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ما باید زحمت بکشيم تا در همۀ جناح ها خودکفا باشيم. امکان ندارد که استقالل 
به دست بياید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشيم. اگر ما بنا باشد که در 
اقتصاد احتياج داشته باشيم، در چيزهای دیگر هم وابسته خواهيم شد و همين طور 
اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشيم، در اساس مسائل وابستگی پيدا می کنيم.

َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



درس مدیریت خانواده و سبک زندگی، برای اولین بار با تصویب شورای عالی آموزش و 
پرورش در سال تحصیلی 98ـ1397 برای دانش آموزان پایۀ دوازدهم تدریس می شود.

برنامه درسی این کتاب بر اساس نیازسنجی موضوعی و دریافت نظرات کارشناسان 
تدوین شده است. بدیهی است چون موضوع این درس در مرز بین دورۀ آموزش های 
مدرسه ای و دوران بزرگسالی قرار داردـ  و به همین دلیل، در پایۀ دوازدهم، یعنی آخرین 
پایۀ تحصیلی ارائه می شود ـ ممکن است بنا به ضرورت حاوی بعضی مطالب حساس 
باشد. از این رو در تدوین کتاب تالش شده است که تمامی مطالب، در عین رعایت 

چارچوب علمی، با دقت فراوان و رعایت هنجارهای اخالقی جامعه نوشته شود.
در تولید این کتاب، سیاست چند تألیفی به کار گرفته شده است. یعنی عالوه بر کتابی 
که در دست شماست، دو کتاب دیگر نیز به صورت موازی تألیف و منتشر شده است 
که از طریق وبگاه www.chap.sch.ir قابل دریافت است. این کتاب ها دارای برنامۀ 
درسی مشابهی هستند اما در سبک نگارش با یکدیگر کامالً متفاوت اند. امید است 
این کار در سال های آینده، برای مخاطبان فرصت انتخاب کتاب مورد پسند خویش را 
فراهم آورد. در حال حاضر هر سه کتاب، آزمایشی تلقی می شوند و سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی از دریافت نظر کارشناسان و صاحب نظران به منظور اصالح آنها، 

استقبال می کند.

دبیران گرامی / دانش آموزان عزیز
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سخنی با هنرآموزان گرامی

سند تحول بنيادین آموزش و پرورش به عنوان معيار تحول آموزش فرهنگي کشور 
تأکيد ویژه اي بر بنيان خانواده و سبک زندگي دارد به نحوي که هدف چهارم سند به این 
موضوع به طور ویژه پرداخته است و در راهکار پنجم این هدف، بر اضافه نمودن درس 
مدیریت و سلوك مناسب خانواده به جدول برنامۀ درسي دورۀ متوسطه در تمام رشته ها 

و براي تمام دانش آموزان تأکيد دارد.
آموزش و ارتقاي مدیریت خانواده در استفادۀ مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده 
همسو با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي و تدوین اصول راهنما و پودمان هاي 
آموزشي براي تبيين نقش مدرسه، رسانه ها و خانواده در تأمين پيش نيازهای ورود 
کودك به مدرسه و ایجاد سازوکارهاي الزم براي هماهنگي و همسویي آنها با هم و با 
اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي، و همچنين تدوین برنامۀ جامع مشارکت 
خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي براي تقویت فرهنگ تربيتي خانواده ها و تحقق 
شایستگي های پایۀ دانش آموزان و افزایش ميزان مشارکت خانواده ها در فعاليت  هاي 
آموزشي و تربيتي مدرسه، برگزاري دوره هاي آموزشي اثربخش، ارائۀ خدمات مشاوره اي 
به خانواده هاي آسيب پذیر و آسيب زا براي همسوسازي اهداف و روش هاي تربيتي 
خانواده و مدرسه و تهيه و تدوین محتواي آموزشي براي دانش آموزان جهت آشنایي با 
ویژگي ها، نيازها و وظایف خانواده در چهارچوب ارزش ها و معيارهاي اسالمي، بخشي از 

تأکيدات سند تحول در این رابطه است.
با توجه به آنچه در اسناد باالدستي بيان شده است، یکي از تغييرات در برنامه هاي 
درسي و جداول دروس دورۀ دوم متوسطه، توجه به آموزش شایستگي هاي غيرفني 
در نظام آموزشی جدید است. تربيت و یادگيری شایستگی های غيرفنی در دو بخش از 

آموزش های فنی و حرفه ای ارائه می شود: 
بخش اول: آموزش و یادگيری شایستگی های غيرفنی همراه با شایستگی های فنی به 
صورت تلفيقی است که در تمام مراحل آموزش جریان دارد و در دروس کارگاهی نظام 

جدید آموزشی تحت عناوین مدیریت منابع ،کار تيمی و...ارائه می شود.
برگيرندۀ  به شایستگي هاي غيرفني در  مربوط  بخش دوم: محتواي دروس مستقل 
شایستگي هاي انساني، اخالقي، عقيدتي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ارزشي است 
که به صورت دروس جداگانه در برنامۀ درسي براي تمام رشته ها دیده مي شود. ماهيت 
این دروس مبتني بر شایستگي است و باید به صورت فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

طراحي و اجرا شود. 



هدف کلی درس مدیریت خانواده و سبک زندگي، کسب شایستگي هاي الزم براي 
تقویت مدیریت خانواده و کمک به افزایش سطح توانایي ها و مهارت هاي خانواده در 

ایفاي نقش تربيت مناسب با ویژگی های جامعه اسالمي است.
برای این درس، همانند سایر دروس فنی و حرفه ای، بستۀ آموزشی تهيه شده است 

وکتاب درسی آن شامل پنج پودمان به شرح زیر می باشد:
1  تبيين سبک زندگی؛

2  تحليل خانوادۀ من)پدر،مادر،خواهر و برادر،خویشاوندان و همسایگان(؛
3  بررسی و تبيين صميميت؛

4  مراقبت و پرهيز؛
5  بررسی و تبيين نقشۀ ازدواج.

در طراحي و ساماندهي این درس، پودمان اول، بر چرایي و چگونگي خلقت و تفاوت ذاتی 
موجودات در راستای سبک زندگی تمرکز دارد و پودمان هاي دوم تا پنجم، بر آموزش 
شایستگي هاي موردنياز زندگي مبتني بر اهداف تفصيلی نظام آموزشی کشور متمرکز است.

محل اجراي این درس، کالس یا فضاهاي متناسب می باشد و زمان آموزش این درس 
2 ساعت آموزشی در هر هفته است. عالوه بر این، از زمان ویژۀ مدارس با توجه به جداول 
دروس ابالغي و برنامۀ درسي ملي جمهوری اسالمی ایران نيز مي توان استفاده نمود. شيوۀ 
ارزشيابي از درس مدیریت خانواده و سبک زندگي به صورت فرایندي و پایاني است و 
براساس استاندارد عملکرد، براي هنرجویان به ازاي هر پودمان یک نمرۀ مستمر و یک نمرۀ 

شایستگي در نظر گرفته مي شود.
از  نيازهاي هنرجویان،  به  این درس، جهت توجه  در آینده، به دليل ماهيت متغير 
راهبردهاي چند تأليفي، رسانه هاي یادگيري متنوع و گوناگون و همچنين به روزرساني 

ساالنۀ فعاليت هاي یادگيري استفاده خواهد شد.
همچنين جهت مهارت افزایي و دانش افزایي مرتبط با این درس، منابع متعدد و متنوعي 
در وبگاه دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش بارگذاري شده است و 

در طول سال تحصيلي بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
اميد است با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پيش بيني شده برای این درس 

محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با  هنرجویان عزیز

در کنار یادگيری و کسب شایستگی های فنی، یادگيری و کسب شایستگی های غير  فنی 
نيز برای شما  مهم و ضروری است. بر این اساس، سال دهم با درس الزامات محيط 
کار آشنا شدید و در سال یازدهم نيز درس های کارگاه  نوآوری و کارآفرینی، کاربرد 
فناوری های نوین و مدیریت توليد )که از این دو عنوان اخير یک عنوان را انتخاب 
کرده اید(  و در پایۀ  دوازدهم درس اخالق حرفه ای و مدیریت خانواده و سبک زندگی را 
می گذرانيد. درس مدیریت خانواده و سبک زندگي یکي از اصلي ترین و مهم ترین دروس 
رشتۀ تحصيلي شما در سه سال دورۀ متوسطۀ دوم است. هدف کلي این درس، کسب 
شایستگي های الزم براي تقویت بنيان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایي ها و 
مهارت هاي خانواده در ایفاي نقش تربيتي متناسب با ویژگی های جامعۀ اسالمي از سوی 

شما عزیزان و شامل پنج پودمان به شرح زیر است:
1  تبيين سبک زندگی؛

2  تحليل خانواده من)پدر، مادر، خواهر و برادر، خویشاوندان و همسایگان(؛
3  بررسی و تبيين صميميت؛

4  مراقبت و پرهيز؛
5  بررسی و تبيين نقشۀ ازدواج.

محل اجراي این درس، کالس یا فضاي متناسب و زمان آموزش این درس 2 ساعت 
آموزش هفتگي است. شيوۀ ارزشيابي از این درس به صورت فرایندي و پایاني بر اساس 

استاندارد عملکرد و شایستگي است . 
اميد است با کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، برای تقویت بنيان 
خانواده و همچنين در راستاي سربلندي کشور  و پيشرفت های اجتماعي و اقتصادی و 

توسعۀ همه جانبۀ ميهن اسالمی مان گام های مؤثر و شایسته ای برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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راز آفرینش جهان
زمانی که دور از هياهوی شهر و در کنج خلوتی، فرصتی برای آدمی مهيا می شود تا به 
افکار و اندیشه های دور و دراز خود سامان بخشد و با ذهن منظم و متمرکز به فردا و 
آینده بيندیشد، خود را از یک فکر و نفوذ آن رها نمی یابد و آن، اندیشه دربارۀ راز آفرینش 

جهان است.
در قرآن کریم از آسمان ها و زمين، خلقت آنها و اختالف شب و روز و حرکت ابرها، وزش 
بادها، استواری و استحکام کوه ها، حرکت کشتی ها بر روی آب ها و خلقت انواع گوناگون 
موجودات بر روی زمين و در دل دریاها و اقيانوس ها و نظایر آنها به عنوان نشانه های 
قدرت الهی و یا آیات یاد شده است. هر یک از موضوعات مذکور، زمينه  و منظره ای برای 
نگریستن آدمی و اندیشه ورزی محسوب می شود و هدف نهایی آفرینش آنها این است 
که انسان خردمند از منظره ها به منظور برسد. منظوری که خدای متعال و خالق جهان 

هستی است. 

آفرینش انسان 
انسان جزئی از هستی و از شگفتی های جهان هستی محسوب می شود. همان گونه که 
جهان دارای هدف و مقصد مشخصی است، انسان هم در سير حرکت خود به سوی غایتی 
مشخص طی طریق می کند. چنانچه بخواهيم از راز خلقت آدمی سخن بگویيم، کار 
قدری دشوار می شود و پاسخ به این مطلب که »انسان برای چه منظوری آفریده شده؟«، 
قرن های متمادی اندیشۀ فيلسوفان، حکما و دانشمندان را به خود مشغول داشته است و 
هر یک به فراخور نبوغ، قدرت اندیشه ورزی و خالقيت خود به این پرسش پاسخ داده اند.

پاسخی که از تعاليم اسالمی و سایر ادیان الهی  می توان دریافت نمود، روشن و صریح 
است. انسان آفریده شده است تا نماینده و جانشين خدا در روی زمين باشد. به عبارت 
دیگر، چون خداوند آدمی را خليفۀ خود در روی زمين قرار داده است، بنابراین باید 
جلوه ای از صفات الهی باشد و این واالترین جایگاهی است که خداوند برای مخلوقی از 

مخلوقاتش درنظر گرفته است.

مقـدمه
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هدفمندی آفرینش انسان
زیبایی و داشتن رمز و راز در آفرینش انسان بيانگر حقایقی چند است که از مهم ترین 
آنها، »هدفمندی« چنين آفرینشی است. زیرا که عالوه بر زیبایی و ُحسن در خلقت، از 
جایگاه شرافت نسبت به سایر مخلوقات برخوردار است، نمی تواند بی هدف و بيهوده باشد 
و چون کل جهان هستی، دارای هدف و مقصود مشخصی است، بنابراین، خلقت انسان  
هم به عنوان یکی از اجزای این جهان و بلکه اشرف مخلوقات به نوبۀ خود باید دارای هدف 

و منظور معينی باشد.
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تبیین سبک  زندگی

پودمان 1

درس 1 | تبیین تفاوت بین موجودات

در این پودمان، شایستگی های زیر فرا گرفته می شود:

درس 2 | بررسی سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی

درس 3 | تشریح نمونه هایی از سبک  زندگی که می تواند الگو باشد.
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چرا خداوند همۀ اجزا و پدیده های عالم هستی را گوناگون آفریده است؟ چرا یکی 
سنگ است و دیگری شیشه؟ یکی فوالد است و دیگری الستیک؟ یکی آب است 
و دیگری آتش؟ یکی گوسفند است و دیگری گرگ؟ یکی انسان است و دیگری 
درخت، خرگوش یا فلز؟ یکی مذکر است و دیگری مؤنث؟ چرا در بدن انسان یکی 
چشم است و دیگری گوش؟ یکی استخوان است و دیگری غضروف؟ یکی قلب 

است و دیگری مغز؟ و ... .
چرا خداوند همۀ هستی و اجزای آن را گوناگون آفریده است؟1 آیا نمی شد خدای 
یگانه و یکتا همۀ پدیده ها را از یک جنس، یک رنگ، یک اندازه، یک ترکیب و با 

یک خاصیت می آفرید تا هیچ گونه تفاوتی بین موجودات نباشد؟ 
اینها و ده ها پرسش دیگر از این قبیل، مواردی هستند که پاسخ به آنها سبب می شود 
که نگاه ما به زندگی و نقش های خود و همنوعانمان بسیار دقیق تر و آگاهانه تر شود.

تفاوت بین موجودات، نشانۀ قانون مداری و هدفمندی آنهاست. هر موجودی 
آفریده شده است تا به تدریج کامل شود و به هدف خلقتش برسد و در تعامل و 
ارتباط با دیگر مخلوقات، وظیفه و رسالت خویش را انجام دهد. اگر این تفاوت ها 
)در جنس، شکل، اندازه، رنگ، بو، خاصیت و...( نبود، قطعاً نه موجودی آفریده 

می شد و نه وظیفه و مسئولیتی متوجه شخصی یا چیزی می شد.

1ـ  »ما لَُکْم ال تَْرُجوَن ِل َوقاراً َو َقْد َخلََقُکْم أَْطواراً« چه شده است شما را که برای خدا عظمت قائل نمی شوید؟ همانا 
)خداوند( شما را به گونه های مختلف آفرید.  )نوح/14(

در مورد تفاوت بین اجزای بدن انسان مثاًل چشم و گوش او تحقیق و بررسی کنید 
و بگویید اگر این تفاوت ها نبود، آیا این دو عضو می توانستند وظیفۀ خود را در 
دیدن و شنیدن، انجام دهند؟ اگر چشم انسان در باالی سر او باشد و یا عدسی 

چشم، شفاف و محدب نباشد چطور؟

فکر کنید

تبیین تفاوت بین موجودات درس 1

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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دو مایع آب و بنزین را در نظر بگيرید. آیا عناصر تشکيل دهندۀ آنها یکی است؟ رنگ، بو، 
خاصيت، جرم و دیگر ویژگی های آنها چطور؟ آیا ساختار وجودی و خواص ذاتی آنها یکی 
است؟ آیا وظيفه و رسالت هر دو در مجموعۀ هستی یکی است؟ آیا می شود آب و بنزین 

داشته باشيم و در عين حال هر دو یکی باشند و هيچ تفاوتی بين آنها نباشد؟
دو دانۀ سيب و گندم چطور؟ آیا از نظر رنگ، شکل، اندازه، عناصر تشکيل دهنده، خواص 
ژنتيکی و ... عين هم هستند؟ آیا یک باغبان یا کشاورز از کشت این دو، انتظار برداشت 
یک محصول را دارد که از هر جهت شبيه هم باشند؟ منشأ این تفاوت ها چيست و چرا 

خداوند اینها را متفاوت آفریده است؟
خالق عادل و حکيم جهان هر پدیده ای را با ضابطه، قدر و اندازه و قوانين معينی آفریده 
است. این حسابگری دقيق سبب شده است که کل اجزا و عناصر هستی از نظر خواص 
و توانایی ها متفاوت بوده و نقش ها و وظایف گوناگونی را نيز در مجموعۀ هستی داشته 

باشند.1

با توجه به اینکه در هر پدیده و یا هر ذره ای از ذرات عالم، از هر عنصری به قدر الزم و با 
نسبت معين استفاده شده است و همۀ ترکيب ها موزون، متعادل، دقيق و حساب شده 
هستند، لذا ایجاد کوچک ترین تغيير در هر ذره ای سبب تغيير در ساختار و خواص آن 

شده و در نهایت در نقش و وظيفۀ آن جزء، تأثيرگذار خواهد بود.
در یک نظام اجتماعی نيز وضع به همين گونه است و نيازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
قضایی، پزشکی، فنی، تربيتی، آموزشی و... وجود دارد که متناسب با این نيازها، بودجه 

و نيروی انسانی متخصص پيش بينی و به کار گرفته می شود.
در هر ترکيب فيزیکی یا شيميایی نيز وضع به همين گونه است. اگر بخواهيم یک خودرو 
به صورت سالم و متعادل کار کند و ما را به مقصد برساند باید از هر ماده ای به قدر الزم، به 
شکل و اندازۀ مناسب و در محل مخصوص به کار برده شود تا هدف از ساخت این خودرو 
محقق شود. مثاًل  بر اساس شرایط موجود جنس، شکل و اندازۀ تایرها، شيشه های جلو 
و عقب و موتور آن را با یکدیگر مقایسه کنيد. آیا می شود سيلندر و پيستون را از جنس 
الستيک نرم و به شکل دایره و چرخ های آن را از جنس شيشه و به شکل مثلث ساخت؟ 
آیا می شود شيشه های جلو و عقب را از جنس فوالد سخت و تيره و بدنۀ موتور را از جنس 

شيشۀ شکننده و شفاف بسازیم؟
1ـ  نام پروردگار واالیت را ستایش کن. همان خدایی که جهان را آفرید و سامان داد و هر چيز را با قدر و اندازه آفرید 

و هدایت نمود.  )اعلی/2و3(

هر گروه به طور جداگانه و با راهنمایی هنرآموز خود مجموعه ای از عناصر و مواد 
گوناگون را در صنایع مختلف )با توجه به رشتۀ تحصيلی خود( پيدا کرده و با 
جابه جایی مواد ترکيبی و یا کم و زیاد کردن آنها، تغييرات حاصله )از نظر خواص 

و نقش پذیری عناصر( را طی یک گزارش در کالس ارائه نمایيد.

فعالیت گروهی
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همچنين آیا می شود در یک اجتماع، خلبان را به کار کشاورزی، کشاورز را به کار طبابت، 
طبيب را به کار مکانيکی خودرو و مکانيک را به مهندسی صنایع غذایی و مهندس را به 
قضاوت و ... وادار کنيم و در عين حال بخواهيم جامعه به صورت موزون و متعادل اداره 

شود؟
بنابراین، خداوند عادل و حکيم که خالق جهان است، همۀ اجزای عالم را به نيکوترین 
صورت ممکن1 و با اندازه گيری دقيق و با شکل ها و خواصی متفاوت آفرید تا در مجموعۀ 
هستی هر چيزی را برای رسيدن به کمال و هدف ویژه اش هدایت کرده باشد. خداوند در 
قرآن کریم و از زبان حضرت موسی  این حقيقت را این گونه بيان می فرماید: پروردگار 
ما آن خدایی است که به هر موجودی متناسب با شایستگی های آن موجود، سهم و 
بهره ای خاص از خلقت را داده است و سپس آن را در راهی که باید برود )و وظيفه ای که 

باید انجام بدهد(، راهنمایی و هدایت کرده است.2
پس این خلقت که با فرمولی دقيق و حساب شده و از سوی خالقی عادل و حکيم تنظيم 
شده است با همۀ پراکندگی و تنوع گوناگون اجزایش، از لحاظ فرمول بندی، هدایت گيری 
و حق گرایی یک واحد منسجم و یکپارچه است و هر جزء آن دقيقاً به گونه ای است که 
باید باشد و آن وظيفه ای را دارد که باید داشته باشد. حال پرسش مهم این است که آیا ما 
انسان ها )که همۀ این مجموعۀ هستی به خاطر ما و در خدمت ما آفریده شده است( این 
ضوابط و قوانين را می شناسيم و در اعمال و رفتار خویش و در بهره مندی از این نعمت ها 
و مواهب الهی آنها را رعایت می کنيم و از هر عنصری به اندازۀ خودش و در جای خودش 

استفاده می کنيم؟

بنابراین، الزمۀ عدل و حکمت الهی و فيض و رحمت بی انتهای خداوند این است که هر 
چيزی را که امکان موجود شدن داشته باشد، بدون تبعيض بيافریند و آن را در مسير 
کمالش هدایت کند تا آن موجود به هدف خلقتش برسد. بر این اساس است که خداوند 
متعال می فرماید: »نام پروردگار واالیت را ستایش کن. همان خدایی که همۀ موجودات 

را آفرید و به نيکوترین شکل سر و سامان داد.«3

1ـ  »الَِّذي أَْحَسَن ُکَلّ َشيْ ءٍ َخلََقُه« خدایی که جهان را آفرید و هر چه را آفرید به نيکوترین شکل ممکن آفرید. )سجده/7(
2ـ  طه/50

3ـ  اعلی/ 1 تا 3 

با توجه به اینکه خداوند در سورۀ قمر آیۀ 49 می فرماید: »ما هر چيز را با اندازه 
و ضوابط مشخصی آفریده ایم«، با تحقيق و بررسی در اینترنت یا کتب علمی و 
با توجه به رشتۀ تحصيلی خود، نمونه هایی از این ضابطه مندی و قانون مداری را 
شناسایی کرده و در کالس ارائه نمایيد )از هنرآموزان و دبيران خود راهنمایی 

بخواهيد(.

