
5/فهرست

1فصل تعریف خانواده و شناخت انسان        

 احتیاج و نیاز(Need)-------------------------------------15

15-------------------------------------نهاد مذهب و خانواده

17--------------------------------دو موضوع مرتبط به خانواده

 ازدواج(Married)-----------------------------------------17

 نظام خویشاوندي(kinship and Family)---------------------18

اي خانواده هسته(Nuclear Family)------------------------20

20---------------------------ايي هستهمزایا و امتیازات خانواده

 اگر پدر و مادر از شما بخواهند با شما زندگی کنند چه اتفاقی خواهد
22-----------------------------------------------------افتاد؟

22-----------------------------ایمامروزه ما به دو نتیجه رسیده

2باید در زندگی زناشویی                                                                فصل 25

 کنندیـی مـه زندگـکیردمـده هستند و مـه زنــردمی کـم) 1باید

(They Have Life) (They are Surviving)--------------------25

ــات ،  ایـــن توهمـ
تصــــــــــــــورات 
بیمارگونه ما است 
کــه از کــودکی بــه   
جاي این که متوجه 
خودمــــان باشــــیم، 
ــه قضــاوت و   متوج
نظر دیگران بـودیم  
و این دیگرانند کـه  
سبب شـده مـا بـه    
صـــــورت چشـــــم 
زندگی کنیم و همه 
ــا   ــیم و تنهـ را ببینـ
ــز    ــه هرگـ ــی کـ کسـ

بینیم و بـه آن  نمی
دهیم اهمیت نمی

ــت  ــان اســ خودمــ
بـا وجـود   زیرا چشم 

ایــن کــه همــه چیــز 
ــی ــا را مـ ــد تنهـ بینـ

ــه در  موجــودي را ک
ــی ــان نمـ ــد جهـ بینـ
.خودش است
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م کـودکانمان ــه نگذاریـیـکی از بـدترین کارها در زنـدگـی ایـن است ک

26-----------------------------------------------کودکی کنند

27---------------------------------------پیدا کردن خودمان

 ته باشیم و همچنینـدنیایی هستیم کـه بـاید بـا افـراد رابطه داشمـا در

27------------------------------------------دو نوع رابطه داریم

ر رقابت ـی بـاري و رابطه مبتنـکـرابطه مبتنی بـر هم(Competition)و

28-------------------------------------------(Conflict)ستیز 

29-------جنگیدخواهید زنده باشید، میبرخی از شما در حالی که می

30---و بجنگیدباشیدزندگی کنید نه فقط زندهاید تا شما ازدواج کرده

 31-----------------------------------شناخت خودمان) 2باید

32-------------------------------شناخت از خودم دو معنا دارد

 34-------------------------راهرو و داالنی به اسم کودکی) 3باید

سالگی رسیده18سالگی و یا 8ه ـهیچ کـدام از مـا نیستیم کـه سـالم ب

34----------------------------------------نتیجه چیست؟. باشیم

36----------------------------------باید دو کار را انجام دهیم

هاي روانـی را متوقفونریزيـهاي کـودکی مـرهم بگذاریم و خروي زخم

36-----------------------------------------------------کنیم

ــه   ــایی کـــ آدمهـــ
ــی ــد نمـــ خواهنـــ

اشــــتباه کننــــد و 
ــد  شکســت بخورن
احتمـــــاالً هـــــیچ 
کاري نباید بکننـد  
ــی   ــت حت آن وق
،نبایــد راه برونــد

بــراي ایــن کــه   
توانـــد  آدم مـــی 

ــورد و  ــین بخـ زمـ
ــا  ــا بـ ایـــن آدمهـ
ــین خـــوردن   زمـ
ــر   ــین گیــــ زمــــ

.شوندمی
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37-----------------------------------------عقل و خردگرایی

 38-----روابط گذشتهي درها به روي پایان دادن و بستن همه) 4باید

 41----------------------------------کاال و شیئ بودن) 5باید

شود معتقدیم ـه همیشه بـا ما شُده و مـیـرخورد غلطی کـبـه دلیل بـ
41------------------------------------که انسان کاال و شیئ است

