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 ۱۰مورد از بهترین کتاب ها درباره ازدواج و زندگی زناشویی
که عشق آسان نمود اول ،ولی افتاد مشکلها!
بــه نظــر شــما اگــر همــه مــا از رمــز و راز عشــق و ازدواج بــا خبــر بودیــم ،بــاز
هــم شــاهد ایــن میــزان طــاق بودیــم؟ اشــتباهی کــه بیشــتر افــراد مرتکــب
میشــوند ایــن اســت کــه فکــر میکننــد عشــق ورزیــدن و ابــراز عالقــه کار ســختی
نیســت .آنهــا بــدون آنکــه فــرد مقابــل را درک کننــد یــا بشناســند ،شــروع بــه
ابــراز احساســات میکننــد .بــرای تجربــه یــک ازدواج موفــق ،عــاوه بــر انتخــاب
فــرد مناســب و داشــتن شــرایط مطلــوب ،مــا بایــد برخــی چیزهــای دیگــر را نیــز
بشناســیم .از خودشناســی گرفته تــا شــناخت رابطــه و فــرد مقابــل همگــی نکاتــی
هســتند کــه مــا بایــد بــرای داشــتن یــک زندگــی زناشــویی مناســب یــاد بگیریــم.
امــا مثــل همیشــه کتــاب خوانــدن یکــی از بهتریــن روشهــا بــرای رســیدن بــه ایــن
توانایــی اســت .در ایــن مقالــه تعــدادی از بهتریــن کتــاب هــا دربــاره ازدواج را بــرای
شــما آوردهایــم کــه میتوانیــد قبــل یــا بعــد از ازدواج مطالعــه کنیــد.
لزوم مطالعه کتاب پیش از ازدواج
امــا ســوالی کــه شــاید در ذهــن شــما پیــش بیایــد ایــن اســت کــه آیــا کتــاب
خوانــدن تــا ایــن انــدازه بــه موفقیــت مــا در ازدواج کمــک خواهــد کــرد؟ همانطــور
کــه گفتیــم ازدواج پیمانــی اســت کــه بیــن مــا و شــخص دیگــری بســته میشــود.
بــرای اینکــه بتوانیــم بهتریــن قــرارداد یــا پیمــان را امضــا کنیــم ،بایــد شــناخت
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
شــدهاند بــه مــا کمــک خواهنــد کــرد تــا شــریک زندگــی خــود را بهتــر بشناســیم.
در نتیجــه مــا در رابطــه خــود تنــش کمتــری را تجربــه میکنیــم .درک متقابــل و
احتــرام بــه نظــرات یکدیگــر آن هــم درعیــن تفاوتهــای موجــود ،یکــی از اصــول
اولیــه یــک ازدواج موفــق اســت.
کتابهایــی کــه در ادامــه معرفــی میکنیــم انــواع مختلفــی دارنــد .از داســتانی
و رمــان گرفتــه تــا روانشناســی و خودشناســی ،امــا همــه آنهــا بــه بهبــود روابــط
شــما قبــل و بعــد از ازدواج کمــک میکننــد .پــس حتمــا آنهــا را مطالعــه کنیــد
یــا اگــر قبــا خواندهایــد نظرتــان را دربــاره هریــک بــا مــا در قســمت نظــرات بــه
اشــتراک بگذاریــد.
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 -۱جستارهایی در باب عشق – آلن دو باتن
همــه مــا تازگــی و شــیرینی اولیــن روزهــای یــک رابطــه عاشــقانه را چشــیدهایم.
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
بپــردازد کــه مــا کمتــر بــه آنهــا توجــه داریــم .از کارهایــی کــه مــا بعــد بــرای
ابــراز عشــق انجــام میدهیــم گرفتــه تــا انعــکاس دیدگاههایمــان در تفکــرات فــرد
دیگــری کــه در رابطــه اســت .داســتان مــا دربــاره زوجــی بــه نامهــای کرســتن
و ربیــح اســت و مــا از لحظــه آشــنایی تــا ازدواج و بچــهدار شدنشــان کنــار آنهــا
هســتیم .البتــه آلــن دو باتــن عــادت قدیمــی خــود را کنــار نگذاشــته و ایــن ارتبــاط را
از منظــر فلســفی نیــز بررســی کــرده اســت .پــس اگــر بــه کتابهــا و رمــان هــای
عاشــقانه عالقهمنــد هســتید ،ایــن کتــاب را از دســت ندهیــد!

