
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

اند و نظر خود  پيش از شما بيش از پنجاه نفر از متخصصان اين كتاب را خوانده
 اند. اي ارائه داده را در قالب مقدمه

نگاه كارشناسان...

 

از نگاه متخصصان، مشاوران، استادان و... ي صميميتمعجزه   
  

ي  نويسـنده نگارش مقدمه بر هر اثري نشان از اهميـت و ارزش آن اثـر در نظـر    
ي  نظـران حـوزه   دارد. جمع كثيري از كارشناسان و متخصصان و صـاحب  مقدمه

اند كه متن هر يك شـامل تقـدير از    مقدمه نگاشته ي صميميت معجزهخانواده بر 
ي آن و نيز مطالبي سـودمند و ارزشـمند در    ارزش كتاب و تبريك به پديدآورنده

مطالـب  فراوانـي  هـا و   هتعـداد مقدمـ  باال بـودن  با توجه به است. ي خانواده  حوزه
هاي  با وفاداري كامل به متن، بخشي از هر يك از مقدمه كوشيد ي هريك سازنده

و به همراه تيتري كه مناسب هر مطلب باشـد، آن را   ، ويراستاردنرسيده را برگزي
ي گرامي كند كه بابت اين محدوديت از تمام  در شكل حاضر تقديم شما خواننده

  طلبد.   ياستادان ارجمند پوزش م
  كتاب معرفي شده است.) 633مشخصات اين عزيزان در صفحه 

  
  

  

  
 (آقاي فريور)            يبا زندگي كردن را آموخته باشيم.زندگي زماني زيباست كه ز   
ر صـميميت و  نـ ه .شـنوند  گوينـد و مـي   ها از صميميت، همدلي و عشـق مـي   هاست كه انسان قرن

هـا و عمـل بـه     اما اصولي بسيار ساده دارد كه آمـوختن آن  ،عاشقي از برترين هنرهاي انساني است
  )5/منش (آقاي احمدي  دارد.پي طور مستمر، خوشبختي را در  ها به آن

 شود همه چيز از فكر شروع مي  
شود، انسان از طريق تغييـر و تحـول در افكـار،     شروع مي» فكر«جا كه همه چيز براي بشر از  از آن

خالق دنياي زيبـايي  كه بسازد انديش  مثبتتواند از خودش انساني  يي نگرش خود، م باورها و نحوه
  براي خود و اطرافيانش باشد.  

گيـرد، عامـل مشـتركي در بيشـتر      وقتي زندگي مشترك همسران موفق مورد بررسي قرار مي
ها در ناخودآگـاه خـود، سـعادت، رشـد و شـكوفايي خـود و همسرشـان را         آن ؛شود ها ديده مي آن

ويراستار
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قدرت فكر و انديشه، درعمل نيز شخصيتي زيبـا  از اند و با كسب آگاهي و حمايت  كرده ريزي برنامه
هـا متمـايز    بنـابراين آنچـه همسـران موفـق را از سـاير زوج      .انـد  براي خود و همسرشان خلق كرده

هـا   ي آن باورهايي مثبت و عالي نسبت به يكديگر كه رابطه ؛هاست آن هاي سازد، باورها و نگرش مي
  )14/(آقاي خطيبي  كند.   تر مي اي آرماني و ارزشمند نزديك لحظه به رابطهرا هر 

توانند زندگي خوب، شـاد و آرامـي را    ها مي هاي ضروري است كه زوج با آگاهي و كسب مهارت
  )40/(آقاي فريور  تجربه كنند.  

 آگاهي  
هـا   بسياري از درس كه جاي اين شود به دهد و باعث مي ست كه راه را به افراد نشان مي آگاهي نوري

  )49/(آقاي معظمي  درستي درك كنند.   از پايه به ،را با سعي و خطا و حتي به غلط بياموزند

ي الكترونيكي بايـد طـرز كـار آن را بيـاموزيم يـا بـراي        كار با يك وسيلهبراي بديهي است كه 
طـور   نـيم، امـا بـه   ي آموزشي مربوطه را بگذرانيم و گواهينامه دريافـت ك  رانندگي خودرو بايد دوره

عنـوان   ي مادي، معنوي و عاطفي با يك فرد به جانبه كنيم كه تعامل نزديك و همه معمول فكر نمي
ي بشري است، نياز جدي  ترين عملكردهاي بين فردي و اجتماعي جامعه همسر كه يكي از پيچيده
رابطه،  تعامل و تداومناآگاهي در انتخاب، ي اين  و نتيجهدارد هاي فراوان  به آموزش و كسب آگاهي

تفـاوتي، خشـم، جـدايي عـاطفي، متاركـه يـا روابـط مـوازي در          افزايش نارضايتي، روزمرگـي، بـي  
  كند. هاي عميق مي ها را نيز درگير چالش بلكه فرزندان آن ،تنها همسران هاست كه نه خانواده

  )57/(آقاي يدالهي   

 ندانستن نيست! ،جهالت  
هاي نادرسـت، هـزاران گـام مـا را بـه       تن تنها يك گام، ولي دانستني ما، ندانس ترديد در جامعه بي

  كشاند.   انحراف مي
توانـد   كه مـي ت ديگر ندانستن نيست؛ بلكه تل و آواري است از انبوه اطالعات غلط لامروز جها
  )1/ انوشهآقاي (  گردد.نسل جوان و پوياي ما سبب گمراهي 

كننـد،   طور ذهني و عملي تالش مـي  لندگي، بههاي موفق براي آگاهي، رشد و با زماني كه زوج
هـا و سـمينارهاي    هـا، كارگـاه   در حقيقت در حال خلق بهشتي براي خود هستند. شـركت در دوره 

هاي موفق در قبال يكديگر اسـت. سـمينارهاي آموزشـي     آموزشي بخشي از توجه و مسؤوليت زوج
ناپـذيري بـا آن مواجـه     اجتنـاب  طـور  هاي زندگي مشترك كه هر زوجي بـه  افراد مجرد را با چالش
هـاي   از طرفي روششود؛ صحيح ارتباطي  الگوهايتواند باعث ترويج  ميكند و  خواهد بود، آشنا مي

تغييـر و تحـول در افكـار و نگـرش      كند و با معرفي مي ها به متأهلها را  و مقابله با چالشرويارويي 
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نيـز   ١ي ايـن مؤسسـه   كند كه تاكنون تجربهاز وقوع طالق پيشگيري ي تواند تا حد بسيار مي افراد،
  )14/(آقاي خطيبي  شاهد اين مهم بوده است.

 ي زندگي رانندگي در جاده  
ي شـريك زنـدگي، شـناخت     توانـد در انتخـاب آگاهانـه    مـي  ،هـاي پـيش از ازدواج   توجه به آمـوزش 

بروز بسياري  هاي متقابل همسران، آمادگي الزم براي ايفاي وظايف زناشويي و جلوگيري از مسؤوليت
  )46/االسالم دكتر محمديان (حجت  ، بسيار مؤثر باشد. آگاهياز مشكالت ناشي از عدم شناخت و 

هاي دستيابي به صميميت و همدلي در ابعـاد مختلـف    اين مجموعه به معرفي و آموزش شيوه
مصـداق  زيرا ناآشنا بودن به راه و روش رسيدن به آرامـش در زنـدگي،    پردازد؛ ميزندگي زناشويي 

، قادر به رانندگي نباشـد و ناگفتـه پيداسـت    كه با وجود داشتن خودروي گرانبهاهمان فردي است 
  )45معيني/(خانم   اي در پيش خواهد بود! چه حادثه اگر بدون آموزش رانندگي كند، كه

 دسـت آوردن  ارتباط مؤثر با ديگران نياز به خالقيت دارد و براي برقراري ارتباط مؤثر، بـه البته 
حمايت و همكاري افراد و فراهم آوردن شرايطي كه افراد مطابق ميل و خواست شما رفتـار كننـد،   