ه چاق ـاین اسـت کوگیریدا میـدهید یهایی میی اوقـات شما پیامـگاه

43------------------------------------------!شدي یا الغر شدي

44-------------------.شان مشکل دارندبعضی از زنان با سن و سال

 45----------------افراد باید به عنوان هدف باشند نه وسیله) 6باید

 ود ما تعهدـد وجـدرص100کنیم کـه ما در دنیایی زندگـی مـی) 7باید

47------------------------------------------------------است

 اس داشته ـه او حس و احسـت بـبـه نسـد کـد کوشش کنیـایـب) 8باید

49-----------------------------------------------------باشید

 راحت و آسـوده باشید و به راحتیت با همسرتـان ـرار اسـشما ق) 9باید

52------------------------------------------------حرف بزنید

52-----------------)مصلحت آمیزمانند دروغ(هاي بیمارگونه حرف

ــخن   ــی س وقت
از اضــطراب 
اســــت ، آن 
زمانی اسـت  
کــــــه خطــــــر 
واقعــــــــــــی 
نیست، بلکـه  

وخیــــــــــالی
. ذهنی است
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53---شما شده و زنگ زدهاید و بعد مادر شما دلتنگ شما از اداره آمده

 54-------------------ها و احتیاجاتبازگو کردن خواسته) 10باید

 55-----------مسئولیت تمام و کمال زندگی را باید بپذیرید) 11باید

56------------------------------دهدشوهرم به من خرجی نمی

 56--------------------------------پذیرش نقاط ضعف) 12باید

57---------شد؟صحبتیاگر در یک میهمانی درباره مدرك تحصیلی

 او تخریبضعف همسرشان را به عنوان ابزاري برايمتأسفانه برخی نقاط

57--------------------------------------------کننداستفاده می

 59---------------------------------وگو و ارتباطگفت) 13باید

ن زن و شوهر باید ـاط صمیمی بیـی که در صمیمیت و یـک ارتبـشرایط

60-------------------------------------------وجود داشته باشد

 گیريفرایند تصمیم) 14باید(Process of Decision Making)---64

 65-----------------------------------پول دادنمثالی در مورد

وجه داشتهـه تـه سه نکتــر بــه دو نفـن است کـگیري ایمعناي تصمیم

65-----------------------------------------------------باشند

مــــا در دنیــــایی 
زنــــــــــــــــدگی 

ــا  مــی ــیم کــه ت کن
ــه در   ــادامی کـ مـ
ایـــــن عــــــالم  
ــوانین  هســتیم ق
مــادي حــاکم انــد 
و هیچ راهی جـز  
رعایــــت آنهــــا 

. نیست
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68-اگر یکی تصمیم بگیرد و دیگري فقط انجام دهد دو عیب وجود دارد

70------------------------باید موج بزندموردي که 3مادر خانه

 71--------------------------------------------پول) 15باید

 بخشش ) 16باید(Forgive)-------------------------------80

80------------------اصالً با گذشت، تحمل و فداکاري موافق نیستم

82------موضوع بخشش را با گذشت و تحمل و فداکاري اشتباه نکنید

 83----------------------همسر شما نفر اول در دنیاست) 17باید

 85------------------------------قدردانی و قدرشناسی) 18باید

 86-------------------------------------تنظیم روابط) 19باید

 87------------------------کنترل، اداره کردن و انضباط) 20باید

 87--------------------------------------وظیفه داریدسهشما

 88---------------به همسرتاندادن حس و احساس خوب ) 21باید

 90---------------------------------با هم رشد کردن) 22باید

 93--------------------------------فهمیدن همسرتان) 23باید

 95-----------------------------------ظاهر و زیبایی) 24باید

از مـــا بســـیاري
مردمان مهربـانی  
نیستیم و محبـت  

ــتی،  و دوســــــــ
عشــــــــــــــق و 
صمیمیت بـراي  
ما اصـل اسـاس   
نیســــت بلکــــه  
ــت را  محبــــــــــ
بهتـــرین کـــاالیی 

ــه در مــی ــیم ک بین
بـــــازار عرضـــــه 

ــی ــودمـــــ . شـــــ
بنابراین همیشـه  
به دنبال داشتن 
ــردن  ــره کـ و ذخیـ

. آن هستیم
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 98----------------من و شما همیشه با هم اختالف داریم) 25باید

3نباید در زندگی زناشویی                                                              فصل 25

