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           ۱۰ مورد از بهترین کتاب ها درباره ازدواج و زندگی زناشویی

که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها!
ــاز  ــم، ب ــر بودی ــا خب ــز و راز عشــق و ازدواج ب ــا از رم ــه م ــر هم ــما اگ ــر ش ــه نظ ب
ــب  ــراد مرتک ــتر اف ــه بیش ــتباهی ک ــم؟ اش ــاق بودی ــزان ط ــن می ــاهد ای ــم ش ه
می شــوند ایــن اســت کــه فکــر می کننــد عشــق ورزیــدن و ابــراز عاقــه کار ســختی 
ــه  ــروع ب ــند، ش ــا بشناس ــد ی ــل را درک کنن ــرد مقاب ــه ف ــدون آنک ــا ب نیســت. آن ه
ــر انتخــاب  ــق، عــاوه ب ــک ازدواج موف ــه ی ــرای تجرب ــد. ب ــراز احساســات می کنن اب
ــز  ــر را نی ــای دیگ ــد برخــی چیزه ــا بای ــوب، م ــرد مناســب و داشــتن شــرایط مطل ف
ــی  ــل همگــی نکات ــرد مقاب ــا شــناخت رابطــه و ف بشناســیم. از خودشناســی گرفته ت
ــاد بگیریــم.  ــرای داشــتن یــک زندگــی زناشــویی مناســب ی هســتند کــه مــا بایــد ب
امــا مثــل همیشــه کتــاب خوانــدن یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای رســیدن بــه ایــن 
توانایــی اســت. در ایــن مقالــه تعــدادی از بهتریــن کتــاب هــا دربــاره ازدواج را بــرای 

ــد. ــه کنی ــد از ازدواج مطالع ــا بع ــل ی ــد قب ــه می توانی ــم ک ــما آورده ای ش
 

           لزوم مطالعه کتاب پیش از ازدواج
ــاب  ــا کت ــه آی ــن اســت ک ــد ای ــش بیای ــه شــاید در ذهــن شــما پی ــا ســوالی ک ام
خوانــدن تــا ایــن انــدازه بــه موفقیــت مــا در ازدواج کمــک خواهــد کــرد؟ همانطــور 
ــا و شــخص دیگــری بســته می شــود.  ــن م ــه بی ــی اســت ک ــم ازدواج پیمان ــه گفتی ک
ــناخت  ــد ش ــم، بای ــا کنی ــان را امض ــا پیم ــرارداد ی ــن ق ــم بهتری ــه بتوانی ــرای اینک ب
مناســبی هــم از طــرف مقابــل داشــته باشــیم. در واقــع عــاوه بــر خودشناســی، مــا بــه 
شــناخت دیگــران هــم نیــاز داریــم. مطالعــه کتــاب هایــی کــه بــرای ازدواج نوشــته 
ــا شــریک زندگــی خــود را بهتــر بشناســیم.  ــه مــا کمــک خواهنــد کــرد ت شــده اند ب
ــل و  ــم. درک متقاب ــه می کنی ــری را تجرب ــش کمت ــود تن ــه خ ــا در رابط ــه م در نتیج
ــن تفاوت هــای موجــود، یکــی از اصــول  ــه نظــرات یکدیگــر آن هــم درعی ــرام ب احت

ــق اســت. ــک ازدواج موف ــه ی اولی

ــد. از داســتانی  ــی دارن ــواع مختلف ــم ان ــی می کنی ــی کــه در ادامــه معرف کتاب های
ــط  ــود رواب ــه بهب ــا ب ــه آن ه ــا هم ــا روانشناســی و خودشناســی، ام ــه ت ــان گرفت و رم
ــد  ــه کنی ــا را مطالع ــا آن ه ــس حتم ــد. پ ــک می کنن ــد از ازدواج کم ــل و بع ــما قب ش
ــه  ــا در قســمت نظــرات ب ــا م ــک ب ــاره هری ــان را درب ــد نظرت ــا خوانده ای ــا اگــر قب ی

