
ازدواج موفق یک  مهم برای    ی ها نکته   

،  اندکرده؛ نیاکان ما ازدواج کرده بودند، والدین ما ازدواج کنندیممردم در سراسر دنیا ازدواج اغلب 

با بیان چند نکته  میخواه یم. ما در این مقاله کنند ازدواج است ممکن زینهم  ما یهابچههمچنین 

ی نسبت  ربیشت یهاوجهبه شما فرصت بدهیم که بنشینید و فکر کنید و تشخیص بدهید که ازدواج 

  در باره ییها نکته میخواه یمما  د وازدواج ارزش بسیار واالیی دار. دارد دیآ یمکه به چشم  به آن چه

م. گوییبه شما ب  یک ازدواج موفق  

 

یک شانس است! ازدواج موفق    

از زندگی است که به شانس و بخت ما وابسته است، چنانچه   یامرحله، ازدواج میکنیماکثر ما فکر 

باشیم، ازدواج موفقی داریم. اگر هم شانس با ما یار نباشد، یا باید با مشکالت زیاد   شانسخوش

ولی، چنانچه قدری هوشمند  .  را با طالق پایان دهیم اشپروندهنرم کنیم و یا  وپنجهدست دائماً

و   ترآماده یارابطهدر زندگی مشترک، بلکه در هر  تنهانه میتوانیمیادگیری،  ٔ  رندهیپذباشیم و 

. که مایلیم ترسیم کنیم یاگونهبهباشیم و مسیر ارتباطمان را    رگذاریتأثوارد شویم،  تریاحرفه  

 

ازدواج آن در    ر ی ناپذ یی جدا زن و جنبه     

وجود ندارد. از   ییجویبرترهیچ جای حقارت یا   نی؛ بنابرااز زندگی انسان است ریناپذییجدازن جنبه 

مرد و زن طبیعی است که متفاوت باشند. اما مسئله مهم این است که  ، لحاظ فیزیکی و عاطفی

ازدواج  ))مطلوب یعنی  موفق و ازنظر شکسپیر ازدواج .رسدینم هیچ یک بدون دیگری به کمال 

نگی خانواده هر زن هندو، حفظ آرامش و هماه((. جالب است بدانید در هند، وظیفه  راستین یهاذهن

 تواندیمیک زن هندو نیست بلکه  فهی وظو مدیریت صحیح روابط اجتماعی است. البته که این فقط 

وظیفه و یا توانایی هر زنی در اطراف جهان باشد. هنگامی که زن به کاشتن عشق، محبت و حس  

خانوادگی را که روابط   شودیم، به قدرت و نیرویی مبدل پردازدیمقوی حمایت از تمام خانواده 



. وجود زن و قدرت کندیمو از قطع هرگونه روابط عاطفی بین افراد خانواده جلوگیری  کندیمتقدیس 

. مؤثر استیک پیوند یا ازدواج موفق بسیار  وجودآمدنبهاو در   

 

   موفقیت در ازدواج و اهمیت آن 

برای من بسیار جالب   برای ازدواج است. فرد مناسبیک  داکردنیپاز  ترمهمموفقیت در ازدواج خیلی 

 محضبهدر مورد پیداکردن زوج و یا زوجه مناسب و روشن شدن یک جرقه  دائماًاست که جوانان 

جنسی اشتباه   یهاتی جذابو عشق را با حواس فیزیکی و یا  کنندیمصحبت  شانمربوطهدیدن طرف 

 هکالبته . یک فرد مناسب است داکردنی پاز  ترمهمیک ازدواج موفق بسیار  کهیدرحال رندیگیم

: یک آدم درست گفتیممرد عاقلی بود که  .شودینم فقط در این دو عامل خالصه ازدواج موفق 

عشق نشوید بلکه با عشق  غرق در" یک آدم مناسب است. داکردنیپاز  ترمهمخیلی ، بودن در ازدواج

"حقیقی به پرواز در آیید و اوج گیرید  

 

 هدف از ازدواج و تالش برای موفق بودن آن 

نفسانی طرف دیگر.   یهاخواستهباشیم برای ارضای   یالهیوسهدف از ازدواج این نیست که فقط  

شان را در همراهی شکل ازدواج این است که زن و مرد هر دو بتوانند تعالی معنوی خود نی ترباشکوه

و در این راه از هیچ حمایت و تشویقی کوتاهی نکنند. در جوامع متمدن نیز  ندینما  دایپدیگر  با طرف

گذشته و   یهانسلکوچک به وجود آیند و  یهاجامعه شودیمازدواج نقش بنیادینی دارد، زیرا سبب 

آینده با یکدیگر ارتباط یابند. مطالبی که بیان کردیم به این معنا نیست که جوانان مزدوج   یهانسل

. شوندیمآگاهانه و متعهدانه ایجاد  یهاتالشنمونه کامل تعالی هستند. روابط متعالی از طریق 

خشش و ، و روند عشق، بکنونی را باید با تالش مداوم ادراک و آشتی یهاسوءتفاهمو  هایناسازگار

 دریافت، برطرف کرد. 



