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را  خود  اندکی  که  هنگام  آن  و  بودیم  شده  محاصره  نیازها،  از  دایره ای  در  گشودیم،  چشم  که  زمانی  »  از 
شناختیم، دانستیم که چگونه انسان هایی با مهر و محبت، ما را در دامان پر عطوفت خود پروراندند تا بالنده 
شدیم، آنان حتی پیش از درخواست و تقاضای ما برای برآورده شدن نیازهایمان، هوشمندانه و دلسوزانه در 

تأمین آنها، با جان و دل کوشیدند تا مبادا رنج محرومیت و تلخی عاطفی را احساس کنیم. 
اکنون ما به جوانی و برومندی رسیدیم و آنان خسته از بار مسئولیت های زندگی، با دردها و رنج های خود 
مبارزه می کنند و همچنان چشمانشان نگران ما در زندگی است که حاضرند خود رنج بکشند ولی میان ما و 
رنج هایمان، مسافتی طوالنی فاصله باشد. اگرچه نمی توانیم حتی گوشه ای از زحماتشان را جبران کنیم، ولیکن 
لبخند سپاس ما را ارج می نهند و دل هایشان که به وسعت دریاست، شاد می شود، آری نام این عزیزاِن همیشه 

دلسوز، »پدر و مادر« است.

در مقایسه با سایر موجودات، انسان از نیازهای بیشتر، پیچیده تر و طوالنی تری برخوردار است؛ زیرا یک موجود 
هرچه نیازمندتر باشد و به همان نسبت فرایند رشد موجودی، طوالنی تر باشد، آن موجود نسبت به سایرین 

کامل تر است. بر این اساس، انسان، کامل ترین موجود جهان هستی است.
بخشی از نیازهای انسان، احتیاجات اولیه اوست که به آنها نیازهای زیستی، فیزیولوژیکی و حیاتی نیز گفته 
می شود. این دسته از نیازها عبارت اند از: نیاز به اکسیژن، آب، غذا، خواب، استراحت، مسکن و تأمین غرایز و نظایر 
آنها و بخش دیگر شامل نیازهای اساسی روانی است که اصطالحاً به آنها نیازهای ثانویه اطالق می شود1، نظیر نیاز 
به امنیت خاطر، تعلق، داد و ستد عاطفی، احترام و منزلت، فهم و درک متقابل، تکریم زیبایی و خودشکوفایی2.

تعلق، سر  و  امنیت  نظیر  ثانویه  نیازهای  از  و معدودی  اولیه  نیازهای  از  انسان، بخش عمده ای  تولد  بدو  از 
بر می آورند و به دنبال راهی برای تأمین آنها می باشند. نوزاد همان گونه که به اکسیژن، شیر مادر، آب، خواب، 
استراحت نیازمند است، با قرار گرفتن در آغوش مادر، احساس امنیت و آرامش می نماید، به محبت و عاطفه  
هم احتیاج دارد و هم آن را درک می کند و در صورت محرومیت از هر یک از آنها، گریه را سر می دهد و 
بدین وسیله ناراحتی و نارضایتی خود را ابراز می کند و در مواردی محروم شدن از برخی نیازها، زندگی طفل 

را دچار مخاطره می کند و ممکن است به مرگ او منجر شود. 

1. انگیزش و شخصیت، ص 101
2. مزلو این نیازها را به طور مبسوط بیان کرده است و در فصول بعدی همین کتاب به آنها بیشتر پرداخته خواهد شد.
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بنابراین از همان آغاز، نوزاد آدمی باید در کنار خویش از نعمت وجود مادر و پدری برخوردار باشد که عمیقاً 
او را دوست داشته باشند و به ویژه مادر نظیر یک پرستار در تمامی ساعات شبانه روز از او مراقبت نموده و 
نیازهای اولیه او را تأمین کند تا در سایة وجود مادر و پدر، کودک قادر به ادامة زندگی شود. لذا دست قدرتمند 
الهی و عشق به فرزند باعث می شود او را با مهر پرورند و خواب و آرامش خود را فدای او کنند تا او همچون 

نهالی نورسته، رشد کند، قد بکشد و با گذر از سال های زندگی و دوران رشد، جوانی برومند و رشید گردد.

با این مقدمه معلوم شد که کودک از همان ابتدا، نیاز به محیطی گرم، سالم و دوست داشتنی دارد که پایه های 
اصلی آن را مادر و پدر شکل می دهند تا در چنین شرایطی کودک ببالد و به بزرگی برسد. نام چنین محیطی، 

خانواده است. 
در نظر بسیاری از مردم، خانواده به منزلة واحد اجتماعی است که شامل یک زوج و فرزندانشان است که در 

خانه ای در کنار یکدیگر زندگی می کنند. 
»راجرز« می گوید: »خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می کند، دارای اعضایی 
است که وضعیت ها و نظام های مختلفی را در اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای وضعیت ها، افکار و 
ارتباطات خویشاوندی که مورد تأیید جامعه ای است که خانواده جزء الینفک آن است، ایفای نقش می کند1.« 

»ُمرداک« نیز در تعریف خانواده می نویسد:
»خانواده یک گروه اجتماعی است که اعضای آن به وسیلة دودمان، ازدواج یا فرزند خواندگی با یکدیگر پیوند 
برقرار می کنند و نیز کسانی که در زندگی با هم از تشریک مساعی در تأمین درآمد، اقتصاد، زندگی و نگهداری 

فرزندان برخوردار هستند2.« 
به این ترتیب، لطف و عنایت پروردگار به کودک این گونه است که حتی قبل از تولد و زمانی که او به صورت 
جنین در رحم مادر به سر می برد، عشق و عالقة بی نظیری در قلب مادر ایجاد می کند که بتواند دوران بارداری 
را که برهة دشواری از زندگی اوست، پشت سر بگذارد و سختی های این مرحله را با امید به تولد فرزند تحمل 

نماید و با دیدن او چشمانش روشنی یابد.
کارکردهای خانواده: این کارکردها را از چهار منظر یا رویکرد می توان مالحظه نمود3: 

الف( خانواده، ساختاری در برابر جامعه
برخی از جامعه شناسان نظیر »هایدی روزن باوم« خانواده را واحد بنیادی جامعه تلقی می کنند. در چنین 

رویکردی، رابطة خانواده و جامعه از جنبة ارگانیکی و کارکردی آن مورد توجه است. 
ب( خانواده، عامل انتقال فرهنگی 

در این رویکرد، خانواده به لحاظ ایجاد پیوندهایی میان نسل های مختلف قادر خواهد بود، میراث های فرهنگی 
خود را به نسل های بعدی منتقل کند.

1. دانش خانواده، ص 77
2. همان، ص 77ـ  78

3. همان، ص 78

تعریف و نقش خانواده
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ج( خانواده، عامل توسعه فرهنگی
هر فرهنگی، برای تداوم حیات خود، نیازمند نوعی توسعه و گسترش از طریق پیام ها، عناصر و مؤلفه های 
متنوع خویش است. خانواده، بستر مساعدی برای چنین منظوری است. زیرا ارتباط های فکری و فرهنگی میان 

اعضای خانواده، فرصت مساعدی برای چنین هدفی به ویژه توسعة فرهنگی پایدار، مهّیا می کند.
د( خانواده، عامل تکوین هویت

به  امتداد می یابد.  تا دورة جوانی،  نمایان می شود و  »هویت جویی«  با دورة نوجوانی پدیدة  هم زمان  تقریباً 
عقیدة برخی دانشمندان، تشکیل خانواده، به منزلة تکوین بخشی از هویت فرد است که با عنوان »هویت 

خانوادگی« آن را از سایر ابعاد هویت متمایز می کنیم.
»هویت خانوادگی« خانواده، اولین و اصیل ترین نهادی است که فرد را در فرایندی طوالنی تحت مراقبت و 
تربیت والدین قرار می دهد و در مقایسه با سایر نهادهای تربیتی، همچون مدرسه، جامعه، دانشگاه و نظایر آن، 

می تواند بیشترین و عمیق ترین تأثیرات را داشته باشد. 
در کنار هویت فردی، هویت خانوادگی نیز دارای تعریف و مفهوم مشخصی است. در حقیقت تشکیل خانواده به 
منزلة تکوین بخشی از هویت فردی است که با عنوان »هویت خانوادگی« آن را از سایر ابعاد هویت متمایز می کنیم1. 
منظور از هویت خانوادگی، »تبیین روابط کمی و کیفی فرد با خانواده، جایگاه و منزلت فرد و درک انتظار 

استقبال فرد و خانواده از یکدیگر است.«
بر این اساس، زمانی که جوانان بتوانند برای پرسش های ذیل، پاسخ روشنی بیابند، می توان گفت که هویت 

خانوادگی آنان تکوین یافته است. این پرسش ها عبارت اند از2: 
  جایگاه و موقعیت من در خانواده چیست؟

  نوع تعامل من با خانواده چگونه است؟
  آیا روابط متقابل من و خانواده، رضایت بخش است؟

  چه وظایفی در قبال خانواده ام دارم؟
  خانواده ام از من چه انتظاراتی دارند؟

  انتظارات من از خانواده چیست؟
  آیا انتظاراتم از خانواده در چارچوب منطقی قرار دارد؟

  آیا نسبت به خوبی ها، افتخارات و ارزش های خانواده ام، تصویر روشنی دارم؟
  آیا مادرم با عمل خود، ارزش ها و خوبی های خانواده ام را تداوم می بخشد؟

جمع بندی پاسخ های جوان نسبت به آنها، مبنایی برای تکوین هویت خانوادگی محسوب می شود.