فعالیت در 
منزل
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تفاوت بین موجودات نشانۀ عدل و حکمت خالق

الزمۀ بقا و نظام داشتن کل هستی نيز وجود مراتب مختلف و درجات متفاوت بين 
موجوداِت آن است؛ بدان معنا که یکی انسان باشد و دیگری حيوان، یکی جماد باشد و 
دیگری نبات، یکی زن باشد و دیگری مرد، یکی سياه باشد و دیگری سفيد. یعنی تفاوت 
بين موجودات، ذاتی آنهاست و اگر این تفاوت ها بين موجودات نبود قطعاً این موجودات 
و در نتيجه مجموعۀ نظام هستی وجود نداشت. مثاًل اگر گفته شود که ما ماشينی داشته 
باشيم که به عنوان وسيلۀ حمل و نقل ما را به مقصد برساند ولی بين اجزایش هيچ تفاوتی 
نباشد، نه در جنس، اندازه و ابعاد اجزا و نه در مکان قرار گرفتن آنها، قطعاً این »شرط«، 
به معنای عدم وجود این ماشين است. یا مثاًل یک ترکيب شيميایی داشته باشيم که 
همۀ عناصرش از یک جنس، به یک اندازه، به یک رنگ، به یک شکل و با یک ترکيب و 
خاصيت باشند و هيچ تفاوتی بين آنها نباشد، یا یک مجموعه از اعداد داشته باشيم ولی 
هيچ تفاوتی بين اعداد آن مجموعه نباشد یا مجموعه ای از مزه ها داشته باشيم ولی هيچ 
تفاوتی بين آنها نباشد، قطعاً چنين مجموعه ای به وجود نخواهد آمد و در نهایت، کل 
هستی برابر با عدم خواهد بود. حال آنکه مجموعۀ هستی وجود دارد و این بدان معناست 
که این تفاوت ها ذاتی آن اجزا می باشد و ریشۀ این تفاوت ها، ظرفيت وجودی و کمال 
خود آنهاست نه تبعيض از ناحيۀ خداوند حکيم. بنابراین، وجود تفاوت بين موجودات 
نه تنها امری ناپسند و تبعيض از ناحيۀ خداوند نيست بلکه امری زیبا و عين عدل الهی 

است.

تفاوت بین موجودات، علت اصلی تفاوت در کارکردها
تفاوت های ذاتی بين موجودات و اجزای گوناگون عالم است که نقش و خاصيت آنها را 
در مجموعۀ نظام هستی متفاوت می کند. مثاًل چون خداوند، زن و مرد را برای زندگی 
در کنار هم آفریده است لذا بين آنها تفاوت های تکميل کننده ای )نه تبعيض هایی( قرار 
داده است و وجود این تفاوت های تکميل کننده مستلزم وجود کارکرد های متفاوت بين 
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آنهاست تا هرکدام به نقش تکميلی خود براساس ویژگی های زیستی و روانی اش عمل 
نماید. پس هيچ موجودی ذاتاً نمی تواند کارکرد تکوینی و طبيعی خود را براساس ميل و 
اراده اش تغيير دهد یا به طرف مقابل واگذار کند؛ چرا که این تغيير و تحول کارکرد های 
ذاتی یا عماًل غيرممکن است یا دارای مفاسد و مضّراتی است که برخالف حکمت الهی 
است و خداوند حکيم در قوانين خلقتش هرگز چنين فسادی را اراده نمی کند. به عنوان 
مثال زن هرگز نمی تواند نقش فرزندآوری و شيردهی کودك را به شوهر خود واگذار 
کند، گرچه مرد می تواند در این مورد به همسر خود کمک نماید تا او این وظيفه را 
به نحو مطلوب تری انجام دهد و یا اینکه کارکرد ذاتی مرد و زن در کنار هم برای 
برپاداشتن خانواده ای منسجم، تربيت و نگهداری از کودك است که هيچ کدام از زوجين 
به بهانه های مختلف نمی تواند از زیربار آن شانه خالی کند. زیرا اگر این مهم انجام نشود 
ساختار خانواده و جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، برای تحقق این هدف مثاًل مرد 
می تواند در تهيۀ غذا و یا شستن ظروف به همسر خود کمک کند تا او با خيالی آسوده به 
کودك شير دهد و یا او را بخواباند و یا زن می تواند با فعاليت اقتصادی خود ضمن خدمت 
به اجتماع و شهروند مولد بودن، همسرش را در تأمين نيازهای مالی و معيشتی خانواده 
یاری نماید. بنابراین، همان گونه که در مجموعۀ بدن انسان نه گوش می تواند جای چشم 
باشد و نه چشم جای گوش، در جامعۀ انسانی نيز نه زن می تواند جای مرد باشد و نه 
مرد جای زن )چرا که هرکدام متناسب با کارکردهای ذاتی خود عمل می کنند(، اما این 
دو عضو و همچنين سایر اعضا هرکدام با انجام کارکرد ذاتی خود برای عضو دیگر نقش 
مکمل را دارد تا در نهایت، هدف از خلقت انسان که خداوند حکيم برای او درنظر گرفته 
است، تحقق یابد. همان طور که اکسيژن در مجموعۀ هستی نمی تواند کارکرد هيدروژن 
را برعهده بگيرد و یا برعکس اما هرکدام می تواند در کنار دیگری نقش تکميلی داشته 
باشد تا سرانجام از این همکاری، آبی گوارا برای ادامۀ حيات مخلوقات به وجود آید. وضع 
زن و مرد و کارکردهای ذاتی آنها نيز این چنين است تا در کنار یکدیگر یک مجموعۀ 

مکمل و رشدیابنده را به وجود آورند. 
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سبک زندگی، مفهومی  عام و جاری است که ردپای آن را در ابعاد مختلف زندگی هر 
جامعه ای می توان دید. جست وجوی کوتاهی با کليد واژۀ »سبک زندگی« در پایگاه های 
دادۀ گوناگون مانند مرکز اطالعات عملی جهاد دانشگاهی با آدرس SID.ir مقاالت 
از عناوین  قرار می دهد که دربارۀ سبک زندگی  را پيش روی شما  علمی  متعددی 
گوناگونی مانند فرزندآوری، تغييرات نسلی، رضایت از زندگی زناشویی، سالمت عمومی، 
تعارض بين فرزندان و والدین، آداب همسایه داری، شاخص های روان سنجی و بسياری 
از مؤلفه های دیگر سخن گفته شده و برای هر کدام، پژوهش ها و یافته های علمی قابل 

استنادی ارائه شده است. 
اما سؤال اساسی این است که سبک زندگی به چه معناست که تا این حد برای شناخت 
و درك ابعاد مختلف یک اجتماع ضروری می نماید و خود می تواند به عنوان عامل 
پيش بينی کننده و اثرگذار بر هر کدام از آن ابعاد باشد؟ متخصصان بر این باور هستند که 
سبک زندگی در تمامی کنش ها و رفتارهای فرد و در تعامالت و ارتباط های وی با دیگران، 
طبيعت و به طور کلی اجتماع اطراف که معموالً قابل مشاهده، توصيف و اندازه گيری 
از این منظر، »سبک زندگی« جنبه های عينی، مشهود و  است، قابل بررسی است. 
ملموس فرهنگ و نظام ارزشی در یک جامعه است و می توان آن را در اوقات فراغت، 
تفریح، رفتارهای جنسی، حرفه و شغل، پوشش، عالیق هنری، ادبيات، ورزش، زبان و 
مواردی از این دست بررسی کرد. با این نگاه است که سبک زندگی هم بر مؤلفه های 

نام برده اثر می گذارد و هم از آنها تأثير می پذیرد. 
سبک زندگی در هر دو علم روان شناسی و جامعه شناسی تعریف می شود اما این تعاریف 
بسيار به هم نزدیک هستند. در علم روان شناسی، سبک زندگی ناظر بر فرد و شيوه هایی 
است که او برای اهداف خود دنبال کرده و از آن طریق مشکالت زندگی خود را برطرف 
می کند. در این نگاه، افراد سعی دارند تا از طریق الگوهای رفتاری مختلف به برتری و 
کمال برسند و هر یک صورت های متفاوتی از این الگوها را بر می گزینند. از این رو، افراد 
الگوهای منحصر به فردی از خصوصيات، رفتارها و عادت ها را پرورش می دهند که آنها را 

نيز سبک زندگی می نامند و هدایت کنندۀ رفتارهای بعدی فرد به شمار می روند.

بررسی سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی درس 2
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در جامعه شناسی نيز »سبک زندگی«، همان آفرینش و خلق هنرمندانۀ یک راه و روش خاص 
با توجه به امکانات موجود و پایگاه اقتصادیـ  اجتماعی و همچنين محدودیت های فردی و 
اجتماعی تعریف می شـود. براسـاس این تعریف، هنر فرد در کشف  و انتخاب مناسب ترین و 
خردمندانه ترین راه برای پاسخ به توقعات و تحقق اهداف است. از دیدگاه های نظری موجود 
چنين اسـتنباط می شـود که »سـبک زندگی« یک روش زندگی، الگوی عمل،  مجموعۀ 
عملکردها، روش سـازماندهی، ترجيحات رفتاری و مادی و همچنين الگوی مصرف است 
که در نگاه جامعه شناسان، گزینش آنها عالوه بر اینکه بر سليقه و عالقۀ افراد استوار است، 
به منابع و امکانات در دسترس، موقعيت اجتماعی فرد، زمينۀ اجتماعی و بافت و ساختی 

که فرد در آن قرار گرفته است، نيز مربوط می شود. 
بـا ایـن همـه باید دانسـت کـه در تعریف سـبک زندگـی، بيـن اندیشـمندان تفاوت های 
چشـمگيری وجـود دارد. برخی از آنها سـبک زندگی را الگووارۀ حيـات می دانند و برخی 
دیگر سبک زندگی را مترادف با شيوۀ زندگی تعریف می کنند. اما وجه مشترك همۀ این 
تعاریف، تکيه بر مفهوم ارزش و درك آن در زندگی اسـت. از این رو اولين محققاِن سـبک 

زندگی، ارزش ها را از اصلی ترین منابع سبک زندگی دانسته اند. 

مهم ترین ارزش های زندگی شما کدام اند؟ آیا ارزش های شما با آنچه در خانواده تان 
ارزش تلقی می شود یکسان است یا متفاوت؟ چرا؟

فعالیت در 
منزل

ارزش های ثابت، اموری بر آمده از فطرت هستند که در 
ميان همۀ جوامع بشری با هر دین و اخالقی، مقبول و 
پذیرفته هستند و تفاوتی بين آنها نيست. اصولی مانند 
تفاهم،  و  توافق  متقابل،  احترام،  عشق، درك  قدردانی، 
و  همکاری  مسئوليت پذیری،  اميدواری،  خودکنترلی، 
مشارکت فعال در امور، تعهد و وفاداری، انعطاف پذیری، 
استقالل رأی، خداباوری، خوش خلقی، گذشت، سخاوت 
و در عين حال مقتصد بودن، صراحت و صداقت، صبر و 
شکيبایی، درایت و تدبير، رازداری، عيب پوشی، آراستگی، 
عدالت ورزی و... همه ارزش هایی هستند که بين تمام افراد 
و جوامع و در همۀ زمان ها پذیرفته شده اند و می توانند به 
عنوان مبنای یک سبک زندگی سالم در نظر گرفته شوند. 



پودمان اول  |  تبیین سبک زندگی

21

ارزش ها در شکل دادن سبک زندگی از دو منظر قابل توجه  هستند:
1  از منظر باورها و ارزش های فعلی فرد؛

2   از منظر تحول ارزشی در جامعه و تالش افراد به منظور وفق دادن خود با نظام 
ارزشی جدید.

از این رو نقش باورهای حاکم بر یک جامعه در شکل گیری سبک زندگی آن جامعه قابل 
انکار نیست. به همین خاطر، جوامع مختلف می توانند سبک های زندگی متفاوتی داشته 
باشند. چرا که سبک زندگی، نظام واره و سازوکار خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده 
یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. این نظام واره، هندسۀ کلی رفتار بیرونی است و افراد 
و خانواده ها و جوامع را از هم متمایز می کند. با این نگاه، سبک زندگی چتری به بزرگی یک 
اجتماع دارد و در عین وجود تفاوت، مؤلفه های مشابه بسیاری برای آن در همان اجتماع 

می توان یافت.

بازنمایی شما از تعالیم بزرگان اسالم
در ادامه به مواردی از این ارزش ها که نقش مهمی در آرامش و تقویت عشق و محبت بین 

اعضای خانواده دارند، اشاره می شود: 
 از حضرت فاطمه زهرا  نقل شده است که فرموده اند: »بهترین شما مردان کسی است 
که در برخورد با مردم، نرم تر و مهربان تر باشد و همسر خویش را بیشتر مورد تکریم قرار 

دهد.« 
پرتوی از آفتاب، ص 24،  به نقل از دالئل ااُلمَّه ، ص 7

 طبق فرمودۀ خانم خدیجه ثقفی همسر امام خمینی 
امام حتی در اوج عصبانیت هرگز بی احترامی و اسائۀ ادب نمی کردند. همیشه در اتاق، جای 
بهتر را به خانم تعارف می کردند تا خانم سر سفره نمی آمدند، خوردِن غذا را شروع نمی کردند 

و به بچه ها هم می گفتند: »صبر کنید تا خانم بیاید.« 
امام با زندگی طلبگی و بودجۀ کمی که داشتند، همواره احترام همسرشان را نگه می داشتند 
و حاضر نبودند که خانمشان در خانه کار کند و حتی راضی نبودند که خانم روسری بچه ها را 

هم بشویند. 
امام در اوایل زندگی به همسرشان گفته بودند: من کاری به کار تو ندارم. به هر صورت که میل 
دارید لباس بخر و بپوش. اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام دهی و محرمات 

را ترک کنی. یعنی گناه نکنی. 
پرتوی از آفتاب، ص 25 و 26، به نقل از کتاب پا به پای آفتاب، ج 1، ص 50 

ًْ 
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با توجه به مفهوم سبک زندگی که غالباً ناظر بر روش های زندگی افراد و انتخاب ها 
می کنيد؟  توصيف  چگونه  را  خود  زندگی  سبک  شما  آنهاست،  ارزش های  و 
فکر می کنيد سبک زندگی فردی شما با آنچه سبک زندگی خانوادۀ شماست 
مشابه است یا متفاوت؟ حال، سبک زندگی خود را با آنچه سبک زندگی اجتماع 

بزرگ تری که کشورتان است و شما در آن زندگی می کنيد، مقایسه کنيد.

فعالیت در 
منزل

در انواع سبک های زندگی ميزان پای بندی به سنت ها و انتخاب روش هایی که سنتی خوانده 
می شوند، متفاوت هستند. اما آنچه از جامعۀ جدید ایرانی به چشم می خورد ترکيبی از 
ارزش های مدرن و  ارزش های دینی است که بر محوریت شناخت و ایمان به خداوند و محور 
قرار دادن او در همۀ انتخاب ها و روش های سلوك فرد و اجتماع، قرار گرفته اند. گاه چنين به 
نظر می رسد بين ارزش هایی که امروزه بيشتر رواج پيدا کرده اند مانند مصرف گرایی در 
سبک زندگی ایرانی و ارزش های دینی که بر آموزه های اخالقی استوار است و مجموعه ای 
از دستور العمل ها را برای حيات بشری دارد، تعارض وجود دارد. اما آنها که ایران را 
می شناسند و بزرگ ترین ایران شناسان در سطح جهانی هستند هم بر این باورند که برای 
شناخت کامل ایران و فرهنگ  حاکم بر آن باید اسالم را هم شناخت. زیرا ایران و اسالم از 
دیرباز ارتباطی تنگاتنگ با همدیگر داشته و سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی از همين نگاه 

شکل گرفته است. 
در جامعۀ اسالمي ممکن است این مسئله مطرح شود که سبک زندگي افراد و گروه ها 
چقدر با آموزه هاي اسالمي منطبق است؟ آیا مي شود افراد و گروه ها را براین اساس 
درجه بندي کرد؟ براي مثال، آیا پس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمي، مردم 
متدین ایران سبک زندگي کاماًل اسالمي دارند؟ آیا اساساً نظریۀ سبک زندگي دیني که 
با موضوعات مهمي مثل انسان کامل، انسان سالم، معيار بهنجار و نابهنجار، پيشگيري و 

درمان و... ارتباط مستقيم دارد، شناسایي و تحليل شده است؟
همان گونه که اشاره شد، سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب کرده 
و زیربنای آن در خانواده پی ریزی می شود. سبک زندگی در واقع متأثر از فرهنگ، نژاد، 
مذهب، وضعيت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات، باورها و ارزش هاست. »سبک زندگی« 
مفهوم بسيار مهمی است که اغلب برای بيان »روش زندگی مردم« توأم با طيف کاملی 
از ارزش ها، عقاید و فعاليت های اجتماعی بيان می شود. می توان گفت که سبک زندگی 
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از الگوهای فرهنگی، رفتاری و عاداتی شکل می گيرد که افراد به طور روزمره آنها را در 
زندگی فردی و اجتماعی خود به کار می گيرند. افراد به واسطۀ کنش های اجتماعی 
متقابل خود با والدین، دوستان، همساالن، آشنایان و رسانه های جمعی الگوهای رفتاری 
را می آموزند. به عبارتی، سبک زندگی شامل فعاليت های معمول و روزانه است که شخص 

آنها را در زندگی خود به کار می گيرد و سبب تمایز افراد و گروه ها از یکدیگر می شود.

پيامبر اکرم  کوشيد تا در عصر جاهليت، سبک جدیدی از زندگی را در قالبی که 
مبتنی بر آموزه های وحيانی قرآن، عقل و فطرت بشر است ارائه نماید. آن حضرت به 
شدت به جنگ با افکار و رفتارهای جاهلی پرداخت؛  زیرا جوامع انسانی هرگز خالی 
از اندیشه، بينش و نگرش ها نيست. از این روست که پيامبر به بررسی نقادانه از 
فرهنگ جاهلی پرداخته و برخی از اجزا و عناصر آن را رد و برخی دیگر را اثبات و امضا 
نمود. همچنين مانند بسياری از پيامبران الهی دیگر کوشيد تا سبک زندگی  خاصی 
را در چارچوب کالن شيوۀ زندگی اسالمی ارائه دهد. از این رو جامعۀ اسالمی که با 
تالش ها و مبارزات پيامبر اکرم و مجاهدت های بسيار در عرصه های اعتقادی، 
اخالقی و رفتاری تحقق یافته به عنوان سرمشق و الگو در شيوه و سبک زندگی 

به جهانيان معرفی شده است )سورۀ بقره، آیۀ 143(.
سيرۀ پيامبر اکرم  و امامان معصوم  به ما نشان می دهد از جمله وجوه اصلی 
سبک زندگی اسالمی، توانایی مدارا و تعامل با پيروان سایر ادیان و مذاهب الهی 
در جامعۀ اسالمی است. همچنان که یک مسلمان موظف است به همۀ پيامبران 
الهی دیگر نيز ایمان داشته باشد. بنابراین الزم است ما مسلمانان این اصل را 
در نگاه روزمرۀ خود به ویژه در مناطقی از کشور که ادیان مختلف در کنار هم 
زندگی می کنند؛ بيش از پيش نشان دهيم. احترام، مدارا و پذیرش، از مهم ترین 
ویژگی هایی است که پيامبر اسالم   برای پيروان خود به ودیعه نهاده، چرا که او 
تنها پيامبری است که خداوند او را برای به نهایت رساندن مکارم اخالقی مبعوث 
کرده است. از این رو بر پيروان او نيز واجب است که در کنار پيروان سایر ادیان و 

مذاهب، زندگی سرشار از اخالق و احترام را بسازند. 
همراهی پيروان ادیان الهی دیگر و مسلمانان در ایران که کشوری با دامنۀ وسيعی 
از باورها و اعتقادات است نيز امر جدیدی نيست. حضور این هم وطنان غيور و عزیز 
در شرایط مختلف از جمله دفاع از این مرز و بوم هم، جز این را نشان نمی دهد و 
وجود تعداد گستردۀ شهدای اقليت های دینی در جنگ تحميلی نشانه ای بر این 

مدعاست. 
سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی در جامعۀ ما، سبک مدارا، دوستی و صلح در بين 
خود و با پيروان سایر ادیان و مذاهب الهی است و سخت گرفتن و مقابله، تنها با 

کافران و معاندان است )سورۀ فتح، آیۀ 21(.

بیشتر بدانیم
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بر این اساس بررسی کنيد،   شما به عنوان یک نوجوان مسلمان  با الگوگيری از سبک 
و  سيرۀ  رسول خدا  در  مورد  امور  جدیدی همچون تلفن همراه، اینترنت، شبکه های  
مجازی  و  رسانه های  مختلف  چه رو   ش ها و راهکار هایی را می توانيد در پيش بگيرید. 

تحقیق و تفکر

به نظر شما، پيامبر اعظم  چگونه توانست سبک زندگی عصر جاهلی را به یک 
سبک زندگی تعالی جویانه و پيشرو  در حوزۀ ازدواج و خانواده تبدیل کند؟

فکر کنید
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هر یک از تيم های کالسی یکی از موارد زیر را انتخاب کند و با پژوهش در سيرۀ 
پيامبر  و دیگر معصومين  و همچنين نظرخواهی از صاحب نظران اسالمی، 
دستورات و مصادیقی را که پيرامون هر یک از موضوعات بيان نموده اند شناسایی 

کرده و نتيجۀ پژوهش خود را به روش های خالقانه در کالس ارائه نماید.

مثال ها و توضیحاتموضوعردیف
داستان های واقعی

چه بخوریم؟ چگونه بخوریم؟ چه خوردن و آشاميدن1
چيزهایی نخوریم؟ چرا نخوریم؟ و ...

پوشش2

چه لباسی بپوشيم؟ چه لباسی 
نپوشيم؟ پوشش مناسب چه 
ویژگی هایی داشته باشد؟ چه 
ویژگی هایی نداشته باشد؟ 

رانندگی3

چگونه برانيم؟ چه حقوقی را رعایت 
کنيم؟ چه چيزهایی را زیر پا 

نگذاریم؟ مسئوليت در قبال دیگران، 
دولت، محيط زیست و...

شغل4

چه مشاغلی را انتخاب کنيم؟ چه 
مشاغلی را انتخاب نکنيم؟ چگونه کار 
کنيم؟ چه انتظاراتی داشته باشيم؟ 

و ...

اجتماع5
چه وظایفی در قبال دیگر 

همنوعانمان داریم؟ چگونه با آنها 
رفتار کنيم؟ و ... 

همسایه6

چه وظایفی در قبال همسایه ها داریم؟ 
چگونه با آنها رفتار کنيم؟ چه چيزهایی 
را انجام دهيم؟ چه چيزهایی را انجام 

ندهيم؟ و....

