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 همقدم

 

تارین   شااید مهام   به عبارتیها و  ترین تصمیم ازدواج یکی از مهم

از تصمیمی است که هر فرد ممکن است در زنادیی خاود بگیارد و    

 .باید کامالً آیاهانه و عاقالنه باشد این رو

تواناد فارد را از ن ار ااتمااعیت اقتصاادیت       می یک ازدواج موفق

و  ال برسااند هبی به کمحتی مذ عاطفیت انسیت اسمی و ذهنی و

او  ی تواند هم به فرد و هم به خانواده می برعکس یک ازدواج ناموفق

طرف مقابل از لحاظ تماامی   ی و هم به طرف مقابل و هم به خانواده

 اشاره شده به شدت آسیب برساند و برای همین است کاه های  انبه

 .م ازدواج نکردن بهتر است تا ازدواج نامناسب کردنیویی می

 پدران و مادران ما کامالً به روش سنتی ازدواج تیذشتهدوران در 

 کردند و در بسیاری از اوقات ندیده و نشناخته تان باه ایان کاار     می

که طعام خوشابختی را بنشاندت در     آن بیعمرت  پایاندادند و تا  می

کردند  می فکرها  آن. کردند می کنار هم فقط و فقط روزیار را سپری

روزیاار و عاادت باه شخصای کاه در      که زندیی یعنی فقط یاذران  

به این  بیاوری و اصالً به دنیا کنارش عمری را سپری کنیت فرزندانی

این روزها اوانان . فکر نکنی که آیا عشق در زندیی واود دارد یا نه

دهند با کسی آشانا   می دهند و ترایح می کمتر به ازدواج سنتی تن

باا  ها  خانواده ی ه همهالبت. شوندت او را بشناسند و سپس ازدواج کنند
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. پساندند  مای  این مسئله موافاق نیساتند و هماان ازدواج سانتی را    