سالمت خانواده
خانواده را از یک نظر می توان به پیکر انسانی تشبیه کرد که دارای یکپارچگی وحدت و هماهنگی بین اعضای 
مختلف است و هر عضوی در حالی که به انجام وظایف خویش اشتغال دارد، از نوعی ارتباط منظم و دقیق با 
سایر اعضا برخوردار است و همان گونه که سالمتی بدن وابسته به عملکرد دقیق یکایک اعضا است، در برابر 
تهدید بیماری ها و آسیب های جسمی مقاومت می کند و در صورتی که اختاللی در سیستم دفاعی بدن نباشد، 

1. جوان و بحران هویت 
2. همان، ص69
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1. یکصد و پنجاه موضوع از قرآن و احادیث، ص  350
2. اخالق نیکوماخوس، ج2، ص216

3. نهج البالغه، خطبة 157: 6ـ7

فرد قادر خواهد بود زندگی خویش را با سالمت تداوم بخشد. 
نیازهای  به  اعضای خانواده  و  افراد  تعریف کرد. چنانچه  نیز  را  با چنین مقدمه ای می توان سالمت خانواده 
زیستی و روانی یکدیگر آگاهی داشته و برای تأمین آنها بکوشند و در برابر تهدیدها و آسیب های بیرونی و 
درونی، خود را آماده و مجهز کنند و حتی بتوانند پیشگیری را بر درمان مقدم شمارند، در این صورت، خانوادة 
سالم تحقق می یابد. الزم به ذکر است که منظور از سالمت خانواده اعم از سالمت جسمی، روحی، اخالقی و 
فکری است، به گونه ای که در کارکردهای خانواده اختاللی به وجود نیاید و عالوه بر آن، یکایک اعضا، طول 

عمر مناسبی داشته باشند و به عبارت دیگر امید به زندگی در آنها افزایش یابد. 
برای روشن شدن مطلب، ذکر یک مثال بی مناسبت نیست. در یک خانواده، زمانی که همة افراد یعنی والدین 
و فرزندان، برنامة غذایی و زمان مناسب خواب و استراحت و به یاری یکدیگر شتافتن و سنگینی بار وظایف 
از آنها برداشتن را رعایت می کنند، کسی از پای نمی افتد و سالمت جسمانی اعضای خانواده حفظ می شود. 
به همین ترتیب، وقتی که آنها در زمینة نیازهای روحی و درونی یکدیگر، جدیت نمایند، سالمت روانی آنان 

تأمین می شود و در معرض ناهنجاری ها و آسیب های گوناگون قرار نخواهند گرفت.
نکتة قابل توجه در این موضوع، تالش ویژة فرزندان برای انجام خواسته های والدین و تأمین نیازمندی های 
آنان است. نوجوانان و جوانان با درک و آگاهی از یک عمر زحمات شبانه روزی والدین، جا دارد که در صورت 
داشتن توان و امکانات، نیازهای والدین را قبل از درخواست آنان تأمین نمایند، به عبارت دیگر هوشمندانه 
بتوانند این دسته از احتیاجات والدین را قباًل شناسایی و پیش از آنکه والدین از آنان درخواست نمایند، برآورده 
کنند. این نوع رفتار که مصداقی از احسان به والدین محسوب می شود، در برخی آیات قرآن نیز بر آن تأکید 

شده است و به گونه ای حائز اهمیت است که در کنار عبادت پروردگار قرار گرفته است. 
بیان حدیثی در این مورد مناسب خواهد بود. از امام صادق  از معنای احسان به پدر و مادر سؤال شد. 
انجام دهی و مجبورشان نسازی از تو چیزی  با آنان را نیکو  حضرت فرمود: احسان آن است که مصاحبت 

درخواست کنند اگرچه بی نیاز باشند1. 

سعادت خانواده
سعادت و خوشبختی در نظر ارسطو، در استعداد داشتن چیزی یا بالقوه بودن آن ]پدیده[ نیست. او معتقد است، 
سعادت، نوعی فعالیت است و واضح است که فعالیت یک ضرورت و چیز موجودی است، همانند چیزی که در 
تملک انسان باشد. باری اگر خوشبختی در حیات و در فعالیت است و اگر فعالیت انسان نیک، برای خود او 

فضیلت آمیز و دلپذیر است، لذا انسان کاماًل سعادتمند، نیازمند دوستانی است که شاهد خیرخواهی او باشند2. 
، همانا حرکت در صراط مستقیم حق است که در چنین صورتی، سعادت  امام علی سعادت در دیدگاه 

جاودانی نصیب سالک می شود، آن حضرت در این زمینه می فرمایند:
»پروا کنید، همانا خدا، راه حق را برای شما آشکار کرده و جاده های آن را روشن نگاه داشت، پس یا شقاوت 
دامن گیر یا رستگاری جاودان در انتظار شماست. پس در این دنیای نابود شدنی برای زندگانی جاویدان آخرت، 

توشه برگیرید که شما را به زاد و توشه راهنمایی کردند و به کوچ دادن از دنیا فرمان دادند3.«
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عالمه طباطبایی در این زمینه می نویسد: سعادت آدمی در زندگی از نظر دین به این است که بتواند نخست 
عمل صالح را تشخیص دهد و سپس بر طبق آن عمل کند. بنابراین کسی که بخواهد دارای چنین سعادتی شود:

اوالً احتیاج به عملی دارد که به وسیلة آن بتواند حقیقت این را که همان دین حق است، تشخیص دهد. 
ثانیاً، موانع سعادت را که رذائل اخالقی است از نفس خود زایل سازد.

ثالثاً؛ عمل صالح را تشخیص و طبق آن عمل کند تا بتواند سعادت مطلوب را به دست آورد1. 
بر این اساس سعادت خانواده نیز قابل تعریف خواهد بود، با این توضیح که اگر افراد خانواده، ابتدا با فضائل 
اخالقی که در آموزه های دینی تعریف و تبیین شده آشنا شوند و پس از آن رذائل اخالقی را که مانع سعادت 
آنهاست، تشخیص دهند و آنها را از کانون زندگی خود دور کنند، با عمل به فضائل اخالقی که در خانواده باید 

محقق شود، سعادت خود را تأمین خواهند کرد.
الزم به ذکر است که برخی فضائل اخالقی در خانواده، دارای کارکرد بیشتری است، مانند: احترام به همسر و 
فرزندان، احترام به والدین و برادر و خواهر، شناخت حقوق همسر و فرزندان، شناخت حقوق والدین، رعایت 
خوش رفتاری و ُحسن سلوک با اعضای خانواده؛ وفای به عهد و ادای امانت نسبت به اعضای خانواده و نظایر آنها.