معاشرت و دوستی7

با چه کسی معاشرت کنيم؟ با چه 
کسی معاشرت نکنيم؟ با چه کسی 
دوست شویم؟ با چه کسی دوست 

نشویم؟ و...

تحقیق و تفکر
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جایگاه و اهمیت خانواده در سبک زندگی اسالمی

 با رجوع به منابع معتبر اسالمی و همچنين مشورت گرفتن از افراد صاحب نظر، 
مصادیقی در قالب داستان برای هر یک از موارد زیر استخراج کرده و بيان کنيد که 
 امامان چگونه عمل کرده اند و چه سبکی داشته اند؟ در مورد نتایج به دست آمده

با یکدیگر بحث و گفت وگو کنيد:
1 احترام به پدر و مادر و حقوق آنها
2 آیين همسرداری و انتخاب همسر
3 آیين فرزندداری و حقوق فرزندان

4 احترام به برادر و خواهر
5 انسجام نهاد خانواده

 سورۀ نساء آیۀ 19 »َو عاِشروُهنَّ بِالَْمعرُوف َفاِْن َکِرْهُتُموُهَنَّ َفَعَسی اَْن تَْکَرُهوا 
َشيئاً َو یَْجَعَل اهللُ  فِيِه َخيراً َکثيراً« را بررسی کنيد و بر مبنای آن تحليل کنيد که 
 جایگاه و شأن خانواده و نحوۀ تعامل و ارتباط اعضای خانواده از منظر قرآن چگونه

است؟

فعالیت در  
منزل

در اینجا نمونه هایی از سبک زندگی امام خمينی  به عنوان یک اسالم شناس برجسته 
و شاگرد مکتب اسالم و اهل بيت  در تعامل با خانواده بيان می شود تا این تعریف از 

سبک زندگی به خوبی روشن شود. 

1  حجت االسالم جمی )از یاران امام( نقل کرده اند: 
یکی از مسئوالن مملکتی برای انجام کاری به خدمت امام رسيد و در این مالقات، 
پدرشان نيز همراه ایشان بود. وقتی به حضور امام رسيدند، پسر جلو افتاده بود و پدر 
از دنبال می آمد. پس از تشّرف، وقتی پدر را به امام معرفی می کند، امام نگاهی کرده و 

فرمودند: این آقا پدر شماست؟ پس چرا جلو او راه می رفتی و قبل از او وارد شدی؟!
پرتوی از آفتاب، ص 20، به نقل از کتاب سرگذشت های ویژه از زندگی حضرت امام، ج 3، ص 157 و 158
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سبک زندگی در دوران دفاع مقدس
واقعيت آن است که هميشه از یک سبک زندگی نمی توان برای دوره های مختلف بهره برد 
و این نه تنها در ایران که در تمام کشورهای دنيا نيز صادق است. مثاًل وقتی برخی منابع 
مانند آب، برق و … کم است، الگوی مصرف مردم در همه جا و از جمله در کشورهای 

پيشرفتۀ دنيا نيز تغيير کرده و به سمت صرفه جویی می رود. 
این نوع از تغييرات در سبک زندگی را می توان در دورۀ جنگ تحميلی و دفاع مقدس 
در ایران هم دید که سبک زندگی خاص خودش را داشت. با اینکه کشور در حال جنگ 
با بيگانگان بود و شرایط سختی بر مردم تحميل شده بود، اما اتحاد و همدلی، قناعت، 
ایثار، صبوری، اميدواری، ترس و تقوای الهی، سادگی و صميميت، شجاعت، همبستگی، 
قانون پذیری، ارتباط صميمانۀ اعضای خانواده، اقوام و بستگان با یکدیگر، عدم چشم و 

هم چشمی، دنيازدگی و همبستگی ملی بين ایرانيان زبانزد خاص و عام بود. 

2  حضـرت امام از فرصت هـای مختلف 
بـرای توجه دادن فرزندان بـه قدردانی از 
پـدر و مـادر اسـتفاده می کردنـد. یکی از 
نوه های ایشان می گوید: »یک روز که روِز 
مـادر بود، امام به ما پولـی دادند که با آن 
برای مادرمان هدیه ای بخریم و به ایشان 

تقدیم کنيم.« 
پرتوی از آفتاب، ص 21، به نقل از کتاب پا به پای 
آفتاب، ج اول، ص 231

3  خانـم طباطبایی )همسـر حاج  احمد 
آقـا( دربـارۀ عالقۀ امـام به کـودکان نقل 

کرده اند: 
»امام هميشـه نصيحت می کردند تا پيش 
از مکلّف شـدن، بچه ها را راحت بگذارید تا 
آزادانـه بازی کنند. موانع را از سـر راه آنها 
برداریـد و کمتـر به آنهـا امر ونهـی کنيد. 
برخورد امام با بچه ها بعد از سن تکليف نيز 

تابع مسائل شرعی بود«. 
پرتوی از آفتاب، ص 56 و 57، به نقل از کتاب پا به 
پای آفتاب، ج اول، ص 190
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مثـاًل در آن دوران لباس خاکی 
رزمنـدگان عمـالً سـه فایـدۀ 

جدی داشت:
1 تفاوت هـای اجتماعی و مرز 
بين فقير و غنی در جامعه نمود 
خود را از دسـت مـی داد و همه 
در یـک سـطح از پوشـش قرار 

داشتند.
2 استتار رزمندگان بود.

3 روشی برای دوری از تعلقات 
مادی و دنيازدگی بود.

مصاحبـه  و  رجـوع  بـا   
و  افـراد  از  دعـوت  یـا  و 
خانواده هایی کـه در دوران 
دفـاع مقدس شـکل گرفته 
بودنـد، بررسـی کنيـد کـه 
ارزش های اصلی خانواده ها 
و تشـکيل خانـواده در آن 
دوران چـه بـوده اسـت؟ با 
کمک آنها نمـودار مقابل را 

کامل کنيد.

 مؤلفه های اصلی سبک زندگی در دوران دفاع مقدس را شناسایی کرده و جدول 
زیر را کامل کنيد:

 ویژگی ها و شاخص هاابعاد اصلی

 خداباوری، بصيرت و روشن بينی بعد فکری و اندیشه ای

فداکاری، پویایی و اميد به آینده بعد روحی و عاطفی

فعالیت در 
منزل

ارزش های 
اصلی 

خانواده ها

قناعت پيشگی

احترام زیاد 
به بزرگ ترها
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براین اساس با کمک هنرآموز و همکالسی های خود )و همچنین یک مشاور 
مذهبی یا روحانی( سبک زندگی دانش آموز ایرانیـ  اسالمی را در قالب یک الگو 

طراحی کنید و در اختیار دیگر هنرجویان نیز قرار دهید.

فعالیت در 
منزل

سبک زندگی دانش آموز ایرانیـ  اسالمی
هرچند که سبک زندگی دانش آموز ایرانی مؤلفه هایی مانند خوراک، پوشاک، سخن 
گفتن، منش، سلوک و عواملی از این دست را در برمی گیرد اما آن چه سبک زندگی 
دانش آموزی را به طور خاص برجسته  می کند، نگاه ارج گذارانه  اسالم به علم آموزی و 
تالش برای آموختن است به طوری که پیامبر اسالم آموختن علم را الزامی از گهواره تا 
گور می دانند و مسلمانان را برای گرفتن آن تا به دور دست ها فرا می خوانند. از این رو 
دانش آموزان مسلمان ایرانی در کنار تمام دانش برآمده از فرهنگ عمیق و کهن خود، به 

آموختن دانش الزامی دینی وملی دارد.

کار و تالش، خستگی ناپذیری، هم سطح بودن بعد جسمانی و رفتاری
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در هر جامعه ای افرادی هستند که نوع زندگی آنها می تواند الهام بخش و آموزنده باشد. 
این افراد )از بين زنان و مردان( گاه قهرمانانی هستند که در گذشته زیسته اند و گاه در 
قيد حيات اند اما ویژگی مشترك همۀ آنها تأثيرگذاری و سبک زندگی آنهاست که برای 
خود برگزیده اند و می تواند قابل توجه و آموختنی باشد. غالباً این افراد عالوه بر اینکه به 
دستاوردهای مناسب و قابل توجهی در زندگی خویش دست یافته اند و به ابعاد مختلفی 
در زندگی توجه نموده اند، سبکی از زندگی را برگزیده اند که عناصر آن با فرهنگ و 
ارزش های اجتماعی نيز سازگار است. ارزش های اجتماعی و فرهنگی که می تواند از 

جامعه ای به جامعۀ دیگر متفاوت باشد. 

در زیر به دو نمونه از سبک زندگی اسالمی توجه کنيد: 
1 حضرت علی  دربارۀ ارزش کمک به همسر در امور خانه فرموده اند: در ابتدای 
ازدواج من و فاطمه  روزی پيامبر  بر ما وارد شد درحالی که فاطمه  مشغول 
پختن غذا بود. حضرت به من فرمود: هرکس به خانواده اش خدمت کند، کّفارۀ گناهان 

کبيره را پرداخت خواهد کرد و آتش خشم الهی را خاموش خواهد نمود و …
پرتوی از آفتاب، ص 74، به نقل از بحاراالنوار، ج 4، ص 132

بر همين اساس به نقل از امام صادق  : حضرت علی  هيزم جمع آوری می نمود، آب 
می آورد و جارو می کرد و حضرت فاطمه  نيز آرد می آورد و خمير درست می کرد و نان 

می پخت. 
پرتوی از آفتاب، ص 75، به نقل از اصول کافی، ج 5، ص 86

( نقل شده است که امام هميشه  2 از خانم فریده مصطفوی )دختر امام خمينی 
در کارهای منزل کمک می کردند و به ما نيز می گفتند: »کمک از بهشت آمده است.« 

)کنایه از اینکه هرکس به خانواده کمک کند، اهل بهشت است(. 
مثاًل خودشان چای می ریختند. حتی وقتی ليوان آبی می خواستند خودشان به آشپزخانه 

تشریح نمونه هایی از سبک  زندگی که می تواند الگو باشد درس 3
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سبک زندگی چه کسی هميشه برای شما جذاب بوده است؟ دالیل و مؤلفه هایی 
که سبک زندگی این شخص را برای شما جذاب کرده است کدام اند؟

فعالیت در 
منزل

شهید مصطفی چمران، اسطورۀ اخالق و علم
مصطفی چمران ساوه ای که به دکتر چمران و شهيد چمران معروف است، از جمله افرادی 
است که به ابعاد مختلفی در زندگی خویش توجه داشته است. دکتر مصطفی چمران 
در اسفند 1311 چشم به روی دنيا گشود. او پنج برادر داشت که همراه پدر و مادرش 
در یکی از محله های قدیمی  تهران به نام سر پولک زندگی می کردند. پدر او کارگر ساده 
و زحمت کشی بود که در حالل و حرام دقت زیادی داشت و با شغل جوراب بافی، هزینۀ 
زندگی خود و خانواده را تأمين می کرد. او همواره پول کمتری از مشتری ها می گرفت 
تا مطمئن شود حق دیگران در رزق و روزی او آميخته نيست. مادر مصطفی زن آگاهی 
بود که افزون بر رسيدگی به امور خانواده و تربيت فرزندان، از رشد علمی  و سياسی خود 
نيز غافل نبود. او اهل مطالعه و بحث دربارۀ مسائل روز جامعه بود و همواره از اخبار و 

پيشامدهای کشورش خبر داشت.
شهيد چمران تحصيالت خود را در مدرسۀ انتصاریه، نزدیک پامنار، آغاز کرد و دوران 
متوسطه را در دارالفنون و دبيرستان البرز گذراند. در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران ادامۀ 
تحصيل داد و در سال 1336 در رشتۀ الکترومکانيک فارغ التحصيل شد و یک  سال به 
تدریس در دانشکدۀ فنی پرداخت. او از 15سالگی در درس تفسير قرآن مرحوم آیت اهلل 

می رفتند و آب می خوردند. وقتی از ایشان می پرسيدیم که چرا به ما نگفتيد؟ امام می فرمودند: 
کار خودم است. خودم می توانم و بعد با خنده می گفتند: »انسان باید خودکفا باشد.« 

همچنين ایشان نقل می کند: گاهی اوقات، امام بدون اینکه به ما بگوید به آشپزخانه 
می رفتند و برای ما هم چای می ریختند. امام خودشان چای درست می کردند و خودشان 

قوری و استکان را می شستند. 
پرتوی از آفتاب، ص 76 و 77، به نقل از کتاب پا به پای آفتاب، ج 1، ص 103

این درحالی است که اگر به جایگاه و شخصيت علمی، سياسی، اجتماعی، عرفانی و انقالبی 
امام خمينی  توجه نمایيد )امام علی که جای خود دارد(، آنگاه بيشتر به اهميت این 

سبک زندگی پی خواهيد برد.
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طالقانی در مسجد هدایت و درس فلسفه و منطق استاد شهيد مرتضی مطهری و بعضی از 
اساتيد دیگر شرکت می  کرد و از اولين اعضای انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران بود.
در همۀ دوران تحصيل جزء شاگردان ممتاز محسوب می شد به گونه ای که با دریافت بورس 
تحصيلی به دانشگاه تگزاس )A&M( رفت و درجۀ کارشناسی ارشد مهندسی برق را 
کسب کرد. سپس برای اخذ درجۀ دکتری در رشتۀ پالسمای فيزیک به دانشگاه برکلی 
رفت و در آنجا نيز خوش درخشيد. او در کنار زبان فارسی، به زبان های عربی، ترکی، 
فرانسوی، انگليسی و آلمانی مسلط بود و در کنار دانش، به هنر نيز توجه داشت. دستی بر 
قلم داشت و نقاشی نيز می کرد. او در خارج از کشور انجمن اسالمی  دانشجویان ایران در 
آمریکا را تأسيس نمود و در کنار فعاليت های علمی، به فعاليت های اجتماعی و سياسی هم 
مشغول بود. او در جریان مبارزات سياسی دکتر مصدق از مجلس چهاردهم تا ملی شدن 
صنعت نفت حضور داشت. پس از کودتای ننگين 28 مرداد و سقوط حکومت مصدق، او 
همچنان به مبارزات خود ادامه داد. دکتر چمران با پيروزی انقالب اسالمی  ایران پس از 23 
سال هجرت، به ایران بازگشت و همۀ تجربيات انقالبی و علمی خود را در اختيار کشورش 
گذاشت. او بی ادعا ولی قاطع و مصمم به سازندگی کشور مشغول شد و همۀ تالش خود را 
صرف تربيت اولين گروه های پاسداران انقالب در سعد آباد نمود. شهيد چمران در دوران 
جنگ نيز حضور پررنگ و مؤثری داشت. از مهم ترین فعاليت های او از همان روزهای اول 
جنگ تحميلی، هماهنگی ميان سپاه، ارتش و نيروهای مردمی  بود که تاکتيک بسيار مؤثر 
و جدیدی در جنگ محسوب می شد. دکتر چمران در خدمت به کشور و انقالب اسالمی تا 
بدانجا پيش رفت که جان خویش را در طبق اخالص قرار داد و نهایتاً در جبهه های جنگ 

به فيض شهادت نائل آمد.
اما بخش خانوادگی زندگی دکتر چمران هم خالی از لطف نيست. بخش اول زندگی او 
را که به زندگی و تحصيل در آمریکا مربوط است می توانيد در کتاب مرد رؤیاها نوشتۀ 
سيدمهدی شجاعی و بخش دوم زندگی او را که به زندگی در لبنان مربوط می شود، 

می توانيد در کتاب نيمۀ پنهان ماه نوشتۀ حبيبه جعفریان مطالعه کنيد. 
متن زیر، بخش مختصری از این دو کتاب است که با هم مرور می کنيم.

مصطفی در ایام حضورش در آمریکا با زنی به نام تامسن آشنا می شود که بعداً نامش به 
پروانه تغيير پيدا می کند. از تامسن اطالع زیادی در دست نيست. جز اینکه ازدواج آنها 
به تاریخ 1340 بوده است. مسلمان بوده و صاحب سه فرزند شده است. آنها براساس 
عشق با هم ازدواج می کنند اما چمران بعد از ماجرای جنگ 1967 اسرائيل تصميم به 
ترك آمریکا می گيرد. تامسن نيز به همراه سه فرزندش او را همراهی می کنند؛ اما زندگی 
آنها دوام نمی آورد. خودش در این باره می گوید: »تا اینکه تصميم گرفتم از آمریکا خارج 
شوم به ویژه بعد از جنگ 1967 بين اعراب و اسرائيل. شاید بدانيد که تهمت و افترا و 
سرشکستگی عرب و اسالم به حدی بود که برای من قابل تحمل نبود. بنابراین تصميم 
گرفتم آمریکا را ترك کنم«. آن طور که همۀ روایت ها قرائت می کنند، ظاهراً پروانه همسر 
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اول دکتر چمران با او به مصر و بعد به لبنان می رود اما شرایط جنگی لبنان و فعاليت 
چریکی مصطفی او را وادار می کند که به همراه سه فرزندش به آمریکا بازگردد. از قول 
ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر، در این باره آمده است: »روزی که چمران خانواده اش را 
به فرودگاه می برد، من همراهشان بودم. چمران در تمام طول مسير گریه می کرد. یعنی 
در نهایت عشقی که به همسر و فرزندانش داشت، آنها را ترك کرد. اما مسئلۀ مبارزه 

آ ن قدر برایش مهم بود که راضی به این جدایی شد«. 
پس از آن، دکتر چمران در لبنان مشغول به فعاليت و مبارزه شده و در این دوران با 
خانمی  به نام غاده آشنا می شود. بد نيست که به نقل از کتاب نيمۀ پنهان ماه، ماجرای 

دیگری از زندگی دکتر چمران را از زبان خانم غاده بشنوید:
پدرم بين آفریقا و چين تجارت می کرد و من فقط هر طوری که می خواستم خرج می کردم. 
پاریس و لندن را خوب می شناختم، چون همۀ لباس هایم را از آنجا می خریدم. در دیداری 
با امام موسی صدر که به اصرار ایشان برگزار شده بود به من گفتند: »ما مؤّسسه ای 
داریم برای نگهداری بّچه های یتيم. فکر می کنم کار در آنجا با روحيۀ شما سازگار باشد. 
من می خواهم شما بيایی آنجا با چمران آشنا شوی« و تا قول رفتن به مؤّسسه را از من 
نگرفت، نگذاشت برگردم. یک شب در تنهایی همان طور که داشتم می نوشتم، چشمم به 
یکی از نّقاشی هایی که در تقویمی   چاپ شده بود، افتاد. یکی از نّقاشی ها زمينه ای کاماًل 
سياه داشت و وسط این سياهی، شمع کوچکی می سوخت که نورش در مقابل این ظلمت، 
خيلی کوچک بود. زیر نّقاشی، این جملۀ شاعرانه به زبان عربی نوشته شده بود: » ممکن 
است نتوانم این تاریکی را از بين ببرم ولی با همين روشنایی کوچک، فرق ظلمت و نور و 
حق و باطل را نشان می دهم و کسی که دنبال نور است، این نور هر چقدر کوچک باشد، در 
قلب او بزرگ خواهد بود«. آن شب، تحت تأثير این شعر و نّقاشی خيلی گریه کردم. هنوز 
پس از گذشت این مّدت، نمی توانم نهایت حيرتم را در اّولين برخورد با شاعر آن شعر و 

نّقاش آن تصویر درك کنم. او کسی نبود جز »مصطفی چمران«.
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مصطفی، لبخند به لب داشت و من خیلی جا خوردم، فکر می کردم کسی که اسمش با 
جنگ گره خورده و همه از او می ترسند، باید آدم قسی القلبی باشد، حتی می ترسیدم، اما 

لبخند او و آرامشش مرا غافل گیر کرد. 
مصطفی شروع کرد به خواندن نوشته های من و گفت: »هر چه نوشته اید خوانده ام و 

دورادور با روحتان پرواز کرده ام« و اشک هایش سرازیر شد. 
من با فرهنگ اروپایی بزرگ شده بودم. حجاب درستی نداشتم. یادم هست در یکی از 
سفرهایی که به روستاها می رفتیم، مصطفی در داخل ماشین هدیه ای به من داد. اّولین 
هدیه اش به من بود و هنوز ازدواج نکرده بودیم. خیلی خوشحال شدم و همانجا باز کردم. 
دیدم روسری است. یک روسری قرمز با گل های درشت. من جا خوردم اّما او لبخند زد و 
به شیرینی گفت: »بچه ها دوست دارند شما را با روسری ببینند«. می دانستم بقیۀ افراد 
به مصطفی حمله می کنند که شما چرا خانمی   را که حجاب ندارد می آوری مؤّسسه؟ ولی 
مصطفی خیلی سعی می کردـ  خودم متوّجه می شدمـ  مرا به بچه ها نزدیک کند. نگفت 
این حجابش درست نیست، مثل ما نیست، فامیل و اقوام آنچنانی دارد، اینها روی من 

تأثیر گذاشت. او مرا مثل یک بچۀ کوچک قدم به قدم جلو برد، به اسالم آورد.
... مادرم گفت: »حال شما را کجا می خواهد ببرد؟ کجا خانه گرفته؟« گفتم: »می خواهم 
بروم مؤسسه با بچه ها«. مادرم رفت آنجا را دید. فقط یک اتاق بود با چند صندوق میوه 
به جای تخت. بعد از آن، مادرم ]از شدت ناراحتی[ یک هفته بیمارستان بستری بود ... 
مصطفی دست مادرم را می بوسید و اشک می ریخت. مادرم تعجب کرد. شرمنده شده 

بود از این همه محبت. 
روزی که مصطفی به خواستگاری ام آمد مادرم به او گفت: »شما می دانید این دختر که 
می خواهید با او ازدواج کنید چطور دختری است؟ این دختر صبح ها که از خواب بلند 
می شود هنوز رفته که صورتش را بشوید و مسواک بزند کسی تختش را مرتب کرده، 
لیوان شیرش را جلِو در اتاقش آورده و برایش قهوه آماده می کند. شما نمی توانید با 
مثل این دختر زندگی کنید، نمی توانید این طور که در خانه اش هست برایش مستخدم 
بیاورید«. مصطفی خیلی آرام اینها را گوش داد و گفت: »من نمی توانم برایش مستخدم 
بیاورم، اما قول می دهم تا زنده ام، وقتی بیدار شد، تختش را مرتب کنم و لیوان شیر و 
قهوه اش را روی سینی بیاورم دم تخت« و تا شهید شد، این طور بود. حتی وقت هایی که 
در خانه نبودیم )در اهواز در جبهه( اصرار می کرد خودش تخت را مرتب کند. می رفت 
شیر می آورد. خودش قهوه نمی خورد ولی چون می دانست ما لبنانی ها عادت داریم قهوه 

