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24------------------------------------------------ژنتیک

ايخانواده هسته(Nuclear Family)--------------------------28

ربیتـار آورد و تـالم بـرزند سـشود فه میـواده است کـانـدر این خ

30--------------------------------------------------------------کرد

 اند که رابطه میان پدر و مادراي بزرگ شدهدر خانواده)1دلیل

32--------------------و یا اعضاي خانواده خیلی بد بوده است

 34--------------------------ی بدي داشتیمکودک)2دلیل

 40-------------مانناراحتی و نارضایتی از جنسیت)3دلیل

 انـه همیشه با جنسیت خودشـد کـیاري هستنـبس)4دلیل

44---------------------------------------------مسئله دارند

1فصل Why Marriage(22(ازدواج 

2فصل 32خواهند ازدواج کنند؟ دالیلی که مردم نمی

نخست خود را 

بسازید

سپس به 

دیگران یاري 

.دهید



...گیرد اگر با هـدف باشیمچقدر زندگی معنا می/ 6

 حالـودمان خوشـی خـا از نقش جنسـیاري از مـبس)5دلیل

45-------------------------------------------------نیستیم

 46-------------نیسترابطه جنسی یک رابطه برابر)6دلیل

 49----------------------------ی هستمبیمار روان)7دلیل

 ه خاطرـبسیاري از ما داشتن بچه را دوست نداریم، ب)8دلیل

49------------------------مسئولیت، به خاطر انتظارات و توقع

 اند، یـاند، منفدبینـه بـتند کـردم هسـبسیاري از م)9دلیل

ا اینهاـه بــتن بچـت داشـوم اسـاند و معلرانـاعتمادند، نگیـب

52------------------------------------------سازگاري ندارد

 54---------------------------ازدواج یعنی زندان)10دلیل

 58------------------------------------تحصیل)11دلیل

 59----------------------------کار و درآمد،شغل)12دلیل

 61-------شودمیموقعیت و مقام که در آقایان پیدا)13دلیل

 62---------------------------------تولدتیبتر)14دلیل

ــه ي حا دثــــــــ

ــروز را  دیــــــــ

ــوان  ــی تــ نمــ

پاك کرد، ولـی  

ــوان آن  مــی ت

. را جبران کرد
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 66--------------------------------تنوع پرستی)15دلیل

 66-------------------------زیاده خواهی و حرص)16دلیل

 67--------------ترس از اشتباه و شکست و طالق)17دلیل

69----دگرگونی و تغییر نظر خودمان،ترس از تغییر)18ل دلی

 ورـدن نظـوض شـما از عـرخی از شـی که بـنگران)19دلیل

72-----------------------------------ي دیگري داریدعقیده

 73----------------------------گرفتاري فامیلی)20دلیل

 ه خاطرـخواهید ازدواج کنید بیـیاري از شما نمـبس)21دلیل

ه خاطرـبی بوده و یاـاطفو عیـروابط قبلی و این روابط یا احساس

75---------------------------------------ازدواج بوده است

ــبخت  خوشـــــــ

ــردي اســت   ف

ــرل  ــه کنتـــ کـــ

ــودش   ذهــن خ

. را دارد



...گیرد اگر با هـدف باشیمچقدر زندگی معنا می/ 8

 78---------------------------------------عشق)1دلیل

 88--------------------------------رشد و تکامل)2دلیل

 3دلیل(91-----------------------فیزیکی و روانیسالمت

 ه رشد و تکامل مرتبطـئله خوشبختی است که بـمس)4دلیل

93--------------------------------------------------است

 انوادهـراي اینکه بخواهند خـکنند بها ازدواج میآدم)5دلیل

95-------------------------------------------هندتشکیل بد

 (احتیاج )6دلیلNeed(--------------------------------97

 101---------------------------------جهت و هدف)7دلیل

چگونه انتخاب کنند وها ازدواج میچرا آدم
3فصل 78درستی باید داشته باشند؟ 

ــه   ــالم ن آدم س

طلـــــب کـــــار 

ــه   ــت نـــ اســـ

ــه   ــدهکار بلکـ بـ

بــــی حســــاب 

.است
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 104--------دار شدنکنیم به خاطر بچهما ازدواج می)8دلیل