در آموزش ارتبـاط مـؤثر زوجـين بـا يكـديگر و       ي صميميت معجزهكننده هستند.  عناصري تعيين
ي  هاي رفتـاري زن و مـرد و نحـوه    چگونگي بهبود آن، كتابي جامع و كليدي است. شناخت تفاوت

  هاي موجود جلوگيري كند.   ناهنجاريبسياري تواند از  بت، ميابراز مح
  )32/(خانم صفايي مقدم  

   تفاهم درعين تفاوت  
توان گفـت ايـن تفـاهم، در     ها در روابط خود با يكديگر، نيازمند تفاهم هستند و به جرأت مي انسان

ط، رويكـردي اسـت بـر    هاي رواب نحوي وجود داشته است. يكي از مقوله تمام اعصار و ادوار تاريخ به
  ها.   آميز و روابط زناشويي ميان انسان روابط محبت

هاي دوست داشتن را آموخت. عشق كافي نيسـت؛ صـداقت در كارهـا،     بايد شيوهدر اين مسير 
  ترين معاني دوست داشتن هستند. رفتارها و گفتگوها و نيز احترام متقابل، ساده

  )10/(خانم باباخاني  
هـا   هايمان احترام بگذاريم. درك درست تفـاوت  يمي الزم است به تفاوتصم يبراي ايجاد فضاي

درك متقابل، در گرو دانايي است  مبناي تفاهم است. ما نيازمند آشنايي با يكديگريم. قدرشناسي و
  ها آغاز كرد.   بايد از تفاوت ،براي فهم زندگيو 

ا هستيد! زندگي نيازمند كسي كه با شما متفاوت است، از همان ارزشي برخوردار است كه شم
آگـاهي و عمـل   و بـه   تواند ادامه يابـد  هرگز براساس يك اتفاق و تصادف نمي و تأمل و درنگ است

  )25/ (آقاي شاماني  بهنگام نياز دارد.  
  

  آواي زندگي نما. 1
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  ؟ي صميميت معجزهچرا  
حسـي  و شـامل ادراك عقلـي و عـاطفي و     جانبـه اسـت   جا كه شناخت همسر، شناختي همه از آن

شناخت او بايد با او زيست، با او نفس كشيد و با او نشست و برخاسـت. شـناخت    عملي است، براي
پذير اسـت و احتيـاج بـه مقـدماتي از نـوع       امكان اي جانبه ي چنين تعامل همه تنها در سايههمسر 

  آموزش دارد.  
ي مطالعات و تحقيقات بسياري از انديشـمندان و   تالش كرده است چكيده ي صميميت معجزه

توانـد بـا صـرف وقتـي      ي ارتباط زناشويي و خانوادگي گرد آورد و خواننده مـي  در حوزهرا متفكران 
  محققان و مؤلفان دسترسي پيدا كند.  بسياري ي ديدگاه تعداد  به چكيده ،اندكنسبت  به

  )2/ (آقاي احمدي  

ز نيـا  ي سـاير كتـب بـي    شما را از مطالعـه  ،ي يك كتاب توان ادعا كرد مطالعه اگرچه هرگز نمي
 150ترين مطالب بـيش از   مهم ،ي صميميت معجزهتوانيد مطمئن باشيد كه با خواندن  كند، مي مي

  )28/(آقاي شهيدي  ايد.   كتاب خوب را خوانده
سـطح علمـي    منظـور ارتقـاي   (در انتهـاي كتـاب) بـه   هاي مفيـد   ارائه و معرفي برخي از سايت

در جهـت   ،آمـوزش و يـادگيري   ي به مقوله ي مجموعه، پديدآورندهتوجه ي  دهنده ها، نشان خانواده
  )6/(آقاي اعلم  تحكيم بنيان خانواده است.  

 المعارفي براي ازدواج  ةداير  
است كه سعي كرده تمام جوانب  ي صميميت معجزههاي مفيد در باب ازدواج، كتاب  يكي از نوشته

و در ايـن راسـتا،    گيري تا مراحل بلـوغ و تـداوم پوشـش دهـد     ي شكل ارتباط زناشويي را از مرحله
آوري كرده است. بسياري از مفاهيمي كـه مـن    را جمعبسياري هاي انديشمندان  ها و ديدگاه نگرش

پردازم مانند مسؤوليت، تعهد، پذيرش، قدرداني، تمجيـد و...   ها و زوجين به آن مي در كار با خانواده
تـر   ي و نظري براي پذيرش آساناي ذهن تواند زمينه در اين كتاب آمده است؛ بنابراين اين كتاب مي

  )33/(خانم عرشي  فرايند عملي مشاوره مهيا نمايد.  

ي روابط زناشويي و صميميت نوشـته شـده اسـت كـه هـر       هاي زيادي در زمينه تاكنون كتاب
رسـد   نظـر مـي   انـد، ولـي بـه    اين رابطـه را بررسـي كـرده    ،ي محدود از يك يا چند جنبهتنها كدام 
ترين موضوعات مـرتبط بـا روابـط     كتابي است كه با دقت و حوصله، مهماولين  ي صميميت معجزه

  دستي و بياني شيوا، آن را به مخاطب ارائه نموده است. زناشويي را بررسي كرده و با گشاده
  )28/(آقاي شهيدي   

قبل و بعد از ازدواج است كه در نوع خـود  المعارفي از مسائل ة همچون داير ي صميميت معجزه
از نكـات مثبـت    ،اب است و قابل درك و روان بودن متن كتاب براي عموم افراد جامعـه نادر و كمي
  )51/(خانم نيكخواه  آن است.  
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جلـد كتـاب اسـت و بايـد نـام       150ي بـيش از   ويژگي مهم اين كتاب اين است كـه چكيـده  
  )43/كريمي(آقاي   ي خانواده به آن اطالق كرد.  در زمينهرا المعارفي كوچك  هدايرالمعارفي  دايره

هـاي   خودآگـاهي، شـيوه  ي  در زمينـه  ترين نقاط قوت اين كتاب، جامعيت مطالـب آن  از اصلي
هـا در ايـن    ي ساير كتـاب  مطالعهاز گزيني و روابط بين زوجين است كه بيشتر مخاطبان را  همسر

  )23/ (خانم ساعي  كند. نياز مي حوزه بي
ارتباط و ازدواج موفق اسـت و توصـيه   ي  در زمينه المعارف  هيك داير ي صميميت معجزهكتاب 

اند، اين كتاب مـؤثر و   ها و آقاياني كه ازدواج كرده كنم تمام كساني كه قصد ازدواج دارند و خانم مي
  )21/(آقاي سيدا  مفيد را مطالعه نمايند.  

هـاي نفـوذ، شـناخت و     المعـارفي كامـل از روش   هي كتاب حاضر كـه در حقيقـت دايـر    مطالعه
  )11/(آقاي حلت  شود.  ي فرهيختگان ايراني توصيه مي به همه ،در همسران استتأثيرگذاري 
كنـد دانـايي، توانـايي و     هـا كمـك مـي    اسـت و بـه زوج   ي بسيار مفيدكتاب ي صميميت معجزه

درستي باال ببرند. در اين كتـاب، مسـائل و مشـكالت زنـدگي مشـترك بـا        هاي خويش را به مهارت
ي اقشـار جامعـه    زباني سـاده و قابـل درك بـراي همـه     و بهشده رسي هاي مناسب بر حل ي راه ارائه

  )40/(آقاي فريور  نوشته شده است.  
خـود داشـته باشـيد و آن را بـه دوسـتان و      شخصي ي  الزم است كه اين كتاب را در كتابخانه

  عزيزانتان نيز پيشنهاد دهيد.  
  )26/(آقاي شميسا  .  بسيار مناسب استهاي جوان  هديه دادن به زوجبراي اين كتاب 

 ي ويرايش جديد به بهانه  
آن زمان چهارده بار چاپ شـده  تا كه  از اينو به دستم رسيد  ي صميميت معجزهچندي پيش كتاب 