بخوریم، برای من درست می کرد. 
گاهی به نظرم می آمد مصطفی سعه ای1  دارد که می تواند همۀ عالم و همۀ سختی های 
زندگی مشترکمان در مدرسۀ جبل عامل را در وجودش جا بدهد. خانۀ ما دو اتاق بود 

1ـ  یعنی ظرفیت باالیی دارد.
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در خود مدرسه همراه چهارصد یتيم ... . یادم هست اولين عيد بعد از ازدواجمان )که 
لبنانی ها رسم دارند و دور هم جمع می شوند( مصطفی در مؤسسه ماند و خانۀ پدرم نيامد. 
آن شب از او پرسيدم:»دوست دارم بدانم چرا نيامدید خانۀ پدرم؟« مصطفی گفت: االن 
عيد است و خيلی از بچه ها رفته اند پيش خانواده هایشان. اینها که رفته اند وقتی برگردند، 
برای این دویست، سيصد نفری که در مدرسه مانده اند تعریف می کنند که چنين و چنان. 
من باید بمانم با این بچه ها ناهار بخورم و سرگرمشان کنم که اینها هم چيزی برای تعریف 
کردن داشته باشند«. گفتم: »خوب چرا مادرم غذا فرستاد نخوردید و نان و پنير و چای 
خوردید؟« گفت: »این غذای مدرسه نيست«. گفتم: »شما دیر آمدید. بچه ها نمی دیدند 

شما چه خورده اید.« اشکش جاری شد و گفت: »خدا که می بيند«.
حتی حاضر نبود کولر روشن کند. اهواز خيلی گرم بود و پای مصطفی توی گچ. پوستش 
به خاطر گرما دچار عفونت شده بود و خون می آمد اما می گفت: »چطور کولر روشن کنم 

وقتی بچه ها در جبهه زیر گرما می جنگند؟!«
و سرانجام روزی رسيد که گفت: قرار نبود برگردم... . من امشب برای شما برگشته ام. 
به او گفتم: »نه مصطفی تو هيچ وقت به خاطر من برنگشته ای برای کارت آمده ای« و 
پاسخ داد: »امشب به خاطر شما برگشتم از احمد سعيدی بپرس. من امشب اصرار داشتم 
به اهواز برگردم ولی هواپيما نبود. تو می دانی من در همۀ عمرم از هواپيمای خصوصی 
استفاده نکرده ام ولی امشب اصرار داشتم برگردم. با هواپيمای خصوصی آمدم که اینجا 
باشم«. وارد اتاق شدم دیدم مصطفی روی تخت دراز کشيده. احساس کردم بيدار است 
اما چيزی نمی گوید چشم هایش را بسته بود... و گفت: »من فردا شهيد می شوم« ... ولی 
من می خواهم شما رضایت بدهيد. اگر رضایت ندهيد شهيد نمی شوم ... . من فردا از اینجا 
می روم و می خواهم با رضایت کامل شما باشد... . آخر رضایتم را گرفت... . نامه ای داد که 
وصيتش بود. گفت تا فردا باز نکنيد.... نگاهش کردم و گفتم: »یعنی فردا که بروی دیگر 
تو را نمی بينم؟« مصطفی گفت :»نه«. در صورتش دقيق شدم و بعد چشم هایم را بستم. 
گفتم: »باید یاد بگيرم و تمرین کنم چطور صورتت را با چشم بسته ببينم«... بچه ها 
آمدند که ما را ببرند بيمارستان. گفتند دکتر زخمی شده. من بيمارستان را می شناختم. 
وارد حياط که شدیم، من دور زدم رفتم طرف سردخانه. می دانستم که مصطفی شهيد 
شده و در سردخانه است زخمی   نيست... . احساس می کردم خدا خطرات زیادی را از 
این مملکت به خاطر مرد صالحی که یک عمر به خلوص در این سرزمين قدم زد، رفع 
کرد... . مصطفی ظاهر زندگيش همه سختی بود. واقعاً توی درد بود مصطفی. خيلی اذیت 
شد. شب ها گریه می کرد و راه می رفت. بيدار می ماند. آن لحظه در سردخانه وقتی دیدم 

مصطفی با آن سکينه خوابيده، آرامش گرفتم.
چون ما در تهران خانه نداشتيم، در مسجد محل، محلۀ بچگی اش غسلش داده بودند 
و او با آرامش خوابيده بود. من سرم را روی سينه اش گذاشتم و تا صبح در مسجد با او 
حرف زدم... . تا ظهر مراسم تمام شد و مصطفی را به خاك سپردند. آن شب باید تنها 
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تمام شد... . بعد از شهادت  برمی گشتم. آن لحظه احساس کردم که مصطفی واقعاً 
مصطفی از خانه بيرون آمدم چون مال دولت بود. هيچ چيز جز لباس تنم نداشتم حتی 
پول نداشتم خرج کنم ... . هر شب را یک جا می خوابيدم و بيشتر در بهشت زهرا کنار 
قبر مصطفی. از لبنان که آمدیم هر چه داشتيم گذاشتيم برای مدرسه و در ایران هم که 
هيچ... . می گفت: »دوست دارم از دنيا بروم و هيچ نداشته باشم جز چند متر قبر و اگر این 

را هم نداشته باشم بهتر است...«
در تهران که تنها بودم نگاه می کردم به زندگی که گذشت و عبور کرد. من کجا؟ ایران کجا؟ 
من دختر جبل عامل و جنوب لبنان! من هميشه می گفتم اگر مرا از جبل عامل بيرون ببرند 
می ميرم، مثل ماهی که بيفتد بيرون آب. زندگی خارج از لبنان و شهر صور در تصور من 
نمی آمد. به مصطفی می گفتم: »اگر می دانستم انقالب پيروز می شود و قرار به برگشت ما 
به ایران و ترك جبل عامل است نمی دانم قبول می کردم این ازدواج را یا نه؟« اما آمدم و 
مصطفی حتی شناسنامه ام را به نام »غاده چمران« گرفت که در دار اسالم بمانم و برنگردم 
و من مخصوصاً وقتی در مشهد هستم احساس می کنم خدا به واسطۀ این مرد دست مرا 

گرفت، حجت را بر من تمام کرد و از ميان آتشی که داشتم می سوختم، بيرون کشيد... .

از نظـر شـما سـبک زندگـی شـهيد 
چمـران چـه ویژگی هایی داشـت؟ فکر 
می کنيد کـدام یـک از ویژگی های این 
سبک زندگی می تواند به شما در مسير 

زندگيتان کمک کند؟

فعالیت در 
منزل
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ماهرخ فالحی: کارآفرین نمونه در حوزۀ دامپروری
»ماهرخ فالحی« متولد 1322 بانویی است که در سن 38 سالگی به فکر تأسيس یک 
دامداری صنعتی می افتد و لقب اولين زن گاودار صنعتی ایران را به خود اختصاص 

می دهد.
»  از آرزوی معلم شدن تا مدیریت یک گاوداری«. این یک خط کافی است تا مسير زندگی 
زنی را به تصویر بکشد که لقب اولين زن گاودار صنعتی ایران را به خود اختصاص دهد. 
او سال ها معلم بوده و در آستانۀ بازنشستگی اش به فکر تأسيس یک گاوداری می افتد 
تا خاطرات کودکی اش به همراه گوسفندهای پدربزرگش را دوباره زنده کند. این بانوی 
کارآفرین، فارغ التحصيل کارشناسی ارشد علوم تربيتی و زبان است و سال ها در این 
رشته ها تدریس کرده است. در همان سال های تدریسش به عنوان یکی از دبيران برتر زبان 
عازم کشورهای آمریکا و اسپانيا شد تا دورۀ خاص آموزش نابينایان با خط بریل را بياموزد. 
بعد از گذراندن این دوره های آموزشی بود که به همراه همکارانش خط بریل را به صورت 

التين آموختند و برای نخستين بار در ایران بر الفبای فارسی پياده کردند.
اما داستان راه انداختن گاوداری از سوی او که از اعضاي هيئت مدیرۀ »زنان مدیر 
کارآفرین« است، مربوط به سال 1354 می باشد. او در این سال و در سن 38 سالگی 
به فکر راه اندازی یک مؤسسۀ دامپروری می افتد. در آن سال، 20 سال سابقۀ تدریس 
در آموزش و پرورش داشته و هيچ سررشته ای از دامپروری صنعتی نداشته است. خود 
او در این مورد می گوید:» آن روزها زن نسبتاً جواني بودم با 20سال سابقۀ کار در 
آموزش و پرورش اما هنوز جنب و جوش و انرژي زیادي داشتم. دو فرزندم هم درسشان 

به پایان رسيده بود و تنهایي در انتظارم بود«. 
در همان سال ها بود که خانۀ بزرگش در تهران را می فروشد و یک آپارتمان کوچک 
می خرد و با بقيۀ پول فروش خانه، یک دامداری با هفت گوساله در محمد شهر کرج 
احداث می کند. وی در مدت کوتاهی که فرصت داشته تا گوساله هایش رشد و سپس 
توليدمثل کنند، در بسياری از سمينارهای خارجی و داخلی گاوداری صنعتی و تمام 
دوره های آموزشی دانشگاه ها شرکت کرد. همين فعاليت هایش باعث شد تا در این حوزه 
سری ميان سرها بلند کند و با اعتماد به نفس بيشتر در مسير دامپروری صنعتی قدم 
بردارد. در سال های نخست کار، برای زایمان گاوهایش از دامپزشک استفاده می کرد اما 
خيلی زود این کار و سایر مراقبت های بهداشتی از دام ها را آموخت و بعد از آموختن این 
اصول فقط برای سزارین از دامپزشک استفاده می کرد. حرفۀ این بانوی با اراده به سرعت 

گسترش یافت. 
دامداری صنعتی سال هاست که در دنيا و همچنين ایران رونق دارد اما در طی همۀ این 
سال ها گردانندگان این دامداری ها مرد بوده اند و اختصاص دادن اولين زن گاودار صنعتی 
برای »ماهرخ فالحی« افتخار بزرگی است. آن طور که خودش می گوید در راه تأسيس 
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و رونق دادن این دامداری به دست هایش خيلی فشار می آید اما او گاوهایش را آن قدر 
دوست دارد که در همه حال و حتی در مسافرت ها نيز نگرانشان می شود. حرفۀ او با سرعت 
رو به پيشرفت می گذارد و خيلی زود و به صورت تصاعدی تعداد گاوهایش افزایش پيدا 
می کند. بنابراین، تصميم به اصالح نژاد گاوهایش می گيرد. در نتيجۀ فرایند اصالح نژاد، 
گاوی که در سال نخست روزانه بين 18 تا 20 کيلو شير می داد بعداً 65 کيلو شير می داد. 
اما او به این مرحله از کار هم بسنده نکرد و وقتی متوجه شد اصالح نژاد هم به انتهایش 
نزدیک شده است کار انتقال جنين را آغاز کرد و به قول خودش: »همۀ مراحل کار از جمله 
هورمون تراپی را خودم انجام می دهم. در زمان مناسب، گاوها را هورمون تراپی می کنم 
که در نتيجۀ آن، یک گاو، می تواند 3 قلو بزاید.« این نوآوری ها دالیل اصلی موفقيت این 
زن دامدار کارآفرین محسوب می شود. گوساله های نر او اکنون با قيمت بسيار مناسب 
توسط مرکز اصالح نژاد، خریداری و لطمۀ اقتصادی حاصل از خرید ارزان شيرش را جبران 
می کنند اما او مشکالت آغاز کار را به هيچ عنوان فراموش نمی کند. سالی که سل گاوی 
شيوع یافت و همۀ گوساله هایش را نابود کرد او از پای ننشست و شاید به همين خاطر است 
که هر دانشجویی که برای کارآموزی به او مراجعه می کند جواب رد نمی شنود. خود او 
در این باره می گوید: »کارآموزی در دامداری ها خيلی دشوار است. چون بيشتر دامداران، 
سرمایه دارانی هستند که دامداریشان را در اختيار کارگرانشان قرار داده اند. کارگرانی که 
خود نيز از اصول علمی  کار بی خبرند. بنابراین، هيچ وقت از آموزش عالقه مندان به این 

حرفه خودداری نکرده و آنها را با دل و جان در دامداری ام می پذیرم«. 
او از جمله دامدارانی است که محل زندگی و کارش جدا از هم نيست. خانۀ او به شکل 
برجی بلند درست ميان دامداری اش واقع شده است. به قول خودش خانه کاماًل شبيه 
برج دیده بانی است و او با دوربين شکاری در طول شبانه روز دائماً دام هایش را کنترل 
می کند. خودش دربارۀ انتقال خانه به دامداری با لبخندی بر لب می گوید: »رفت و آمد 
بين تهران و کرج برایم مشکل بود اما دليل اصلی انتقال، نظارت مستقيم بر دامداری بود. 



پودمان اول  |  تبیین سبک زندگی

39

چون کار با موجود زنده، نيازمند مسئوليت پذیری زیادی است. آن زمان که در تهران 
زندگی می کردم ناگهان خبر می رسيد که گاوم زایمان دارد و تا خودم را به باالی سرش 
می رساندم بالیی سر گاو آمده بود. با اینکه تنها نيستم و هفت، هشت کارگر دارم اما 

هدایت کارها به عهدۀ خودم است«. 
او هرگز از کارش خسته و دل زده نشده است و می گوید: »گاهی خودم را با همسن و سال هایم 
مقایسه می کنم، خوشبختانه به علت تحرك زیادم هنوز از همۀ آنها سالم تر و قوی ترم«. 
به گفتۀ خانم فالحی، اگر زنان نيز خود را باور کنند و توانمندیشان را نشان دهند می توانند 
بر همۀ موانع و مشکالت پيروز شوند. مانع برای زنان تا زمانی وجود دارد که آنها خودشان را 
دست کم می گيرند. اگر زنی توانایی اش را ثابت کند بهتر از مردان در هر سيستمی  پذیرفته 
می شود. او به عنوان اولين زن گاودار صنعتی هر چند مشکالت زیادی را از سر گذرانده اما به 
تمام معنا خود را یک کارآفرین می داند: »کارآفرینی مثل یک توپ است که اگر زمين بخورد 
باالتر می رود. من در زندگی هرگز از مشکالت نترسيدم و از این پس نيز از آنها نخواهم 

هراسيد.« به قول خودش، او یک لحظه هم قادر نيست یک جا بنشيند. 
او دربارۀ عالقه اش به ایران می گوید: »برای تحصيل در آمریکا، فرانسه و اسپانيا بوده ام 
ولی دلم می خواست در ایران کار کنم. دوست دارم کشور ما وابسته نباشد. در سفر به یکی 
از کشورهای اروپایی دیدم که آنها چه پس مانده هایی را برای ایران صادر می کنند. این 
بود که تصميم گرفتم به توليد شير و گوشت با روش های جدید و اصالح نژاد دست بزنم. 
ما برای اصالح نژاد همان کارهایی را می کنيم که در مرکز تحقيقات رویان انجام می شود. 

خودکفا شدن مملکت برای من یک انگيزۀ مهم است«. 
خانم فالحی دو پسر دارد که به همراه همسرش همگی در نگهداری و مدیریت دامداری 
به او کمک می کنند. این بانوی 75 ساله هر روز ساعت پنج صبح کارش را با اولين 
شيردوشي گاوها آغاز و ساعت دوازده شب با آخرین شيردوشي به پایان مي رساند. البته 
این فقط بخشی از برنامۀ روزانۀ زندگي اوست چون زماني که گاوهایش زایمان دارند یا 
بيمار هستند مجبور است در تمام طول روز و شب کنارشان بماند و آن وقت است که 

کارش شبانه روزي مي شود.

نظر شما دربارۀ سبک زندگی خانم فالحی و ویژگی های آن چيست؟ به نظر شما 
این سبک از زندگی تا چه اندازه ای بين زنان ما عموميت دارد؟ چرا؟

فعالیت کالسی
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سـبک زندگـی می توانـد عناصـر مختلفی 
را در خـود جـای دهد. در واقـع این امکان 
وجـود دارد که به تعداد انسـان ها سـبک و 
شـيوۀ زندگی کـردن وجود داشـته باشـد. 
محـدود نمـودن عناصـر سـبک زندگی به 
نوعـی خـاص، نه تنهـا ممکن نيسـت بلکه 
احتمال پيروی تمام انسان ها از یک سبک 
خـاص بسـيار کـم اسـت. در صورتـی کـه 
بخواهيـم یک ویژگی مهـم و ضروری برای 
سـبک زندگی در نظر بگيریم این است که 
یک انسـان بکوشـد به ویژگی های انسانی 
پایبند باشـد و بکوشـد به سـایر انسان ها تا 
حـد ممکـن شـادمانی ارزانـی دارد و خود 
را نيز در مسـير سـالمت روح و جسـم قرار 
دهد. سبک زندگی که فرد برمی گزیند هم 
تحت تأثير خانواده ای است که در آن رشد 
می کنـد و هم بر خانواده ای که او تشـکيل 
می دهد و فرزندانی که خواهد داشت تأثير 
می گذارد. در فصـل بعد با تأثيرات خانواده 

بر فرد بيشتر آشنا خواهيم شد.



پودمان اول  |  تبیین سبک زندگی

41

ارزشیابی شایستگی پودمان اول

عنوان 
پودمان 
)فصل(

تکالیف 
 عملکردی

)واحدهای 
یادگیری(

 استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج 
 مورد
انتظار

رهشاخص تحقق
نم

تبیین 
سبک 
زندگی

1ـ تحليل مفهوم 
سبک زندگی و 
عوامل مؤثر بر آن

2ـ درك تفاوت 
سبک های زندگی 
و عوامل مؤثر بر این 

تفاوت

تحليل سبک های 
زندگی و مؤلفه های 
متنوع آن در محيط 

زندگی

باالتر از 
حد انتظار

ارائه سبک های 
زندگی مختلف در 
بافت های متنوع 
و شرح تفاوت ها و 

تشابه ها

3

در حد 
انتظار

ارائه سبک های 
زندگی مختلف در 

محيط زندگی و شرح 
دالیل تفاوت

2

پایين تر 
از حد 
انتظار

ارائه سبک  زندگی 
1واحد خانوادگی

نمرۀ مستمر از 5:

نمرۀ شایستگي پودمان:

نمرۀ پودمان از 20:
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تحلیل خانوادۀ من )پدر،  مادر،  خواهر  و  برادر،  خویشاوندان  و  همسایگان(

پودمان 2

درس 9 | ارزیابی اقتصاد در خانوادۀ من

درس 6 | واکاوی نقش  های خانوادگی من

درس 4 | شناسایی خانه و خانوادۀ من

درس 10 | بررسی موفقیت در خانوادۀ من

درس 7 | شناخت هنجارهای خانوادۀ من

درس 5 | ترسیم درخت خانوادگی من

درس 11 | شناخت میراث خانوادگی من

درس 8 | تعیین سبک ارتباطی و حل تعارض در خانوادۀ من

در این پودمان، شایستگی های زیر فرا گرفته می شود:
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نقشـۀ خانۀ بچگی تان را رسم کنید 
)وقتی که ده سـاله بودید و یا منزلی 
را کـه بیش از همه به یاد می  آورید(. 
تا آنجا که ممکن اسـت جزئیات آن 
را ترسیم کنید. برای مثال تلویزیون 
کجـا قـرار داشـت؟ غـذا را کجـا 
صـرف می  کردیـد؟ آیا اتـاق خواب 
اختصاصی داشـتید و یـا اتاق خواب 

شما مشترک بود؟

حال به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1 من اتاق اختصاصی/ اتاق مشترک با  داشتم، زیرا 

2 خانوادۀ من اکثر اوقات با هم بودنشان را در  سپری می  کردند.
3  آمد و شد با اقوام و آشنایانمان در )مکان(  و در )زمان(  

انجام می  شد.
4 محل بازی ما در 

5 بیشترین چیزی که در خانه از آن خوشم می  آمد 
6 آن چیزی که در خانه از آن خوشم نمی  آمد 

7 اتاق یا قسمتی از خانه که از اهمیت بیشتری برخوردار بود 
8 محل مورد عالقۀ من در خانه 

شناسایی خانه  و خانوادۀ من درس 4

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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خانواده
به طور معمول نه تنها هر شخص در یک خانواده رشد می  کند بلکه اغلب، سرانجام 
خانوادۀ خود را هم تشکیل می  دهد. اصطالح خانواده در هر یک از ما تصورات و باورهای 
متفاوتی را بر می انگیزد؛ زیرا همۀ ما تجربه های شخصی و منحصر به فردی از خانواده 
داریم. این امر حتی برای هر دو نفری که در یک خانواده رشد می  کنند نیز صادق است. 
شاید بتوان خانواده را بعد از نعمت حیات، ارزشمندترین موهبت  های خداوند بر انسان 
در نظر گرفت. خانواده جایی است که می  شود در آن احساس عشق و آرامش و حتی غم 
و ترس را تجربه کرد. همچنین اولین جایی است که فرد با مشکالت مواجه می شود و 

بسیاری از امور را در آن می  آموزد.
خانواده، مهم ترین نهاد اجتماعی فراگیر و اساسی است که کارکردهای متنوعی در جوامع 
بشری بر عهده دارد. کارکردهای زیستی، اقتصادی، اجتماعی، عبادی و معنوی، سیاسی، 
فرهنگی، آموزشی و حتی سرگرمی  از دسته کارکردهایی هستند که از دیرباز تاکنون 
برای خانواده قائل بوده اند. جامعه شناسان، خانواده را نهادی پویا می دانند که در واحد 
خود می  تواند عامل زیست بهتر فیزیکی، روانی، عاطفی و سالمت روحی و اجتماعی 
برای هر یک از اعضای خود باشد. اما آنچه در گذار زندگی بشری و پیشرفت اجتماعی 
انسان ها رخ داده، واسپاری برخی از کارکردهای خانواده به سایر نهادهای اجتماعی است. 
به عنوان مثال بخشی از کارکرد آموزشی خانواده به مدارس و دانشگاه ها و یا بخشی از 
کارکرد سیاسی آن به دولت سپرده شده است. با این همه، خانواده همچنان کارکردهای 
اساسی خود را داراست و آنچه امروزه در علم خانواده به عنوان اصلی ترین کارکرد خانواده 

شناخته می  شود، بدون  شک کارکرد مربوط به »رشد و تربیت« است.
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در انواع مطالعات مربوط به خانواده، صورت بندی های مختلفی از آن دیده می  شود که 
رایج ترین آنها عبارت  اند از:

 خانوادۀ گسترده: خانواده  ای است که در آن ممکن است چند نسل زیر یک 
سقف و در یک خانۀ مشترک زندگی کنند. 