 101------------»انصاف«و » عدالت«، »محبت« ، »قدرت«-1نباید

که قدرت وارد هر سیستم و سازمانیبه مجرد اینما در دنیایی هستیم که

101----------رودمیشود نه تنها محبت، بلکه عدالت و انصاف هم از بین

102-----------------------------------برابري و نبودن تبعیض

هستر چهـما در دنیایی هستیم که فرمانبرداري و اطاعت جایی ندارد، ه

102---------------------------------------------همکاري است

103--سیستم در زندگی زناشویی نداریمبما چیزي به اسم سلسله مرات

 دائماً در حال قضاوتیم -2نباید)judgment(-----------------103

 و تنبل ی تفاوتـبسیاري از زن و شوهرها تخیلی، تماشاچی، ب-3نباید

107---------------------------------------------------هستند

 108-------تان هرگز همسرتان را به طمع نیندازیددر زندگی-4نباید

 110----------------------------------ظنشک و سوء-5نباید

زنــــدانبان از « 
زنـــــــــــــدانی، 

تــــــر زنــــــدانی
و » اســـــــــت  

ــوهم   ــور و ت تص
کنترل دیگران ، 
ــیش   ــالی بــ خیــ

چنــین . نیســت
ــا   ــرادي بـــ افـــ

ــربه ــاي ضـــ هـــ
شــــــــــــــدید و 

ــیب ــاي آســ هــ
فــراوان بــاالخره 
از خواب ظاهراً
خــــوش ولـــــی  
کـــامالً کـــابوس  
ــد   ــدار خواهنـ بیـ

.شد
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 113--------------------------------خشم و عصبانیت-6نباید

 منتظر  و متوقع بودن-7نباید)Expectation(---------------115

116--------------------------مردم دنیا از نظر روانی چهار نوعند

 118------------)نارضایتی(برخی از ما اصال ناراضی هستیم -8نباید

 حساسیت -9نباید)Sensative(---------------------------119

 ورد ــرخـان بـوادث جهـا حــوه بـه شیـه ســـان بـز انسـمغ-10نباید

120---------------------------------------------------کندمی

120----------------------------------انعکاسی، واکنش و پاسخ

 122----------------------------------دادگاه درونی-11نباید

گیرید کـهار، نتیجه میــه در آخرِ کـزنید کآنقـدر بـا خودتان حـرف می

122-------------------------------------چقدر همسرتان بد است

122------------------توانید خودتان را گول بزنیدراحتی میشما به

دیگران صحبت کنیدشما حق ندارید با خودتان درباره 123---ي کارِ بد

 124--------------------------------دادگاه خصوصی-12نباید

ــد کوشــش کنی
راهمســـرتان

بفهمید و بعـد  
ایــــن کــــه از

فهمیدیـــــــــد 
. بپذیرید
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گزارشی را به مادر یا خواهر و یا دوستانتانـر روز صبحـرخی از شما هـب

124--------------------------------------------------دهیدمی

 شان زناشوییاره زندگیـق ندارد دربـوهري حـهیچ زن و ش-13نباید

125------------------ت، هیچ حرفی بزنندقبا هیچ کس، هیچ و

125---------------------------!دل کردن خوب استنگویید درد

 128------------------------------------لشگرکشی-14نباید

 130---------------------------جدایی و فاصله گرفتن-15نباید

 131------------------------------خاطر آسوده کردن-16نباید

 133------------------------------تقسیمِ کاملِ کارها-17نباید

 مسئله مثلث -18نباید)Triangulation(--------------------134

 ائتالف -19نباید)Coalition(-----------------------------136

به اگهان پسرـه نـراوان است این است کـیکی از مواردي که در جامعه ف

136------------------------------کندگرایش شدیدي پیدا میمادر

 137-------------------------------بدو قوانینقواعد-20نباید

 138---------------------------عادات و اعتیادات مضر-21نباید

ــه ــا همـ ي مـ
ــده اي پرنـــــ

ــتیم در  هســـ
ــرواز،  حــال پ

کــــــــه روزي
پرهایمــان را 
ــتیم  بســـــــــ
ــئن  مطمـــــــ
باشید سقوط

.کنیممی
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 139----------------نه پدر همسرتان باشید و نه مادرش-22نباید

 140-------------------------------کاري نکنیدپنهان-23نباید

 روابط غیرکارکردي-24نباید)CommunicationDysfunctional(141

1-141---------------------------------ارزشماهمیت ندارم، بی

2-سرزنش کننده هستید(Blam)--------------------------141

3- در آقایان فراوان است(Computing)----------------------142

4- پرت و پال گفتن(Distracting)--------------------------142

 143---------------------------------ي جنسیرابطه-25نباید

143------!هاي جنسی را تعطیل نکنید و کمک بگیرید نه از همسایهرابطه

ــن  ــاه ذهـــ گـــ
مانند یـک دزد  

کنـد،  عمل مـی 
ــت و  وقــــــــ
انــرژي مــا را  

.دزددمی