خانوادة هسته ای و گسترده
از یک منظر، می توان خانواده را به دو نوع هسته ای و گسترده تقسیم کرد. خانوادة هسته ای، واحدی است که از 
یک زن و شوهر و فرزندان تشکیل شده باشد. در اصطالح خانوادة گسترده به طور کلی به نظامی اطالق می شود که 
در آن آرمان جامعه این است که چندین نسل زیر یک سقف زندگی کنند. خانوادة گسترده، نظامی است که یک 
زن و شوهر، خانوادة پسران متأهل، پسران و دختران مجرد، و باالخره نوه ها و نتیجه ها، خانواده را شکل می دهند. 
گفت و گوهای  و  بیشتر  انسانِی  ارتباطات  لحاظ  از  گسترده  خانوادة  که  معتقدند  برخی  این دو،  مقایسة  در 
چند جانبه میان اعضای آن، قادر است اندوخته های فکری و فرهنگی خود را بهتر از نوع دیگر خانواده، منتقل 
نماید و از این طریق رشد فکری و اجتماعی نسل ها، تسهیل می شود2. روی هم رفته خانوادة گسترده، پایدارتر 
از خانوادة هسته ای است. در خانوادة گسترده، مردم می آیند و می روند ولی واحد اصلی، مسئولیت جمعی 
خود را حفظ می کند، در حالی که مرگ مادر یا پدر در یک خانوادة هسته ای، باعث جدایی و از هم پاشیدگی 
خانواده می شود. دیگر اینکه در خانوادة گسترده، امکان جمع آوری سرمایه و به کار انداختن آن بیشتر است 
تا آنجا که افراد حاضرند در سود و زیان، شریک سایر افراد خانواده شوند. عالوه بر اینها، کودکان از اینکه با 
پدربزرگ و مادربزرگ و نیز با دیگر خویشاوندان نزدیک تر هستند احساس شادی می کنند و ارتباط با آنان 
برایشان، آسایش و ایمنی می آفریند. به نظر می رسد با توجه به تیپ خانوادة هسته ای در عصر حاضر و عملی 
نبودن خانوادة گسترده، چنانچه والدین در خانوادة هسته ای، سعی در برقراری ارتباط مؤثر، مستمر و مفید 
با پدران و مادران خود داشته باشند، خیلی از مشکالت و احیاناً طالق کاهش پیدا می کند. البته الزمة مفید 
بودن این امر، عدم مداخلة پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در زندگی فرزندان جوانشان و نوه ها است، زیرا مداخله 
غالباً با مقاومت جوان ترها روبه رو می شود ولی ارائة پیشنهادها و توصیه های صمیمانه و مشتاقانه، زمینه را 

برای بهبود روابط جوانان فراهم خواهد کرد و حس مقاومت را در آنها برنخواهد انگیخت.

1. ترجمة تفسیر المیزان، ج11، ص 137
2. دانش خانواده، ص 79ـ80
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در مبحث ارتباطات انسانی، دو نوع ارتباط مورد مطالعه قرار می گیرد: ارتباطات درون فردی و ارتباطات میان 
فردی. در اولین نوع ارتباطات، مناسبات آدمی با خویشتن و دنیای درون وی مورد تأمل و توجه قرار دارد و 
بر این موضوع تأکید می شود که چنانچه فردی بتواند خویشتن را به درستی بشناسد و براساس آن، رابطه ای 

منطقی و معقول با خود برقرار نماید، چنین فردی، دارای سازگاری شخصی )فردی( خواهد بود. 
در ارتباطات نوع دوم )میان فردی( بر مناسبات آدمی با دیگران تأکید می شود، نظیر رفتار با اعضای خانواده، 
دوستان، محیط معاشرت و سایر عوامل اجتماعی. در این مبحث ارتباطات میان فردی در خانواده با عنوان نظام 
ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و عمدتاً بر ویژگی های اثربخشی این نوع ارتباط تأکید خواهد شد.

ویژگی های اثربخشی ارتباطات درون فردی
این ویژگی ها به پنج ویژگی عمده قابل تفکیک اند:

ویژگی های پنج گانه عبارت اند از: 1( گشودگی، 2( همدلی، 3( حمایتگری، 4( مثبت گرایی و 5( تساوی. 

نظام ارتباطی افراد خانواده 

1  گشودگی1: گشودگی را چنین تعریف می کنند که شخص، احساسات و تفکرات خود را که کاماًل در اختیار 

اوست و خود او کاماًل به آنها واقف است و مسئولیت آنها را به عهده دارد به اطالع دیگری برساند2.
عنصر گشودگی در خانواده به این معنا می تواند باشد که اعضای خانواده در پرتو اعتماد متقابل، بتوانند مسائل 

ضروری خود را با یکدیگر در میان بگذارند و از نظر آنان آگاه شوند و در رفع و حل آنها، به کار گیرند. 

2  همدلی3: همدلی، توانایی یک فرد است که بتواند دریابد فردی دیگر چه تجربه ای در یک لحظة موعود و 

در یک چارچوب مشخص و با توجه به نظر خویشتن دارد. به عبارت دیگر همدلی، قابل درک و در میان 
نهادن با دیگری برای مقطعی از وضعیت روانی اوست4. شاید به زبان ساده تر بتوان گفت که همدلی یعنی 
اینکه انسان بتواند خود را در جایگاه طرف مقابل قرار دهد و از دیدگاه او به مسائل و جهان پیرامون بنگرد 

و درک کند که او چه درکی از مسائل و موضوعات محیط پیرامون دارد. 

3  حمایتگری5: دربارة این ویژگی نیز گفته می شود: یک رابطة میان فردی مؤثر و قابل اتکا، رابطه ای است که 

در یک فضای حمایتگرانه شکل گرفته باشد. ارتباطات میان فردی نمی تواند در یک فضای توأم با هراس و 
تهدید دوام یابد و دیر یا زود به دشواری کشیده می شود و منجر به گسستگی رابطه می شود. در مواردی، 
سکوت بستری مناسب برای ایجاد فضای مطلوب و حمایتگر ارتباطی است. از این سکوت می توان به عنوان 

بهترین محمل برای القای مفاهیم و اشارات غیر کالمی استفاده کرد6. 
در ارتباط کالمی میان افراد به ویژه اعضای خانواده، گاهی تأیید کالمی و یا حرکت سر به عنوان موافقت با 

طرف مقابل می تواند نشانه ای از حمایت محسوب شود.

1. Openness
2. ارتباطات انسانی، ج 1، ص  115

3. Empathy
4. همان، ص  117

5. Supportive
6. همان، ص   118ـ   119
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4  مثبت گرایی1 : یک ارتباط میان فردی مؤثر، زمانی رخ می دهد که عالوه بر موارد یاد شده، از مثبت گرایی 

این احساس مثبت را به دیگران  نسبی نیز بهره مند باشد. کسانی که در مورد خود مثبت می اندیشند، 
منتقل و آنان را وادار به مثبت پنداری می کنند. الزم به ذکر است که فقط کافی نیست که ما نسبت به 
کسی احساس خوشایندی داشته باشیم، بلکه باید این احساس خوشایند را به دیگران انتقال دهیم و به 

آنان بفهمانیم که احساس ما دربارة آنها چگونه است2.

5  تساوی3: منظور از تساوی این است که در ارتباطات میان فردی باید تعادلی میان جنبة گفتاری و شنیداری 

به وجود آید. اگر یکی از طرفین رابطه، در تمام مدت ارتباط سخن بگوید و دیگری ناچار به شنیدن در 
تمام مدت باشد، اثربخشی ارتباطات میان فردی در این مدت اگر غیر ممکن نباشد، دشوار خواهد بود4. در 
کانون خانواده، والدین می توانند ضمن بیان دیدگاه هایشان فرصتی را برای فرزندان در نظر بگیرند و متقاباًل 
نوجوانان و جوانان نیز، با ارائة دیدگاه هایشان، زمان مناسبی را برای مطالب والدین به وجود آورند و با دقت 

و حوصله به مطالب آنان گوش فرا دهند. 

انواع ارتباطات انسانی
از نگاهی دیگر، ارتباطات انسانی را می توان بر شش وجه دانست. در مراکز اجتماعی، سازمان ها و نهادها به ویژه 

محیط خانواده، میان اعضا، شش نوع ارتباط شکل می گیرد که عبارت اند از:
1  ارتباط شناختی: اعضای خانواده در چنین رابطه ای، تالش می کنند تا یکدیگر را بهتر و بیشتر بشناسند 

و از روحیات و خصوصیات هم، مطلع شوند، این نوع شناخت دامنة وسیعی دارد و می تواند باعث نزدیک 
شدن افراد به یکدیگر و ایجاد انس و الفت در فضای خانواده شود. برای شفافیت مطلب، محورهای دقیق 

چنین شناختی و اهداف تربیتی مورد نظر در هر محور در جدول ذیل ارائه می شود:

اختالف تربیتی مورد نظرمحورهای ضروری شناختردیف
اتخاذ شیوة مناسب رفتار در برابر اوشناخت روحیات1

 زمینه سازی برای راهنمایی آنها در جهت مطلوبشناخت استعدادها2
 انتظار به قدر طاقت

توجه به آنها و تأمین آنها در صورت امکانشناخت عالیق ]منطقی[3
پاسخ فعال دادن به آنها با هدف سالمت روانشناخت نیازهای اساسی4
اتخاذ مالحظات تربیتی و تفکیک رفتار هنجار از ناهنجارشناخت مراحل رشد و تحول5
یاری رساندن برای برطرف کردن آنهاشناخت کاستی ها و نقص ها6
تالش برای توسعه و گسترش آنهاشناخت نقاط قّوت و مثبت7

جدول 1ـ چگونگی ارتباط محورهای شناخت و اهداف تربیتی آنها

1. positiveness
2. همان، ص  119ـ 120

3. Equality
4. ارتباطات انسانی، ج  1، ص  115
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2  ارتباط عاطفی: احساسات و عواطف از مهم ترین ابعاد وجودی انسان اند، نظیر درک و یا عدم درک آنها، تأثیرات 

تعیین کننده ای در زندگی آدمی دارد. لذا تنظیم روابط عاطفی متقابل در خانواده، عالوه بر تعمیق مناسبات 
بین اعضا، می تواند از پناه بردن افراد به محیط های بیرون از خانواده به منظور تأمین آنها جلوگیری کند. 

