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چکیده کتاب
کتاب هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر ،اثری نوشته ویلیام گلسر است که نخستین بار در سال  2007منتشر شد.
روانپزشک معروف و متخصص روابط انسانی به همراه همسر خود ،کارلین ،با به کارگیری روشها و ایدههای معرفیشده در
کتاب «تئوری انتخاب» ،راهنمایی جامع و کاربردی را برای رسیدن به ازدواجی پایدار ،رضایتبخش و موفق به مخاطبین خود
ارائه میکند .گلسر و کارلین در این کتاب به ماجرای واقعی هشت زوج درگیر در مشکالت میپردازند و راه حلهایی ساده و
مؤثر را برای غلبه بر این موانع ارائه میکنند.
نگارندهها در مقدمه کتاب مینویسند:
«اساســا همــه ازدواج میکنیــم .نســل بشــر قرنهــای متمــادی در سراســر جهــان ازدواج
کــرده اســت و شــواهد و مــدارک حاکــی از منصــرف شــدنش از ازدواج نیــز وجــود
نــدارد .بســیاری از مــا طــاق میگیریــم و دوبــاره ازدواج میکنیــم .برخــی چندیــن
بــار ازدواج میکننــد .افــراد مجــرد مشــتاق ازدواجنــد و افــراد متاهــل در آرزوی آزادی.
امــا آنهــا هــم پــس از مدتــی آزادی دوبــاره ازدواج میکننــد ،حتــی اگــر ازدواج و
زندگــی زناشــویی آن چیــزی نباشــد کــه واقعــا بــه دنبالــش هســتند».

هشــت درس بــر مولفههــای اصلــی ازدواجهــای خشــنود ،ازدواجهــای ناخشــنود و شناســایی تفــاوت بیــن ایــن دو نــوع
زندگــی مشــترک تاکیــد میکنــد .ازدواجــی کــه از مســیر خشــنودی منحــرف شــده اســت ،هنــوز میتوانــد بــا انجــام
برخــی اقدامــات کوچــک بهبــود یابــد و مســیر خشــنودی را طــی کنــد .کلیــد ایــن کار آن اســت کــه دریابیــم چــه اقداماتــی
امکانپذیــر اســت و از اقدامــات اجبــاری و توســل بــه زور اجتنــاب کنیــم .هشــت درس بــا ایــن واقعیــت اساســی آغــاز
میشــود کــه:
«شــما فقــط میتوانیــد خودتــان را تغییــر دهیــد .شــما نمیتوانیــد همســرتان را تغییــر
دهیــد .هــر چــه بیشتــر بــرای تغییــر دادن همســرتان تمرکــز کنیــد ،رنــج و ناراحتــی
بیشتــری نصیبتــان خواهــد شــد».

ایــن کتــاب ،اثــری روشــن ،منقــح ،صریــح و بســیار قابــل فهــم اســت .پرداختــن بــه مفاهیــم نیــازی بــه کلمــات و توضیحات
بســیار نــدارد و راه حلهایــی ســاده و قابــل دســترس ارائــه میکنــد .بنابرایــن« ،ظلــم بــر خویــش کنــد هــر کــه نخوانــد
مــا را».

