامين  - C با آب خنك 
ايجاد نگرش مثبت -
كاهش ورود مواد سمي به بدن -
ورزش -
تفريح و استراحت -
تقويت حس طنز -
براي خود خلوت گذاشته و خلوت كنيد -
استفاده از فنون دوستي و آرامش دهنده -
ايجاد انگيزش -6
تحسين و تشويق كردن همديگر -7



ي

به همديگر توجه كنيد و خود را براي همديگر بيارائيد. 10

قبل از گفتگو به پيامدهاي حرف هايي كه خواهيد زد  . مرور ذهني كنيد. 11
فكر كنيد

ريحانه هستند بايد بدانيم چگونه  ) ص(خانم ها به سخن پيامبر اكرم . 12
برخورد كنيم

استفاده از قانون كنترل. 13

هنگام گفتگو كارهاي ديگري را انجام ندهيم وقت معيني را صرفأ براي . 14
گفتگو تعيين كنيد

مردها بايد شنيدن را ياد بگيرند گوش دادن و همدلي كردن باعث تخليه . 15
انرژي بد مي شود



نسبت به هم احساس مسئوليت كرده و به گفتگوي .ندارد
.منطقي اعتقاد دارند

افراد به يكديگر اعتماد دارند و از آن اعتماد سوء استفاده . 20
نمي كنند

در . نه بي هم هستندتا جايي كه امكان دارد با هم . 21
مهماني ما و كارهاي مربوط تنها نيستند و تنها كاري انجام 

.همدلي و همفكري و همكاري و هماهنگي دارند. نمي دهند
با هم اتحاد دارند در مسائل متفاوت گفتگو مي كنند به  . 22

تفاهم مي رسند و سوء تفاهم بوجود آمده را بدون اينكه  
كسي بفهمد در درون خود حل مي كنند

به عقايد و سليقه هاي يكديگر آگاه بوده به آن احترام . 23
گذاشته و عمل مي كنند



فراتر نمي گذارند
نگران سالمت روحي و جسمي يكديگر بوده و از هم مراقبت  . 26

مي كنند
در بيشتر اوقات لحضات خوشي را كه با يكديگر بوده اند را مرور  . 27

مي كنند و دنبال خاطرات تلخ نيستند و دوست دارند هميشه در  
شادي و نشاط زندگي كنند

براي فاميل ها و همسايه هاي خود احترام قائل هستند و پذيراي  . 28
ضعف مردان نسبت به خانواده خود خصوصأ  . (فاميل يكديگر هستند

)پدر و مادر
از امور مالي خود خبردارند و چيزي را از يكديگر پنهان  . 29

اين مال  . (صرفه جويي و پس انداز را با هم انجام مي دهند. نمي كنند
)منه يا حقوق منه در اين خانواده وجود ندارد

افراد به هم افقي نگاه مي كنند نه عمودي يعني كسي خود  . 30
خود را برتر نمي داند



همه اعضاء احساس برنده بودن ، موفق بودن و اميد  .32
داشتن مي كنند و هنگام گفتگو خود را بازنده يا شكست 

خورده نمي دانند
عالقه ، عشق ، محبت ، صفا ، يكدلي خود را به يكديگر  . 33

.در گفتار و رفتار نشان مي دهند
از يكديگر انتظار بيجا و توقع نامناسب ندارند. 34
اگر مشكلي پيش بيايد به راه حل فكر مي كنند دنبال . 35

گناهكار و مقصر نمي گردند بلكه دنبال راه حلي منطقي 
مي گردند

در كنار هم احساس امنيت ، آرامش مي كنند نه ترس و .36
اضطراب



و ر ن ي ر
زن و شوهر به خاطر بچه ها يا ترس از طالق يا حرف .38

مردم زندگي نمي كنند آن ها براي هم زندگي مي كنند اول 
خود بعد ديگران

زن و شوهر در گفتگو مي توانند به دنياي اختصاصي  . 39
يكديگر نزديك شوند اما در گفتگو كاري به مسائل 

خصوصي و زندگي ديگران ندارند
با درخواست هاي يكديگر برخورد مثبت و منطقي دارند. 40
زن و مرد در گفتگو و مذاكره بايد بدانند در كنار هم  . 41

رفيق هستند و از . هستند نه در مقابل و روبروي همديگر
خود واكنش منفي نشان نمي دهند

اخالق نيكو و خوش اخالقي مهمترين رمز و احساس  . 42
گفتگو است





And of Allah's signs of power is that 

he created mates for you form own kind (i.e. 

human being) to seek peace and happiness 

from one another and he caused love and 

kindness between you; and all these there 

are signs of Allah's power and divine 

wisdom for men of thought.     Rum.21



و من ءايتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجا  
لتسكنوا اليها و جعل بنيكم مودة و رحمة ان في 

.ذلك لقوم يتفكرون

و از نشانه هاي او اينكه از نوع خودتان همسراني  
براي شما آفريد تا بدان ها آرام گيريد و ميانتان  

آري در اين نعمت براي  . دوستي و رحمت نهاد
.مردمي كه مي انديشند قطعأ نشانه هايي است



شناخت تفاوت ها. 1

انتخاب درست يكسان بودن اولويت ها. 2

ايجاد هدف مشترك. 3

ايجاد پيشرفت براي هر دو  طرف نه يكي از طرفين. 4

ايجاد امنيت. 5

قانون بالن ، بخشش و سبك كردن صندوق ذهن. 6



صداقت در زندگي. 7
استفاده از مشاوره. 8
نقات قوت و (شناخت خود و همسر . 9

)نقاط ضعف و چالش ها
مردها گوش كردن را بايد تمرين نمايند  . 10

اصالح رابطه . orgasm 11و ياد بگيرند 
جنسي رسيدن به



اصالح ديد. 12

برداشت خوب         احساس خوب           آرامش   ) الف
لذت،نوع دوستي           

برداشت بد            احساس بد           اضطراب           ) ب
نگراني            تنفر 



كنترل ذهن . 13
كنترل خبر را در اختيار داشته باشيم) الف
فكرم را در اختيار داشته باشم) ب



14 . The pious are, those who spend (in 
Allah's way) both in prosperity and 
adversity; and restrain (their) anger and 
forgive others; and verity, Allah dose 
like the good – doers.
(Ale – Imran – 134)

الذين ينفقون في السراء و الضراء و الكضمين الغيظ و 
الحافين تحن الناس و اهللا يحب المحسنين
همانا كه در فراخي و تنگي انفاق مي كنند و خشم خود 

خداوند . را فرو مي برند و از مردم در مي گذرند
نيكوكاران را دوست دارد
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