 خانوادۀ هسته ای: خانوادۀ هسته  ای، سنتی ترین و قدیمی ترین نوع خانواده 
است که پس از ازدواج رسمی  زوجین با یکدیگر تشکیل می  شود و به تدریج 

صاحب فرزندانی می  شوند و همه با هم زیر یک سقف زندگی می  کنند.
 خانوادۀ تک والدی: خانواده  ای است که شامل مادر و یا پدر به همراه فرزندان 
است. در چنین خانواده هایی یکی از والدین به دالیلی مانند فوت یا طالق، دیگر 

حضور ندارد و با خانواده زندگی نمی کند.
 خانوادۀ دوباره ساخته شده: خانواده ای است که پدر و مادر هر کدام قباًل 
یک بار ازدواج کرده و جدا شده اند و از ازدواج قبلی خود فرزند یا فرزندانی دارند. 
در این خانواده، زن و شوهر به همراه فرزندانشان از این ازدواج و ازدواج قبلی، 

به طور مشترک و زیر یک سقف زندگی می  کنند. 

حـال بـه آنچـه کـه خـود و دوسـتانتان نوشـته اید نگاهی 
بیندازیـد. خانواده  هـا بـه انـدازۀ افرادی کـه در آن زندگی 
می  کنند، متفاوت هسـتند. اگرچه سـاختار و خصوصیات 
خانواده  هـا بـا یکدیگر تفاوت بسـیاری دارند امـا معموالً از 
عملکردهای مشابهی برخوردار هستند. هر نوع خانواده  ای 
کـه ما در آن  رشـد می  کنیم، بسـیاری از نیازهای اساسـی 
مـا از جملـه نیازهای اقتصـادی، عاطفی و اجتماعـِی ما را 

برآورده می  سازد.
نیازهـای اولیه و اقتصادی شـامل غذا، مسـکن، پوشـاک و 
مراقبت و نیازهای عاطفی شامل حمایت عاطفی، پذیرش، 
تربیت و امنیت است. این نیازها در صورتی برآورده می  شوند 
که تمام اعضای خانواده بدون قید و شـرط پذیرفته شـوند. 
در نهایت، نیازهای اجتماعی شامل نقش خانواده در جهت 
اجتماعی نمودن کودکان است. »اجتماعی شدن« فرایندی 
است که طی آن، کودک یاد می  گیرد که چه رفتارهایی در 
خانـواده و محیط اجتماعِی خارج از خانـواده قابل پذیرش 
هسـتند. کـودکان ایـن رفتارهای مطلـوب اجتماعـی را از 
طریق مشـاهده، تقلیـد و دریافت پاداش از والدین و سـایر 
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اعضـای خانواده یاد می  گیرند. خانوادۀ ما همچنین ارتباط ما را با سایر نهاد های اجتماعی 
مانند مدارس، مساجد و دوستان فراهم می  کند.

به تدریج و هم  زمان با رشد کودکان، بسیاری از نیازهای آن ها توسط سایر نهادها و 
مؤسسه  های خارج از خانواده برآورده می  شود. با این حال، منبع اصلی ارضای نیازهای ما 
خانواده است و خانواده اغلب تا سن بزرگسالی به ارضای نیازهای اساسی فرزندان خود 

ادامه می  دهد. 
خانواده با توجه به کارکردهای مختلفی که دارد می  تواند ضعف ها و قوت هایی نیز در 
هر یک از آنها داشته باشد؛ بنابراین هیچ خانه و خانواده  ای بدون مشکل نیست. این 
مشکل می  تواند حتی ناشی از اختالل در یک یا چند کارکرد خانواده باشد که نیاز به 
اصالح و بهبود دارد؛ اما این امر سبب از بین رفتن مطلوبیت خانه و خانواده نمی  شود زیرا 
هر خانواده علی رغم ضعف  هایی که دارد می  تواند در حوزه  های مختلف و کارکردهای 
خانوادگی متفاوت، از نقاط قوت هم برخوردار باشد. در حقیقت خانۀ مطلوب جایی است 
که اعضای آن به جای تأکید بر مشکالت، بر توانمندی  هایشان تمرکز  کنند؛ اما متأسفانه 

شمار زیادی از خانواده  ها از توانمندی های خود بی  بهره یا بی  اطالع هستند. 

 روزی را به خاطر آورید که احساس خوشایندی در خانواده داشته اید. خاطرۀ آن 
روز را تعریف کنید.

 روزی را به خاطر آورید که احساس ناخوشایندی در خانواده داشته اید. خاطرۀ 
آن روز را تعریف کنید.

فعالیت کالسی
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واقعیت آن است که هر خانواده ای در طول 
زندگـی خـود طیفـی از سـطح بالندگی تا 
آشفتگی را تجربه می  کند و لزوماً در مفهوم 
عام خود فقط آشـفته یا فقط بالنده نیست. 
تجربه هـای خوشـایند و ناخوشـایندی که 
در فعالیت  پیشـین به آن اشـاره کردید نیز 
همیـن موضـوع را نشـان می  دهـد. زمانی 
که احسـاس می کنید به سـخنان شـما در 
خانـواده گوش فـرا می دهند و شـما هم به 
شـنیدن سـخنان سـایر اعضـای خانـواده 
عالقه دارید، دیگران رعایت حال و خواستۀ 
شـما را می کنند و در مقابل شما هم عالقه 
داریـد برای دیگر اعضا ارزش قائل شـوید و 
حـال آن هـا را رعایـت نمایید؛ قادر هسـتید 
آشـکارا محبت خـود را ابراز نمـوده و یا در 
صـورت لـزوم با دیگـران همـدردی کنید، 
لحظاتـی که احسـاس می  کنید نـه تنها به 
خاطـر اشـتباهتان تحقیر نمی شـوید بلکه 
شـاهد همـکاری دیگـر اعضـا بـرای رفـع 
اشتباه و حتی پیشگیری از وقوع مجدد آن 
باشـید، خود را انسانی برابر در حقوق درک 
می کنید که سـایر اعضای خانواده شـما را 
می  بیننـد، برایتـان ارزش قائـل هسـتند و 
دوسـتتان دارند و آشکارا خواستار آنند که 
شـما هم دیگران را ببینید، برایشان ارزش 
قائل باشـید و دوستشـان بداریـد، در همۀ 
این شـرایط خانوادۀ شـما در سطح آرمانی 
و نهایـی بالندگی قرار می گیرد. اما واقعیت 
این اسـت کـه حتی زمانـی که خانـواده با 
مشـکالت متعددی مواجه بـوده و به ظاهر 
در سـطح پایین  تـری از بالندگـی هـم قرار 
دارد همچنـان می تـوان آن را خانـواده  ای 
بالنده دانست. زیرا بالندگی به معنای بدون 
مشـکل بودن نیسـت بلکه پذیـرش و حل 
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مسـئله مهم ترین ویژگی خانوادۀ بالنده به حسـاب می  آید که می تواند بسـیار زمان بر هم 
باشد.

اما در مقابل، زمانی که خانواده پر از جو منفی می  شود، به سرعت در آن محیط احساس 
ناراحتی رخ می  دهد و خانواده به محیطی سرد و بی  روح تبدیل شده و دچار آشفتگی 
می  شود،  در چنین موقعیت هایی حتی فضا می  تواند فوق العاده رسمی  شده و بی  حوصلگی 
به وضوح مشاهده شود. گاهی امکان دارد که نوعی حالت اعالم خبر احساس شود مانند 
آرامش قبل از طوفان که در آن شرایط، اعتماد و اطمینان بین اعضای خانواده دیده 

نمی  شود. 
دوباره به تجربیات خوشایند و ناخوشایندی که پیش از این نوشته اید، بازگردید. تجربیات 
شما مجموعه ای از خوشی ها و ناخوشی هاست که همۀ اینها باعث می  شود تا خانوادۀ شما 
در طیف بالنده تا آشفته قرار گیرد. منظور این است که قرار نیست به دنبال خانواده هایی 
باشیم که همیشه بالنده و یا همیشه آشفته باشند. همۀ ما در خانواده هایی زندگی 
می کنیم که تجربۀ بالندگی و آشفتگی را در ابعاد مختلف زندگی داشته اند. در واقع 
بالندگی و آشفتگی دو سر یک پیوستارند که هر خانواده  ای می  تواند در جایی بین این دو 
قرار گیرد. گاه پیش می  آید که خانواده وضعیتی مشابه با وضعیت بالنده پیدا کند و گاه 
وضعیتی شبیه آشفته را تجربه نماید؛ اما نکتۀ مهم آن است که اعضای خانواده می  توانند 
به صورت ارادی، با انتخاب  های آگاهانه و گاه با دریافت کمک  های تخصصی و مشورتی 

که انجام می  دهند، جایگاه خانوادۀ خود را در این پیوستار عوض نمایند.

با توجه به مطالب گفته شده و مراجعه به یکی از تفاسیر معتبر قرآنی مانند تفسیر 
نمونه، نظر خود را دربارۀ آیۀ شریفه زیر بیان نمایید.

سورۀ رعد، آیۀ 11 ُروا َما بَِأنُْفِسِهْم «  ُر َما بَِقْوٍم َحَتّی یَُغِیّ » إَِنّ اهلل اَل یَُغِیّ

تحقیق و تفکر
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خانواده به صورت مجموعه  ای از افراد در نظر گرفته می  شود که با یکدیگر در رابطه 
هستند. برای درک بهتر این مجموعه از افراد و ارتباطاتشان می  توان آنها را در قالب 
نمادهایی به تصویر کشید. چنین نمادی، درخت خانوادگی )ژنوگرام( نامیده می  شود. 
در درخت خانوادگی، برای ترسیم اشخاص، از نماد دایره برای مؤنث بودن و از مربع 
برای مذکر بودن استفاده می  شود. در صورتی که فردی از اعضای خانواده فوت کرده 
باشد، دایره یا مربع با عالمت ضربدر بزرگی بر روی آن، به عنوان نماد شخص فوت شده 

مشخص می  گردد. به مثال زیر برای چگونگی ترسیم درخت خانوادگی توجه کنید. 

مثال اول: خانوادۀ )الف( متشکل از زن و شوهری به نام مریم و حمید می باشد که دارای 
سه فرزند هستند. فرزندان ایشان به ترتیب سارا، سمیرا و علی نام دارند. مریم خود نیز 
دارای پدر و مادری به نام   سعید و شیرین است. او یک خواهر به نام روشنک نیز دارد که از 
همسر خود به نام فرهاد جدا شده است. حمید نیز چندی پیش مادر خود را که سمیه نام 
داشت از دست داد اما هنوز پدر مهربانی دارد که در آپارتمانی در همسایگی آنها زندگی 

می  کند و علیرضا نام دارد. 

ترسیم درخت خانوادگی من درس 5

زن فوت شده

مرد فوت شده

 زن

مرد

 ازدواج

طـالق

نمودار 1
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درخت خانوادگی

نمودار 2

علیرضا سمیهسعید

مریم روشنک

شیرین

حمید

سمیرا علیسارا

فرهاد

اگر دقت کنید در می  یابید که هر خانواده عالوه بر اینکه یک مجموعه است، خود نیز از 
زیر مجموعه های متفاوتی تشکیل شده است مانند والدین تان که در رابطه با یکدیگر 
مجموعۀ زن و شوهری را به وجود آورده اند و همین زن و شوهر در رابطه با شما و سایر 
فرزندانشان مجموعۀ والدینی را تشکیل می  دهند. مجموعۀ دیگر نیز متشکل از خواهر ها 
و برادرها در رابطه با یکدیگر است که مجموعۀ فرزندان را به  وجود می  آورد. اگر مجموعۀ 
خانواده را یک منظومه در نظر بگیرید، خانواده از چندین زیر منظومۀ مهم با عنوان زیر 

منظومۀ زن و شوهری، زیر منظومۀ والدینی و زیرمنظومۀ فرزندان تشکیل شده است. 

حال با توجه به این مثال بکوشید درخت خانوادگی خود را ترسیم کنید. فعالیت کالسی
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اکنون که با مفهوم منظومه و زیرمنظومه آشنا شده  اید، به تمرین قبل بازگردید و 
زیرمنظومه های خانوادۀ خود را بیان کنید.

فعالیت کالسی

به جز خطوطی که در درخت خانوادگی خودتان رسم کرده اید، خطوط نامرئی دیگری 
وجود دارد که میان اعضای خانواده حایل شده و گونه های ارتباطی متنوعی را شکل 
 می  دهد. در ترسیم این خطوط نامرئی در درخت خانوادگی؛ سه خط موازی ) (

نشان  دهندۀ روابط صمیمی  افراطی و درهم  آمیخته، دو خط موازی ) ( نشان  دهندۀ 
صمیمیت مناسب وخطوط دندانه  دار ) ( نشان دهندۀ تعارض در رابطه می  باشد. 

برای درک روابط نامرئی میان اعضا به خانوادۀ )الف( باز می  گردیم: 
مدتی  است روابط بین همسران دچار مشکل شده است و به همین خاطر، خط دندانه  دار 
که به معنای تعارض است، مابین آن دو فرض شده است. از سوی دیگر سارا و مادرش 
روابط بسیار نزدیک و حتی آمیخته  ای دارند )وجود سه خط موازی(. برای مثال با اینکه 
سارا یک دختر 12 ساله است اما تمایل دارد شب  ها در کنار مادرش بخوابد و یا به هنگام 
انجام تکالیف حتماً به حضور مادرش نیاز دارد. روشنک، خالۀ سارا، سعی می  کند روابط 
مناسب  تری با سارا شکل دهد. او به حرف  های سارا گوش می  دهد و با او وقت می  گذراند 
اما در عین حال از او انتظار دارد مسئولیت  هایی را که قادر است به تنهایی انجام دهد، 
 بپذیرد. روابط سارا با برادر کوچک  ترش نیز در سطح مناسبی از صمیمیت قرار دارد
) (. با توجه به توضیحات داده شده در رابطه با خانوادۀ )الف(، درخت خانوادگی 

آن ها به شکل زیر ترسیم می شود.
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نمودار 3

علیرضا سمیهسعید

مریم روشنک

شیرین

حمید

سمیرا

سارا

علی

فرهاد

اکنون با در نظر گرفتن روابط میان اعضای خانوادۀ خود، ترسیم درخت خانوادگیتان 
را تکمیل نمایید.

فعالیت در 
منزل
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هر یک از اعضا در خانواده دارای یک حریم خصوصی می  باشند. این حریم خصوصی 
نه تنها به لحاظ فیزیکی می  تواند اتاق خواب، تخت خواب یا حتی در صورت نبود هیچ 
یک از اینها، دفتر خاطرات افراد باشد، بلکه دنیای درونی آن ها و تمام متعلقاتشان را نیز 
در برمی  گیرد. آنچه این حریم خصوصی اعضا را از یکدیگر جدا می  کند، »مرز« نامیده 
می  شود. برای مثال، مفهوم مرز در محدودۀ فیزیکی می  تواند دِر اتاق خوابتان باشد یا 
قفلی که به دفتر خاطراتتان می  زنید. همچنین مرزهای غیرفیزیکی را می  توان فاصلۀ 

روانشناختی اعضا و ارتباطات بین آن ها در نظر گرفت.
با توجه به آنچه تا کنون آموخته  اید، مرزهای خانواده  ها می  تواند در سه نوع گسسته، 

درهم  تنیده و بهنجار طبقه  بندی گردد.

مرزهای گسسته
در خانوادۀ با مرزهای گسسته، پیوند میان اعضای خانواده بسیار ضعیف است. افراد ممکن 
است بتوانند به طور مستقل و آزاد تصمیمات دلخواهشان را بگیرند اما از فقدان وفاداری، 
تعلق و  وابستگی به یکدیگر رنج می  برند. این خانواده، کارکرد حمایتی مطلوبی ندارد و 
اعضای آن صمیمیت درخور توجهی دریافت نمی  کنند. روابط میان اعضا بسیار خشک 
و سرد بوده و رفتار و احساسات اعضا روی یکدیگر بی  تأثیر است. در چنین خانواده  ای با 
اینکه تفاوت  های فردی اعضا به خوبی تحمل می  شود اما تنش تک  تک اعضای خانواده 
نمی  تواند از مرزهای خشک و محکم آن عبور کند و فقط تنش  های خیلی شدید ممکن 

است نظام حمایتی خانواده را فعال کند.
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مرز های در هم  تنیده
خانواده  هـای در هم  تنیـده دارای مرزهای ضعیف، مبهـم و روابط در هم  ریخته  ای هستند. 
میزان ارتباط عاطفی در این خانواده  ها بسیار زیاد است و اعضا ممکن است آن را در 
قالب مالیمت و حمایت افراطی در خانواده تجربه کنند اما این تجربه را به قیمت از 
دست دادن استقالل و خودمختاریشان دریافت می  نمایند. حریم خصوصی افراد در این 
خانواده به شدت نقض می  شود. کوچک  ترین مشکل و پریشانی هر یک از اعضای خانواده 
به سادگی به دیگران سرایت می  کند. والدین خانوادۀ درهم تنیده بسیار با مالحظه و 
با  گذشت به نظر می  رسند اما درحقیقت با تأکید بیش از حد بر نقش  های مراقبتی، مانع 
از خودمختاری روانی و فردی فرزندانشان می  شوند. فرزندان چنین خانواده  ای معموالً 
فاقد اطمینان درونی و اعتماد به نفس واقعی هستند و توان تصمیم  گیری و خطرپذیری 

آنان بسیار پایین است.

مرزهای بهنجار
در خانـواده  ای بـا کارکرد مناسـب، مرزها به خوبی روشـن و مشـخص اسـت. هـر یک از 
زیرمنظومه  هـا در عیـن اسـتقالل، بـه یکدیگر احسـاس تعلق دارنـد و در عملکرد سـایر 
زیرمنظومه  ها مداخله نمی  کنند. اعضا احسـاس )من( بـودن را توأم با احساس )ما( بودن 
تجربه می  کنند. فرزندان اجازه می  یابند تصمیماتی متناسب با سن خود اتخاذ کنند و 
در مواردی که نیاز باشد از کمک و حمایت والدین برخوردار می  شوند. اعضای خانواده 
به احساسات یکدیگر توجه می  کنند و در مواقع سختی و مشکالت از یکدیگر حمایت 
مؤثری به عمل می  آورند. با این حال، افراد با پریشانی خود سایر اعضا را دچار پریشانی 
نمی سازند و مسئولیت  های خویش را می  پذیرند. در چنین خانواده  ای تکالیف و حیطۀ 
وظایف هر یک از اعضا نیز به خوبی مشخص است. والدین از اقتدار کافی برای اخذ 
تصمیمات برخوردارند و در عین حال فرزندان نیز در روند تصمیم  گیری مشارکت و 

همکاری می  نمایند.
همان طور که گفته شد هر یک از اعضای خانواده در یک یا چند زیر منظومه جای دارند. 
در صورتی که یکی از اعضای خانواده مرزهای گسسته و درهم  تنیده را نپذیرد و از رفتارها 
و عملکردهای منطبق با درهم تنیدگی یا گسسـتگی خودداری کند، امکان تغییر به وجود 
می  آید. خانواده می  تواند برای رسـیدن به تبادل توأم با انعطاف، اسـتقالل و به هم  وابستگی 

تالش کند.
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در تعالیم اسالمی  نیز تعیین مرز و حدود هر یک از افراد از اهمیت باالیی برخوردار است 
و هر چه این حدود بیشتر رعایت شود، کارایی اعضای خانواده افزایش می  یابد، روابط رو 
به بهبودی می  گذارد و زمینۀ رشد و تعالی اعضای آن بیشتر فراهم می  شود. تعالیم اسالم 
وجود حدود و مرزهایی را مابین زیرمجموعه  ها و حتی افراد خانواده ضروری می  داند و 
در این رابطه پیشنهاداتی نظیر رعایت اوقات ورود به اتاق خصوصی پدر و مادر، حدود 

فرزندان و نوع روابط آن ها را مطرح می  کند.

با توجه به مطالب گفته شده و مراجعه به یکی از تفاسیر معتبر قرآن کریم مانند 
تفسیر نمونه، نظر خود را دربارۀ آیات شریفۀ زیر بیان نمایید. هر گروه چهار نفره 

یک مورد را انتخاب کرده و نتیجۀ حاصله را در کالس قرائت نماید.
1 سورۀ نور، آیۀ 27

2 سورۀ نور، آیۀ 30 و 31
3 سورۀ نور، آیۀ 58 و 59

تحقیق و تفکر

چه راهکارهایی برای این تغییر به ذهنتان می  رسد؟ نقش خود و سایر اعضای خانواده 
را در حفظ و تغییر مرزهای خانوادگی تان چگونه ارزیابی می کنید؟

فعالیت در 
منزل
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نقش ها، الگوهای مداوم رفتاری هستند که اعضای هر خانواده بر عهده می گیرند تا از آن 
طریق امورات مربوط به خانواده را در مسیر رشد و سالمت انجام دهند. برخی از نقش ها 
ریشه در ویژگی های فیزیولوژیک افراد داشته و برخی دیگر زمینۀ اجتماعیـ  فرهنگی 
دارند. به عنوان مثال زنان به لحاظ ویژگی هایی که خداوند در بدن آنها قرار داده توانایی 
فرزندآوری و یا شیر دادن به نوزاد را دارند. از همین رو در تمامی  جهان )بدون در نظر 
گرفتن استثناهایی که از طریق دستکاری در فیزیولوژی بدن رخ می  دهد( وضع حمل 
و تغذیۀ نوزاد با شیر بر عهدۀ زنان است. اما برخی دیگر از نقش ها ریشه در ساخت هایی 
دارد که اجتماع و یا فرهنگ آن را زنانه و یا مردانه می خواند. به عنوان مثال در گذشته 
در کشور ما نقش نان آوری خانه تنها بر عهدۀ مردان بود اما امروزه با فراهم آمدن شرایط 
رشد و پیشرفت زنان، آنها هم می توانند در اقتصاد خانه نقش جدیدی را برای خود تعریف 
کنند. از این رو الزم است بدانیم نقش های ثابت و متغیر را چگونه می توان از هم تمیز داد 
و چگونه نقش ها این قابلیت را پیدا می  کنند که در طول زمان و با به وجود آمدن نیازهای 
جدید برای اعضای خانواده و یا حتی حذف برخی نقش های گذشته، تغییر کرده و ماهیت 

جدیدی پیدا می   کنند. 
حقیقت آن است که هر کدام از نقش ها در خانواده فارغ از اینکه چه کسی متولّی آن 
می  شود، به دالیلی شکل گرفته و انتظار می رود در صورت عملکرد صحیح به نتایج 
مطلوبی منتهی شود. برای مثال از نقش های پدری و مادری انتظار است که بتوانند 
آموزش و انضباط را برای فرزندان فراهم آورند و از نقشی که فرزند در خانواده داراست، 
انتظار می رود که همکاری و احترام به والدین و سایر اعضای خانواده در آن دیده شود. 
متناسب با سن اعضای خانواده، نقش های دیگری نیز مانند همسر بودن، پدر یا مادر بودن 

و یا پدربزرگ و مادربزرگ بودن، بر نقش های پایه افزوده می شود. 
هر یک از اعضای خانواده برای حفظ و بقای آن، دو دسته نقش ابزاری و عاطفی را برعهده 
دارند که هر کدام در جای خود بسیار با اهمیت بوده و سبب حفظ سالمت خانواده و به 
کمال رسیدن آن می شود. نقش های ابزاری به فراهم آوردن منابع فیزیکی مانند غذا، 

واکاوی نقش های خانوادگی من درس 6
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لباس و سرپناه، تصمیم گیری و مدیریت خانواده اشاره دارند و نقش های عاطفی به 
حمایت روانی و تشویق اعضای خانواده مربوط می شوند. هر دوی این مجموعه نقش ها 
برای حفظ عملکرد مطلوب یک خانوادۀ سالم مورد نیاز بوده و هیچ کدام بر دیگری برتری 
ندارد. اما الزم است که تمام اعضای خانواده زیرساخت ها و پاسخ گویی مناسب برای هر 

نقشی را در نظر بگیرند تا عملکرد آن به بهترین نحو رخ دهد. 