 105-------------------------------ظاهر و زیبایی)9دلیل

 بازندهکهنـراي ایـکنیم بیـا ازدواج مـبسیاري از م)10دلیل

106--------------------برنده باشیم و پیش برویمبلکهنباشیم 

 شاد)11دلیل109-----------و کیفظي و عزت و رضایت و ح

 کنید کهیـازدواج مدلیلنـما به ایـیاري از شـبس)12دلیل

111-------------------نیدپیدا کرا شوید و مانند خودتان کسی

 113------------------------------انتظار خانواده)13دلیل

 114----------------------------قرارداد اجتماعی)14دلیل

 115----------ست که از دو حق استفاده کنیماقرار )15دلیل

روزي کـــــــــه 

بخواهید مـردم  

شــما را بیشــتر 

و بهتر از آنچـه  

ــد  هســتید بدانن

ــد، از  و بپذیرنـ

.آییدپا در می



...گیرد اگر با هـدف باشیمچقدر زندگی معنا می/ 10

116---------اریخ متأسفانه ازدواج هدف بوده استدر طول ت

116----------------------------------------بیماري روانی

117------خصیتـالل شـی و اختــاري روانـبیم)دلیل اول

118--------------------------اعتیاد و وابستگی)دلیل دوم

124--------------------------جدایی و تنهایی)دلیل سوم

ی وـی، روانـاي نیازهاي فیزیکـوانی در ارضـنات)دلیل چهارم

127-----------------------------------------------اجتماعی

130----------------------------می و گیجیگُ)دلیل پنجم

131------------------------------داشتن بچه)دلیل ششم

ازدواج نامناسب و انتخاب موجب که به چند نکتهاشاره
4فصل 116.شودمینادرست

عشــــــق را در 

هشــت ســالِ  

نخست زندگی 

. کودك بکارید
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ادت و بعد احساسِـابت، حسـها رقوادهـانـدر خ)دلیل هفتم

اـاط بـارتبرفتاري در ـاس گـا احسـرمت نفس و یـو حقارتـح

133-------------------------------------------نفسحرمت

135---------------------------فشار خانواده)دلیل هشتم

136-----------------------------فشار اجتماعی)دلیل نهم

ائلـمسوردـد اخالقی است که در ما بایـفشار و ی)دلیل دهم

137-----------------------------مذهبی و جنسی وجود دارد

138--------------------------توهم و توقع)دلیل یازدهم

139--------------------هوس و میل جنسی)دلیل دوازدهم

تقلید و تلقین )دلیل سیزدهم(Imitate)-----------------141

143--------به شمادیگر فردي شدیدعالقه)دلیل چهاردهم

144----------------------------------فرار)دلیل پانزدهم

مدرســـه بایـــد  
ــودك   ــه کـــ بـــ
امکــــان رشــــد 
بدهـد نــه ایــن  
ــه بـــراي او   کـ
جهت و هدف 
مشــــــــخص و  

. معین کند



...گیرد اگر با هـدف باشیمچقدر زندگی معنا می/ 12

145--------------------------انتقام گرفتن)دلیل شانزدهم

146------------------------بازي و حقه بازي)دلیل هفدهم

149------------------------هاي بدهکارآدم)دلیل هجدهم

150-----------استتنها الگوي زندگی ازدواج)دلیل نوزدهم

ماجراجویی)دلیل بیستم(Adventurous)-----------------151

همهگویند کهردم خیلی راحت و آسوده میـه مـرف کـاین ح

154---------------خواندیـبا واقعیات نماصالً،گیرندیـطالق م

155----------------کردندها را پنهان میمردم طالق،در گذشته

ــادري  مـــــــــــ

ــی توانــد بــه  م

ــد ــود فرزنــ خــ

ســالمتی بدهــد 

،کـــه نخســـت 

خود را دوست 

.داشته باشد
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یـیکاز هم را اوت ـی متفــرتبط ولـه پدیده مـردم سـیاري از مــبس