ــد. ــتراک بگذاری اش

           ۱- جستارهایی در باب عشق – آلن دو باتن
همــه مــا تازگــی و شــیرینی اولیــن روزهــای یــک رابطــه عاشــقانه را چشــیده ایم. 
امــا آیــا ایــن شــیرینی تــا همیشــه پایــدار اســت؟ کتــاب جســتارهایی در بــاب عشــق 
رمانــی اســت کــه در طــول داســتان آن، نویســنده ســعی کــرده بــه نکاتــی از رابطــه 
ــرای  ــد ب ــا بع ــه م ــی ک ــم. از کارهای ــه داری ــا توج ــه آن ه ــر ب ــا کمت ــه م ــردازد ک بپ
ــا انعــکاس دیدگاه هایمــان در تفکــرات فــرد  ــراز عشــق انجــام می دهیــم گرفتــه ت اب
ــتن  ــای کرس ــه نام ه ــی ب ــاره زوج ــا درب ــتان م ــت. داس ــه اس ــه در رابط ــری ک دیگ
ــا  ــار آن ه ــان کن ــه دار شدنش ــا ازدواج و بچ ــنایی ت ــه آش ــا از لحظ ــت و م ــح اس و ربی
هســتیم. البتــه آلــن دو باتــن عــادت قدیمــی خــود را کنــار نگذاشــته و ایــن ارتبــاط را 
ــای  ــان ه ــا و رم ــه کتاب ه ــر ب ــس اگ ــرده اســت. پ ــز بررســی ک از منظــر فلســفی نی

ــد! ــت ندهی ــاب را از دس ــن کت ــتید، ای ــد هس ــقانه عاقه من عاش
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          ۲- مردان مریخی، زنان ونوسی – جان گری
شــاید مشــهورترین و حتــی محبوب تریــن کتــاب ایــن لیســت همیــن اثــر جــان 
گــری باشــد. مــردان مریخــی و زنــان ونوســی از آن دســت کتــاب هــای مربــوط بــه 
ازدواج اســت کــه همــه بایــد بخواننــد. در واقــع نویســنده ایــن کتــاب ســعی کــرده 
ــات  ــام اختاف ــم تم ــد علیرغ ــک زوج می توانن ــه ی ــد چگون ــوزش ده ــا آم ــه م ــا ب ت
و تفاوت هــا در کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد. در واقــع بــه بیــان او درک ایــن 
ــد  ــا ح ــم ت ــه کنی ــری را تجرب ــی آرام ت ــا زندگ ــه م ــد شــد ک ــا باعــث خواه تفوات ه
ممکــن از هرگونــه بحــث و جــدل بــه دور باشــیم. احتــرام گذاشــتن بــه یکدیگــر حتــی 
در مــواردی کــه مــا بــا فــرد مقابــل اختــاف ســلیقه داریــم، باعــث کاهــش تنش هــا 
ــار  ــری در کن ــط آرام  ت ــد در محی ــک زوج می توانن ــب ی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد ش خواه
ــر و  ــن موضــوع، راهکارهــای همــکاری موث ــر ای ــد. او عــاوه ب یکدیگــر زندگــی کنن

ــت. ــوزش داده اس ــن آم ــن زوجی ــتر را در بی بیش
همچنیــن جــان گــری ســعی کــرده تــا نحــوه صحیــح ارتبــاط برقــرار کــردن بــا 

ــن کتــاب آمــوزش دهــد. زوج خــود را نیــز در ای

           ۳- ازدواج بدون شکست – ویلیام و کارلین گلسر
بیشــتر مــا ویلیــام گلســر را بــا اثــر مشــهور او یعنــی کتاب تئــوری 
ــد،  ــح می ده ــاب توضی ــن کت ــود او در ای ــه خ ــه ک ــا همانگون ــیم. ام انتخاب می شناس
تئــوری انتخــاب در تمــام بخش هــای زندگــی قابــل پیــروی اســت. در واقــع 
ــوری  ــری از تئ ــره گی ــا به ــا ب ــد ت ــه می کنن ــا توصی ــه م ــاب ب ــن کت ــندگان ای نویس
انتخــاب، ارتبــاط قــوی و موثــری را بیــن خــود و شــریک زندگیمــان بســازیم. بــه ایــن 
ــقانه  ــط عاش ــی رواب ــا حت ــران شکســت در ازدواج و ی ــر الزم نیســت نگ ــب دیگ ترتی
خــود باشــیم. پــس درســی کــه می توانیــم از کتــاب ازدواج بــدون شکســت بگیریــم 
ــود  ــی خ ــریک زندگ ــا ش ــه ب ــی را چگون ــه ارتباط ــد چ ــه بدان ــی ک ــت: کس ــن اس ای