بدیهی است آنهایی که از محرومیت عاطفی درون خانواده رنج می برند، به لحاظ عدم شناخت منابع عاطفی 
سالم و مطلوب در بیرون خانواده، در معرض آسیب های اخالقی قرار می گیرند و به هر کسی و یا منبعی 

که احساس کنند، می تواند کمبودهای آنان را تأمین کند، پناه خواهند برد. 
3  ارتباط کالمی: یکی از رایج ترین ارتباط ها، ارتباط کالمی است. زیرا اغلب ما انسان ها در زندگی روزمره، 

به راحتی می توانیم از کالم به عنوان یک ابزار ارتباطی سهل و آسان با دیگران استفاده کنیم. در این صورت 
می توان نتیجه گرفت که در کانون خانواده، وجود ارتباط کالمی میان والدین با یکدیگر، والدین و فرزندان 

و فرزندان با هم، می تواند تأثیر گسترده ای در بهبود مناسبات بین اعضا داشته باشد. 
ارتباط کالمی، ابتدا برای یاری رساندن به افراد در شناخت یکدیگر، تأثیرگذار است، زیرا کالم آدمی معرف 

شخصیت اوست. 
در کالمی از حضرت علی  آمده است که فرمود: »انسان، زیر زبانش پنهان است1.« 

بر این اساس، گفت و گوی اعضای خانواده هر چه بیشتر می تواند آنان را به شناخت عمیق تر یکدیگر برساند 
و به ویژه والدین، از البه الی کلمات و عبارات فرزندان می توانند پی به دنیای درون آنها ببرند و در مواقع 
مقتضی یاریشان کنند. متقاباًل فرزندان نیز قادرند با ایجاد فرصت های مناسب برای گفت وگو با والدین، 
نیازهای خود را با آنان در میان گذارند و به شیوة بهتر و مناسب تری به آنها دست پیدا کنند و همچنین 
این موقعیت را می یابند تا عواطف و احساسات خود را به والدین بیان نمایند تا زمینه برای محیطی شاد، 

سرزنده و بانشاط در خانواده فراهم آید.
و  والدین  متقابل  برای درک  ارتباط کالمی  از  استفاده  است،  تأمل  قابل  زمینه  این  در  که  دیگری  نکتة 
فرزندان است. غالباً این مطلب از زبان نوجوانان و جوانان شنیده می شود که می گویند: » والدین ما را درک 
نمی کنند.« و یا برخی والدین از رفتار نوجوانان و جوانان ِگله می کنند و می گویند: » فرزندانمان نمی دانند 
ما چه انتظاراتی از آنها داریم.« و در مواردی نیز دقیقاً این مشکالت در ارتباط دو نسل، مشاهده می شود. 
ارتباط کالمی مؤثر و سازنده، این امکان را مهیا می نماید که والدین به سخنان فرزندانشان، خوب گوش 
دهند و زمینه برای درک آنها فراهم آید. همچنین به نوجوانان و جوانان فرصتی می بخشد تا از این طریق 
از مناطق کوهستانی مشاهده  برسانند. در بخشی  والدین  به اطالع  را دوستانه  خواسته های منطقی شان 
می شود که برای برقراری ارتباط میان دو قلة مرتفع، پل های طوالنی و محکمی بسازند که از فراز دره ای 

عمیق، دو نقطه مرتفع را به هم مرتبط می کند. 
مدیریت دنیای مجازی، این امکان را فراهم می کند که میزان و نوع ارتباط با اطرافیان، به ویژه همسر و 
فرزندان و والدین، همچنان در صدر توجه خانواده ها قرار داشته باشد و دنیای مجازی نیز در حد و اندازة 

خود و نه بیش از آن حضور داشته باشد. 
4  ارتباط تشویقی: آدمی برای نیل به اهداف و مقاصد عالی خویش، نیاز به مشوق ها و محرک هایی دارد که 

از بیرون او را برانگیزد و او را در برابر خستگی های ناشی از راه طوالنی و در مسیر هدف، برهاند و بر قوت و 

1.   المرُء مخبوء تحت لسانه )نهج البالغه، حکمت 148(
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ارادة او بیفزاید. همان گونه که همسران در قبال یکدیگر عبارت های تشویق آمیز به کار می برند نظیر اینکه 
»من به تو افتخار می کنم.« یا والدین خطاب به فرزندانشان می گویند: » من روی تو حساب می کنم.« یا 

این کلمه که »من آینده تو را روشن می بینم.«
این نوع ارتباط می تواند آثار زیر را به همراه داشته باشد:

الف( موجب همدلی و همبستگی میان والدین و فرزندان می شود.
ب( امید به آینده را در نوجوانان و جوانان افزایش می دهد.

ج( نوجوانان و جوانان را در عبور از گردنه های صعب العبور زندگی یاری می دهد.
د( موجب تداوم و استمرار عملکردها و رفتارهای مطلوب خواهد شد. 

5  ارتباط مشورتی: فرایند حیات آدمی به گونه ای است که رو به پیچیدگی و دشواری سیر می کند و هر اندازه 

نیروهای عقالنی بیشتر، احساس  اندیشه های ورزیده تر و  به  نیاز  باشد  آهنگ زندگی دشوارتر و مبهم تر 
می شود، زیرا آدمی به مدد نیروی فکر و خالقیت خویش، قادر است بر تنگناهای زندگی غلبه کند. لذا 
استفاده از روش مشورت در خانواده، می تواند نیروی عقل افراد را افزایش دهد و موجب تسلط بر مشکالت 
و حل آنها شود. به عبارت دیگر سّن عقالنی که همان ورزیدگی فکر و پختگی اندیشه است، در پرتو مشورت 

افزایش می یابد و از سّن تقویمی )شناسنامه ای( پیشی می گیرد.
هر اندازه سن عقالنی افراد از سن تقویمی بیشتر باشد، نشان دهندة توانایی آنان در حل و فصل مشکالت و 
تنگناهای زندگی است و هر اندازه سن عقالنی از سن تقویمی کمتر باشد، داللت بر ناتوانی فرد در مواجهه 
با مشکالت دارد. ارتباط کالمی مؤثر همچون پل های معلّق در نقاط مرتفع کوهستانی است که بر این  اساس 
استفاده از زبان مناسب در ارتباط کالمی، دو نسل )والد ـ فرزند( را به هم مرتبط می کند و فاصله آنها را 

به حداقل می رساند.

نکات کلیدی
برای داشتن ارتباط کالمی مؤثر در خانواده، به ویژه در مناسبات میان والدین و فرزندان، نکات کلیدی زیر 

می تواند، مورد استفاده قرار گیرد و ارتباط را بهبود بخشد. 
الف( هنر خوب شنیدن را برای جلب اعتماد طرف مقابلتان استفاده کنید؛ زیرا این کار به او تفهیم می نماید 
که برای شخصیت او و سخنانش، ارزش قائلید و همة توجهتان معطوف به اوست و در نتیجه اعتماد او را برای 
ارتباط عمیقی به دست خواهید آورد. این رفتار به ویژه در مناسبات میان والدین و نوجوانان و جوانان، ضروری 

است و به نتایج مطلوبی منجر خواهد شد. 
ب( برای ارتباط کالمی مؤثر، »انتخاب بهترین زمان«، عامل موفقیت محسوب می شود، زیرا حاالت افراد در 
زمان های مختلف یکسان نیست و همچون جزر و مد دریا، حاالت و احساسات افراد، در موقعیت های خوب یا 
بد قرار دارد، لذا با سنجش موقعیت، زمان مناسبی را در نظر بگیرید که طرف مقابلتان، در شرایطی مطلوب 
بی خوابی،  پدیده هایی همچون خستگی،  مواردی  در  یابد.  افزایش  تأثیر کالم شما،  تا  باشد  برای گفت و گو 
گرسنگی، ناکامی، غمگساری و نظایر آنها، تأثیر منفی بر روند گفت و گو بر جا می گذارد و شما را از رسیدن به 