بود، بسيار متحير شدم. پرسش اين بود كه آيا هنوز هم در كشور ما كتابخواني تا اين حد وجود دارد؟ 
ها توجيهاتي به اين شرح يـافتم. اول   ؟ براي اين پرسشو اين مجموعه تا چه اندازه جامع است و مانع

اي اسـت   مجموعـه  ي صـميميت  معجـزه كـه   ي كتبي اسـت و دوم آن  ، مادر هر رسانه»كتاب«كه  آن
هـا   تـرين آن  ويژه مهـم  هاي مختلف روابط انساني، به برآورده از چندين و چند كتاب و مقاله در زمينه

  )9/(آقاي باهر  زند.  رقم ميها را  كه سرنوشت نسل» ازدواج«يعني 
سـوي شـادكامي در زنـدگي     هاي هدايت بـه  شك از معدود كتاب بي ي صميميت معجزهكتاب 

بـا دقـت نظـر و متانـت     پديدآورنده  ،است كه از ساختار عميق علمي برخوردار است. در اين كتاب
، حقـوقي و... بـه   شناختي، فقهي شناختي، جامعه اي وسيع و در ابعاد مختلف روان علمي، در گستره

بـه زبـان و    كارامـد  و با ترجمان مطالب به راهكارهاي حيـاتي و  هاي علمي پرداخته حليل ديدگاهت
اي، بهترين الگوها را براي زندگي زناشويي شـادمانه و   بياني ساده و قابل درك براي هر نوع خواننده

  )27/(خانم شهرياري  ارائه داده است. ،موفق
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در زنـدگي زناشـويي   را ردي جديد، چگونگي ايجـاد روابـط مثبـت    با رويك ي صميميت معجزه
ي درسـت   ي برقراري ارتباط و شـيوه  دهد و با نگاهي عميق به نيازهاي زن و مرد، نحوه مي آموزش

  .  پردازد ميانتقاد از همسر 
هـايي اسـت كـه تـاكنون بـه آن       ها و راهكارهاي اين كتاب، پاسـخ بسـياري از پرسـش    توصيه
كمك گرفته اسـت و تحقيقـي    ملموس بسياري از استادان اين رشته زيرا از تجربيات ايد؛ انديشيده

  )37و  36/(خانم خيرخواه و آقاي غفوري  رود.   شمار مي جامع و كاربردي به

هـا   اين كتاب كـه حاصـل سـال    ؛دليل نيست بي ي صميميت معجزهاستقبال گسترده از كتاب 
شناسـي مطالعـه    ها جلد كتـاب روان  خاطب بايد در دهتحقيق و نگارش پديدآورنده است، آنچه را م

سنگ قـرار دادن زن   دهد. از امتيازات اين كتاب هم طور يكجا و خالصه در اختيار او قرار مي كند، به
نويسـنده بـدون سـوگيري جنسـيتي،      ؛و مرد براي دستيابي به موفقيت در زندگي مشـترك اسـت  

  دهد.   ارائه ميراهكارهايي عملي و متناسب با فرهنگ ايراني 
توانـد مـورد    زباني بسيار ساده و قابل فهم ارائه شده و به همـين دليـل مـي    موضوعات كتاب به

  )12/(خانم خليلي  ي مخاطباني با هر سطح تحصيلي قرار گيرد.   استفاده

 سخنان بزرگان  
هـا   ي آن در اين مجموعه گردآوري شده كـه مطالعـه  سراسر جهان زيبايي از بزرگان بسيار جمالت 

   )13(خانم خوشابي/   اي خالي از لطف نيست.   براي هيچ خواننده

 ي يك عمر زندگي  بيمه  
رسيدن به خوشـبختي و آرامـش،   ي  نحوهزندگي زناشويي و ي  در زمينه هايي براي پاسخ به پرسش

شـود   ...) ارائه ميهاي گوناگون (كتاب، فيلم، كارگاه، سمينار و هر ساله بيش از صدها پاسخ در قالب
  شود.   ها پرسش ديگر نمايان مي كه در دل هر پاسخي، ده
هاي انساني  به مرجعي نياز دارد كه بتواند جوابگوي سيل عظيم خواسته ،اين فرايند رو به رشد

ي  معجـزه باشد و با نگرشي آگاهانه، علمي و كاربردي، راهنماي راه سعادت و خوشبختي مـا باشـد.   
مـا را   ،بـا همبسـتگي   ،كنـد  ع مورد نياز است كه با همدلي، ما را مشاركت ميهمان مرج صميميت

توانم بگـويم كـه كتـاب     مي ،خواهد بود. در يك جمله  مانهمراه ،سازد و با همزيستي رهنمون مي
  )4/(آقاي دكتر اسالمي  اي است براي زندگي بهتر. ، بيمهي صميميت معجزه

 ي زناشويي؛ رازي كه...   رابطه  
 ،دليل تحمـل فشـارهاي مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي و حتـي سياسـي        ي بشري به امعهجامروزه 

بسـياري  كـه   ؛ درحاليزندگي را نداردمهم حدي تحت فشار است كه فرصت پرداختن به جزئيات  به
اعضاي خانواده دارد؛ بنابراين بايـد  بين ريشه در خانواده و ارتباط  ي فرد،ها ها و موفقيت از شكوفايي

  )48/(آقاي معدلي  آن بپردازيم.  بيشتر به 
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در زندگي در حقيقت ما گاهي به مسائلي بسيار ساده اشاره كرده است كه  ي صميميت معجزه
تلنگـري اسـت تـا     ،ايم. مـرور ايـن مطالـب    ها را فراموش كرده ي امروز اهميت آن دغدغهرشلوغ و پ

  .روابط داردبدانيم گاهي همين مسائل ساده، قدرتي عظيم در جهت تغيير و تحكيم 
  )51/(خانم نيكخواه    

اي است كه در پيوند ازدواج در ذهن زوجين پديـد   تعامالت و رفتارهاي جنسي، نخستين مقوله
بسياري  ،در مراسم پيش از ازدواجگويند!  ي آن سخن مي ست كه دربارهآيد، اما آخرين موضوعي ا مي

ي زنـدگي   نـدرت شـيوه   امـا زوجـين بـه    ؛شود ميريزي  ها برنامه از مسائل بررسي و براي مديريت آن
  نمايند.  طرح و برنامه ترسيم مي ،كنند و براي مديريت درست آن جنسي خود را بررسي مي

نخستين اقدام براي تعيين سبك زندگي زن و شوهري، شـناخت جنسـي زوجـين از يكـديگر     
ي مشترك پديد است. عدم شناخت كافي جنسي زن و مرد از يكديگر، مشكالت فراواني را در زندگ

ي آن، عدم دريافت مهارت در برقراري ارتباط كالمي براي بيان مسـائل   آورد كه نخستين عارضه مي
ي عملكردهـاي مناسـب در روابـط زن و شـوهر      ها، نيازها و سخن گفتن درباره جنسي و ابراز عالقه

  )44/(خانم مرقاتي خويي  است.
خـوبي بـا اشـاره بـه انـواع       تقدم نويسنده بـه وتراپيست، معندرمانگر و هيپ عنوان يك شناخت به
راهكارهـاي علمـي مـؤثري ارائـه كـرده و       ،اصـول طراحـي تلقينـات   هاي حسي و براساس  كيفيت

  ترين خطاهاي شناختي را به چالش كشيده است.   مهم ،شكلي نامحسوس به
ي ي جنسـ  ريح و دقيـق آن بـه جزئيـات رابطـه    صي  اشاره ،يكي ديگر از وجوه تمايز اين كتاب

دانسـتند و مادرهـا    همان رازي كـه پـدرها نمـي    ؛هاي كاربردي مناسب است ي توصيه موفق و ارائه
  )28/(آقاي شهيدي  توانستند به ما بگويند.   نمي

 هم درمان! ،هم پيشگيري  
ي ازدواج، من به پيشگيري بيش از درمان اعتقاد دارم. يعني انتخاب يك همسـر هماهنـگ و    درباره

دانم كه بعدها بخواهيم مشكالت ميـان همسـران ناهماهنـگ را     ثرتر از اين ميمتناسب را بسيار مؤ
  حل كنيم و خوشبختانه در اين مجموعه، به اين مهم نيز پرداخته شده است.