ــورد. ــد خ ــت نخواه ــگاه شکس ــد، هیچ ــرار کن برق
 

           ۴- مراقب ازدواج خود باشید – لس و لسلی پاروت
ــد. در  ــبه بیفت ــک ش ــه ی ــت ک ــی نیس ــترک اتفاق ــی مش ــکیل زندگ ازدواج و تش
ــود را ذره ذره  ــترک خ ــی مش ــای زندگ ــال های بن ــول س ــا در ط ــک از م ــر ی ــع ه واق
می ســازیم. داشــتن یــک همــراه خــوب در ایــن مســیر مهــم اســت، امــا مهمتــر از آن 
ایــن اســت کــه پایه هــای ایــن بنــا را درســت بچینیــم. کتــاب مراقــب ازدواج خــود 
باشــید یــک راهنمــای کامــل بــرای کارهایــی اســت کــه بایــد پیــش از ازدواج انجــام 
ــه مــا  ــی اســت کــه ب دهیــم. در واقــع ایــن کتــاب حــاوی تســت ها و خودآزمایی های
ــب  ــن ترتی ــه ای ــم. ب ــت بچینی ــا دق ــود را ب ــای ازدواج خ ــا پایه ه ــد ت ــک می کن کم

ــود. ــم ب ــرو خواهی ــر آن روب ــا ریســک طــاق و مشــکاتی نظی ــر ب کمت
 

           ۵- مرا محکم در آغوش بگیر – سو جانسن
ــان هیجــان محــور شــناخته  ــا درم ــاب بیشــتر ب ــن کت ســو جانســن نویســنده ای
ــادی  ــه زی ــه و حمل ــورد هجم ــدا م ــان در روانشناســی ابت ــوع از درم ــن ن می شــود. ای
قــرار گرفــت. امــا بــه مــرور زمــان ثابــت شــد بیشــترین میــزان موفقیــت در درمــان 
را از خــود بــه جــای گذاشــته اســت. نویســنده ایــن نــوع در مــان را در کتــاب محکــم 
ــان  ــا نش ــه م ــن ب ــت. جانس ــه اس ــه کار گرفت ــح داده و ب ــر توضی ــم بگی در آغوش
می دهــد کــه تنهــا راه حفــظ و تقویــت یــک رابطــه ایجــاد یــک پیونــد مانــدگار بیــن 
ــا  ــه م ــاب ب ــز در طــول کت ــد را نی ــن پیون ــع او نجــوه ایجــاد ای ــن اســت. در واق زوجی



۱۰ مورد از بهترین 
کتاب ها درباره ازدواج 

و زندگی زناشویی

SOHEILAMANI.COM

ــواالت  ــا و س ــی باوره ــاب برخ ــی کت ــای ابتدای ــن در بخش ه ــوزد. او همچنی می آم
موجــود دربــاره عشــق را بررســی کــرده و بــه آن هــا پاســخ می دهــد. مــرا محکــم در 
آغــوش بگیــر کتابــی اســت کــه بــر اســاس ســال ها تجربــه نوشــته شــده و خوانــدن 

ــد. ــادی کن ــک زی ــا کم ــط م ــه ازدواج و رواب ــد ب آن می توان
  

           ۶- پنج زبان عشق – گری چپمن
کتــاب پنــج زبــان عشــق یکــی از آثــار مهــم دربــاره ازدواج اســت. همانگونــه کــه 
از اســمش پیداســت، ایــن کتــاب بــه بررســی ۵ راه معمــول می پــردازد کــه زوجیــن 
ــر  ــع ه ــد. در واق ــتفاده می کنن ــا اس ــود از آن ه ــات خ ــق و احساس ــراز عش ــرای اب ب
یــک از ایــن راه و روش هــا در مــورد هدیــه دادن، احساســاتی شــدن یــا هــر واکنــش 
دیگــری کــه شــریک زندگــی مــا بــروز می دهــد صــدق می کنــد. بــرای همیــن هــم 
ــه  ــم ب ــه می شــود، ه ــد توصی ــی دارن ــه ازدواج موفق ــه کســانی ک ــم ب ــدن آن ه خوان
ــن  ــد. همی ــی کســب نکردن ــی زناشــوئی خــود موفقیت ــه در ازدواج و زندگ کســانی ک
موضــوع هــم باعــث شــده کــه ایــن کتــاب تــا بــه امــروز بیــش از ۱۱ میلیــون نســخه 
فــروش داشــته باشــد. در واقــع پنــج زبــان عشــق یکــی از پرفروش تریــن کتــاب هــا 

