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( عباس پسندیده)کتاب رضایت زانشویی 

رتغیب هب ازدواج:فصل اول

ری و رضامندی: فصل دوم عوامل پیشنی، پایدا

ری و رضامندی: فصل سوم عوامل پسینی، پایدا

رتغیب هب ازدواج:فصل اول

رفته در این فصل به صورت کوتاه، مسئله ازدواج و ترغیب به آن مورد بحث قرار گ

.سبک اسالم در این مسئله بدین گونه است. است

:روش اسالم در ترویج ازدواج

برطرف کردن موانع-1

تشویق به ازدواج-2

ربطرف کردن موانع

تاسممکن...واعتقادیاقتصادی،مسائلمثلمهمیعوامل

.گرددازدواجترکحتییاوتاخیریاوکاهشموجب

هردرصحیحهایراهکاروعواملاینشناساییبااسالم

وکنداصالحراافرادشناختیاشتباهاتداردسعیزمینه

.کندبرطرفراموانع

ربطرف کردن موانع
:آنهابااسالمبرخوردچگونگی

.استالمتعخداونیبهاعتقادیبیحقیقتدرفقرازنگرانیدلیلبهازدواجترک:خداوندبهاعتماد(الف

علت.ندکترکراازدواجدینیهایانگیزهبااستممکنبرخی:خواهیفضیلتبانداشتنمخالفت(ب

ازدواجبهداشتنشهوانیوجنسینگاه-1:استچیز2گیریموضعاین

جنسیلذتمشروعارضایدانستنزشتوبد-2

ازدواجدرنگرفتنسخت(ج

پذیریمسئولیت(د

خانوادهمفهومداشتپاس(ه
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تشویق هب ازدواج