  )13/(خانم خوشابي   
در تمامي ابعادي كـه بـه تحكـيم     ي مناسبراهكارهاي ،اين مجموعه با هدف و شعار پيشگيري

 يجلـوگير  هاي پس از آن كوشد از بروز طالق و نابساماني دهد و مي ئه ميشود ارا خانواده منجر مي
  )45/(خانم معيني  كند.

اما اين بدان معنا نيست كـه اگـر روزي خـداي نـاكرده بـه بيمـاري مبـتال شـديم و درواقـع          [
    ]پيشگيري مؤثر نبود، ديگر نبايد به فكر درمان بود.

در طـب سـنتي   است.  حساس خوشبختي، سالمتعناصر اترين  دانيم كه يكي از اصولي همه مي
هـا ضـامن    ايراني اسالمي، بنيان حفظ سالمت بر چند ستون اصلي بنا شـده كـه رعايـت تـدابير آن    
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تندرستي است؛ تدبير خوردن و آشاميدن، تدبير محل سكونت و آب و هوا، ورزش، تحرك و سـكون،  
روحي و هيجانات يا اعـراض نفسـاني. در   خواب و بيداري و تدبير حاالت  ميزانتدابير پاكسازي بدن، 

گذارد  تر از اصول ديگر بر جسم اثر مي تر و عميق تعريف اعراض نفساني آمده است كه اين اصل، سريع
ي  تواند حافظ سالمت باشد. رشد و تعالي روحي فرد در سايه و حتي درصورت كمبود اصول ديگر، مي

ابد و عالوه بـر سـالمت جسـم و روان فرزنـدان،     ي آميز خانوادگي تحقق مي يك محيط سالم و محبت
ي راهكارهـاي   ، با ويژگي خاص ارائهي صميميت معجزهكند.  امنيت و تعالي جامعه را نيز تضمين مي

عالوه تواند  جاي پند و اندرزهاي شعارگونه و نيز با پرداختن به جزئيات اثرگذار زندگي، مي عملياتي، به
  )16/(خانم ذكاييويژه زوجين قرار گيرد.  مت عموم افراد، بهكمك به مشاوران محترم، در خدبر 

 !درمان شيرين  
طـور قطـع    نسبي بين خوانندگانم برخـوردارم، بـه   ينويسنده كه از محبوبيتـ عنوان يك درمانگر   به
    !داشتني نيست؛ ساختني است ،گويم ازدواج خوب مي

هـا را   ست! شما بايـد تجربـه  كتاب دستور آشپزي ني ي صميميت معجزهتوجه داشته باشيد كه 
ي  معجـزه هـاي   توصـيه بخوانيد و مسؤوالنه انتخاب كنيد و به مقداري كـه زنـدگيتان نيـاز دارد از    

» وري حـداكثري از مطالعـه   انتظـار حـداقلي بـا بهـره    «استفاده كنيد. من نام اين كار را  صميميت
  )30/(آقاي شيري    گذارم. مي

ريـزي شـده اسـت، نيـاز بـه       ي آن با قدرت محبت پيها حفظ و پرورش عشق در باغي كه پايه
  باغباني آگاه دارد.  

نيـاز بـه    ،باغبانان بايد بدانند كه براي رشد و بالندگي اين محبت خـدادادي و تعـالي خـانواده   
تكريم و احترام به يكديگر اسـت تـا در فضـايي    ي اصلي اين همراهي،  همراهي يكديگر دارند و پايه

كند، توجـه   يك در خانواده فراهم شود. آنچه در اين راه به باغبانان كمك ميي رشد هر  آرام، زمينه
را بـه تمـامي باغبانـان     ي صميميت معجزهي كتاب  هاي الزم است. مطالعه ها و آموزش به راهنمايي

كنم تا در كاشت و پرورش نهال صميميت و همـدلي، موفقيـت بيشـتري كسـب      زندگي توصيه مي
  )31/(خانم شريفي  كنند.  

 بستهي در هندوانه  
 بسـته اسـت، بـراي   اي كه بـراي مـا در   انهاما هندوبسته است، اي در ازدواج هندوانه اي معتقدند عده

  فروش چندان مجهول نيست!   هندوانه
كتـب سـودمند يـا    از هـايي كـه    البته بخشي از ازدواج قسمت است و نشناختي، اما بـا آگـاهي  

رو  ِكـم بـا امـري شـگفت و ناشـناخته روبـه       دسـت ، كسـب كـرد  تـوان   هاي دلسوز مي تجربيات آدم
  )30/(آقاي شيري  شويم! نمي
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 من كيستم؟  
ايـن شـناخت بـا بررسـي نقـاط ضـعف و قـوت،         .ترين كار پيش از ازدواج شناخت خود اسـت  مهم

كنـيم و درك مأموريـت و    هايي كه بـراي آن زنـدگي مـي    ها، اهداف و معناي زندگي، ارزش توانايي
كـه بـه شـناخت     آيـد. اگـر پـيش از ايـن     دست مي ايم به يم و انتخاب كردهنقشي كه در زندگي دار

ايـم، كـار    كـه انسـان ديگـري را گرفتـار كـرده      درستي از خودمان دست يابيم ازدواج كنيم، جز اين
  )54/(آقاي ناظري  ايم. ديگري انجام نداده

نيم به زبـان  توا بيني شخصي خويش نرسيم، نمي تا زماني كه به درك درستي از جهان و جهان
  )7/تبار (آقاي اسماعيل  برسيم.  مان، همكاران سازماني و...  خانواده مشتركي با خودمان،

كـه   خردمنـد زن و شـوهرها؛ ايـن    منِو  بالغكردن ست در جهت بـارور  اين كتاب درواقع گامي
ابتـدا بـر   بايـد   ،ي زناشـويي  كه رابطـه  اينو تا نوازش شوند نوازش كنند بدانند و بتوانند يكديگر را 
  )26/(آقاي شميسا  .  گرددزندگي، عقالنيت بر آن حاكم مسير محور عشق بنا شود و در 

   شانسي براي همه  
با تجربيات موفـق   و ي خود، افرادي دلسوز هر كسي اين شانس را ندارد كه درميان اعضاي خانواده

ر اختيار وي قـرار دهنـد و   را همواره در كنار خود داشته باشد تا با نيت دوستانه، تجربيات خود را د
هاي درست زندگي و برخورد با مشكالت  گيري، شيوه در هنگام بروز مشكل، بدون سرزنش يا خرده

  را به وي آموزش دهند.  
چندان شيرين زندگي است؛ روزهايي كه بـا   همراهي براي روزهاي نه ي صميميت معجزهكتاب 

  كنيد.   ايد، احساس بيگانگي مي فردي كه او را براي تمام عمر شريك زندگي خود كرده
در زنـدگي   ي صـميميت  معجـزه هاي كاربردي  گيري از رهنمودها و شيوه صميميتي كه با بهره

ايـن   ي پديدآورنـده تجربه خواهيد كرد، ضامن شادي و شادكامي شما و همسرتان خواهد بود؛ زيرا 
داند و بـس. از   و ديرپا مي هاي نوپا ي صميميت در ميان خانواده مجموعه هدف اصلي خود را اشاعه

كند؛ زيرا سخني كز دل برآيد، الجـرم بـر    همين روست كه مطالب كتاب بر جان مخاطب نفوذ مي
  )17/(آقاي راد  دل نشيند.  