ــت. ــاره ازدواج اس درب
 

           ۷- هنر عشق ورزیدن – اریک فروم
” آن کـه هیـچ نمی دانـد، بـه چیـزی عشـق نمـی ورزد، آن که عشـق مـی ورزد، 

بی گمـان چیـزی می دانـد.”
همیــن یــک جملــه از کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن می توانــد مــا را وسوســه کنــد 
ــن  ــی از پرفروش تری ــوان یک ــه عن ــه سال هاســت ب ــاب ک ــن کت ــم. ای ــا آن را بخوانی ت
کتــاب هــای ازدواج بــه حســاب می آیــد بــه مــا آمــوزش می دهــد کــه چگونــه بــه 
توانایــی پنهــان خــود در عشــق ورزیــدن دســت پیــدا کنیــم. اریک فــروم عقیــده دارد 
کــه عشــق ورزیــدن هــم یــک هنــر اســت. پــس بــرای انجــام آن بــه میــزان زیــادی 
تمرکــز و تــاش احتیــاج اســت. در واقــع بــر خــاف عقیــده بیشــتر مــردم، مــا بایــد 
ــم. همچنیــن نبــوغ و خــردی کــه در وجــود  مهــارت عشــق ورزیــدن را هــم بیاموزی
ــه بیــدار شــدن ایــن حــس درونمــان کمــک کنــد. هنــر  ــد ب مــا هســت هــم می توان
عشــق ورزیــدن تنهــا یــک کتــاب بــرای پیــش از ازدواج نیســت. در واقــع فــروم در 

ــاره انــواع عشــق صحبــت کــرده اســت. ایــن کتــاب درب
 

           ۸- هفت اصل موفقیت در زندگی زناشویی – جان گاتمن
 یکــی از کتاب هایــی کــه توســط جامعــه شناســان و روانشناســان زیــادی 
ســتایش شــده اســت. جــان گاتمــن ایــن کتــاب را پــس از مطالعــه زوج هــای مختلــف 
ــات  ــی تجربی ــا تمام ــرده ت ــعی ک ــت. او س ــته اس ــا نوش ــای آن ه ــی رفتاره و بررس
ــن  ــروی از ای ــت. پی ــاب آورده اس ــن کت ــم در ای ــل مه ــاس ۷ اص ــر اس ــش را ب خوی
ــا  ــری را ب ــر و قوی ت ــه صمیمی ت ــا رابط ــرد ت ــد ک ــک خواه ــن کم ــه زوجی ــل ب ۷ اص
ــویی  ــای زناش ــه عادت ه ــه چگون ــوزد ک ــا می آم ــه م ــد. او ب ــکل دهن ــر ش یکدیگ
ــال ها  ــاس س ــر اس ــی ب ــن همگ ــای گاتم ــم. تئوری ه ــاد کنی ــود ایج ــی را در خ موفق
ــه  ــوان ب ــاید بت ــن رو ش ــت. از ای ــوده اس ــف ب ــای مختل ــاهده زوج ه ــق و مش تحقی