158-----------------------------------------------دانندمی

 ازدواج)Marriage(------------------------------------158

 نظام خویشاوندي)Kinship(-----------------------------158

159----------------------------------------------خانواده

159-----------داشته استدر طول تاریخ فقط یک نفر حق طالق

160-----------ج هدفی بوده اجتماعی، مذهبیادر طول تاریخ ازدو

پیدا کردهرديـی و فـیاري از کارها جنبه خصوصـامروزه ازدواج و بس

160---------------------------------------------------است

ثلردم در گذشته م162--------------------------اندهم بودهم

165--------------------در گذشته ازدواج یک مخلوط بوده است

فـــرد بـــا تنبیـــه   

شـود  تربیت نمی

بلکه پنهان کـار و  

. گو می شوددروغ



...گیرد اگر با هـدف باشیمچقدر زندگی معنا می/ 14

ولی دری بودهـادت و وابستگـاد، عـر مبناي اعتیـوامع بـدر گذشته ج

166-----رسیدندي استقالل و همبستگیجوامع امروزه مردم به مرحله

در حال ولیال در زندگی زناشویی بودندـته بیست سـردم در گذشـم

168------------------هستندشصت سال در زندگی زناشوییحاضر

168------------------------------------------هاتعداد بچه

171--------------------!ها یک بدن بیشتر نداشتنددر گذشته آدم

173-----ي طالقاهش فشار خانواده، جامعه و مذهب روي مسئلهک

174---------واج، سرنوشت استدکردیم که ازبسیاري از ما فکر می

 از غلط و بد و اشتباه ـات ازدواج از آغـیاري از اوقـبس)1مورد

181----------------------------------------بوده استبزرگی

ریشه ي اصلی
دروغ

ترس است
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 برآورده شدن نیازهاي فیزیکی و روانی و اجتماعی به)2مورد

فرد را بر همیـنیازهاي واقعآن ه عدم ارضاي ـساسی کصورت ا

182------------------------------(Satisfaction Needs)ریزد می

 183-------------------------------------خیانت)3مورد

 190-----------------------بیماري روانی و فیزیکی)4مورد

 195---------------------به دو موضوع مرتبط است)5مورد

1 ( مشکل ارتباط)Communication(----------------------195

2 (196--------------------مشکل طرح مسئله و حل مسئله

 ووضوعات مهمـت در مـماسـهاي شقـوافـدم تـع)6مورد

201------------------------------------------------اساسی

شــــرط بهتــــر  
ــن   ــدن ایــ شــ
است کـه آگـاه   
ــیم و  باشـــــــــ
بپــــذیریم کــــه 

. نمی دانیم



...گیرد اگر با هـدف باشیمچقدر زندگی معنا می/ 16

 ه ـتوانند بفهمند کیـتر مردمان دنیاي امروز مـبیش) 7مورد

و دـی مانع رشـه کسـت کـی نداشـعنا و مفهومـته مـدر گذش

202----------------قرار بگیردسر راه شما یا شود و شماتکامل

 ندگی را از دستود از زـی و مقصـدف، معنـجهت، ه)8مورد

203-------------------------------------------------بدهیم

 204-------------------------------امنیت و آزادي)9مورد

 وقتی است که ما در زندگی معتقدیم زندگی زناشویی)10مورد

205---------------باشدمثل همراهباید با داشتن فرزند و تولید

 ودهـر بـی و صمیمیت و اگـدن مهر، دوستـام شـتم)11مورد

206--------------------------------------------------عشق

 207-------------------------------روابط جنسی)12مورد

برخی از مـردم  
تصور می کننـد  
ــص   ــه متخصـ کـ
همـــــه چیــــــز  

.هستند
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 رهنگی، مذهبیـاز نظر فهـچانوادگی ـات خـاختالف)31مورد