صـد  روغـن مـار صددر  «يـاوه و در جنجـال   بازار القائات مبتنـي بـر    ي در اين هياهو و همهمه
شود كه رسالت خـويش را در   بيدار بر آن مي وجود و وجداني ،گاهي به لطف و فضل الهي» گياهي

  ي نسل جوان به انجام رساند.   پيرايه پاسخ به نيازهاي بي
نكاتي را به روشنفكران جوان و نوانديشـان و طرفـداران طـراوت و تـازگي      ي صميميت معجزه
و ي ديني و نيز رويكردي به تجارب ملل شـرق و غـرب    كند كه متأثر از فرهنگ فرهيخته ابالغ مي

ي ازدواج است كه قطعاً راهگشاي مسير پيش روي مجـردان   هاي بزرگان در زمينه همچنين انديشه
  )1/(آقاي انوشه  جو خواهد بود.   نگر و حقيقت و متأهلين واقع
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 اي براي فردا   معجزه  
دوستان عزيز! تأثير موفقيت يا عدم موفقيت هر ازدواجي، شادمان يا ناشـاد بـودن هـر زنـدگي، بـه      

معشوق  سرعت با كه بسيار عاشق هستيد و دوست داريد به گردد؛ پس با وجود اين ان برميتمام جه
  داريد!خود ازدواج كنيد، دست نگه 

ي  به همـه  ،صبر كنيد، فكر كنيد، مشورت كنيد تا عواقب شادماني و كاميابي ازدواج موفق شما
  )21/(آقاي سيدا  مردم جهان برسد.  

هـاي درسـتي    انچه افراد از دوران كودكي بياموزند كه انتخابكه چنانجام شده تحقيقات بنابر 
كه با انتخـاب درسـت    تر خواهند بود. به اميد آن داشته باشند، در آينده نيز در انتخاب همسر، موفق

تـر   تر و موفق هايي سالم و خانواده ي ما كاهش يابد ان طالق در جامعهميز ،ي همسرگزيني در مؤلفه
  تر داشته باشيم.   سالماي  و در نتيجه جامعه

گر مؤثري براي والدين در جهت رسيدن به اين امر خطيـر   هدايت ،اميد كه كتاب حاضربه اين 
فـراهم   صميمي و امني را براي فرزندان خود گيري از رهنمودهاي آن، فضاي باشد تا بتوانند با بهره

  )39/(خانم فردوسي  سازند.  

حـدي مهـم و تأثيرگـذار اسـت كـه برخـي از        بـه در پايداري و شادي روابـط   ،وجود صميميت
شناسي معتقدند براي تربيت كودكي سالم از لحاظ عاطفي و اجتماعي، تنها وجود  رويكردهاي روان

  )42/(خانم كردلو  ست. ي صميمي ميان زن و مرد كافي رابطه

 پـي در هاي سالم است كـه بـا آگـاهي و     ترين الزامات تربيت صحيح، وجود زوج يكي از اساسي
  )8/(آقاي آذر  اند. همراه با مراقبي چندجانبه وارد زندگي مشترك شده ،صحيح يانتخاب

ها را از زن و مرد آفريد تا يكديگر را در راه زندگي بيابند و عاشقانه زندگي كردن  خداوند انسان
 ،در چنـين محيطـي   .شـود  تر مـي  تر و شيرين تر باشيم، روزگارمان پاك را تجربه كنند. هرچه عاشق

  توان به وجودشان افتخار كرد.   شوند كه مي مردان و زناني تربيت مي
پـس كسـب علـم و     ؛هايش را به فرزندان منتقـل كنـد   تا بتواند دانسته بداندخانواده بايد خود 

  )29/مهر (آقاي شجاعي  دانش و معرفت براي والدين بسيار الزم و ضروري است.  

  ...فردايي شاد تقديم به تو  
امـا مـن طعـم     ،دهيد، بـيش از همـه خودتـان احسـاس خـوبي داريـد       به كسي مياي  وقتي هديه

يـك نسـل و حتـي    تواند  ميكند و  ام كه تمام اعضاي خانواده را خوشحال مي دادني را چشيده هديه
  سازد!هاي بعد را شاد و خوشبخت  نسل

ه بـه  به كساني كه دوستشـان دارم و افـرادي كـ    ي صميميت معجزهي كتاب ارزشمند  با هديه
انگيـز   بايد چيزي شگفت ،كنند معجزه دهند و حتي كساني كه فكر مي ت ميبهبود روابط خود اهمي

كنم و ايـن حـس متعـالي را مرهـون زحمـات       و عجيب و غريب باشد، همواره احساس رضايت مي
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كتاب و تمام افرادي هستم كه صادقانه و عاشقانه در پربار شـدن ايـن كتـاب تـالش     ي  پديدآورنده
  .  اند كرده

ي  تواند نتيجـه  ترين تغيير در رفتار، مي ترين و ساده ست باور داشته باشيم كه گاه كوچك كافي
  )24/(خانم سخي كار  دهد.   اي به بار آورد و از همين جاست كه معجزه رخ مي العاده فوق

كنـد، تهديـدي    ها را تهديد مـي  اساس خانوادهكه  اينعالوه بر هاي خانوادگي  افزايش كشمكش
؛ زيرا تربيت نسـلي سـالم و برخـوردار از    آيد شمار مي نيز بههاي اجتماعي  جدي براي جامعه و نظام

ي جامعـه را بـر دوش بكشـد، در محيطـي كـه آرامـش و        سالمت رواني كه بتواند مسؤوليت آينده
  )19/(آقاي رئوف سعيد  شود.   امنيت از آن رخت بربسته باشد، ميسر نمي

ها و سـمينارهاي   هايشان در كارگاه ياري آموخته سازي و به اري و مدلق با الگوبردهاي موف زوج
كـه   ايـن عـالوه بـر    ي صـميميت  معجـزه هاي آموزنده و سودمندي چون  ي كتاب آموزشي و مطالعه

شـناخت و  بـا   هاي خود تغييرات مثبت و ارزشمندي ايجاد كنند، توانند در نظام باورها و انديشه مي
و در جهت تحقـق رسـالت آفـرينش    سازند  مي، دنياي بهتري براي هم رفع صحيح نيازهاي يكديگر

  )14/(آقاي خطيبي    دارند. ميخود، گام بر

  ي صميميت معجزهاعجاز 
دنبـال   در اوج نااميـدي بـه   ،ي زندگي ي چندين و چندساله خسته از راه طي شدهبسياري مسران ه

هـا دسـت در    آن ،دادم. يك هفته بعد ها مي را به آن ي صميميت معجزهي اميدي بودند و من  روزنه
شـان   كردنـد و معتقـد بودنـد بـراي زنـدگي      آمدند و از من تشكر مي دست هم، شاد و صميمي مي

چنين كرده اسـت. ايـن كتـاب كليـدي      ي صميميت معجزهگفتم  ها مي ام و من به آن معجزه كرده
ز بهشـت خداونـد تبـديل    اي ا آموزد دالرام هم باشـند و خانـه را بـه تكـه     است كه به همسران مي

  )  47/(خانم منعمي مطلق  كند.   مي

كـه در يكـي از جلسـات، يكـي از      ي خانواده بررسـي كـردم تـا ايـن     در زمينهرا كتب بسياري 
مراجعانم اين كتاب را به من معرفي كرد و گفت كه در انتخاب همسر و كيفيـت زنـدگي مشـترك    

  جاي گذاشته است.  ، آثار مثبتي براو
توانـد مبنـاي آگـاهي اوليـه      گسترده اسـت و مـي   يكتاب دريافتم كه حاصل تالشي  با مطالعه

كنم و  گذرد و من هر روز تأثير خوب اين كتاب را مشاهده مي باشد. حدود هفت سال از آن روز مي
دقـت بخواننـد و اطالعـات آن را     كنم قبل و بعد از ازدواج، اين كتـاب را بـه   ها را تشويق مي خانواده

  )8/(آقاي آذر  در زندگي خويش قرار دهند.مبناي تفكر 

ي رواني و معنوي است، عنوان كتـاب را بسـيار    اي من سبك مشاوره جا كه انتخاب حرفه از آن
زنـدان تنهـايي    اي كـه انسـان را از   دارم. صـميميت در حقيقـت معجـزه اسـت؛ معجـزه      دوست مي
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گرچـه موضـوعاتي    ،خوشـبختي شود كه آرامـش، صـلح و    كند و به او يادآور مي ترسناكش آزاد مي
  هاي ديگر قابل دسترسي نيستند.   رسند، هرگز به تنهايي و جدا از انسان فردي به نظر مي

  )53/(آقاي نوذري  خود اين يادآوري معجزه است.  