ــرد. ــاد ک ــندگان اعتم ــر نویس ــی دیگ ــش از برخ ــای او بی گفته ه

           ۹- مذاکره درباره ی مسائل غیر قابل مذاکره – دنیل شپیرو
ــال  ــر ح ــه ه ــا ب ــاوت دارد، ام ــا تف ــط م ــام رواب ــا تم ــه ب ــی زناشــویی اگرچ زندگ
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نوعــی رابطــه بــا ســایر افــراد اســت. بــرای همیــن هــم مــا بایــد برخــی مــوارد را بــا 
دقــت بیشــتری در آن رعایــت کنیــم. کتــاب مذاکــره دربــاره ی مســائل غیــر قابــل 
ــای  ــس برنامه ه ــود رئی ــه خ ــته شــده اســت ک ــیپرو نوش ــل ش ــره توســط دنی مذاک
بیــن المللــی مذاکــرات دانشــگاه هــاروارد اســت. او ســعی کــرده تــا در کتــاب خــود 
انــواع مذاکــرات و حتــی نــوع احساســاتی کــه مــا در حیــن هریــک از آن هــا خواهیــم 
ــریک  ــردن ش ــت ک ــدون ناراح ــد ب ــه بتوانی ــرای اینک ــد. ب ــی کن ــت را بررس داش
زندگــی خــود بــه خواســته هایتان برســید، بایــد بــر ســر برخــی مــوارد بــا او مذاکــره 

ــد. کنی
ــه  ــه ب ــدون توج ــره را ب ــم مذاک ــا راه و رس ــه تنه ــاب ن ــن کت ــیپرو در ای ــل ش دنی
ــک  ــما کم ــه ش ــه ب ــد، بلک ــوزش می ده ــما آم ــه ش ــان فردی ب ــوش می میزان ه
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرل کنی ــره کنت ــن مذاک ــود را در حی ــات خ ــا احساس ــد ت می کن
ــه اشــتراک  ــدگاه خــود را ب ــد دی ــه دیگــران می توانی ــدون تعــرض کــردن ب شــما ب

بگذاریــد.
 

           ۱۰- طراحی شده برای عشق – استن تاتکین
ــا  ــی خــود باشــید؟ م ــر شــریک زندگ ــدن فک ــر خوان ــه فک ــه حــال شــده ب ــا ب ت
معمــوال بــه دنبــال چنیــن چیــزی هســتیم چــرا کــه هــر کداممــان بــه شــکل مختلفــی 
ــی  ــای گوناگون ــایق و عاقه مندی ه ــا، س ــا، رفتاره ــا عادت ه ــده ایم. م ــده ش آفری
داریــم کــه بــر اســاس آن هــا انتخــاب می کنیــم. کنجــکاوی مــا هــم دقیقــا بــه همیــن 
دلیــل اســت. امــا نکتــه اینجاســت، اگر مــا تــا این انــدازه بــا هــم متفاوتیــم، احتمــاال در 
نحــوه عشــق ورزیــدن هــم بــا هــم تفــاوت داریــم. کتــاب طراحــی شــده بــرای عشــق 
ــا،  ــه پیونده ــا ب ــه م ــن هم ــا ذه ــم، ام ــم متفاوتی ــا ه ــا ب ــه م ــد اگرچ ــا می گوی ــه م ب
روابــط خــوب و احساســاتی ماننــد امنیــت واکنــش یکســان دارد. ایــن یعنــی عشــق 
ورزیــدن در عیــن پیچیدگــی، بســیار ســاده اســت. اســتن تاتکیــن در ایــن کتــاب بــه 
ــر  ــم. عــاوه ب ــکار شــریک زندگــی خــود را درک کنی ــه اف ــوزد کــه چگون ــا می آم م

ایــن مــا بــا تاثیــر روابــط عاشــقانه بــر مغــز خــود نیــز آشــنا خواهیــم شــد.
 

           کتاب برای ازدواج و روابط زناشویی ؛ سخن پایانی

گاهــی اوقــات بــرای تجربــه یــک ازدواج موفــق و لــذت بــردن از زندگــی، مطالعه 
ــه  ــم ک ــاد بگیری ــم و ی ــد درک کنی ــا بای ــه م ــی نیســت. بلک ــقانه کاف ــای عاش رمان ه
چگونــه بــا شــریک زندگــی خــود ارتبــاط برقــرار کنیــم و او را درک کنیــم. ۱۰ کتابــی 
کــه در ایــن لیســت بــه آن هــا اشــاره کردیــم بــه مــا در راه رســیدن بــه ایــن هــدف 
ــه  ــید ک ــا را می شناس ــدام کتاب ه ــر ک ــما دیگ ــتی، ش ــرد. راس ــد ک ــاری خواهن ی
مطالعــه آن هــا بــرای بهبــود روابــط مفیــد اســت؟ در کامنت هــا آن هــا را بــا مــا بــه 

ــد. ــتراک بگذاری اش