 -۲مردان مریخی ،زنان ونوسی – جان گری
شــاید مشــهورترین و حتــی محبوبتریــن 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
تــا بــه مــا آمــوزش دهــد چگونــه یــک زوج میتواننــد علیرغــم تمــام اختالفــات
و تفاوتهــا در کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد .در واقــع بــه بیــان او درک ایــن
تفواتهــا باعــث خواهــد شــد کــه مــا زندگــی آرامتــری را تجربــه کنیــم تــا حــد
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 تنشهــا
خواهــد شــد .بــه ایــن ترتیــب یــک زوج میتواننــد در محیــط آرامتــری در کنــار
یکدیگــر زندگــی کننــد .او عــاوه بــر ایــن موضــوع ،راهکارهــای همــکاری موثــر و
بیشــتر را در بیــن زوجیــن آمــوزش داده اســت.
همچنیــن جــان گــری ســعی کــرده تــا نحــوه صحیــح ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
زوج خــود را نیــز در ایــن کتــاب آمــوزش دهــد.

 ۱۰مورد از بهترین
کتاب ها درباره ازدواج
و زندگی زناشویی

 -۳ازدواج بدون شکست – ویلیام و کارلین گلسر
بیشــتر مــا ویلیــام گلســر را بــا اثــر مشــهور او یعنــی کتاب تئــوری
انتخاب میشناســیم .امــا همانگونــه کــه خــود او در ایــن کتــاب توضیــح میدهــد،
تئــوری انتخــاب در تمــام بخشهــای زندگــی قابــل پیــروی اســت .در واقــع
نویســندگان ایــن کتــاب بــه مــا توصیــه میکننــد تــا بــا بهــره گیــری از تئــوری
انتخــاب ،ارتبــاط قــوی و موثــری را بیــن خــود و شــریک زندگیمــان بســازیم .بــه ایــن
ترتیــب دیگــر الزم نیســت نگــران شکســت در ازدواج و یــا حتــی روابــط عاشــقانه
خــود باشــیم .پــس درســی کــه میتوانیــم از کتــاب ازدواج بــدون شکســت بگیریــم
ایــن اســت :کســی کــه بدانــد چــه ارتباطــی را چگونــه بــا شــریک زندگــی خــود
برقــرار کنــد ،هیچــگاه شکســت نخواهــد خــورد.
 -۴مراقب ازدواج خود باشید – لس و لسلی پاروت
ازدواج و تشــکیل زندگــی مشــترک اتفاقــی نیســت کــه یــک شــبه بیفتــد .در
واقــع هــر یــک از مــا در طــول ســالهای بنــای زندگــی مشــترک خــود را ذره ذره
میســازیم .داشــتن یــک همــراه خــوب در ایــن مســیر مهــم اســت ،امــا مهمتــر از آن
ایــن اســت کــه پایههــای ایــن بنــا را درســت بچینیــم .کتــاب مراقــب ازدواج خــود
باشــید یــک راهنمــای کامــل بــرای کارهایــی اســت کــه بایــد پیــش از ازدواج انجــام
دهیــم .در واقــع ایــن کتــاب حــاوی تس ـتها و خودآزماییهایــی اســت کــه بــه مــا
کمــک میکنــد تــا پایههــای ازدواج خــود را بــا دقــت بچینیــم .بــه ایــن ترتیــب
کمتــر بــا ریســک طــاق و مشــکالتی نظیــر آن روبــرو خواهیــم بــود.
 -۵مرا محکم در آغوش بگیر – سو جانسن
ســو جانســن نویســنده ایــن کتــاب بیشــتر بــا درمــان هیجــان محــور شــناخته
میشــود .ایــن نــوع از درمــان در روانشناســی ابتــدا مــورد هجمــه و حملــه زیــادی
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
در آغوشــم بگیــر توضیــح داده و بــه کار گرفتــه اســت .جانســن بــه مــا نشــان
میدهــد کــه تنهــا راه حفــظ و تقویــت یــک رابطــه ایجــاد یــک پیونــد مانــدگار بیــن
زوجیــن اســت .در واقــع او نجــوه ایجــاد ایــن پیونــد را نیــز در طــول کتــاب بــه مــا
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میآمــوزد .او همچنیــن در بخشهــای ابتدایــی کتــاب برخــی باورهــا و ســواالت
موجــود دربــاره عشــق را بررســی کــرده و بــه آنهــا پاســخ میدهــد .مــرا محکــم در
آغــوش بگیــر کتابــی اســت کــه بــر اســاس ســالها تجربــه نوشــته شــده و خوانــدن
آن میتوانــد بــه ازدواج و روابــط مــا کمــک زیــادی کنــد.
  