خوشـبختي و سـعادتمندي مفيـد     ي را جهت اعـتالي انديشـه   ي صميميت معجزهي كتاب  مطالعه
  .  ام كردهعلمي و عملي معرفي  يمرجععنوان  بهكنندگان  هدانم و همواره آن را به مراجع مي

  )34/(خانم پوريان  

 عنصر كليدي خوشبختي  
ي خوشـبخت را انعكـاس دهـد؛ زيـرا درميـان       شايد عنوان اين كتاب، همان عنصر كليدي خانواده

كـه وقـايع نـاگوار باشـد،      شود، بـيش از آن  اعضاي خانواده، آنچه همواره سبب توفيق يا شكست مي
  ي نگرش به اين وقايع و قضاوتي است كه اعضاي خانواده نسبت به يكديگر دارند.   نحوه
هـا احسـاس صـميميت و الفـت داريـم، قضـاوتي        جا كه ما همواره در مورد افرادي كـه بـا آن   از آن
كـه راه خوشـبختي را   اي اسـت   تر داريم، صميميت همـان معجـزه   بينانه تر و حتي خوش بينانه واقع

اما راه دستيابي به صميميت و حفظ آن، چندان هم سـاده نيسـت. كتـاب حاضـر     زد، سا روشن مي
قـرار  براي تغيير نگرش، احساس و رفتـار در اختيـار خواننـده    را هاي كاربردي  اي از روش مجموعه

  )56/(خانم دكتر هدايتي    دهد. مي
بـراي حـل    ،و در طي آنهايي رفتم تا بتواند از ابتداي مسير زندگي  دنبال كتاب بارها و بارها به
رفتـاري و   هاي كند؛ كتابي كه با توجه به نقش جنسيتي در تفاوت كننده كمك مشكالت به مراجعه

كـه   تـا ايـن   .كارگيري آن در مسير زندگي يار و مددكار زوجين باشد ي به ها و نحوه شناخت مهارت
  رسيدم.   ي صميميت معجزهسرانجام به كتاب خوب و غني 

ي ازدواج بودنـد يـا در زنـدگي زناشـويي      ن خود كه در آستانهاب را به مراجعامن بارها اين كت
معرفي كردم و همواره شاهد بازخورد مثبـت آن در حـل مسـائل و مشـكالت     داشتند خود مشكل 

  )18رحماندوست/(خانم   ها بودم.   زندگي زناشويي آن

 ي ايراني كتابي براي خواننده  
تـرين انـواع    تـرين و پردامنـه   وع تشكيل خانواده از پيچيـده ارتباط بين دو جنس مخالف آن هم از ن

هاي عمر در كنار  ارتباط است؛ سفري طوالني و پرماجرا. دو نفر بايد از آغاز جواني تا واپسين لحظه
سوي كمال حركت كنند؛ پس بايد معناي واقعي عشق را بداننـد و آن را   هدفمند و پويا به ،يكديگر

گـاه بـودن بـراي     گاه، بلكه بـه عشـق تكيـه    ي داشتن تكيه ربان، نه به بهانهبياموزند. بايد صبور و مه
سوي يكديگر گام برداند و سـفر زنـدگي را آغـاز كننـد و چقـدر       صميمانه، به ورزي ديگري و عشق

بـه فـراز و    ،ي كساني كه قصد همراه شدن هميشگي و ازدواج با يكـديگر را دارنـد   است همه خوب
ي درسـت   و مخاطرات آن بيشتر فكر كنند تا بتوانند با آگـاهي از نقشـه   هاي اين راه طوالني نشيب
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تر و با امنيت و شادكامي بيشتر به هدف مشترك كـه   از مسيري كوتاه ،مسير و تجهيز به لوازم سفر
  )27/(خانم شهرياري  همان رشد و كمال است برسند.  

هـا   ن و بـاور آن هـ كتابي است كه آيين عشـق و محبـت همسـران را در ذ    ي صميميت معجزه
تا كيفيت زندگيشان بهبود يابد؛ زيرا بر ايـن بـاوريم كـه هـر زوج ايرانـي، لياقـت       سازد  نهادينه مي

  )14/(آقاي خطيبي  ها را دارد.   بهترين رابطه

ي درست انديشيدن را به ما بياموزد، آن هم از نويسـندگان ايرانـي،    شيوهكه هايي را  من كتاب
  )7/تبار سماعيل(آقاي ا  پسندم.   بيشتر مي

اي از صـدها جلـد    ي محققانـه  داشتم، آن را چكيـده  ي صميميت معجزهبا مروري كه بر كتاب 
كتاب مربوط به خانواده و زناشويي يافتم كه در ساختاري خوب گرد هم آمده و متناسب بـا مبـاني   

  )49/(آقاي معظمي  ي ايران ارائه شده است.  فرهنگي جامعه

هاست در اين حيطه در  خانواده و ازدواج كه سال ي كار مشاورهي  چند سال پيش به واسطه
ي  آشنا شـدم. مطالعـه   ي صميميت معجزهام هستم، با كتاب خوب  خدمت مردم سرزمين مادري

هـاي ازدواج و خـانواده آن را بـه مراجعـان      هايم در حوزه اين اثر باعث شد در بسياري از مشاوره
اسالمي، اثري  يي ايران با توجه به فرهنگ جامعه ،شك بيخويش معرفي و توصيه نمايم. اين اثر 

و ريك بگويم؛ از آن جهت كـه بـا تـالش    ي آن تب به پديدآورندهبايد ماندگار و ستودني است كه 
شناسي ازدواج و خانواده، اثـري   ي روان ي آثار متعدد در حوزه كوششي قابل ستايش و با مطالعه

  هاي ايراني، همخواني فراواني دارد. ها و ديدگاه و نگرش اند كه از هر حيث با فرهنگ خلق كرده
  )15/(آقاي دژكام   

 ها   پلي روي فاصله  
هـا، كـاري از جـنس معجـزه اسـت و هـويتي        ها و نفوذ و ربايش و تسخير سـرزمين دل  كار با قلب

نـد و  كن ها را بـه لبخنـد تبـديل مـي     زنند، اخم هاي گسسته را پيوند مي پيامبرانه دارد. آنان كه دل
  توانند! دانند و مي مي» اعجاز«ه برند، هنرمنداني هستند ك ها را از بين مي فاصله

ايـن  ؛ »و ما ولـد  و والد«قدر مقدس است كه پروردگار بدان سوگند ياد كرده است:  خانواده آن
بخشد و هركس براي خانواده و خلـق   رنگ قدسي و الهي مي پوها را در اين زمينهي تكا تقدس همه

  يت در فضاي آن بنويسد، تالش او مقدس و آسماني است.  صميم
 ،راسـتي و درسـتي   اين كتاب كوششي ستودني و عالمانه و عاشقانه در اين مسير است كـه بـه  

ها و محتواي پژوهش، سـازماندهي   ي مباحث و آموزه يافته است. هندسه ي صميميت معجزهعنوان 
  )20/(آقاي سنگري  اثر افزوده است.  ها بر اعتبار علمي  ها و دقت درون كتاب و درنگ
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توانند تا پايان عمـر در صـلح    انتخاب همسر انتخابي است كه اگر درست صورت گيرد، دو انسان مي
و دوستي و عشق و مهرباني دركنار يكديگر زندگي كننـد و بهشـت را در ايـن دنيـا تجربـه كننـد؛       

  چشند! ن دنيا ميعم جهنم را در ايطور كه اگر با درايت انجام نشود، ط همان
هـاي الزم   آمـوزش از هاي جـوان   كه زوج دليل اين ها درست است، اما به از طرفي گاهي انتخاب