:جوانانتشویق-1

تجردنکوهش

ازدواجارزشمندی

:دیگرانمسئولیت-2

خانوادهمسئولیت

جامعهمسئولیت

ری و رضامندی: فصل دوم عوامل پیشنی، پایدا

:همسرانتخاب

زندگیحساسهایدورهازمردوزنبرایهمسرانتخاب

بهابعادشتمامیدرآیندهزندگیکامیابیوایدمیبشمار

.داردبستگیازدواجهنگامدرستانتخاب

شخصیسرنوشت-1:دارداهمیتجهتدوازهمسرانتخاب

فرزندتربیت-2

ری و رضامندی: فصل دوم عوامل پیشنی، پایدا

:همسرانتخابهایمعیار

نقشفرزندشتوحیدیتربیتهمچنینوفردتوحیدیسرنوشتتضمیندرداردینهمسر:داریدین-1

.دارداساسی

.آوریددراخالقخوشمردانازدواجبهراانساندخترکهآمدهروایاتدر:خلقحسن-2

.میگرددیکدیگرباهمسرانبیشترهمسوییوتناسبموجبهمسانی:همسانی-3

طقیمنتفکرهایحداقلبایدهمسر.استروانیهایبیماریفقدانبهفردنبودندیوانه:خردمندی-4

.بزندرقمراسالمیزندگیبتواندتاباشددارارا

ری و رضامندی: فصل سوم عوامل پسینی، پایدا

رااموریخانوادهتشکیلوازدواجازپسبایدهمسران

زناشوییرضایتوخانوادهموفقیتتاکنندرعایت

کیلتشرامتفاوتیومتعددموارداموراین.گرددتضمین

می دهدنشانموارداینهمهتحلیلوبررسیکهمی دهد

بقیهواستاساسیمحورمجموعهاینازموردیککه

.بودخواهدآنکنندهتامینوآنپیرامون

(مودّت و رحمت)آن محور اساسی چیزی نیست جز 

موّدت و رحمت

احساستنهافردواستدهندهآزاروتلخانسانبرایتنهایی

شهرتثروت،حتیچیزهیچکهآوریدرداحساسمی کندخالء

اسیروانشنکتابدربولتونرابرت).نمی کندپرآنراریاستو

.استپرداخته(تنهاییدرد)عنوانبابحثیبهانسانروابط

هایزنیاازیکیگفتنانسورابطهبرقراریوبودندیگرانبا

یازناینتامینمهممنابعازیکیمیانایندر.استبشرجدی

.استهمسر

اتکید رب مهرورزی 

آنبهفراواندینمعارفدرزندگیدرمهرورزیمهمنقشدلیلبه

رازنحقوقازیکی(ع)العابدینزینامامواستشدهتاکید

زنمهربانیبهروایتازدیگریبخشدرومیدانداوبامهربانی

حقوقازرااین(ص)خداپیامبرواستشدهتوجهشوهربهنسبت

خانهدرهموارهکهاستاینزنبرمردحق:میفرمایدومی داندمرد

.کنددلسوزیبرایشوبدارددوستشورزد،مهراوبهباشد،اش

اربشمشایستهذهنهایویژگیازیکیمهربانیروایاتدیگردر

.استآمده
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تفاوت موّدت با محبت و رحمت

داردجایاوقلبدرکهاستانسانعاطفیاحساس:محبت

عملباتنهاوداستانیکنهاستجدیامریزندگیاست،آنرفتاریجلوه:مودّت

.میشودپایدارواستوار

یگردبیانبهکند،کمکاوبهوحمایتاونازبایدکهاستنیازمندشخصیبه:رحمت

رحمتاوناممیابدجریاننگهداری،ومراقبتنیازمندشخصبهماعواطفکههنگامی

.است

مولفه اهی تعامل مثبت و سازنده

:اخالقیخوش-1

خوبینرم(الف

گفتاریخوش(ب

روییخوش(ج

آورینشاطوسرور(د

زندگیدادنتوسعه(ه

:بداخالقی-2
بداخالقیتاثیر(الف

بداخالقیبهواکنش(ب

انگیزه اه و زمینه اهی خیانت
امانتداریرعنصازکهکسانیکردجستجوفردشخصیتدربایدخیانتاساسیدلیل:خیانتبنیان-1

.کردخواهندخیانتاندبهرهبی

.بلکه یک مشکل اخالقی و شخصیتی است;پدیده خیانت یک مشکل جنسی نیست

وازدواجازپیشآنهاازایپارهکهمی آورندفراهمراخیانتزمینهاموربرخی:خیانتهایزمینه-2

:پیوندنددرزندگیزمانبابرخی

:زندگیهنگام(ب:ازدواجازپیش(الف
ناسالمروابط

ناپاکوالدت

نارضایتی زناشویی

تحریکات جنسی نابه جا

نبود غیرت

غیرت نابه جا

مکافات عمل

کار اهی ایمن سازی رد ربارب خیانت راه

امانتداری(1

ناسالمهایارتباطازپرهیزونامحرمباروابطتنظیم(2

مناسبهمسرانتخاب(3

زناشوییزندگیبرایالزممهارتازبرخورداری(4

ناسالمارتباطهایازپرهیز(5

غیرتمندی(6

مسئولیت جنسی همسران 

ازوانندناتآنبرابردرمردانبویژهکهاستانساننیروهایقویترینازجنسیغریزه:زنمسئولیت(الف

تونمدر.شودفراهمخیانتوگناهزمینهاستممکنکهنگیردنادیدهرامردخواستهزنکهاستالزمرواین

شانهدمرخواستهپذیرشازنمازکردنطوالنیحتیگونانهایبهانهبهکهزنانیازوشدهجدیتاکیددینی

.اندشدهنفرینحتیوشدهیادبدیبهمیکنندخالی

ازشبیزنانشهوتامااستمردانازکمترزنانجنسینیازنمایندتصوربرخیشاید:مردمسئولیت(ب

بر.داردرامرد12جنسیصبروجنسیتوانزن.استبرابر99مردبرزنجنسیبرتری.استمردانشهوت

.می یابدافزایشهمسرشبرابردرمردجنسیمسئولیتاساسهمین

با تشکر از توجه شما