نقش های اساسی برای یک خانوادۀ سالم عبارت  اند از:
1  فراهم آوردن منابع مانند پول، غذا، لباس و سرپناه برای همۀ اعضای خانواده؛ 

2 پرورش و حمایت از سایر اعضای خانواده؛ 
3  پرورش مهارت های زندگی مانند پرورش جسمی، روانی، آموزشی و اجتماعی 

فرزندان و بزرگ  ترها؛ 
4  نگه داشت و مدیریِت سازوکارهای خانواده که به رهبری، تصمیم گیری و 

مدیریت منابع مالی خانواده مربوط است؛ 
5   رضایت جنسی همسران که یکی از کلیدهای کیفیت زندگی زناشویی است. 
باید در نظر داشت که رضایت جنسی همسران که برای پاسخگویی به نیازهای 
سالم جنسی است، اگر چه بسیار مهم و اساسی می باشد اما نمی  تواند بر تمام 
نقش های دیگر سایه بیندازد؛ زیرا قوام و دوام خانواده را با چالش مواجه می  کند.
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با توجه به آنچه در رابطه با نقش افراد در خانواده گفته شد، مشخص کنید هر یک از 
نقش  های زیر را در خانواده شما چه کسی و یا چه کسانی برعهده دارند؟

تأمین منابع مالی خانواده

مدیریت منابع مالی و بودجه  بندی درآمد خانواده

انجام خرید روزانۀ منزل 

تدارک فرصت برای برقراری ارتباط اعضای خانواده با دوستان و خویشاوندان

پخت و پز و آشپزی

حمایت و پیشتیبانی عاطفی

تصمیم  گیری و تنظیم بایدها و نبایدهای خانواده

کمک  های مربوط به انجام تکالیف مدرسه

تربیت و پرورش فرزندان 

فعالیت کالسی
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حال با توجه به نقش  های دیگری که در خانوادۀ شما وجود دارد و در تکلیف قبل به 
آنها اشاره نشده است، جدول زیر را تکمیل کرده و به سایر نقش  هایی که هریک از 

اعضا در خانوادۀ شما دارند، اشاره نمایید.
نقش پدر در خانوادۀ من

نقش مادر در خانوادۀ من

نقش خواهر در خانوادۀ من 

نقش برادر در خانوادۀ من

نقش من در خانوادۀ من

شما کدام یک از نقش   ها را قابل تغییر یا انتقال می  دانید؟

فعالیت کالسی
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نقش  ها چگونه شکل می  گیرند؟
نقش  ها به معنای مجموعۀ وظایفی هستند 
انجام می  دهد و در سطح کالن،  که فرد 
و  فرهنگی  اجتماعی،  عوامل  تأثیر  تحت 
تاریخی ایجاد می  شوند. در سطح متوسط، 
نقش  ها را با مشاهده و تقلید از افراد مهم که 
اغلب مادر و پدرمان هستند، یاد می  گیریم. 
رفتارهای آنان به  عنوان یک راهنما برای ما 
عمل می کند. به  عنوان یک کودک مثاًل اگر 
ما ببینیم که مادر، منزل را تمیز می  کند و 
خرید از فروشگاه را انجام می  دهد، ما نیز یاد 
می  گیریم که این، همان چیزی است که 

مادران انجام می  دهند. وقتی که پدر در حیاط منزل کار می  کند و برای بررسی چکه کردن 
ساختمان به پشت بام می  رود، ما فکر می  کنیم که این کاری است که پدران انجام می  دهند. 
در کنار مشاهده و تقلید، نقش  ها از طریق ارتباطات نیز تقویت می  شوند. مثاًل »پسِر بزرگ 
که گریه نمی  کند«. »  فقط دختر ها با عروسک بازی می  کنند«. »تو که به مادرت در شستن 

ظرف  ها کمک می  کنی دختر خوبی هستی« و... همگی مثال  هایی در این رابطه هستند.
مرزهای درون خانواده نیز می  توانند نقش  ها را دستخوش تغییر نمایند. برای مثال در 
یک خانواده با مرزهای گسسته، زیرمنظومه  ها نقش  های عاطفی خود را ایفا نمی  کنند و 
یا در خانوادۀ در هم  تنیده، نقش مدیریت و مسئولیت توسط زیرمنظومۀ والدینی به شکل 
نادرستی ایفا می  شود. زمانی  که مرزها مخدوش و ضعیف  اند و زیرمنظومۀ والدینی به 
خوبی نقش خود را ایفا نمی  کند ممکن است یکی از فرزندان نقش جدیدی با عنوان فرزند 

والدگونه ایفا نماید. نقشی که در خانوادۀ دارای مرزهای بهنجار و مشخص وجود ندارد.
اخیراً افراد در خانواده  هایی رشد می  کنند که در آن پدر و مادر هر دو شاغل  هستند، زنان 
به تحصیالت و پیشرفت  های اجتماعی عالقه  مند شده  اند و نقش آن ها مقداری با یکدیگر 
تداخل پیدا کرده است. با این تداخل نقش  ها، مجموعۀ وظایف و نقش  ها نیز تغییر می  کنند. 
با تغییر نقش  ها، مفهوم حقوق نیز که مفهوم مکمل نقش است، دچار دگرگونی می  شود. 
به عبارتی، »نقش« آن چیزی است که فرد در قبال دیگران انجام می  دهد و حقوق نیز آن 
چیزی است که دیگران موظف  اند در قبال نقش و تعهد وی، در برابر وظایفش و در رابطه با 

او انجام دهند.
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تعیین و اجرای نقش های خانوادگی می  تواند کمی سخت و دشوار باشد و به یک تالش 
مداوم نیاز دارد. زیرا هر کدام از اعضای خانواده باید بداند که چه وظایفی بر عهده دارد. 
با این حال، تعیین نقش های روشن و آشکار، انعطاف پذیری، تقسیم عادالنۀ نقش ها، 
مسئول بودن در برابر عمل کردن به نقش های خانوادگی و تمرکز بر استحکام خانواده 
راهکارهایی هستند که می  تواند به خانواده کمک کند تا این فرایند را ساده سازی کرده 
و به عملکردهای بهتر و سالم تری برای خانوادۀ خود برسند. آنچه در رابطه با خانواده از 
اهمیت برخوردار می  باشد این است که اعضای خانواده بدانند چگونه وظایف را به گونه  ای 
بین خود تقسیم نمایند که مشفقانه و عادالنه باشد. در صورتی که نقش  ها به صورت 
عادالنه و آگاهانه تعیین شوند و اعضای خانواده در انجام تکالیف با یکدیگر همکاری 

نمایند، زمینۀ یک ارتباط مؤثر در خانواده نیز فراهم خواهد شد.

فکر کنید روزی خانوادۀ مستقلی تشکیل داده اید و قرار است از ابتدای ازدواج 
با همسرتان بیانیه ای بنویسید و در آن با ذکر دلیل مشخص شود که هر یک از 
اعضای خانواده چه نقش یا نقش هایی باید بر عهده بگیرند. این بیانیه را بر اساس چه 
اهدافی تنظیم می  کنید و چه نقش هایی برای هر یک از اعضای خانوادۀ خود در نظر 

می  گیرید؟

فعالیت در 
منزل

نقش  های زن و مرد و یا پدر و مادر را بین نسل فعلی خانوادۀ خود و نسل پیشین 
آن مقایسه کنید. این نقش  ها در دوران مادر و پدر شما چه تفاوتی با همان نقش  ها  

در دوران مادربزرگ و پدربزرگ شما پیدا کرده  اند؟

تحقیق و تفکر
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»قواعد« در خانواده ناظر به ارزش ها، هنجارها و اصولی است که بر خانواده حکم فرماست 
و همۀ اعضا موظف  اند عملکردها و رفتارهای خود را بر مبنای آنها تنظیم نمایند. این 
قواعد، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و کاری هستند. مانند تعهد به خانواده، وقت گذراندن 
با همسر و فرزندان، داشتن ارتباط های خوب در خانواده، ابراز خوشحالی و تحسین، 
توانایی حل مسئله و یا ایفای نقش های ارزشمندی مانند مادر بودن و یا پدر بودن به 

بهترین شکل که تعهدات قوی معنوی بر این ارزش ها حاکم است.
قواعد موجود در خانواده در طیفی از ثبات تا قابل مذاکره قرار می  گیرند. قوانین ثابت 
مانند تعهد و وفاداری به خانواده و نیز خودداری از پنهان نمودن حقیقت و دروغگویی 
است. در مقابل، قوانین متغیر، قوانینی هستند که ممکن است از خانواده  ای به خانوادۀ 
دیگر متفاوت باشند چرا که، این قوانین توسط اعضای آن خانوادۀ به خصوص برقرار 
می  شوند. برای مثال، ساعت صرف غذا، نحوۀ پوشش افراد خانواده و نوع مراودات اعضای 
خانواده با دوستان می  تواند جزء قوانین قابل مذاکره محسوب شوند. واقعیت آن است 
که هر خانواده برای حفظ این قواعد از روش های متفاوتی استفاده می  کند و این روش ها 
خود را در قالب قواعد و هنجارهای خانوادگی نشان می  دهند که بسیار متغیر و وابسته به 
شرایط زمینه ای هر خانواده  هستند. در ادامۀ درس به قواعد و هنجارهای قابل مذاکره و 

متغیر خواهیم پرداخت. 

قواعد متغیر، نقش  ها و مرزها
از آنجایی که نقش  ها، مجموعه تکالیف و وظایفی هستند که از افراد انتظار می  رود در 
آن نقشِ به خصوص به انجام رسانند، قواعد و نقش  ها با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی پیدا 
می کنند. به عبارت دیگر، بر اساس تعریف نقش  ها، انتظارات و بایدهایی به  وجود می  آید 
که به  طور ضمنی بخشی از قواعد خانواده را نیز شکل می  دهند. از سوی دیگر، مرزها 
نیز می  توانند در ایجاد قواعد نانوشتۀ خانواده دخیل شوند. برای مثال در یک خانواده 
با مرزهای درهم  تنیده از افراد انتظار نمی  رود حریم خصوصی یکدیگر را رعایت نمایند؛ 

شناخت هنجارهای خانوادۀ من درس 7
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بنابراین برای ورود به اتاق یکدیگر، »در زدن« یک قاعده محسوب نمی  شود؛ در حالی  که 
انجام این عمل در یک خانوادۀ بهنجار می  تواند یک قاعده و هنجار باشد. 

کدام یک از موارد زیر جزء قواعد خانوادگی شما می  باشد؟ )در قسمت سایر موارد، 
بقیۀ قواعد خانوادگی خود را بنویسید(.

 توجه به نیازهای همۀ اعضای خانواده 
 دوری از افراد منفی   نگر و نامناسب  

 توجه به فرصت  های زندگی 
 تالش برای حفاظت از حریم خانواده 

 مشورت با سایر اعضا پیش از اخذ تصمیمات مهم 
 احترام به یکدیگر و حفظ حرمت خانواده  

 حضور تمام اعضا در خانه برای صرف غذا 
 عدم پنهان کاری و صداقت 

 تعهد و وفاداری 

سایر موارد:

فعالیت کالسی

 آیا این قواعد، با گذشت زمان غیرقابل اجرا شده اند یا هنوز قابل اجرا هستند؟

 در صورت رعایت نکردن قواعد خانواده، چه برخوردی با شما می  شود؟

 بهترین و ضعیف ترین قواعد خانوادگی شما کدام  اند؟

فعالیت در 
منزل
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خانواده و هنجارهای قابل مذاکره
در صورتی که امکان تغییر در قواعد خانواده وجود داشته باشد، امکان تغییر وضعیت 
خانواده نیز وجود دارد. هر خانواده که در آن مجموعه  ای از قواعد قابل تغییر اجرا می  شود 
می  تواند به دو صورت باز و یا بسته در نظر گرفته شود. در یک خانوادۀ بسته، اَعمال و 
رفتارها با توجه به نظر یک نفر از اعضای خانواده، خوب یا بد تلقی می  شوند که آن یک نفر 
کسی است که بیشترین قدرت را در خانواده داراست. ارزش افراد خانواده در برابر قدرت 
موجود در خانواده و صاحبان قدرت، در درجۀ دوم اهمیت است و خانواده و قواعد آن در 
برابر تغییر مقاومت می  کنند. اما در یک خانوادۀ باز، هر فرد دارای باالترین مقام است و 
از تغییر به عنوان یک مسئلۀ طبیعی و مطلوب استقبال می  شود. اگرچه داشتن اقتدار 
توسط منظومۀ والدینی، یک ویژگی مطلوب برای خانوادۀ بهنجار محسوب می  شود؛ اما 
افراد باید بتوانند با یکدیگر گفت  وگو کرده و در شکل  گیری و بازبینی قواعد همکاری 
نمایند. این قواعد می  تواند در آینده و با توجه به تغییرات پیش آمده مانند ورود فرزندان 

به یک دورۀ رشدی جدید نیز مجدداً مورد بازبینی، بحث و اصالح قرار گیرند. 

 آیا امکان تغییر قواعد در خانوادۀ شما وجود دارد؟

 شما برای تغییر قواعد در خانوادۀ خود چه کرده اید؟

 چه کسی اجازه دارد خواهان تغییر قواعد در خانوادۀ شما باشد؟

آنها چگونه مواجه  با  دارد؟  تبعیض آمیزی در خانوادۀ شما وجود  قواعد  آیا   
می شوید؟

فعالیت در 
منزل
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قدرت و سلسله مراتب: یک خانوادۀ سالم دارای قدرت و سلسله مراتب است. قدرت 
اساساً توانایی انجام کار است. قدرت هم با اقتدار و خودمختاری و اینکه چه کسی تصمیم 
گیرنده است و هم با مسئولیت پذیری و اینکه چه کسی تصمیمات را اجرا می  کند، رابطه 

دارد. فرد تصمیم گیرنده، هم صاحب اقتدار است و هم صاحب مسئولیت. 

در خانواده  های ناکارآمد، قدرت تنها به اعضای بسیار کمی  تعلق دارد و توانایی اعضای 
خانواده برای اظهار عقیده در مورد فرایند تصمیم گیری  هایی که خانواده را کنترل 
می  کنند، محدود شده است. اعضای خانواده نیز که مورد بی  توجهی قرار گرفته اند، 
ممکن است ارتباط شان را با خانواده قطع کنند و به اعضای قوی  تر بپیوندند و به  وسیلۀ 
مبارزه و نزاع، برخی کنترل  ها را به شیوه  ای آشکار یا پنهان به دست آورند. در هر خانواده، 
نوعی سلسله مراتب وجود دارد که نشان می  دهد اعضای خانواده بر اساس توانایی، 
قواعد یا نقش  های تعریف شده چگونه رده بندی می  شوند. هر چه فرد در سلسله مراتب 
خانواده در سطح باالتری قرار گیرد، قدرت و توانایی او برای تصمیم  گیری بیشتر است 
و تأثیر بیشتری بر دیگر اعضا دارد. در خانواده  های سالم، زیرمنظومۀ والدینی نیز دارای 
قدرت بوده و در تصمیم  گیری  های خانواده مشارکت دارند ولی در خانواده  های ناسالم، 
فرزندان از قدرت بیشتری برخوردارند. در واقع شکل  گیری قواعد و اِعمال آن در خانواده 
از سلسله  مراتب موجود در خانواده تبعیت می  کند و در عین حال وابسته به نوع نگاهی 
است که منظومۀ والدینی در رابطه با نظام خانوادۀ خود دارند. در خانواده  ای با مرزهای 
بهنجار، قواعد به گونه  ای وضع و اجرا می  شوند که در جهت رشد و بالندگی افراد باشند 
و متقابالً افراد نیز بتوانند تعهد، وفاداری و تعلق به خانواده را به  جا  آورند و در عین حال 
 بتوانند فردیت خود را حفظ کرده و در مواقع مناسب تصمیمات مستقلی برای خود اتخاذ

نمایند.
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در خانوادۀ شما تصمیمات توسط چه کسی یا چه کسانی گرفته می  شوند؟ دیگران 
تا چه اندازه در اتخاذ تصمیمات و شکل  گیری قواعد دخیل هستند؟ آیا در این 

رابطه، وضعیت فعلی خانوادۀ خود را می  پسندید؟ چرا؟

فعالیت کالسی

الگوهای تقسیم قدرت در خانواده
قدرت در منظومۀ زن و شوهری می  تواند به چهار روش اساسی تقسیم شود: 

1  مرد ساالری: در این الگو، مرد در خانواده رهبری می  کند.
2  زن ساالری: در این الگو، زن در خانواده تصمیم  گیری می  کند. 

3  تساوی قدرت: در این الگو، زوجین در اغلب موارد با یکدیگر همفکری و 
تصمیم  گیری می  کنند. 

4  استقالل قدرت: در این الگو، طرفین اقتدار هر کدام در حوزۀ مسئولیت خود 
از قدرت برابری برخوردارند. آنها اساساً در حوزه  های تخصصی  شان به  طور 

مستقل از همدیگر تصمیم گیری می  کنند. 
بسته به اینکه قدرت بین زن و شوهر، طبق کدام  یک از الگو های گفته شده تقسیم شود، 
رهبری خانواده نیز شکل می  گیرد و به تبع آن، تصمیمات اتخاذ شده و قوانین به  وجود 
می  آیند. فرزندان نیز منطبق با الگوی شکل گرفته، فضای خانوادگی را تجربه خواهند 

نمود.

الگوی تقسیم قدرت در خانواده شما کدام است؟ به نظر شما مزایا و معایب 
الگوی فعلی خانوادۀ شما چیست؟ شما کدام الگو را می  پسندید؟ چرا؟ با سایر 
همکالسی  های خود در رابطه با الگو های خانوادگی شان گفت  وگو کنید و مزایا و 

معایب هر یک از الگوها را جویا شوید.

فعالیت در 
منزل
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ارتباط و عناصر آن 
هرگاه اطالعات معنی داری بین دو یا چند نفر به اشتراک 
اطالعات  دریافت کنندۀ  که  این هدف  با  گذاشته شود، 
بتواند پیام مورد نظر فرستندۀ اطالعات را دریافت کند، 

آنگاه ارتباط شکل گرفته است.
فرسـتندۀ پیـام، پیـام، رمزگذاری پیـام، راه هـای ارتباط، 
دریافت کننـدۀ پیام، رمزگشـایی از پیـام و بازخورد، هفت 
عنصر اساسی یک رابطه را تشکیل می دهند. بر این اساس، 
شـخص )الف( که همان فرسـتندۀ اطالعات است، تصمیم 
می گیـرد تا اطالعاتـی را به فرد )ب( کـه گیرنده اطالعات 
است، منتقل کند. او اطالعات را در قالب پیامی رمز گذاری 
کـرده و صورت بندی می کند و از طریـق راه های ارتباطی 
گوناگـون مانند صحبت کردن، نگاه کردن، اشـاره کردن و 
اسـتفاده از زبـان بدن، برای شـخص )ب( می فرسـتد. فرد 
)ب( بعـد از دریافت پیام، از آن رمزگشـایی کرده و مفهوم 
آن را درک می کند. بازخورد عبارت اسـت از واکنشـی که 
فرد )ب( بعد از دریافت پیام و ارزیابي و مقایسۀ آن، از خود 

نشـان مي دهد و دوباره برداشـت خود از اطالعات دریافتی را به صورت پیام به فرسـتنده 
ارسـال مي کنـد. ایـن بازخورد مي تواند مثبت و یا منفي باشـد که به هـر صورت می تواند 

نقش مؤثري در بر قراري ارتباط و چگونگی ادامۀ آن داشته باشد. 
با دقت در فرایندی که از نظر گذشت، کامالً مشخص است که آنچه در دید نخست برای 
همۀ ما ساده و در دسترس به نظر می رسد، همان ارتباط است که تا چه اندازه می تواند 
پیچیده و چالش برانگیز باشد. از این رو در فضای خانه که مهم ترین عنصر آن »  ارتباط« 

است، این امر از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود.

تعیین سبک ارتباطی و حل تعارض در خانوادۀ من درس 8
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ارتباط، مهارتی ضروری
ارتباط، قلب روابط صمیمانه و بنیاد تمام چیزهایی است که ساخته می شوند. ارتباط 
شیوه ای است که انسان ها به صورت کالمی یا غیر کالمی معنایی را خلق می کنند و در آن 
سهیم می شوند. توانایی برقراری ارتباط یکی از معدود مهارت های ضروری است که افراد 
عالقه مند به لذت بردن از روابط نزدیک و صمیمانه باید در آن مهارت پیدا کنند. در حقیقت، 
در میان مهم ترین عوامل نگهدارندۀ روابط رضایت بخش، توانایی و تمایل به برقراری ارتباط، 
نقش تعیین کننده ای دارد. ارتباط به عنوان یک مهارت اکتسابی لحاظ می شود و افراد 

می توانند با شناختن شیوۀ ارتباطی خویش، در صورت لزوم آن را تغییر دهند. 