مقصودی که در نظر دارید، باز می دارد. 
ج( »انتخاب بهترین زبان« مکمل توصیة قبلی است. اینکه شما با چه کلمات و عباراتی منظور خود را به طرف 
و عبارات کوتاه، قلب  انتخاب جمالت مؤدبانه، صمیمانه  تعیین کننده است. گاهی  بسیار  مقابل می رسانید، 
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طرف مقابل را نرم می کند و برای پذیرش سخن شما کاماًل آماده می کند. به ویژه والدین و نوجوانان و جوانان 
در ارتباط کالمی خود با استفاده از بهترین زبان می توانند حس احترام خود را به طرف مقابل اثبات کنند و 

با تحقق این امر، زمینه برای پذیرش مطالب، کاماًل مهیا می شود.
د( ورود دنیای مجازی در متن زندگی معاصر برای بسیاری از انسان ها به صورت اولویت درجه اول زندگی 
در آمده است، به گونه ای که بسیاری از دنیای واقعی پیرامون و محیط خانواده، غافل می شوند و با تمرکز بر 
دنیای مجازی، مجال توجهی برای مسائل ضروری و از جمله زندگی واقعی باقی نمی ماند و فرصت هایی که 
می تواند در تعامل اعضای خانواده و به ویژه والدین و فرزندان کارساز باشد، به راحتی از دست می رود و بعدها 

نیز فرصتی برای ترمیم آن باقی نمی ماند. 
» در تاریخ زندگی بزرگان آورده اند که دانشمند پرآوازه و مشهوری روزی از پسر نوجوانش پرسید که هدف تو 
در زندگی چیست؟ پسر با افتخار و اطمینان پاسخ داد که آرزو دارم در علم و دانش به مقام شما برسم. پدر 
از پاسخ فرزند اندوهگین شد و گفت: پسرم زمانی که من به سّن تو بودم، آرزو داشتم در آگاهی و معرفت به 
پایة امام صادق  برسم ولی به اینجا رسیدم و تو که می خواهی به پایة من برسی به جایگاهی خیلی کمتر 

خواهی رسید لذا از کوتاهی همت تو متأسف شدم.«

6  ارتباط الگویی: در مباحث پیشین اشاره شد که انسان ها هر کدام، کمال را در چیزی می دانند و به دنبال 

آن حرکت می کنند ولیکن با وجود تفاوت در مصداق کمال، همگی برای نیل به هدف، نیازمند داشتن 
الگوهایی هستند که از آنان راه و رسم زندگی را بیاموزند. گاهی نزدیک ترین افراد به انسان، در جایگاه 
الگوهایی راستین قرار می گیرند، نظیر والدین، مربیان، دوستان و نیز چهره های مأنوس در داستان ها و 

ادبیات و اشعار حماسی.
در همین راستا شاید برخی از نوجوانان و جوانان، والدین خود را الگوی خویش قرار می دهند و به رفتارها و 
گفتارهای آنان تأسی می جویند و در مواردی به تعدادی از معلمان، مربیان، مشاوران و مدیران خود توجه 

می کنند و از شخصیت آنان برای ساختن منش خویش الهام می گیرند. 
دقت نظر در علل انتخاب چنین افرادی برای الگو، بیانگر این واقعیت است که ویژگی های زیر می تواند در 
الگوسازی تأثیر گذار باشد: یکپارچگی علم و عمل»به معنای اینکه فرد به آنچه می گوید، عمل کند و بردبار 

در مواجهه باشد و تنگناها و نظایر آن نیز مؤثر است.
این واقعیت از یک سو، نوجوانان و جوانان را بر می انگیزد تا در جست و جوی الگوی مورد نظرشان، در یک 
فرد تمرکز داشته باشند، زیرا چنین امری، امکان پذیر نخواهد بود، ااّل در شخصیت های معصومین  که 
هر کدام، انسان کامل بودند، بلکه اگر به صورت پراکنده بتوانند از هر انسان با فضیلتی، خصوصیتی را در 
نظر بگیرند و در نهایت آنها را در یک منظومة شخصیتی با هم ترکیب نمایند، برای خود الگوی مطلوبی 
فراهم کرده اند. از سوی دیگر، این واقعیت به والدین، مربیان و اطرافیان نوجوانان و جوانان، یادآوری می کند 
که اگر خواستار آنند که فرزندان، شاگردان و یا دوستانشان در الگوسازی به آنها اقتدا کنند، الزمة این امر 
خطیر، اعتمادسازی است؛ به این معنی که داشتن صداقت، یکپارچگی شخصیت، برخورداری از معنویت و 
سالمت نفس، صفاتی هستند که هر کدام به تنهایی قادرند، نوجوانان و جوانان را جذب کنند و آنها با دقت 

در منش مربیان و والدین خود، به ساختن شخصیتی قابل احترام اقدام نمایند. 
بهترین شیوه برای افزایش سن عقالنی، مشورت با دیگران است. در بیان امام علی  آمده است: »هر کس 
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با دیگران مشورت کرد، در عقل های آنان شریک شد1.« و به عبارت دیگر عقل های آنان را به عقل خویش 
افزوده است. در سال های نوجوانی که فاصلة میان حدود 13 تا 18 سال است، یکی از مهم ترین روش های 
با نوجوانان است. در همین راستا، اشاره به  تربیتی که والدین و مربیان می توانند به کار گیرند، مشاوره 
حدیث نبوی مناسب به نظر می رسد. پیامبر اکرم  فرمودند:»هنگامی که فرزندانتان به هفت سال سوم 

])14ـ21([ رسیدند آنها را وزیر )مشاور( خود قرار دهید2.« 

نکات کلیدی
چنانچه والدین، فرزندان نوجوان خود را مورد مشورت قرار دهند، آثار مطلوبی خواهد داشت که عبارت اند از:

1 با این روش، نیروی عقالنی فرزندان پرورش می یابد. 

2 فاصلة میان نسل ها )والدین _ فرزندان( کمتر می شود و تفاهم میان آنان بیشتر می گردد. 

3 فرزندان متقاباًل از والدین می آموزند و در مسائل مورد نظرشان با والدین مشورت کنند. 

4  از عوامل اثرگذار بر لجاجت فرزندان در برابر والدین کاسته می شود و جای خود را به رفاقت میان آنان می دهد.  

در همین راستا، فرزندان می توانند با اتکا به شیوه های ذیل، به سهولت رابطة مشورتی یاری رسانند:
1  با اظهارنظرهای سنجیده به والدین خود نشان دهند که از لیاقت الزم در این زمینه برخوردارند.

2  هر مسئولیتی که بر عهدة آنان نهاده می شود، با کفایت و دقت انجام دهند تا نظر مثبت والدین، مربیان 

و اطرافیان خود را جلب نمایند. کارهای محوله را به دید بزرگی و کوچکی نباید نگریست بلکه کیفیت 
انجام آن کارهاست که شأن و منزلت آدمی را باال می برد. فراموش نکنیم که دیگران از گفتار و کردار 

ما به شخصیتمان پی می برند.
3  احساس مسئولیت در قبال خانواده، والدین و سایر اعضا نظیر: برادر و خواهر، بر قدر و جایگاه نوجوانان و 

جوانان می افزاید. انتخاب بخشی از امور زندگی و تالش در انجام آنها، موجب دلگرمی اطرافیان و به ویژه 
پدر و مادر می شود، زیرا آنها احساس می کنند که فرزندانشان آن اندازه فهیم و قدر شناس هستند که 
به طور خودجوش و داوطلبانه، پاره ای از زحمات زندگی را بر عهده می گیرند تا والدین احساس سبکی 

و راحتی بیشتری در زندگی داشته باشند.