بنابراین امروزه اوانان نسل ما در وضعیتی بین سنت و ناویرایی در  

حال دست و پا زدن هستند و ایان مسائله خاود باعای بسایاری از      

ما شده است که امر مهم ازدواج و انتخاب همسار   ی مشکالت اامعه

قبال   ی هدر چنین موقعیتی مشاور. ز آن بی نصیب نمانده استنیز ا

 .تواند راه حلی برای این مشکل باشد می از ازدواج

 ژنتیکی پدر و مادر خود به دنیاا های  که هر فرد با ویژیی از آنجا

آید و قسمت اصلی شخصیت او در محیط خانه و از طریق پادر و   می

سامی و ذهنای او در   ا میزان ساالمت  نیزییرد و  می مادرش شکل

دت پس درمای یاابیم کاه    آینده بستگی به همان ژنتیک و تربیت دار

زندیی خود ما و هم فرزنادان ماات از اهمیات     ت هم درانتخاب همسر

همانطور که ما برای خرید خانهت ماشین و یاا  . ای برخوردار است ویژه

هرچیز دیگری با کسانی که آیاهی کافی در این زمینه دارند مشاوره 

 .برای ازدواج هم با متخصصان این امر مشاوره کنیم باید کنیمت می

شاود و   مای  باعی شاکوفایی فارد   مناسب و معقولیک ازدواج  

سالمت که عشق و احتارام در آن وااود   ی  ههمننین در یک خانواد

ایان روزهاا باا در    . داشته باشدت فرزندانی سالم رشد خواهناد کارد  

ازدواجت مشاااوران  ی نااهزمیمختلااد در هااای  دساات بااودن کتاااب

ایر دچاار اشاتباه در همساریزینی شاویم     .. . متخصصت اینترنت و

در نسل قبل از ماات  . مقصر اصلی فقط و فقط خودمان خواهیم بود

 وااود  شاتباهات زیاادی در انتخااب همسار باه     به دلیل ناآیاهیت ا

ولی پدران و مادران ما قربانی ناآیاهی نسل قبال از خاود    تآمد می

اما ما امروز مسائول  . ها خرده بگیریم ما امروزه نباید به آنبودند و 



 9 /مقدمه 

 ی هماورد مااخاذ   تربیت فرزندانمان هستیم و با یک انتخاب اشتباه

 .خواهیم یرفتفرزندانمان قرار 

دانیم که ازدواج مجموعه قوانینی است که اامعه  می طور کلی به

ی کند تا زن و مرد با هام ارتبااع عااطفی و انسای ساالم      می وضع

به ای  امروزه ن ام خانواده از حالت خویشاوندی و قبیله. داشته باشند

بعاد از ازدواج   عروس و داماد تدر قدیم. رود می پیشای  سمت هسته

 زنادیی  ی پادری و در کناار دیگار اع اای خاانواده      همان خانهدر 

تماامی افاراد خاانواده    ت و در تربیت فرزنادان ایان دو نفار    ندکرد می

ای تنها پدر و ماادر هساتند    هسته ی هروزه در خانوادام. دخیل بودند

ماایی و  کاس توصایهت راهن   کنناد و های    مای  که فرزندان را تربیات 

در  بر ایان باورناد کاه    شناسان روان. کند دخالتی در تربیت آنان نمی

دار  تنها یک نفر بایاد عهاده   تماه اول زندیی کودک چهارده تا هجده

مااه اول   کودکی است که تا سی تکودکترین  تربیت او باشد و سالم

رسان در  فقط مادرش او را تربیت کرده  و پدر به عنوان یاری زندیی

 .کنار مادر ح ور داشته باشد

یاک  :اناد   فرموده ییهمانطور که استاد ارامند آقای دکتر هالکو

ای خوشابخت بایاد دارای ساه شارع اصالی بارای        هسته ی هخانواد

 : تربیت فرزندان باشد

 .ان باشندمهرب. 1

  .دانا و آیاه باشند .1

 .امکانات رفاهی مناسبی داشته باشند.1

توانیم انت ار داشته باشیم که بنه  می بنابراین در چنین شرایطی

ولای چاون در عمال چناین چیازی      . شود می به بهترین نحو تربیت
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توان یفت که تاکنون هی  فارد کاامالً    می طور مطلق واود نداردت به

در کاودکی و  ها  انسان ی هو هم ی واود نگذاشته رصهپا به عسالمی 

در زندیی ما هماواره  ها  و این آسیباند  هایی دیده یا نواوانی آسیب

 .دارندای  کننده نقش تعیین

و ها  العمل مختلد در زندیی عکسهای  بسیاری از ما در موقعیت

اسات  هاایی   دهیم که در واقع بروز همان آسیب می رفتارهایی نشان

ی  نکتاه تارین   بنابراین مهم. ایم دوران کودکی و نواوانی دیده که در

 . از ازدواج شناخت خود است پیش

ده . در آب اسات  ییخا کاوه  که انسان مانناد  فروید معتقد است 

آن زیر آب است که هی  کس از  درصد آن بیرون است و نود درصد

ود توانیم درصد کمی از ضمیر ناخودآیاه خ می ما فقط. آن خبر ندارد

 :برای شناخت خود نیز الزم است دو چیز را بدانیم .را بشناسیم

 . به چرایی رفتار خود آیاه باشیم .1

یعنی بادانیم چارا گمگینایمت     شرایط روحی خود را بشناسیم؛ .1

زمانی که این دو . شویم می یا چرا خشمگین چراخوشحالیم و

 .شناسیم می توانیم بگوییم که خود را می را درک کردیمت

مهام دیگار نیاز     ی هبایاد باه دو مسائل    قتی خود را شاناختیم و 

 :بپردازیم 

کااه در کااودکی هااایی  زخاام تبااا کمااک روانشااناس و مشاااور .1

 .را درمان کنیمایم  خورده

 . زندیی خود قرار دهیم مبنایآیاهیت شعور و اندیشه را  .1

صورت نباید انت ار داشته باشیم که زنادیی مشاترک    در گیر این

   .وفقی را آگاز کنیمخوب و م