 ازدواج یعنی تعهد 

این نوع تعهد  مسلماًازدواج یعنی تعهد نسبت به زندگی، یعنی یک رابطه همیشگی و طوالنی.  

. عشق واقعی تمام این با خود غم دارد و لذت، رنج دارد و شادی و تلخی دارد و شیرینی درازمدت

. رسدیمپیروزی  و سرانجام به موفقیت شودیممسائل را دارد، تمام آن ها را متحمل   

 انتخاب همسر مناسب در موفقیت یک ازدواج 

به موفقیت ختم شود، باید مبتنی بر هماهنگی   معناتمامبهاست تداوم یابد و  اگر یک ازدواج قرار 

از  ترمهممل خارجی بستگی ندارد. ماهیت و اخالق یک انسان بسیار باشد. این هماهنگی فقط به عوا

یک ازدواج نیز بسیار مناسب است اما  تیدر موفق همسر مناسبانتخاب یک  ظاهر بیرونی اوست.

از  ترمهمموفقیت در ازدواج خیلی  که گفته شد این موضوع را هم فراموش نکنید که  طورهمان

جوزف فورت نیوتن یکی از مردان عاقل در زمان خود  برای ازدواج است. فرد مناسبیک  داکردنیپ

ازدواج   مردهازنان دنیا کسانی نیستند که با بهترین  نی ترخوشبخت: دی گویمجمله زیبایی دارد که 

. سازدیمبهترین افراد را  شوهرانشانهستند که از   ییهاآن، بلکه کنندیم  

 زن و مرد = یک انسان کامل 

بدهند. به    را شکلبرای این آفریده است که بتوانند در کنار یکدیگر یک تمامیت خداوند زن و مرد را  

.  آفریده استمرد مکمل  یهایژگیوو زن را  هایژگیوهمین خاطر است که او مرد را با یک سلسله 

کامل نیستند. یکی از موضوعات مطرح شده در امروز این است که  ییتنها بههیچ یک از این دو 

خانه مشترک،   اگرچهقرارداد.  جمزدو یهابهیغرفراوانی هستند که باید آن ها را در زمره  یهازوج

. شوندیماز یکدیگر دورتر  روزروزبهماشین مشترک، میز مشترک دارند. اما در حقیقت   

     

ازدواج موفق   درک   ها تفاوت شناخت    

نیست بلکه توانایی پذیرفتن   هاتفاوت بردنانیازمازدواج، توانایی  یهایژگ یو  نیترمهمیکی از  

به  یطبع شوخباید گاهی با کمی  هاازدواجدر برخی از  تو ساختن زندگی آرام و شاد اس هاتفاوت



کنار  هاتفاوتبا  ترحتراعامل برای این که  نی ترمهماعتراف کرد و از کنارش گذشت.  هاتفاوت

پیش از انتخاب همسر و تشکیل خانواده، باید خود   بیاییم و آن ها را بپذیریم شناخت خودمان است.

را   هاقوتبه  هاضعفدر تبدیل  تانییتوانارا شناسایی کنید و  قوتتانرا بشناسید، نقاط ضعف و 

برای زندگی مشترک   شدنآمادهکمک کند تا در روند انتخاب همسر و  تواندیمبسنجید. این موضوع 

به دیدگاه متعادلی نسبت به خود   دیتوانیم قوتتانباشید. با لیست کردن نقاط ضعف و  ترموفق

بهبود روابط،  یهاراهبا او ازدواج کنید برای یافتن   دیخواه یمبهتر است با همکاری کسی که  برسید

و از   دیشناسیماحتمالی را در آستانه تشکیل خانواده  مشکالتبا انجام این کار، لیستی تهیه کنید. 

   .دیبریممیان 

که، به   شاءاهللانپرداختیم  یشناسروان کرانیب در این مقاله به توضیح بسیار مختصری از دریای 

چشمان و قلب شما بزرگواران خوش درخشیده و جذاب بوده باشد. مرکز مشاوره راز ماندگار با  

همکاری مشاوران روانشناس متخصص خود میتواند شما را در تمام زمینهها بخصوص مشاور 

 ازدواج و  موضوعاتی که به شما کمک کند یک ازدواج موفق را تجربه کنید راهنمایی کند. 
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