1. من شاور الرجال، شارکها فی عقولها )نهج البالغه، حکمت 161(
2. الحدیث )روایات تربیتی(، مرتضی فرید تنکابنی، باب الولد



33

پودمان 2    انسان و نظام خانوادگی

اینک بر اساس مطالب پیشین می توان انواع ارتباطات انسانی مورد بحث و اهداف ناظر به آنها را در جدول ذیل 
مالحظه کرد:

اهداف تربیتی مورد نظرمعنا و مفهوم ارتباطنوع ارتباطردیف

ارتباط 1
شناختی

الف( شناخت در حیات

ب( شناخت استعدادها
ج( شناخت عالیق )منطقی(
د( شناخت نیازهای اساسی

هـ( شناخت مراحل رشد و تحول

و( شناخت کاستی ها و نقص ها
ز( شناخت قوت ها و نقاط مثبت

 اتخاذ شیوة رفتاری مناسب در قبال وی
 زمینه سازی برای راهنمایی آنها در جهت مطلوب

 تنظیم انتظارات براساس امکانات
 توجه به آنها و تالش برای تأمین عالیق در حد اقتضا

 پاسخ فعال به آنها با انگیزة تأمین سالمت روان
 اتخاذ مالحظات تربیتی متناسب با هر مرحله 

 تفکیک رفتارهای هنجار از ناهنجار
 یاری رساندن برای شناخت و مرتفع ساختن آنها

 تالش برای توسعه و گسترش آنها

 تعمیق مناسبات بین اعضا در فضای خانواده داد و ستد عاطفیارتباط عاطفی2
  جلوگیری از پناه بردن افراد به کانون های عاطفی ناشناخته

 شناخت افکار و احساسات در پرتو رابطة کالمیانجام گفت و گوی متقابل ارتباط کالمی 3
 کاهش فاصلة نسل ها

ارتباط 4
 امکان همدلی بیشتر والدین و فرزندانایجاد محرک های شوق انگیز و مفیدتشویقی

 افزایش زمینه برای استمرار رفتارهای نامطلوب

ارتباط 5
 ایجاد زمینه برای رشد خردورزی فرزندانبرقراری مشورت های متقابل مشورتی

 برقراری پل ارتباطی مطلوب میان اعضای خانواده
 تسهیل فرایند تشکیل شخصیتمالحظه شخصیت مورد نظر به سان الگوارتباط الگویی6

جدول 2ـ ارتباطات انسانی و اهداف مرحله ای آنها )در یک نگاه(

ارتباط انسانی در یک نگاه

خانه، کانون ارتباط یا خوابگاه؟

محیط زندگی خانوادگی، سازمان زنده و پویایی است که عمیق ترین ارتباطات انسانی در آن شکل می گیرد. 
اعضای آن است.  پویایی و نشاط چنین محیطی، داشتن مناسبات گرم و صمیمانه میان  الزمة سرزندگی، 
مشاهدات تجربی و پاره ای پژوهش ها مؤید این واقعیت تلخ است که در چند دهة اخیر، مناسبات بین اعضای 
خانواده ها در موارد گسترده ای دچار آسیب شده و به لحاظ کاهش و یا فقدان برخی جنبه های ارتباطی، به 

کانونی سرد، خاموش و فاقد انگیزه مبدل گشته است. 
به نظر می رسد پاره ای از عوامل تأثیرگذار در این زمینه عبارت اند از: شتاب روزافزون زندگی، به گونه ای که 
آدمی را از خویشتن خود غافل ساخته است، اشتغال هم زمان مردان و زنان در بیرون از خانه و خستگی مفرط 
ناشی از آن برای هر دو، مجالی برای داشتن ارتباط انسانی مطلوب باقی نگذاشته است، نفوذ دنیای مجازی به 
درون خانواده ها، هر یک از افراد را به گونه ای به خود مشغول داشته است که هر کدام به تنهایی ساعت های 
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همان اندازه که اعضای خانواده از حیث فضای فیزیکی به هم نزدیک ترند تا به دیگران، به همان نسبت هم 
افزایش  را  آنان  منافع  میان  برخورد  زمینه های  روابط،  پیچیدگی  می شود.  پیچیده تر  یکدیگر  با  آنها  روابط 
می دهد و تزاحم منافع گاه و بیگاه موجب اصطکاک و برخورد و در مواردی درگیری می شود. لذا از یک سو، 
برای غلبه بر پدیدة »خانه یعنی خوابگاه« و نیز دوری گزیدن از درگیری و مقایسة میان اعضای خانواده، نیاز 
به بازنگری به نظام وظایف و مسئولیت ها احساس می شود، تا خانه و خانواده همچون همة قرن های گذشته 

کانون وحدت انسانی باشد. 
ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه، برداشت تحلیل گونه ای از وضعیت خانواده دارد. او می گوید: 

»وظیفة خانواده به عنوان مرکز اخالقی جامعه و رابط و پیوند دهندة آن، ناشی از خاصیت ایجاد وحدت انسانی 
آن است و همه می دانند که اکنون این خاصیت اصلی از میان خانواده رفته است و نیز اجتماعات صنعتی عصر 
ما در وضع ناپایداری هستند، زیرا اصول اخالقی آنها، پایه های اقتصادی و سیاسی خود را از دست داده است. 
صنعت از خانه و مزرعه به کارخانه و خیابان منتقل می گردد و مشاغل گریز پا تعیین کنندة مراکز جغرافیایی، 
برای حیات فردی می شوند و محل کار به حکم تغییر محل سرمایه و پیدایش منابع طبیعی جدید ثبات و 
سکونش را از دست می دهد و بنابراین روابط پسران و پدران در گسستن روابط خانوادگی، که این همه نظریات 
مختلف دربارة علل آن گفته شده، مؤثر بوده است. وفاداری به خانواده و فداکاری در راه آن، از میان رفته و 
وطن دوستی جای عاطفة خانوادگی را گرفته است، همچنان که قدرت و تسلط پدر بر اثر تسلط روز افزون دولت 
و توسعة وظایف آن رو به زوال نهاده است. همه جا همکاری ذاتی و طبیعی بشری رو به کاهش است و روابط 

مصنوعی و ظاهری، نظم و قانون و اجبار و هم کیشی، موقتاً جای آن را می گیرد.1«

1. لذات فلسفه )پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر(، ص   98

متمادی فقط سر در گوشی همراه خود دارند و به گونه ای وابسته به آن شدند که هیچ توجهی به اطراف و افراد 
ندارند. به عبارت دیگر هر کدام از اعضای خانواده، همچون جزیرة جدا افتاده ای است که به تنهایی زندگی را 
سپری می کند و کاهش روز افزون احترام و اقتدار والدین، به گونه ای است که برخی فرزندان خود را ملزم به 
حضور در خانه و انجام وظایف خود نمی دانند و بیشترین ساعات زنده و با انرژی خویش را در بیرون از منزل 
سپری می کنند و فقط جسم خسته خود را در پایان شب یا نیمه های شب به داخل منزل می کشانند تا دمی 

بیاسایند و ساعاتی بعد مجدداً به بیرون از خانه پناه ببرند. 
این وضعیت که در حال حاضر بخش قابل توجهی از خانواده ها را تهدید می کند، خواه از ناحیة والدین و خواه 
از ناحیة فرزندان ایجاد شده و معضلی است که به مرور زمان تشدید می گردد و بیگانگی به جای دوستی و 

صمیمیت بر فضای زندگی، حاکم می شود.
از پیامدهای چنین وضعیتی می توان دور شدن دو نسل از یکدیگر را بر شمرد، پدیده ای که از آن به گسست 
نسل ها نیز یاد می شود. به هر حال چارة کار در بازنگری به نقش های والدین و فرزندان و باز تعریف کانون 

خانواده نهفته است. به این موضوع در مباحث بعدی بیشتر پرداخته خواهد شد.

بازنگری به نظام مسئولیت ها
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چنین به نظر می رسد که با تکیه بر مباحث پیشین، اکنون بتوان تحلیلی از نقش نوجوانان و جوانان در ثبات 
و پیشرفت خانواده ارائه داد. 

نوجوان با درک زحمات والدین که به طور مستمر در سال های زندگی او صورت گرفته، قادر است تالش هایی را 
در جهت قدردانی از آنها به عمل آورد، اگرچه نمی توان حتی بخشی از این زحمات را جبران کرد. یکی از این 
امور، همکاری با والدین در زمینه های مختلف زندگی است. قباًل اشاره شد که زندگی روز به روز پیچیده تر و 
پرشتاب تر می شود و به نوبة خود وظایف و مسئولیت های جدیدی از راه می رسد که والدین خود را در قبال آنها، 
پاسخگو می دانند. همکاری داوطلبانه و خودجوش فرزندان برای کاستن از بار مسئولیت های پدر و مادر، به آنان 
مجال می دهد تا دمی بیاسایند و زیر بار سنگین و فشردة کار، از پای درنیایند. انتخاب نوع همکاری و میزان و 
حدود آن، با دقت و هوشمندی نوجوانان به راحتی امکان پذیر است. در همین راستا، استفاده از عواطف انسانی در 
مناسبات با والدین و سایر اعضای خانواده، اهمیت می یابد. آدمی به گونه ای آفریده شده که در برابر کوچک ترین 
محبتی، تحت تأثیر قرار می گیرد و به گفتة یکی از بزرگان کوچک ترین محبت ها از ضعیف ترین خاطره ها هرگز 
محو نخواهد شد. نگاه با محبت، رفتار کالمی و عملی توأم با مهرورزی، به مناسبات بین فرزندان و پدر و مادر روح 
تازه می بخشد و لطف پروردگار را شامل حال فرزندان می سازد. برآوردن انتظارات والدین بخش دیگری از مناسبات 
عاطفی با آنها محسوب می شود. این انتظارات در بیشتر مواقع جنبة منطقی داشته و به زمینه هایی نظیر درس 
خواندن، برنامه ریزی برای زندگی، انتخاب دوستان خوب، رعایت تعادل در استفاده از دنیای مجازی، جدی گرفتن 
امور ارزشی و اخالقی و امثال آنها وابسته است و زمانی که فرزندان با دقت به این امور فکر کنند، در می یابند که 