داننـد،   هـاي ارتبـاط مـؤثر را نمـي     و مهـارت انـد   بهـره  بـي براي ارتباط با يكديگر در فضاي خانواده 
هـاي جـوان آمـوزش     توانـد بـه زوج   مي ي صميميت معجزهتوانند زندگي آرامي را تجربه كنند.  نمي

هـاي شـيرين    بدهد كه چگونه با ارتباط درست با يكديگر، زندگي سالمي را تجربه كنند و از لحظـه 
  )3/(آقاي آزمنديان  لذت ببرند.  آن 

شود اين است كه سطح آگاهي مردم در رابطـه بـا روابـط زناشـويي و      آنچه منجر به طالق مي
هـاي مختلـف    م نرسيده است. در ايـن كتـاب شـيوه   روابط خانوادگي متأسفانه به حد استاندارد الز

  شود.   ي ارتباط زناشويي ارائه مي ي برخورد با مشكالت مختلف در زمينه برقراري ارتباط و نحوه
  )48/(آقاي معدلي  

توانـد روابـط خـانوادگي را     كارگيري مطالب اين كتاب مـي  اين است كه مطالعه و بهبرآورد من 
هـاي فراوانـي را از    هاي غلـط جلـوگيري كنـد و ازدواج    ياري از ازدواجتر كند؛ بس معنادارتر و محكم
  )49/(آقاي معظمي  طالق نجات دهد.  

يد زنگ شوم جدايي در زندگيتان نواخته شـود، از يـادگيري نكـاتي كـه در ايـن      هخوا اگر نمي
در  هـاي زن و مـرد را   كند تفاوت كتاب نهفته است غافل نشويد؛ زيرا افزايش دانش به ما كمك مي

  )18نم رحماندوست/(خا  هاي اساسي زندگي را بياموزيم.   ابعاد گوناگون بشناسيم و مهارت

 قابي براي عشق  
بابـا، داداش بـا   «سـوي او دويـد و گفـت:     حوصله از راه رسيده بود كه دختـرش بـه   پدر خسته و بي

رك رفـت و  پدر عصباني به اتـاق پسـ  » هايي كه براش خريده بودي روي ديوار نقاشي كرده! ماژيك
و پس از كلي سـرزنش و تهديـد،   » فهمي ديوار جاي نقاشي نيست؟ اين چه كاريه؟ نمي«فرياد زد: 

  ها را در سطل آشغال ريخت.   تمام ماژيك
وقتي رفت تا نگاهي به وضعيت ديوار بيندازد، خشكش زد! پسرك قلبي روي ديـوار كشـيده بـود و    

  !»باباجون! خيلي دوستت دارم«روي آن نوشته بود: 
ي آن را بـه ديـوار نصـب    رپدر كه اشك در چشمانش حلقه زده بود، فوراً قابي خالي آورد و طو

  كرد كه نقاشي پسرش داخل آن قرار گرفت.  
آماده كنيم براي عشقي كه عزيزانمان هر روز برايمان به زبان خودشان فراواني هاي  بياييد قاب

هاي الزم براي داشتن يك زندگي خوب  ا مهارتشما را ب ،كنند. كتابي كه پيش رو داريد ترسيم مي
هـا، كـانون گـرم     هـا و عمـل بـه آن    توانم بگويم كه دانستن اين آمـوزه  كند. با اطمينان مي آشنا مي

  شود.   هاي عشق مي تان، پر از قاب آورد و در و ديوار خانه خانواده را براي شما به ارمغان مي
  )38/(آقاي فرهنگ  
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 امپاتي  
حسي. يعني اگر جاي همسـرم بـودم چـه     ود را جاي ديگران قرار دادن؛ يعني همخيعني » امپاتي«

ي  پديدآورنــدهدر بــاب همــدلي و همزيســتي اســت.  ي صــميميت معجــزهانتظــاري از او داشــتم. 
ها جلد كتاب، توانسته اسـت ضـمن شـناخت     ، با بررسي ميداني دهي صميميت معجزهتوانگركتاب 

  .كندبراي خوانندگان مطرح  ،ها را دريابد و به زبان ساده هاي آن شناسي مردان و زنان، تفاوت روان
  )11/(آقاي حلت   

  هوش عاطفي  
هـاي زنـدگي و    آموزد كه در مسـير طـوالني زنـدگي، بـا اسـتفاده از مهـارت       كتاب حاضر به ما مي

دستيابي به هوش عاطفي، در كنار يكديگر و دوشادوش هم، به رفع مشكالت زندگي بپردازيم و بـه  
  )52/(خانم ناظمي  آرامش دست يابيم. 

 ريزي عصبي ـ كالمي  برنامه(NLP)    
سوي زنـدگي و ارتباطـات بهتـر     و سمت ما در تمام مراحل زندگي به اطالعاتي نياز داريم تا ما را به

اي كامـل و جـامع از ايـن     ؛ در اين راستا، ايـن كتـاب مجموعـه   كندويژه در كنار خانواده هدايت  به
  دهد.   اختيار ما قرار مي اطالعات را در

قسـمتي ديگـر    بايد توجه داشته باشيم كه بخشي از مسائل زندگي تحت كنترل انسان است و
ي قابل كنتـرل، كـالم و تصـاوير     ترين عوامل اثرگذار در محدوده از كنترل خارج است. يكي از مهم

تواننـد   نماينـد، مـي   واحد حركت يسوي هدف ذهني ماست كه اگر اين دو مقوله در كنار يكديگر به
ريـزي   بـه تصـحيح برنامـه    ي صميميت معجزهاميد است  .انسان را به سرمنزل مقصود هدايت كنند

مسـير درسـت را در    NLPكالمـي يـا   ـ ريزي عصبي   كالمي و ذهني شما كمك كند؛ دانش برنامه
لط، بسـياري از  تصاوير ذهني غو تصحيح دهد و با اصالح الگوهاي كالمي و يافتن  اختيار ما قرار مي

  كند. مسائل تحت كنترل انسان را در جهت درست هدايت مي
  )35غروي/(آقاي    

 چه كساني بخوانند؟  
  براي مردان! و واجبكتابي است مفيد براي زنان  ي صميميت معجزه

توانيد زندگي خـود را   رازي پنهان شده است كه به ياري آن مي ،هاي اين كتاب الي واژه در البه
پس اگر براي رسيدن بـه بهشـت در انتظـار    گيز تبديل كنيد كه پاياني ندارد! اي شوران مهبه نمايشنا
آسماني بسازيد، مطالب اين كتـاب  بهشتي دهيد روي زمين براي خود  مانيد و ترجيح مي مرگ نمي

  )22/(آقاي بيات سرمدي  را از دست ندهيد.  

از را لعه كننـد و انتظـارات خـود    شود همسران در كنار يكديگر و با هم كتاب را مطا توصيه مي
  )51/(خانم نيكخواه  اي با او در ميان بگذارند.   همسرشان در هر زمينه
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 خودآموز عشق  
فـرد   هديه شده است تا هريك نقش منحصربه بوم نقاشي است كه در روز تولدمان به مايك زندگي 

  خود را روي آن بكشيم.  
  ان بر بوم سپيد زندگي ترسيم كرد.  تو نقشي است كه مي ترين فريبنده ،گمان عشق بي

هنر عاشقي نيز مانند هنرهاي ديگر بـه آمـوزش و ممارسـت نيـاز دارد. كتـابي كـه اينـك بـا         
ايد، بهترين خودآموز هنر عاشـقي اسـت؛ پـس آن را تـا آخـرين واژه در       كنجكاوي در دست گرفته

  داريد.  نگه دستان هنرمندتان 
توانـد زمـين را بـراي زن و مـرد، بـه       است كه مـي خودآموز زبان مشتركي  ي صميميت معجزه

  )22/(آقاي بيات سرمدي  بهشتي آسماني تبديل كند.  