انواع ارتباط
برقراری ارتباط و رد و بدل نمودن پیام ها تنها از طریق کلمات رخ نمی دهد. در واقع 
ارتباط به دو دستۀ مهم کالمی و غیرکالمی تقسیم می شود. ارتباط کالمی نیز خود شامل 
صحبت کردن و نوشتن است. منظور از برقراری ارتباط به صورت کالمی زمانی است که 
افراد به واسطۀ ادای کلمات با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند. در این نوع از ارتباط، 
انتخاب مناسب کلمات به نحوی که فرستنده بتواند منظور خود را به صورت شفاف و 

صریح بیان کند، بسیار ضروری است.
نوع دیگر ارتباط، شامل ارتباط غیرکالمی است. ارتباط غیرکالمی در برگیرندۀ شکل های 
بسیار گسترده و متنوعی از ارتباط است که شامل تظاهرات چهره ای، تماس چشمی، 
حالت ها و حرکات بدنی، رفتار در فاصله )به عنوان مثال افراد چقدر نزدیک به یکدیگر 
می ایستند یا می نشینند(، تماس جسمی، آواهای غیرکالمی )به عنوان مثال، آه کشیدن ها، 

غرغر کردن ها( و... می باشد.
ارتباط کالمی خود نیز دارای بخش هایی شامل آهنگ، شدت، سرعت، طنین و توازن 

کالم است.



70

زمانی که با فردی ارتباط برقرار می کنید، این ارتباط به طور هم زمان به دو صورت کالمی 
و غیر کالمی برقرار می شود. نوع پیامی که به صورت غیرکالمی به سایرین منتقل می کنید 
گاه حتی بیشتر از محتوای ارتباط کالمی در شکل گیری رابطۀ شما مؤثر خواهد بود. گاهی 
اوقات اعضای خانواده به دلیل عدم هماهنگی بین پیام انتقالی کالمی و غیرکالمی، قادر 
نیستند ارتباط مؤثری با یکدیگر برقرار نمایند. در چنین حالتی غالب افراد تمایل دارند به 
محتوای غیرکالمی فرد مقابل خود اعتماد کنند. برای برقراری یک ارتباط مناسب، الزم 
است اعضای خانواده عالوه بر محتوای کالمی مناسب، به پیام های غیرکالمی ای که به همراه 
کالم خود منتقل می کنند از جمله آهنگ کالم، طنین صدا، حاالت و حرکات، نوع ایستادن 

یا نشستن خود و سایر موارد تأثیرگذار از این قبیل نیز توجه داشته باشند.

سبک گفت وگو
به طور کلی در میان اعضای خانواده می تواند سه سبک گفت و گو وجود داشته باشد:

الف( گفت و گوی منفعالنه: در این نوع گفت و گو و ارتباط، برای بیان افکار، احساسات 
و یا تمایالت، میل و رغبت چندانی وجود ندارد. این سبک به طور مشخص به منظور 
اجتناب از جریحه دار کردن احساسات دیگران و یا جلوگیری از سرزنش به کار گرفته 
می شود. با وجودی که ممکن است این روش با قصد و نیت خوبی به کار رود، )من قصد 
ندارم دیگران را اذیت کنم یا من می ترسم که اشتباه بگویم( ولی عمدتاً طرف مقابل را 
در موضع احساس رنجیدگی خاطر، سردرگمی و بد گمانی قرار می دهد. گفت و گوی 
منفعالنه، نه تنها موجب گرمی و صمیمیت در روابط خانوادگی و اجتماعی افراد نمی شود 
بلکه برعکس، موجب نگرانی و سردی در روابط بین اعضای خانواده و یا جامعه می شود.

به نظر شما هر یک از محتویات کالمی زیر با چه عناصر و حاالت کالمی، هماهنگ 
و مناسب است؟

صمیمیت

دلجویی و عذرخواهی

عصبانیت و پرخاشگری

غم و ناراحتی

دعا و تضّرع

فعالیت کالسی
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ب( گفت و گوی تهاجمی: نوعی از گفت و گو می باشد که اغلب با سرزنش و متهم کردن 
طرف مقابل و با بیاناتی از قبیل »  شما همیشه« یا »  شما هرگز« همراه است. این روش 
معموالً هنگامی به کار می رود که یکی از طرفین احساس تهدید می کند و یا افکار و 
احساسات منفی دارد. صاحب این سبک گفت و گو، عموماً سعی دارد دیگران را مسئول 
احساسات و گرفتاری های خود قلمداد کند. همان طور که در مثال زیر خواهیم دید، در 
گفت و گوی تهاجمی بیشتر روی ویژگی های منفی شخص تمرکز می شود نه روی خود 
موقعیت. این شیوه معموالً منجر به جریحه دار شدن احساسات طرفین شده و صمیمیت 

بین آن دو را تخریب می کند.
تمرکز روی شخص: »  تو گفتی که تکالیفت را انجام می دهی، ولی این کار را نکرده ای. تو 
هرگز کاری را که می گویی انجام نمی دهی«. در حالی که در تمرکز بر موقعیت، همین 

موضوع می تواند به این شیوه مطرح شود: 
»  از اینکه تکالیفت را در زمان مقرر انجام نمی دهی متأسفم. من در رابطه با نحوه و مقدار 

مطالعه ات در خانه و مدرسه نگرانم.«
همان طور که گفته شد، هر دو روش گفت و گوی منفعالنه و تهاجمی، برای برقراری 

ارتباط بین اعضای خانواده مضر هستند.

پ( گفت و گوی صریح: گفت و گوی صریح، این امکان را فراهم می سازد که افراد، خود 
را به روش سالم، غیرتدافعی و بدون سماجت نشان دهند و این به معنای عنوان کردن 
شفاف و مستقیم خواسته و مثبت و مؤدب بودن در گفت و گوست. برای مثال، فرزندی 
درخواست خود را در رابطه با کالس های فوق برنامه از والدینش این گونه اعالم می دارد: 
»میل دارم برای اوقات فراغت خویش زمان بیشتری را در کالس های هنری و ورزش 
سپری نمایم. چطور می توانم موافقت شما را در این رابطه کسب کنم؟« وقتی با اعضای 
خانوادۀ خود به صورت صریح و شفاف صحبت کنید، آنان را نیز تشویق می کنید که به 
همین شیوه پاسخ  گویند. زمانی که افراد پیام های خود را در قالب نمادهای درست و قابل 
فهم ارائه دهند، مسیر ارتباط با شکست مواجه نخواهد شد و اعضای خانواده قادر خواهند 

بود مسائل مابین خود را حل نمایند.
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عالوه بر مواردی که مطرح گردید، یک ارتباط سازنده و موفق نیازمند وجود شرایط 
ویژه ای نیز می باشد که عبارت اند از:

1ـ کامل بودن محتوای پیام: فرستنده باید عالوه بر اینکه محتوای مورد نظر خود را 
به صورت شفاف بیان نماید، از حذف اطالعات ضروری پرهیز نموده و در صورت لزوم، 

اطالعات تکمیلی را نیز در اختیار گیرندۀ پیام قرار دهد. 

2ـ توجه به حوصله و زمان گیرندۀ پیام: فرستنده باید از حاشیه پردازی، توضیحات 
اضافه، لّفاظی و بازی با کلمات اجتناب نماید. این قبیل کارها از حوصلۀ افراد خارج بوده 

و موجب کسالت گیرندۀ پیام می گردد. 

3ـ صحت اطالعات: محتوای پیام باید مبتنی بر حقایق باشد و فرستنده باید از سند سازی 
و دروغ پردازی اجتناب نماید. 

4ـ وضوح محتوای پیام: در انتقال هر پیام باید از کلمات صحیح و قابل فهم و جمالت 
کوتاه و مختصر استفاده نمود و به ارتباط منطقی بین کلمات و جمالت توجه کرد. 

5  ـ رعایت احترام: هرچقدر هم که با دیگران مشکل داشته باشیم، پرخاشگری، بی احترامی 
و بی ادبی، نه تنها انتخاب درستی برای حل مشکالت نیست بلکه راه را بر ما سخت تر خواهد 
نمود. همیشه و در همۀ موارد، رعایت احترام و نزاکت به بهبود روابط کمک خواهد کرد؛ زیرا 

همۀ ما از محترم شمرده شدن خوشحال خواهیم شد.
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با استفاده از این شرایط، شما و سایر اعضای خانواده قادر خواهید بود ارتباط مؤثری با 
یکدیگر ایجاد نمایید. برقراری ارتباط مؤثر یکی از ویژگی های خانوادۀ بالنده است. شما 
می توانید با آغاز کردن ارتباط به شیوۀ سازنده، خانوادۀ خود را به سوی بالندگی سوق 

دهید و سایر اعضای خانوادۀ خود را نیز به این کار تشویق نمایید.

صمیمیت، تعارض را نیز در بردارد
هر چقدر ارتباط بین افراد صمیمانه باشد باز هم امکان وقوع اختالف و تعارض در بین 
آنها وجود دارد. در یک خانواده، رنجش ها بیشتر از رنجش هایی است که در محیِط 
کاری یا مدرسه پیش می آید. چرا که اعضای یک خانواده اغلب در مقایسه با دوستی ها و 
آشنایی های سببی خارج از خانه، احساس وابستگی، تعلق و صمیمیت بیشتری با یکدیگر 
می کنند و به دنبال تأمین نیازهای گسترده تری در کانون خانواده هستند. بنابراین کامالً 
طبیعی است که رنجش ها و تعارضات پیش آمده در میان افراد خانواده بیشتر باشد. در 
واقع مسئلۀ مهم این نیست که بین افراد اختالف و تعارض نباشد یا رخ ندهد بلکه آنچه 

مهم است سبک و سیاق حل نمودن اختالفات و تعارضات است.
تعارضاِت انسان ها در بسیاری جهات شبیه عملکرد اتومبیل است. وقتی که موتور اتومبیل 
شما در بزرگراه ایراد پیدا می کند، شما نمی توانید به راحتی آن را رها کنید و سه روز بعد که 
به آنجا برمی گردید انتظار داشته باشید اتومبیل حرکت کند. شما مجبورید موتور اتومبیل 
خود را به هر نحوی تعمیر کرده و مشکل را برطرف نمایید. در هنگام بروز مشکل و تعارض 
در روابط با دیگران نیز شما نمی توانید آن را به حال خود رها کنید و موقع برخورد مجدد با 
آن، انتظار داشته باشید که مشکل به طور جادویی حل شده باشد. مشکالت، به مرور زمان 

حل نمی شوند بلکه شما باید با تدبیر و دوراندیشی آنها را حل نمایید.

حل تعارض در خانواده
زمانی که در خانواده )یا هر نهاد اجتماعی دیگر( اختالفی رخ می دهد، افرادی که دچار 

تعارض یا اختالف شده اند پیش از هر چیز الزم است گام های اساسی زیر را بردارند.
 گام اول: الزم است زمان و مکان مناسبی برای حل اختالف خود در نظر بگیرند. چنانچه 
افراد از لحاظ جسمانی و یا روانی در وضعیت مناسبی نیستند مثالً گرسنه یا خسته اند، 
زمان مناسبی برای حل اختالفات نیست. مکان نیز باید به گونه ای باشد که از حواس پرتی 

افراد جلوگیری شود تا آنها بتوانند به خوبی بر بحث تمرکز نمایند.
 گام دوم: الزم است به تعریف یکسانی از مشکل پیش آمده دست یابند. شفاف کردن 
مسئله به طوری که هر دو نفر بدانند که در رابطه با یک مسئلۀ مشترک صحبت می کنند، 

بسیار اهمیت دارد. 
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 گام سوم: ضروری است در رابطه با سهم هریک از افراد در ایجاد مشکل به وجود آمده 
صحبت شود. زمانی که مشکلی پیش می آید هر دو نفر مقصرند و الزم است هر کدام 

سهم خود را بیابند.
 گام چهارم: الزم است تالش های ناموفق طرفین در رابطه با حل این مسئله در گذشته 
فهرست شود. مرور رویکردهای ناموفق گذشته کمک می کند تا بر راهکارهای جدید 

تمرکز شود. 
 گام پنجم: برای رسیدن به راهکار جدید هر آنچه به ذهن طرفین درگیر در اختالف 

می رسد، فهرست  شود. الزم است این کار را با مشارکت یکدیگر انجام دهند. 
 گام ششم: راهکارها به بحث و ارزیابی گذاشته  شود.

 گام هفتم: برای تالش و استفاده از یک راهکار توافق حاصل  شود.
 گام هشتم: توافق گردد که هر فرد در رابطه با این راه حل چگونه عمل خواهد کرد. 
مخصوصاً در مورد آنچه که هر کدام از افراد برای کمک به حل تعارض انجام خواهند داد 

بحث  شود و در صورت امکان بهتر است آنها را یادداشت نمایند.
 گام نهم: زمان و مکانی برای صحبت در رابطه با پیشرفت مسئلۀ مذکور در آینده در 

نظر گرفته  شود. 
 گام دهم: هر کدام از افراد که در حل مسئلۀ مورد اختالف مشارکت نمود، مورد تشکر 
و تحسین قرار گیرد. توجه به کارهای کوچکی که برای رسیدن به راه حل دو طرفه انجام 

می دهند نیز از اهمیت برخوردار است. 
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به کمک یکی از دوستان خود نمایشی دو نفره با این مضمون اجرا کنید. هر کدام از 
شما نقش یکی از اعضای خانواده را ایفا نمایید که بر سر یک موضوع دچار تعارض 
شده اند. با استفاده از مراحل حل تعارض، موضوع گفت و گوی خود را پیش ببرید.

فعالیت گروهی

یکی از موضوعاتی را که مکرراً بر سر آن با یکی از اعضای خانوادۀ خود دچار تعارض 
می شوید به خاطر آورید. سبک گفت و گوی شما در آن مجادالت چگونه است؟ 
سهم شما در ایجاد آن مشکل چیست؟ اکنون بیندیشید در صورتی که مجدداً 
با مشکل قدیمی روبه رو شدید چگونه به کمک آن فرد برای حل اختالف بین 

خودتان از گام های حل تعارض استفاده خواهید کرد؟

 

فعالیت در 
منزل
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اقتصاددانـان، خانـواده را بنیـان اقتصـادي 
جوامع مي دانند و امروزه خانواده بحث مهمی 
در علم اقتصاد به شـمار می رود. دانشـمندان 
اقتصـادی معتقدند اگـر خانواده هـا از جنبۀ 
فرهنـگ و الگوهاي رفتـاري و طرز نگرش به 
امور اقتصادي پیشرفت کنند، مي توان گفت 
فرهنگ کار و تولید در کشور پیشرفت کرده 

است. 
آنچه تحـت عنوان مفهوم اقتصـاد خانواده 
قرار می گیرد، فرایندی اسـت که به کمک 
آن، تخصیص منابع محدود قابل دسترس، 
به مهم ترین نیازها و خواسـته هاي خانواده 
منتهی می شـود. در ایـن تعریف، منظور از 
»منابع« همان مبـادي و راه هاي درآمدي 
خانواده اسـت که طبیعتاً محـدود اّما قابل 
دسـترس هسـتند. نیازها نیز همان مسائل 
متعددي هسـتند که بقا و شـالودۀ خانواده 
به نوعـی در گرو پاسـخگویی به آنهاسـت و 
به طور کلي شـامل نیازهاي اولیـه و ثانویۀ 
خانـواده هسـتند. در حقیقـت، دو جـزء 
اساسـی » منابـع درآمـد« و » چگونگـی 
مصـرف آنهـا« مهم تریـن اهـداف اقتصاد 

خانواده خوانده می شوند.

ارزیابی اقتصاد در خانوادۀ من درس 9
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 فرض کنید قرار است برای آخر هفته همراه با اعضای خانواده یک برنامۀ تفریحی 
داشته باشید. بر این اساس چه اولویت هایی برای این برنامه طراحی می کنید؟

 مؤلفه های اقتصادی در این تصمیم شما در کجا قرار گرفته و به چه معناست؟

فعالیت در 
منزل

چگونگی توزیع منابع در دسترس خانواده بین اعضای آن بسیار مهم است. واضح است 
اگر یکی از اعضای خانواده قسمت بیشتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، 
سهم کمتری برای دیگری می ماند. بنابراین، نسبت شریک شدن و بهره بردن از منابع 
افتصادی خانواده متناسب با نقش ها و تعیین اولویت ها، خود عامل دیگری است که باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
افراد در تولید منابع اقتصادی خانواده نقش های متفاوتی دارند و هر کدام در نوع خود 
اهمیت پیدا می کند. این نقش ها با هم قابل مقایسه و جابه جایی نیست. یعنی نمی توان 
نقشی را حذف کرد و نقش دیگری را به جای آن نشاند. به عنوان نمونه، منابع خانواده 
که در قالب درآمدهای پولی سنجیده می شود نقشی است بسیار با اهمیت که به بقای 
خانواده گره خورده است. اگرچه این نقش را غالباً مردان بر عهده دارند اما در گذر تحول 
دنیای مدرن و ورود زنان به حوزه های اجتماعی و بازار کار، بخشی از این نقش هم برعهدۀ 
زنان قرار گرفته است. از سوی دیگر، برخی از منابع خانواده که در منزل انجام می شود 
از جمله نظافت خانه، رسیدن به امورات فرزندان و طبخ غذا با واحد پول، قابل سنجش 
نیست. اگر بنا باشد که تمام منابع تنها با میزان بازدهی مالی آنها سنجیده شوند، در نگاه 
نخست، اموری که به درون خانه مربوط می شوند، بازدهی اقتصادی ندارند زیرا با واحدی 
مانند میزان پول به دست آمده سنجیده نمی شوند. این در حالی است که پژوهش های 
گوناگون و تجربه های ما از دیدن زندگی های مختلف نشان می دهد اگر امور مربوط به 
داخل منزل به درستی انجام نشوند، بسیاری از منابع درآمدی خانواده هرز می روند. 
به عنوان مثال اگر غذا در درون خانه تهیه نشود، هزینۀ تهیۀ غذا از غذاخوری و حتی 
بیماری هایی که ناشی از مصرف غذاهای بیرونی و باالخص غذاهای آماده است، بسیاری 

از منابع پولی خانواده را مصرف خواهد کرد.
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به همین دلیل باید توجه داشت که نسبت سهیم شدن افراد در تولید منابع خانواده لزوماً 
تنها با میزان پولی که هر ماه به دست می آورند قابل سنجش نیست و عوامل دیگری نیز 
در این زمینه وجود دارد. از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که تمام نیازهای 
خانواده را نمی توان با نگاه مالی پاسخ داد. خانواده  نیازهای عاطفی و روانی فراوانی دارد 
که برای پاسخ به آنها الزم است تمام اعضای آن رعایت اعتدال در کار و تالش را در نظر 
بگیرند تا بتوانند وقت خود را به عنوان مهم ترین سرمایه و دارایی فردی در اختیار خانواده 

قرار دهند و بر تمام جوانب نیازهای خانواده نگاهی جامع نگر داشته باشند.

 منابع مالی خانوادۀ خود را نام ببرید.

 هر کدام از آنها توسط چه کسی یا کسانی تولید می شود؟

 این منابع توسط چه کسی و یا کسانی مصرف می شود؟ 

 آیا به نظر شما منابع مالی خانوادۀ شما محدود بوده و به منابع بیشتري نیاز 
دارید؟

 نقش شما در تولید منابع خانواده و تدوین الگوی مصرف آنها چیست؟ 

 فکر می کنید نظام مصرف خانوادۀ شما تا چه اندازه توانسته است به نیازهای 
شما پاسخ دهد؟ چرا؟

فعالیت کالسی
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مسائل مالی خانواده
موضوعـات مالـی صرف نظـر از اینکه درآمد مالی خانواده چقدر اسـت، شـایع ترین منابع 
اسـترس برای خانواده ها به شـمار می روند. از میان تجربه های متعدد و موفق زندگی های 
خانوادگـی این طـور بر می آید که اگـر خانواده ها از مدیریت مالی خوبی برخوردار باشـند 
و بتواننـد پول و درآمدهـای خود را به خوبی اداره  کنند، خوشـحال تر خواهند بود و برای 

رسیدن به این مهم مشارکت همۀ اعضای خانواده ضروری است.

 یک نمونه از مسائل مالی را که در خانوادۀ شما اتفاق افتاده است بیان کنید.