انجام آنها واقعاً نفعی به حال والدین ندارد بلکه خود آنها در حقیقت از رهگذر انجام آنها بهره مند خواهند شد. 
مسئولیت پذیری نسبت به فرزند کوچک تر در محیط خانواده، نشانة رشد و بالندگی فرزند ارشد است زیرا 
آنها در شرایطی قرار دارند که می توانند از برادر و خواهر کوچک تر خود به نوعی مراقبت و حمایت نمایند و 
در کارها، یاریشان کنند. این روند بر تجربة زندگی و قدرت مدیریت آنان می افزاید، منوط به اینکه با مدارا و 

دوستی، در این امور وارد شوند و از تندی و شدت عمل کاماًل پرهیز کنند.
احترام قائل شدن برای برادر و خواهر بزرگ تر، نشانة درک صحیح از زندگی داشتن است، زیرا فرزندان ارشد 
خانواده، زمانی که رفتار احترام آمیز از فرزند کوچک تر می بینند، پاسخی درخور و شایسته که همان محبت 

و حمایت از اوست، خواهند داد.
امروزه در برخی خانواده ها، چالش نگران کننده، اختالف و خصومت میان فرزندان است، تا حدی که امکان 
هر گونه ادارة زندگی را به طور مسالمت آمیز از والدین سلب می نماید و دغدغة جدید برای آنها می آفریند که 
راه خروج از آن را نمی دانند. لذا برای پایان دادن به تشویش و نگرانی پدر و مادر از این حیث، داشتن رفتاری 
متعادل، توأم با محبت و احترام و احساس مسئولیت در قبال یکدیگر، مهم ترین اموری هستند که از فرزندان 
بر می آید. نباید فراموش کرد که هر گونه احساس آرامش و امنیتی که در سایة رفتار صحیح و مطلوب از 

فرزندان یا والدین به وجود می آید، چتر آرامش بخش خود را بر سر همة اعضای خانواده می گستراند.

تحلیلی بر نقش نوجوانان و جوانان
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مسکن، به معنی تسکین آدمی، آرامش و امنیت اوست، به عبارت دیگر خانه، زمانی واقعاً مسکن محسوب 
می شود که روابط اعضای خانواده بر اساس احترام، محبت و حمایت از یکدیگر تنظیم گردد و زمانی که در 
روابط بین اعضا مشکلی بروز می کند که ناشی از اختالف عقیده، سلیقه، بینش و روش باشد، طرفین می توانند 
با مدارا و سازگاری با هم رفتار کنند تا روح آرامش و امنیت از محیط خانواده سلب نشود. فرزندان در مسائل 
اختالفی خانواده، نباید انتظار داشته باشند که همیشه والدین با مدارا و سازگاری، اشتباهات موجود را اصالح 
نمایند، بلکه هر کس به نوبه خود باید ابتکار عمل را به دست بگیرد و در مواقع بروز اختالف، نشان دهد که 
مدارا بهترین شیوة روبه رو شدن با دیگری است، خواه در مورد اختالف نظر فرزندان با هم باشد و خواه نسبت 
به اختالف نظر فرزندان با والدین. اگر دچار چنین مشکلی شدند، اطمینان داشته باشند که شیوة مبتنی بر 
کنار آمدن و سازگاری، بهترین و مؤثرترین روش محسوب می شود و تهدیدی متوجه فرد یا افرادی نمی گردد.

الزم به ذکر است، کسانی می توانند در موارد مقتضی در تعامل با دیگران از شیوة مدارا و سازگاری استفاده 
کنند که ابتدا به سازگاری فردی )شخصی( رسیده باشند، و به عبارت دیگر به خوبی توانسته باشند با خود 

کنار بیایند تا در مرحلة بعد قادر باشند به سازگاری بزرگ تری دست یابند که سازگاری خانوادگی است. 
بر این اساس می توان نتیجه گرفت که موفقیت در سازگاری فردی، زمینه ساز توفیق در سازگاری خانوادگی 
این مطلب اند که خانواده ای آرام و  اینکه همه خواهان  ابتدا  از دو جهت حائز اهمیت است؛  امر  این  است. 
با نشاط داشته باشند، تا خود نیز سهمی از آرامش و سرزندگی خانواده داشته باشند و لذا ناگزیرند به هر تالش 
مفید و سازنده ای دست بزنند تا به آرامش مورد نظر برسند، و دیگر اینکه نیل به سازگاری فردی، عالوه بر 
اینکه شرط الزم و ضروری سازگاری خانوادگی است، یک نشانه مهم برای اعتماد به نفس افراد است و به آنها 
اطمینان می بخشد که کسب موفقیت در سازگاری فردی، دلیلی بر دانستن خودباوری و اعتماد به نفس است. 
بنابراین نوجوانان و جوانان که در راه رسیدن به اعتماد به نفس می کوشند، می توانند از این راه وارد شوند 
و در سایة کنار آمدن با خویشتن به خود و دیگران ثابت کنند که از اعتماد به نفس اولیه ای برخوردارند و با 

به دست آوردن سازگاری خانوادگی، به درجة باالتری از اعتماد به نفس ارتقا یابند. 
در مباحث قبلی اشاره شد که هویت فردی به مفهوم روشن شدن ویژگی ها و مختصات منحصر به فردی است 
که آدمی را از دیگران متمایز می کند و به عبارت دقیق تر به او تفهیم می کند که او کیست؟ دارای چه سرمایه ها 
و قابلیت هایی است؟ با یادآوری این مطلب، اکنون می توان این رابطه را تبیین نمود که درک هویت فردی منجر 

به سازگاری فردی )شخصی( می شود و به بیان دیگر از لوازم سازگاری فردی، آشنایی با هویت فردی است.

سازگاری خانوادگی
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به نظر می رسد با توجه به اهمیت ثبات و آرامش خانواده در سالمت و سعادت اعضای آن و با تکیه بر نقش 
فعال فرزندان در این زمینه، بتوان از منظر تعالیم اسالم، به برخی از مهم ترین نقش ها و مسئولیت ها اشاره 

نمود. ابتدا به بیان مالحظاتی در روابط» والدین و فرزند« خواهیم پرداخت.

مالحظات تربیتی والدین
در این بخش به پاره ای از آموزه های قرآن کریم و احادیث که ناظر به جایگاه فرزند در خانواده است یا معطوف 

به مسئولیت های والدین در قبال فرزندان است، اشاره می کنیم:
1 فرزند، زینت زندگی دنیاست1.

2 فرزند، مایة امتحان والدین است2. 

3 نگران نبودن از هزینة فرزندان3 

4 نور چشم بودن بعضی از فرزندان4 

5 موعظه به فرزند در خصوص پرهیز از شرک5 

6 دعا برای فرزند در خصوص پرهیز از پرستش بت ها6

7 دعا برای فرزند برای بر پا داشتن نماز7

8 توصیه و سفارش برای بقا بر آیین اسالم8.

این مالحظات از جهتی بر توجه به تربیت فرزند و حفظ ارزش های دینی و اخالقی او متمرکز است و از جهات 
دیگر، قرآن کریم، والدین را از واقعیت هایی آگاه می کند که الزمه و مکمل تربیت فرزند است. نظیر موارد ذیل:

1 دشمنی بعضی از فرزندان9 

2 عدم افتخار به زیادی فرزندان10

3 سودمند نبودن فرزند ]غیر صالح[ در قیامت11

4 باز نداشتن فرزند از یاد خدا12و13.

1. کهف: 46
2. تغابن: 15
3. انعام: 151
4. فرقان: 74
5. لقمان:13

6  . ابراهیم: 35
7. ابراهیم: 40
8  . بقره: 132
9. تغابن: 14
10. سبأ: 35

11. ممتحنه: 3
12. منافقین: 9

ـ 354  13.  برای دسته بندی آیات قرآن کریم و مستندات آنها، از کتاب یکصدو پنجاه موضوع از قرآن کریم و احادیث اهل بیت  صفحات 353 
استفاده شده است.