 -۶پنج زبان عشق – گری چپمن
کتــاب پنــج زبــان عشــق یکــی از آثــار مهــم دربــاره ازدواج اســت .همانگونــه کــه
از اســمش پیداســت ،ایــن کتــاب بــه بررســی  ۵راه معمــول میپــردازد کــه زوجیــن
بــرای ابــراز عشــق و احساســات خــود از آنهــا اســتفاده میکننــد .در واقــع هــر
یــک از ایــن راه و روشهــا در مــورد هدیــه دادن ،احساســاتی شــدن یــا هــر واکنــش
دیگــری کــه شــریک زندگــی مــا بــروز میدهــد صــدق میکنــد .بــرای همیــن هــم
خوانــدن آن هــم بــه کســانی کــه ازدواج موفقــی دارنــد توصیــه میشــود ،هــم بــه
کســانی کــه در ازدواج و زندگــی زناشــوئی خــود موفقیتــی کســب نکردنــد .همیــن
موضــوع هــم باعــث شــده کــه ایــن کتــاب تــا بــه امــروز بیــش از  ۱۱میلیــون نســخه
فــروش داشــته باشــد .در واقــع پنــج زبــان عشــق یکــی از پرفروشتریــن کتــاب هــا
دربــاره ازدواج اســت.

 -۷هنر عشق ورزیدن – اریک فروم
” آنکـه هیـچ نمیدانـد ،بـه چیـزی عشـق نمـیورزد ،آنکه عشـق مـیورزد،
بیگمـان چیـزی میدانـد”.
همیــن یــک جملــه از کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن میتوانــد مــا را وسوســه کنــد
تــا آنرا بخوانیــم .ایــن کتــاب کــه سالهاســت بــه عنــوان یکــی از پرفروشتریــن
کتــاب هــای ازدواج بــه حســاب میآیــد بــه مــا آمــوزش میدهــد 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
مهــارت عشــق ورزیــدن را هــم بیاموزیــم .همچنیــن نبــوغ و خــردی کــه در وجــود
مــا هســت هــم میتوانــد بــه بیــدار شــدن ایــن حــس درونمــان کمــک کنــد .هنــر
عشــق ورزیــدن تنهــا یــک کتــاب بــرای پیــش از ازدواج نیســت .در واقــع فــروم در
ایــن کتــاب دربــاره انــواع عشــق صحبــت کــرده اســت.
 -۸هفت اصل موفقیت در زندگی زناشویی – جان گاتمن
یکــی از کتابهایــی کــه توســط جامعــه شناســان و روانشناســان زیــادی
ســتایش شــده اســت .جــان گاتمــن ایــن کتــاب را پــس از مطالعــه زوجهــای مختلــف
و بررســی رفتارهــای آنهــا نوشــته اســت .او ســعی کــرده تــا تمامــی تجربیــات
خویــش را بــر اســاس  ۷اصــل مهــم در ایــن کتــاب آورده اســت .پیــروی از ایــن
 ۷اصــل بــه زوجیــن کمــک خواهــد کــرد تــا رابطــه صمیمیتــر و قویتــری را بــا
یکدیگــر شــکل دهنــد .او بــه مــا میآمــوزد کــه چگونــه عادتهــای زناشــویی
موفقــی را در خــود ایجــاد کنیــم .تئوریهــای گاتمــن همگــی بــر اســاس ســالها
تحقیــق و مشــاهده زوجهــای مختلــف بــوده اســت .از ایــن رو شــاید بتــوان بــه
گفتههــای او بیــش از برخــی دیگــر نویســندگان اعتمــاد کــرد.
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 -۹مذاکره دربارهی مسائل غیر قابل مذاکره – دنیل شپیرو
زندگــی زناشــویی اگرچــه بــا تمــام روابــط مــا تفــاوت دارد ،امــا بــه هــر حــال