هـی و کینـچه به خاطر دشمنو ها انوادهـتباهات خـو اقامت و اش

209---------------------------------و انتقام و تسویه حساب

 211-----------------------جدا شدن زن و شوهر)14مورد

 213-------------هستیمما اصوال انسان ناسازگاري)15مورد

 واعتنابیشوید کهیـرو مهـوجودي روبـا مـما بـش)16مورد

پیداتفاوتییـببت به شماـنسو ت ـاهمیت اسیـوجه و بـتیـب

216---------------------------------------------کرده است

 219--------------و ناراضی بودنخشمگین، طلبکار-1مورد

پــــدر و ،مــــن
ــادري را  مـــــــ
ســــــــــــتایش 
می کنم کـه بـه   
فرزند خـود بـه   
عنــــوان یــــک 
نعمـــــــــت و  
مسئولیت نگاه 

. می کنند



...گیرد اگر با هـدف باشیمچقدر زندگی معنا می/ 18

 222-------------------------------------نادانی- 2مورد

 223--------------هابینانه به موضوعنگاه غیرواقع- 3مورد

 226----------------------------دخالت اطرافیان- 4مورد

 229--------------هاي زندگیو دگرگونیها بحران-5مورد

 234-----خواهند تسویه حساب کنندکسانی که می-6مورد

 236-------------------خوریمبرخی از ما گول می- 7مورد

 240-------بندوبارمقدار بییکموجوداتی هوسی و- 8مورد

 وانی ــجندمعتقدـاًوصـه مخصـکهستند یـانـکس- 9مورد

خواهممن دیگر میگویند یـماند یا دنیا را تجربه نکردهاند،نکرده

241----------------------------خودم باشمبعد براياز این به

بودن پولدار

مهم نیست

.باید فقیر نبود
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 ودمان ـخودنـی بـخالدفعه متوجهبعد از مدتی یک-10مورد

242----استجديیک مسئلهکه خالی بودنشویم در حالیمی

 ما ستایش و تعریفـی از شـخواهد که کسدلتان می- 11مورد

243--------------------------------------------------کند

 پیدا کنید و ادي ـا اعتیـیادتی ـنید عواـتیـشما م- 12مورد

243---کنندکسانی باشند که بتوانند اعتیادات شما را برآورده

 244-------------------------------هارفتن بچه-13مورد

 245--------------------------------------سن- 14مورد

 246----------------------داشتن و نداشتن پول- 15مورد

 247--------------------------------خودآزاري- 16مورد

چشـــــمی کـــــه 
مـــدام بـــراي  
ــت  دریافــــــــ
ــه   ــک، بـــ کمـــ
ــاه  دیگـــران نگـ
ــد،  ــی کنــــ مــــ
ــور  عاقبـــت کـ

. خواهد شد



...گیرد اگر با هـدف باشیمچقدر زندگی معنا می/ 20

 براي بسیاري از ما طالق، الگوي زندگی!تعجب نکنید- 17مورد

248-------------------------------------------------است

 251--)نیازمندي و نگرانی،ناتوانی،نادانی(نحسنِوچهار ن)1مورد

 ـی بـی خیلـرایط خیلـها با شبیشتر آدم)2موردبه زندگید

252-----------------------------------اندها ماندهبچهخاطر

 255--------فشار خانواده، جامعه و باورهاي مذهبی)3مورد

 257-خانواده و اجتماعاز طرد شدنوترس، تنهایی)4مورد

 (اعتماد به نفس منفی)5موردConfidence-SelfNegative(--259

 (حرمت نفس )6موردEsteem-Self(---------------------260

ــا درد دل  بـــــ
ــکلی  ــیچ مشـ هـ
حـــل نخواهـــد  

. شد
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 261------------------------------هراس از اشتباه)7مورد

 262-----------------------------------شکست)8مورد

 264--------------------------------حرف مردم )9مورد

 267---------------------------------خودآزاري)10مورد

 268-------------احساس حقارت و احساس پستی)11مورد

 269------------------سه ترس طبیعی در انسان)12مورد

 کنیم که آینده بدي در انتظارا فکر میـیاري از مـبس)13مورد

271-------------------------------------------------ماست

انسان مخلـوق  
خـــدا و خـــالق  

. خویش است