عوامل مؤثر بر سازگاری خانوادگی
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مالحظات تربیتی فرزندان
آنچه مکمل تالش های والدین در مسیر سالمت و سعادت خانواده، محسوب می شود، اهمیت دادن به فرزندان 
در پاره ای از نقش ها و مسئولیت ها در قبال والدین است. تالش یک جانبة والدین یا فرزندان، حاصلی دربر نخواهد 
داشت، بلکه تعامل دو نسل با یکدیگر است که محیط خانواده را سرشار از آرامش، امنیت و شادکامی خواهد کرد.

آنچه از نگاه آموزه های اسالم، در خصوص نقش فرزندان قابل برداشت است عبارت اند از:
1  احسان به والدین: در چهار سوره از قرآن کریم، دستور به احسان به والدین، بالفاصله بعد از مسئلة توحید 

قرار گرفته است1. این هم ردیف بودن بیانگر این است که قرآن تا چه مقدار برای والدین احترام قائل است2. 
2  سپاس به والدین را در ردیف سپاس به خدا: به او توصیه کردم که برای من و پدر و مادرت شکر به جای آور3. 

3  انفاق به والدین: بگو برای پدر و مادر از هر خیر و نیکی انفاق کنید4. 

4 یادآوری سختی های مادر در دوران بارداری5 

5 وصیت برای والدین در ارث6 

6 دقت در احترام به والدین7 

7 اطاعت نکردن والدین در معصیت الهی )شرک(8 

8 نیکو معاشرت نمودن با والدین مشرک9 

9 طلب مغفرت برای والدین10.

ارزیابی و تحلیل
از تعالیم اسالم در زمینة مناسبات والدین، می توان چنین برداشت کرد که تنظیم این روابط با حفظ محوریت 
دین، امکان پذیر است. انگیزه های دینی آن اندازه نیرومند است که افراد را چه در مقام والد و چه در مقام 
فرزند به عمل وا می دارد، والدین را از یک سو، برای تربیت فرزند صالح بر می انگیزد و این کار را عبادت تلقی 
می کند تا سختی ها و رنج های پدر و مادر، برای آنان کاری با معنا باشد و از سوی دیگر، هم ردیف قرار دادن 
احسان به والدین و عبادت الهی، نشانة اوج عظمت قائل شدن نسبت به مقام پدر و مادر است، به گونه ای که 
هیچ فاصله ای میان این دو )عبادت خدا و احسان به والدین( وجود ندارد، و فرزندان با انجام خدمتی ناخواسته 
در حق والدین، گویی به عبادت خدا قیام می کنند. نکتة دیگری که از این دسته آیات می توان استنباط کرد، 
قداست و جایگاه بی نظیر خانواده است، دلیل آن، تأکیدها و بایسته هایی است که در صورت عمل به آنها، 
محیط خانواده، از آسیب هایی چون طالق و اختالف محفوظ و مصون می ماند و چنانچه در نقطة مقابل به این 
دستورات عمل نشود، فروپاشی و تزلزل خانواده، نتیجة طبیعی آن خواهند بود، تا آنجا که اگر اختالفات درون 

1. بقره: 83، نساء: 36، انعام: 151، اسراء: 23
ـ  350 ، ص 348   2. یکصد و پنجاه موضوع از قرآن کریم و احادیث اهل بیت 

3. لقمان: 14
4. بقره: 215
5. احقاف: 16
6  . بقره: 180
7. اسراء: 25

8  . لقمان: 15
9. همانجا

10. ابراهیم: 41
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1.  شاید منظور این است که در صورت داشتن کنیه او را به کنیه اش بخواند نه به نام، زیرا معموالً کنیه از احترام بیشتری نسبت به نام برخوردار است.
2. آلفرد آدلر، این تعبیر را دربارة خانواده در یکی از آثارش به کار برده است.

خانواده حل نشود و به طالق منجر گردد، بر اساس روایات وارده، عرش الهی به لرزه در خواهد آمد. می توان 
به این نتیجه رسید که ارادة الهی، معطوف به حفظ و تقویت خانواده است. 

مطلب دیگر اینکه از جهت تربیتی، فرزندان برای یک موقعیت و امکان، رویش یا ریزش محسوب می شوند، 
و  عزت  موجب  شوند،  تربیت  خوب  چنانچه  مادرند،  و  پدر  امتحان  فرضیه  آنان  کریم،  قرآن  تعبیر  با  زیرا 

سربلندی والدین اند و در غیر این صورت، اسباب سرشکستگی و خفت آنان خواهند بود.
فرزندان شایسته و متعهد، موجب جمال اجتماعی پدر و مادر و خاندان خود هستند. برای نمونه به روایت زیر 
استناد می شود. مردی از پیامبر اسالم  پرسید: حق پدر بر پسر چیست؟ فرمود: پدر را به نامش بخواند1 و 

جلوی او راه نرود و پیش از او ننشیند و موجبات ناسزا گویی دیگران را برای او فراهم نکند. 
عملی شدن مناسبات عمیق والدین و فرزندان، در پرتو شناخت حقوق متقابل امکان پذیر خواهد بود، زیرا حقوق 
مذکور برگرفته از آموزه های دینی است و ریشه در فطرت آدمی دارد و نوعی نظام معیار محسوب می شود و برای 

همه افراد قابل ارزیابی و اندازه گیری است که تا کجا بر اساس حقوق متقابل، موفق به عمل شده است.

جمع بندی و با هم نگری

با تکیه بر تعاریف خانواده و نیازهای آدمی، می توان تعبیر »منظومة خانوادگی2« را برای چنین محیطی به 
کار برد. منظومة خانوادگی، دارای مرکزیت و اقمار پیرامونی آن است که با داشتن مرکز مقتدر و فعال، اعضای 
خانواده همچون قمرهایی به دور آن می چرخند و توازن و تعادل آن، توسط مرکز حفظ می شود، هر نوع 

حرکت فاقد نظم و خودسرانه، تعادل منظومه را در هم می ریزد و روی حرکت سایر اقمار نیز اثر گذار است.
آنچه از مفهوم منظومه می توان در باب خانواده استفاده کرد، هماهنگی، یکپارچگی، وحدت، همدلی و حفظ 
تنها خانواده ها درگیر  نه  این ویژگی ها در خانواده حفظ شود،  اگر  به راستی  حدود و حریم سایرین است. 
اختالفات و اصطکاک های خواسته و ناخواسته نمی شدند و نیرویشان به هدر نمی رفت، بلکه نیروهای اعضای 
خانواده به صورت یکپارچه صرف پیشرفت، موفقیت و تعالی آنها خواهند شد و بارقة امید در دل نوجوانان و 

جوانان در چنین شرایطی همیشه روشن و نورانی خواهد بود. 
نکتة مهمی که همة اعضای خانواده به ویژه فرزندان نباید از آن غفلت کنند، حفظ حرمت و منزلت یکدیگر در 
خلوت و جلوت )در حضور دیگران( است، زیرا دیگران اعم از اقوام و خویشان، دوستان و نزدیکان و همسایگان، 
از دریچة روابط اعضای خانواده با هم، به آنها بها و ارزش می دهند، به گونه ای که اگر فرزندان با والدین در 
حضور دیگران، رفتاری دور از شأن آنها داشته باشند و یا والدین، فرزندان خود را تحقیر و بی اعتبار کنند، 

نمی توانند از دیگران انتظار رفتاری احترام آمیز داشته باشند.
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پرسش هایی برای بحث و گفت و گو
1  آیا نیاز های روحی دیگری، عالوه بر آنچه در کتاب آمده است، می توانید بیان کنید و نحوة تأمین آن را در 

محیط خانواده تشریح نمایید؟
2  چگونه می توان از تبدیل شدن خانه به خوابگاه، پیشگیری کرد؟ نقش کدام یک از اعضای خانواده مؤثرتر است 

و چرا؟
3  به نظر شما در ارتباط کالمی در محیط خانواده، چه کسی باید پیشقدم شود و ابتکار عمل را به دست گیرد؟ 

چگونه می توان یکی از افراد خانواده که کم حرف است را برای ارتباط کالمی، فعال نمود؟
4  چنانچه روابط والدین در خانواده ای، دچار مشکل شده باشد، فرزندان چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ چگونه؟

5  اگر زندگی حالت یکنواختی پیدا کند، مهم ترین و بهترین اقدامی که می توان در این زمینه انجام داد، چیست؟

6  آیا در خصوص مالحظات تربیتی والدین، پیشنهادی عملی که بتواند بر موارد یاد شده بیفزاید، به نظرتان 

می رسد؟
7  آیا در خصوص مالحظات تربیتی فرزندان، نقد و نظری دارید؟

8  آیا شواهدی تاریخی، ادبی و اخالقی در خصوص بهبود مناسبات والدین و فرزندان به نظرتان می رسد؟

خودیابی و خود ارزیابی