نوعــی رابطــه بــا ســایر افــراد اســت .بــرای همیــن هــم مــا بایــد برخــی مــوارد را بــا
دقــت بیشــتری در آن رعایــت کنیــم .کتــاب مذاکــره دربــارهی مســائل غیــر قابــل
مذاکــره توســط دنیــل شــیپرو نوشــته شــده اســت کــه خــود رئیــس برنامههــای
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 آنهــا خواهیــم
داشــت را بررســی کنــد .بــرای اینکــه بتوانیــد بــدون ناراحــت کــردن شــریک
زندگــی خــود بــه خواســتههایتان برســید ،بایــد بــر ســر برخــی مــوارد بــا او مذاکــره
کنیــد.
دنیــل شــیپرو در ایــن کتــاب نــه تنهــا راه و رســم مذاکــره را بــدون توجــه بــه
میزان هــوش میــان فردی بــه شــما آمــوزش میدهــد ،بلکــه بــه شــما کمــک
میکنــد تــا احساســات خــود را در حیــن مذاکــره کنتــرل کنیــد .بــه ایــن ترتیــب
شــما بــدون تعــرض کــردن بــه دیگــران میتوانیــد دیــدگاه خــود را بــه اشــتراک
بگذاریــد.

 ۱۰مورد از بهترین
کتاب ها درباره ازدواج
و زندگی زناشویی

 -۱۰طراحی شده برای عشق – استن تاتکین
تــا بــه حــال شــده بــه فکــر خوانــدن فکــر شــریک زندگــی خــود باشــید؟ مــا
معمــوال بــه دنبــال چنیــن چیــزی هســتیم چــرا کــه هــر کداممــان بــه شــکل مختلفــی
آفریــده شــدهایم .مــا عادتهــا ،رفتارهــا ،ســایق و عالقهمندیهــای گوناگونــی
داریــم کــه بــر اســاس آنهــا انتخــاب میکنیــم .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
بــه مــا میگویــد اگرچــه مــا بــا هــم متفاوتیــم ،امــا ذهــن همــه مــا بــه پیوندهــا،
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
مــا میآمــوزد کــه چگونــه افــکار شــریک زندگــی خــود را درک کنیــم .عــاوه بــر
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
رمانهــای عاشــقانه کافــی نیســت .بلکــه مــا بایــد درک کنیــم و یــاد بگیریــم کــه
چگونــه بــا شــریک زندگــی خــود ارتبــاط برقــرار کنیــم و او را درک کنیــم ۱۰ .کتابــی
کــه در ایــن لیســت بــه آنهــا اشــاره کردیــم بــه مــا در راه رســیدن بــه ایــن هــدف
یــاری خواهنــد کــرد .راســتی ،شــما دیگــر کــدام کتابهــا را میشناســید کــه
مطالعــه آنهــا بــرای بهبــود روابــط مفیــد اســت؟ در کامنتهــا آنهــا را بــا مــا بــه
اشــتراک بگذاریــد.
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