آل و ارزشي كوشـيده اسـت    هاي مثبت جهت تحقق يك زندگي ايده اين كتاب با برداشتن گام
  چين معرفت ساخته و به سرمنزل مقصود رهنمون سازد. ي انساني را خوشه تا جامعه

  )34/(خانم پوريان   

روابـط زناشـويي مطـرح شـده اسـت كـه        يها ها و روش هايي از بهترين راه در اين كتاب نمونه
  )9/(آقاي باهر  مفيد و متأثر خواهد بود.   ،خواندن آن براي هر فرد مجرد يا متأهلي

شـود حتمـاً ايـن كتـاب را      ي داشتن يك زندگي زناشويي موفق را داريد، توصيه مي اگر انگيزه
  )52/(خانم ناظمي  گام رسيدن به زندگي خوشبخت بخوانيد.   به ي گامعنوان راهنما به

معرفـي  خود كنم اين كتاب را با دقت بخوانيد و حتي آن را به دوستان و نزديكان  پيشنهاد مي
  كنيد تا به اين ترتيب، شاهد رشد و شكوفايي جامعه و ايران عزيزمان باشيم.

  )48/(آقاي معدلي   

 ئوري خوب نيست!تر از يك ت چيز عملي هيچ  
منـد اسـت و تـا     طور كامـل بهـره   كتاب حاضر از مباحث تئوريك مربوط به ازدواج و پايداري آن به

كم و كاسـتي نگذاشـته    ،ي تئوري گنجد، در ورود به حوزه ي ماهيت كتاب مي جايي كه در حوصله
  )50/(خانم محمدخاني  است.  

، شده اسـت نمنظور ر دروس دانشگاهي كه بسياري از فصول و متون كتاب مذكور د نظر به اين
ي آن  شناسي و مشـاوره بـه مطالعـه    ي روان ويژه دانشجويان رشته كنم دانشجويان و به پيشنهاد مي

هـاي   ن، گـام اي به مراجعـا  خويش و نيز كمك حرفهوسيله در مسير كمك به  همت گمارند تا بدين
  )55/پور (آقاي هندي  مؤثري بردارند.  
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تواند سـؤاالتي را در ذهـن    آموزش نكات مهم ضروري و كاربردي ميمن ض ي صميميت معجزه
نيازمنـد   ،منظور تعميق بيشتر و شناخت خود و روابط انساني مخاطب خود ايجاد كند كه هر فرد به

  يافتن پاسخ اين سؤاالت با جستجو، مطالعه، مشاوره و تحليل بيشتر خواهد بود.
  )57/(آقاي يدالهي   

ي محققان جوان و دانشجوياني  تواند مورد استفاده بيش از هر چيز مي به نظر من اين مجموعه
كننـد. همچنـين بـراي متخصصـاني كـه       باشد كه در امور مربوط به خانواده تحقيق و تفحص مـي 

جا و منسجم آشنا شـوند، اسـتفاده از   يكشناسان بزرگ خانواده به شكل  خواهند با نظريات روان مي
  )13/(خانم خوشابي  .  اين مجموعه مفيد و راهگشاست

 شناسان، متخصصان، مشاوران و...  روان  
ريـزان و   منـدان، پژوهشـگران، برنامـه    ي عالقه ها، بايد به همه خواندن اين كتاب را عالوه بر خانواده

راستي، دري است به بـاغ   تر نسبت به مسائل خانواده توصيه كرد. اين كتاب به طالبان شناخت ژرف
  در فضاي خانواده. ،ي رسيدن به دانش، منش و كنش بايستهبينش و چراغي است برا

  )20/(آقاي سنگري  

هـاي عزيـز ايـن سـرزمين و نيـز       ي اين اثر ارزشمند را به تمام جوانان پرشور و نيز زوج مطالعه
نمايم. يادمـان   شناس و مشاوران ازدواج و خانواده توصيه و دعوت مي تمام دوستان و همكاران روان

توان  ي بيدار صميميت، مي ها رسيد و با معجزه توان به عاشقانه مي ،ي خاموش عشق باشد با معجزه
  )15/(آقاي دژكام  ها رسيد.  به جاودانه

هـا   شـاوران سـودمند اسـت و آن   ممطرح شده حتـي بـراي    ي صميميت معجزهمطالبي كه در 
  )51/(خانم نيكخواه    از آن بهره ببرند. ،ي مشاوره جهت اثرگذاري بيشتر زمان ارائه توانند در مي

ن شناسان، مشاوران و متخصصا به روانها، بلكه  تنها به زوجين و خانواده ي اين كتاب نه مطالعه
  )27/(خانم شهرياري  شود.   اندركار خانواده نيز توصيه مي دست

ها و تمام كساني كه به طرق مختلف بـا نهـاد    ي معلمان، مشاوران، خانواده اين كتاب را به همه
ي  اندركاران ايـن امـر، بتواننـد از آن اسـتفاده     كنم و اميدوارم دست ده سروكار دارند توصيه ميخانوا

  )43/(آقاي كريمي  .  ببرندبهينه 

  پديدآورندهاز تقدير  
گيـرد، خـدمتي    ي حفظ، تقويت و ارتقاي اركان خانواده انجـام مـي   زمينه هايي كه در تمامي تالش

ي  معجـزه ي محتـرم   پديدآورنـده  ي تـالش و سـعي مجدانـه   است شايسته و درخور تقدير. آنچه با 
  بديل است.   اري نو و بيبتكي ما ارائه شده است، تالش و ا به جامعه صميميت
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هـا و   ييـد آن از سـوي خـانواده   نيـز گـواه تأ  استقبال مخاطبـان و چـاپ هـاي متعـدد كتـاب      
  )41/(خانم قندفروش  مندان است.   عالقه

ام كـه   هاي موفق فراوانـي برخـورد كـرده    خود با انسانربي من در مسير زندگي تحصيلي و تج
كـه هـدف خـود را    اسـت  يكي از اين عزيزان است. ايشان فردي  ي صميميت معجزهي  پديدآورنده

  )9/(آقاي باهر  اند.   خدمت به همنوع و مهرباني به همگان قرار داده

ي ايـن اثـر    بـا مطالعـه   خـواهم  ي جوانان كشور مي ي كتاب، از همه آورنده ضمن تشكر از پديد
بخش، مهارت خوب زندگي كردن را بياموزند تا بتوانند در كنار همسر خود، زنـدگي زيبـايي    زندگي

  )3/(آقاي آزمنديان  فرزنداني صالح تربيت كنند.   ،خلق كنند و در فضاي عشق و معنويت

در كمـك  سـعي   ،با فراهم كردن اين منبع ارزشمند ي صميميت معجزهي  پديدآورندهحال كه 
توانيـد از   مـي صـورت خوديـار،    ي كتـاب بـه   ها براي احساس رضايتمندي دارد، با مطالعه به خانواده

  )19/(آقاي رئوف سعيد  .  مند شويد بهرهمطلوب آن 

ي ايجـاد و حفـظ    ضمن تبريك به پديدآورنده، خواندن اين كتـاب را بـه كسـاني كـه دغدغـه     
  )28/اي شهيدي(آق  بخش را دارند.   ي خوشايند و لذتا رابطه

  انتشارات نسل نوانديش  
اند و نيـز از   ي اين اثر، فكر، وقت و انرژي گذاشته كتاب كه براي تهيهاين ي  پديدآورندهبا سپاس از 

گـذاري كـرده    سـرمايه  تـأليفي كه براي توليد و انتشار كتابي سپاسگزارم  انتشارات نسل نوانديش
  )49/(آقاي معظمي  اني داشته باشد.  همخو ،است تا با زندگي و فرهنگ مخاطب ايراني

ي تـأمين زنـدگي    ي كسـاني كـه دغدغـه    پديدآورنده و ناشر اين كتاب و همهبراي با آرزوي توفيق 
  )50/(خانم محمدخاني  ها دارند.   براي انسانرا بهتر 
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 وت  دو دنياي متفا  
 ها، عامل ايجاد هيجان و تكامل تفاوت   

  




