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مقدمه

سنگ بنای نهاد خانواده در ازدواج گذاشته می شود و ما از دیرباز معتقد بوده ایم که:

تا ثُریا می رود دیوار َکج           ِخشِت اول چون نَهد معمار کج 

ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنيا آمده ایم هيچ گونه اختياری نداشته ایم اما 

می توانيم معمار خانواده آینده خود باشيم. روانشناسان معتقدند زوجينی که در زندگی 

دچار مشکل می شوند، یا در انتخاب )همسرگزینی( دچار غفلت و خطا شده اند یا در روش 

زندگی. لذا متنی که در دست دارید سعی نموده است در حد توان به این دو مقوله مهم 

بپردازد. متن حاضر به ما می آموزد آنچه را که دوست داریم به دست آوریم و گرنه مجبور 

خواهيم بود تا آخر عمر آنچه را که به دست آورده ایم دوست داشته باشيم. لـذا مطالعه 

این نوشتار به همه روانشناسان، مشاوران و دانشجویان و اساتيد این رشته که با مسائل 

زناشویی سروکار دارند توصيه می گردد. مطالعه متن حاضر برای عامه مردم و همه افرادی 

که به دنبال ارتقاء سطح سواِد زندگی هستند، سودمند خواهد بود. مطالعه ی متن حاضر 

برای همه ی مردم به خصوص آنهائيکه مشاور و روانشناس خصوصی در دسترشان نيست 

و یا به دالیلی برای آنها امکان پذیر نيست، سودمند خواهد بود. در پایان برای تاکيد بر 

گران بها بودِن بينشی که از مطالعه این کتاب به دست می آید بایدگفت: ظلم به خویش 

ُکند هرکس نخوانَد ما را.

																																																																																																																																																						

																																																									مهران	صدرائی	فر

																																																											مدرس	دانشگاه	وکارشناس	ارشد	مشاوره	خانواده



	اهلل	الیُغّیُر	ما	بَِقوٍم	َحّتی	یَُغّیروا	ما	بِأنُفِسِهم،	 	اِنَّ

همانا خداوند حاِل هيچ قومی را تغيير نمی دهد َمگر اینکه خوِد آنان،  حاِل 

خویش را تغيير دهند.
       سوره رعد، آیه ۱۱
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ضرورت آموزش پیش از ازدواج و مهارت های زندگی

ای انسان، هرگز آنچه را که بدان علم و اطمینان نداری دنبال مکن.

        سوره اسرا، آیه 36