 نحوۀ مواجهۀ اعضای خانوادۀ شما با این مسئله چگونه بوده است؟

 چرا برخی از خانواده ها در شـرایط سـخت مالی می توانند دوام  آورند ولی برخی 
دیگر دوام نمی آورند؟

فعالیت در 
منزل
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برای پاسخ به این سؤال که چرا برخی خانواده ها در شرایط سخت مالی دوام می آورند و 
برخی دیگر دوام نمی آورند، پژوهشگران و آنها که بر مسائل مختلف خانواده کار می کنند، 
معتقدند که منابع سازگاری و رفتارهای سازگارانه و نقش های قابل تغییر می توانند به 

خانواده ها در حل بحران های اقتصادی کمک کنند. 
سه عامل همبستگی، انعطاف پذیری و تغییر نقش های خانوادگی که همه از ویژگی های 
یک سیستم خانوادگی سالم به شمار می روند، منابع سازگاری خانواده ها  به حساب 

می آیند. 
»  همبستگی«، توانایی متصل بودن به یکدیگر در لحظات سخت و همدلی با گرفتاری های 
یکدیگر است. »  انعطاف پذیری«، توانایی در تغییر برای مقابله با بحران به شمار می رود. در 
چنین شرایطی اعضای خانواده چه در برابر منابع گوناگون خانواده و چه برای شناسایی 
منابع جدید، در کنار صرفه جویی تالش می کنند تا بتوانند راه های بهتری برای حل 

مسئله پیدا کنند.
»  تغییر نقش های خانوادگی«، به معنای پذیرفتن نقش های خانوادگی جدید در برابر 
از  برای عبور  امن تری  این سه عامل می توانند مسیر  اقتصادی است.  شرایط متغیر 

مشکالت اقتصادی پیش پای خانواده ها بگشایند.
خانواده همیشه در شرایط یکسانی نیست و عوامل مختلفی می توانند روند معمول زندگی 
را متحول کنند. خانواده های زیادی را می شناسیم که به علل گوناگون پدر خود را از دست 
داده اند و شاید در دید نخست این گونه به نظر برسد که نان آور خود را از دست داده اند. 
اما در چنین شرایطی است که مادر و حتی فرزندان، نقش های جدید را می پذیرند و این 
انعطاف در برابر پذیرش نقش های جدید، عامل بقای خانواده به حساب می آید. به عنوان 
مثال، دختر دانشجویی که در یکی از بهترین دانشگاه های کشور تحصیل می کند و به 
گفتۀ خودش شیرینی و کیک می پزد و می فروشد تا کمک خرج مادرش باشد، پسری که 
در مغازه کار می کند یا تدریس خصوصی انجام می دهد تا پای اقتصاد خانواده لنگ نماند. 
مادری که هم کار می کند و هم برنامه ریزی اقتصادی خانواده را با حداقل منابع به خوبی 
پیش می برد تا چرخ زندگی به خوبی بچرخد، نمونه هایی از این سه عامل برای موفقیت 

خانواده در شرایط دشوار است.
همچنین همۀ ما خانواده هایی را می شناسیم که در آنها مادر به دالیل مختلف از مریضی 
گرفته تا تحصیل، چند صباحی را نمی تواند در کنار خانواده باشد اما پدر به خوبی 
نقش هایی را که به ظاهر زنانه خوانده می شوند، از غذا پختن گرفته تا نگهداری فرزند، 

همه را بر عهده می گیرد تا خانواده کمبودی نداشته باشد.
مهم درک این واقعیت است که همۀ اعضای خانواده باید دست به دست هم بدهند تا 
چرخ خانواده بچرخد و در هر زمان، هر کس بهترین کاری را که از دستش برمی آید فارغ 

از آنکه آن کار چه باشد، انجام دهد و مسئولیت آن را برعهده گیرد.
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آیا شـما نیز در اطراف خود خانواده ای را می شناسـید که شـرایطی مانند آنچه که 
گفته شـد تجربه کرده باشـد و اعضای خانواده واکنش مشـابهی از خود به نمایش 

گذاشته باشند؟ مشاهدات و تجارب خود را توضیح دهید.

فعالیت کالسی

خانواده ها نیاز دارند تا برای مواجهه با آن  شرایطی که در زبان محاوره آن را »  مبادا« 
می خوانیم، آماده باشند. این آمادگی هم به لحاظ روحی و مؤلفه های شخصیتی انجام 
می شود و هم از طریق قناعت کردن و پس انداز در روزهای خوشی. اسمش »مبادا« است 
اما زمانش معلوم نیست. مي تواند یکي از همین روزها سر و کله اش پیدا شود. شاید هیچ 
وقت هم از راه نرسد اما مردم خیلي از آن مي ترسند و از روزي که ممکن است »  مبادا« 
آنها را با مشکل مواجه کند، هراس دارند. بیشتر ما به روز مبادا فکر مي کنیم و الاقل 
به زبان هم که شده براي آمدنش برنامه مي ریزیم. شاید امروز همین روِز مبادا باشد، 
همین امروز که به هزار و یک دلیل درآمدمان از همیشه کمتر شده و حاال چشممان به 
پس اندازي دوخته شده که براي روز مبادا جمع کرده ایم. وقتي روز مبادا سر مي رسد 

 مهم ترین نیازها و خواسته هاي خانوادۀ خود را براي شش ماه آینده بنویسید. آیا 
منابع شما با این نیازها متناسب هستند؟

 اگر درآمد شما کمتر از هزینه هاي الزم جهت تأمین خواسته هایتان باشد، از بین 
خواسته هاي مختلف خود، کدام ها را انتخاب مي کنید؟ 

 خواسته  های اقتصادی چه کسي در خانواده از اولویت بیشتری برخوردار است؟ چرا؟

 اگر توزیع منابع اقتصادی در همین دوره بر عهدۀ شما باشد، خواسته های چه کسی 
را در اولویت قرار مي دهید؟ چرا؟

 آیا راه حلي دارید که رضایت همۀ اعضاي خانواده را به دست آورید؟

فعالیت در 
منزل
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داشتن یک پس انداز ناچیز هم مي تواند دلگرم کننده باشد. بنابراین در روزهای خوشی 
باید هنر پس انداز کردن و رعایت حد اعتدال آن را آموخت.

بیمه: تنوع پس انداز از راه های متفاوتی صورت می گیرد که خانواده با توجه به شرایط 
اجتماعی، فرهنگی و الگوی کار خود مبادرت به استفاده یک یا ترکیبی از آنها می کند. اما 
یکی از مهم ترین راه های پس انداز و آمادگی برای روز مبادا »  بیمه« است که متأسفانه در 
کشور ما هنوز سرمایه گذاری در انواع بیمه ضعیف بوده و اهمیت و ضرورت آن به درستی 

به مردم شناسانده نشده است. 
در حقیقـت، پس انـداز بیمه یـک پس انداز هدفمند اسـت و برخالف پس انـداز در بانک، 
شـخص و یا خانواده از چند و چون تبعات پس انداز خود آگاهی دارند و برای خود ذخیرۀ 
مالـی را سـرمایه گذاری  می کننـد. هدفِ بیمه جبـران زیان های مالـی و تثبیت وضعیت 
اقتصـادی افـراد پس از بروز حوادث گوناگون اسـت. بیمه موجب می شـود وضعیت مالی 
افراد مانند قبل از حادثه باشـد و دچار اختالل و بحران نشـود. بررسـی های آماری نشـان 
می دهد که خرید بیمه های زندگی و پس انداز، یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هاسـت و 
سرپرسـت خانواده می تواند تا اندازه ای درآمدهای مورد انتظار خود را برنامه ریزی کند و 
حتی پس از فوت او جریان درآمدی خانواده از طریق بیمه های عمر و پس انداز ادامه  یابد.

 آیا شما هم به روز مبادا فکر می کنید؟ آنچه را که به ذهنتان می رسد شرح دهید.

 راه های پس اندازی که شما تاکنون امتحان کرده اید چه بوده است؟

فعالیت در 
منزل

رابطۀ پول و شادمانی: پول به عنوان شاخصی از اوضاع اقتصادی همیشه برای تأمین 
منابع اولیۀ زندگی مانند خوراک، پوشاک، تأمین مسکن، تحصیل و بسیاری از امور دیگر 
ضروری است و هیچ گاه نمی توان اهمیت آن را در خانواده انکار نمود. اما واقعیت آن است 
که پول به خودی خود شادمانی نمی آورد. یعنی پول با همۀ اهمیتی که دارد اما هنوز 
توانایی خرید شادمانی برای خانواده را ندارد. مشاهدات و پژوهش های گوناگون نشان 
می دهند که همیشه پول و اشیا، بهترین های زندگی نیستند. مثال های بی شماری از 
مردمی مرفه وجود دارد که به نظر نمی رسد بدانند چگونه می توانند با همسر، والدین 
و فرزندانشان رابطه ای رضایت بخش ایجاد کنند. رسانه ها به طور مرتب ما را با افرادی 
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سیاست مدار، بازرگان، صاحبان شهرت، ستارگان سینما و مانند آنها آشنا می کنند که 
ثروتمندند ولی ناخشنود، ظاهراً خوشحال هستند ولی از درون، افسرده و متالشی. به  نظر 
می رسد ادعای بسیاری از مردم درست باشد که معتقدند رفاه زیادی نیز مانند فقر 

می تواند بار را اضافه کند.
واقعیت آن است که شواهدی وجود ندارد تا نشان دهد پول و شادمانی لزوماً با یکدیگر 
مرتبط هستند. البته در فقر شدید شاید پول بتواند نقش معناداری در شادمانی ایفا کند 
چرا که امکان پاسخگویی به نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک و مسکن را فراهم می کند. 
زمانی که مردم در سطح رفاه نسبی از نظر در آمد قرار دارند، تأثیر پول بر شادمانی افراد 
کاهش می یابد. پژوهش ها نشان می دهند مردمی که لباس کار می پوشند و با اتوبوس 
به سرکار خود می روند به طور میانگین همان قدر شادمان هستند که مردمی که کت و 

شلوار می پوشند و ماشین گران قیمت شخصی خود را سوار می شوند.

داشتن چنین احساسی سه دلیل می تواند داشته باشد: 
  یک دلیل چنین امری این است که وقتی پول شما بیشتر می شود، انتظارات 

شما از پول نیز افزایش می یابد. 
  دلیل دوم اینکه مردم زندگی خود را بر مبنای دارایی هایشان ارزیابی نمی کنند، 
بلکه آن را نسبت به افرادی می سنجند که از دارایی بیشتری برخوردار هستند. 
  سومین دلیل این است که متمرکز شدن ذهنی شخص بر روی پول، حواس او 
را از سایر جنبه های نشاط بخش زندگی مانند صمیمیت، آرامش، شکر و رضا، 

با هم بودن، قناعت و ... دور می سازد.

با توجه به آنچه که گفته شد، جدول زیر را کامل کنید:

آنچه پول نمی تواند بخردآنچه پول می تواند بخرد

فعالیت کالسی
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به پاسخ هایی که در جدول قبل نوشته اید باز گردید و آنها را بدون لحاظ کردن 
اهمیت پول در به دست آوردنشان اولویت بندی کنید. حال ببینید از نگاه شما پول 

برای دستیابی به اولویت های شما چه جایگاهی دارد.
تاکنون برای دستیابی به پول چه راه هایی را آزموده اید؟

فعالیت کالسی

کسب و کار خانگی
کسـب و کار خانگی به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سـکونت شخصی گفته می شود 
که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود. نکتۀ اصلی در این کسب و کارها، 
تأکیـد بـر خانه به عنوان محل اصلی و عمدۀ کسـب و کار اسـت. امروزه کسـب وکارهای 

خانگی به عنوان یکی از جذاب ترین نوع کسب و کارها در جهان شناخته می شوند.

با مشارکت دوستان خود در مورد کسب وکارهای خانگی بحث کنید و جدول مزایا 
و جذابیت های کسب و کار خانگی را که در ادامه آمده است کامل کنید.

استفاده از فضا و منابع ارزان منزل، هزینۀ راه اندازی آن را سرمایۀ اندک راه اندازی1
پایین آورده است.

ساعات کاری این کسب وکارها اختیاری است و محدود به انعطاف پذیری باال2
ساعت های خاصی نیست.

چون هزینه های راه اندازی این نوع کسب و کار پایین است، ریسک و مخاطرۀ پایین3
نسبت به دیگر کسب وکارها ریسک کمتری دارد.

۴

5

۶

7

فعالیت گروهی
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بسترهای کسب و کار خانگی در کشور
صنایـع دسـتی: حـوزۀ 
فعالیت صنایع دستی یکی 
از بسـترهای مناسب ایجاد 
اشـتغال مولـد در برخی از 
کشورهاست. بر اساس نظر 
کارشناسان، ایران به همراه 
چیـن و هنـد، سـه قطـب 
برتـر صنایع دسـتی جهان 

هستند.

خدمـات و تولیـدات خانگی: ارائـۀ خدمات مختلـف ماننـد خیاطی، آشـپزی، تولید 
محصـوالت قابـل سـاخت در منـزل مانند جوراب و اسـکاچ و یـا تهیۀ انواع ترشـی، مربا، 
شـکالت، تولید محتوای رایانه ای، تعمیرات لوازم خانگی، آموزش و مواردی از این دسـت 
همگـی فعالیت هایی هسـتند که در دایـرۀ خدمات و تولیدات خانگی قـرار می گیرند. در 
گذشته مشاغل خانگی بیشتر به زنان اختصاص داشت اما امروزه مردان هم به این عرصه 

وارد شده اند. 

تجارت الکترونیک و کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات: فروش محصوالت 
یا خدمات از طریق اینترنت را »کسب و کار اینترنتی« می گویند. تجهیزات مورد نیاز برای 
این گونه کسب و کارها عبارت اند از: رایانه، اینترنت و یک خط تلفن که به وسیلۀ آنها 
می توان یک »فروشگاه اینترنتی« را راه اندازی کرد. این کسب و کارها امروزه در حال 
گسترش هستند و فرصت های جذابی برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای افراد تحصیل کرده 

ایجاد کرده اند.

در مورد شرایط صدور مجوز مشاغل خانگی بررسی و تحقیق کنید و ببینید برای 
راه اندازی این نوع کسب و کارها نیاز به چه مجوزهایی می باشد؟

بررسی و تحقیق
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نمونۀ یک نوع کسب و کار خانگی موفق
تلفیق مهارت های سنتی با فناوری های جدید

زهرا به همراه مادر و دو برادرش زندگی می کند. آنها در همان دوران بچگی پدر خود را 
از دست داده اند. زهرا به تازگی تحصیل خود در رشتۀ مهندسی رایانه را به پایان رسانده 
و مدتی است که به دنبال یک شغل مناسب برای تأمین زندگی شان است. مادر زهرا در 
آشپزی مهارت باالیی دارد و خودش هم در دانشگاه برنامه نویسی را یادگرفته است. او 
می بیند خانواده های زیادی هستند که به خاطر اشتغال هم زمان زن و مرد، فرصت کافی 
برای آشپزی را ندارند و از طرفی، عالقۀ زیادی به مصرف غذاهای خانگی و سالم دارند. 
وی موضوع را با مادر و برادرانش در میان می گذارد و با هم تصمیم به راه اندازی کسب و 
کار خانگی تولید غذاهای خانگی سالم و توزیع آن در سطح شهر را می گیرند. آنها کارها را 
بین خودشان تقسیم کرده اند و قیمت محصوالتشان نیز از قیمت رایج در بازار کمتر است. 
مادر زهرا غذاهایی را که در آن مهارت باالیی دارد پخت می کند. یکی از برادران او مواد 
اولیه را از بازار خریداری می کند. زهرا یک وب سایت برای معرفی غذاها، نمایش تصویر 
آنها، گرفتن سفارش غذا و توزیع آن در شهر طراحی کرده است. برادر دیگرش نیز در تهیۀ 
مواد اولیه و آماده کردن آنها به خانواده کمک می کند. بعد از گذشت چند ماه و استقبال 
از غذاهای تهیه شده و همچنین تحویل مناسب غذا، با زیاد شدن سفارشات، دیگر از 
عهدۀ آن بر نمی آمدند )به طوری که عالوه بر خانواده ها، اداره ها و شرکت ها نیز مشتری 

آنها شده اند( و به همین دلیل تصمیم به توسعۀ آن می گیرند.
ابتدا فضای محل پخت غذاها را زیاد می کنند و چند آشپز جهت طبخ غذا و چند نیرو 
جهت توزیع غذاها در سطح شهر استخدام می کنند. عالوه بر وب سایت از روش های دیگر 
از جمله شبکه های مجازی نیز سفارش می گیرند به طوری که اخیراً یک نرم افزار ثبت 
سفارش غذا نیز برای کسب و کار خود طراحی کرده اند. اکثر مردم شهر طعم غذاهای آنها 
را چشیده اند و روز به روز مشتریان آنها زیاد و زیادتر می شود. اکنون زهرا نه تنها برای خود 
بلکه برای چندین نفر دیگر نیز اشتغال زایی کرده است. از طرف دیگر به خاطر مشارکت 
و همکاری تمام اعضای خانواده در انجام کارها، روابط خانوادگی آنها نیز نزدیک تر و 

صمیمانه تر شده است.

اگر شما به جای زهرا باشید برای توسعۀ بیشتر کسب و کار خود چه اقدامات 
دیگری انجام می دهید؟

فعالیت کالسی
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به طور کلي کسب و کارهاي خانگي در ایران را می توان به دو دستۀ کسب و کارهاي 
خانگي فناورانه و کسب و کارهای خانگی سنتي تقسیم بندی نمود. 

کسب و کارهای خانگی فناورانه در مقابل کسب و کارهای سنتی

کسب و کارهاي خانگي سنتيکسب و کارهاي خانگي فناورانه

 25 درصـد از کسـب و کارهـا در ایـن زمینه قرار 
دارند.

 اکثراً توسط مردان اداره مي شوند.

 مالکان آنها اکثراً تحصیالت دانشگاهي دارند.

 زمینۀ فعالیتي آنها اکثراً به صورت الکترونیکي و 
با استفاده از اینترنت است.

 بیـش از 80 درصـد مالـکان آنها بیـن 20 تا ۴0 
سال سن دارند.

دانشـگاهي  فارغ التحصیـالن  توسـط  اکثـراً   
راه اندازي مي شوند.

 مالـکان آنها اکثراً به صـورت پاره وقت و به عنوان 
شغل دوم مشغول به کار هستند.

 75 درصـد از کسـب و کارهـا در ایـن زمینه قرار 
دارند.

 اکثراً توسط زنان اداره مي شوند.

 مالکان آنها اکثراً تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم دارند.

 زمینۀ فعالیتي آنها اکثراً به صورت صنایع دستي 
و تولیدي کوچک است.

 بیـش از 70 درصـد مالکان آنها باالي ۴0 سـال 
سن دارند.

 اکثـراً توسـط زنان سرپرسـت خانـوار راه اندازي 
مي شوند.

 مالـکان آن را تنهـا منبـع درآمـد مي داننـد و 
به صورت تمام وقت کار مي کنند.
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 از نظر شما یک خانواده موفق چگونه خانواده ای است؟ خصوصیات آن چیست؟ 
آیا تا به حال خانوادۀ مطلوب خود را تصور نموده اید؟ آیا می توانید آن را توصیف 

کنید؟ 

 حال سه مورد از ویژگی های مثبت خانوادۀ خود را بازگو کنید.

خانواده، نهادی است که حیات و سعادت جامعۀ بشری به آن وابسته است. بی شک، 
اساس سالمت جامعه وابسته به سالمت خانواده هاست و سالمت روانی و جسمانی افراد 
جامعه نیز تأمین نمی شود مگر آنکه خانواده هایی متعالی، سالم، بالنده، متعادل و صالح 
داشته باشیم. مهم ترین مسئله در موفقیت خانواده، پایداری و رضایت مندی اعضای آن 
است. خانوادۀ موفق خانواده ای است که با ثبات و به دور از تزلزل باشد. نبود پایداری، 
آینده ای نامطمئن را در پی دارد و دلگرمی و دلبستگی خانوادگی را ناممکن می سازد. 
فراتر از ثبات و پایداری، خانواده ای موفق است که اعضای آن از زندگی خود خرسند 
و راضی باشند. این احساس خرسندی و رضایت مندی، شوق و اشتیاق به زندگی را 
افزایش می دهد، کانون زندگی را گرم می کند و خانواده را کارآمد، پویا و موفق می سازد. 
مطالعات نشان داده اند به طور کلی اکثر خانواده های موفق دارای ویژگی هایی هستند که 
مهم ترین و پرتکرارترین آنها پایبندی به خانواده، قدردانی و محبت نسبت به یکدیگر، 

بررسی موفقیت در خانوادۀ من درس 10

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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ارتباط مثبت، گذراندن وقت با یکدیگر، احساس سالمت معنوی و توانایی تحمل فشارها 
و بحران هاست.توجه به این نکته هم ضروری است که رضایتمندی و پایداری خود 

وابسته به مؤلفه های مهم دیگری از جمله ایمان به خدا و توکل به اوست.
واقعیت آن است که هیچ خانوادۀ بی عیب و نقصی وجود خارجی ندارد و خانواده ها طیفی 
از موفق تا ناموفق را در بر می گیرند. داشتن ویژگی های ذکر شده نیز احتمال تشکیل 
خانوادۀ موفق را افزایش می دهد. بنابراین، نباید این گونه باشد که هر ضعف و ایرادی در 
خانواده سبب شود تا فرد خانوادۀ خود را ناموفق بداند و برای آن افسوس بخورد. البته 
همیشه انتظار این است که تمامی اعضای خانواده برای حرکت بر طیف موفقیت و بهبود 

شرایط در هر زمینه ای که نقص و ضعفی وجود دارد، تالش کنند و راهی بیابند.  

در ردیف افقی نمودار زیر چند مورد از ویژگی های یک خانوادۀ موفق را می بینید. 
 بر اساس تجربۀ خود به هر کدام از آنها بر اساس ردیف عمودی، یک نمره بدهید

و در نهایت، نقاطی را که نشان دهندۀ نمرۀ هر ویژگی هستند به هم متصل نمایید.

فعالیت در 
منزل

توانایی تحمل 
فشارها و 
بحران ها

احساس 
سالمت 
معنوی

گذران وقت 
با یکدیگر

ارتباط 
مثبت
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محبت
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خانواده
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   به خانواده هایی که در اطرافتان وجود دارند بیندیشید. ویژگی های نامبرده 
برای خانوادۀ موفق را در کدام یک از آنها دیده اید؟

  چند مورد دیگر از ویژگی هایی را که سبب موفقیت آنها شده است، نام ببرید.

فعالیت کالسی
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نقش من در ایجاد خانوادۀ موفق 
خانوادۀ موفق با تمام ویژگی های مثبت خود محصول انتخاب ها و اعمال تک تک افراد 
است. ارتباطی که هر یک از اعضا برمی گزینند، راه حل تعارض ها و اختالفات، میزان 
پذیرش و صمیمیت هر فرد، رعایت مرزهای بهنجار، میزان وفاداری به خانواده و در عین 
حال پرداختن به فردیت و نقش خویش از جمله انتخاب هایی هستند که توسط هر یک از 
اعضا صورت می گیرد و می تواند خانواده را به صورت یک کل به سوی بالندگی سوق دهد. 
هر قدم هرچند کوچک در خانواده توسط هریک از اعضا می تواند در بالندگی خانواده 

مؤثر واقع شود.

دربارۀ سهم خود در ایجاد موفقیت خانواده  بیندیشید. مواقعی را به خاطر بیاورید 
که خانوادۀ شما درگیر یک اختالف و یا بحران شده بود و پیوسته به سمت 
آشفتگی حرکت می کرد. شما در آن موقعیت خاص چه کرده اید؟ با توجه به آنچه 

تاکنون آموخته اید چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟

فعالیت در 
منزل

در مـورد تصویـر روبـه رو کـه گویای 
یکـی از مشـکالت فعلـی خانواده ها 
بخصوص جوامع پیشـرفته و شهری 

است، نظر خود را بنویسید.

فعالیت کالسی
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یک قدم جلوتر؛ فقط یک قدم!
شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابت کرد. بامداد 
در خانقـاه اسـتاد تخـت بنهادند. مـردم می آمدند و می نشسـتند. چون شـیخ بیرون آمد 
مقریان1، قرآن برخواندند و مردم بسـیار درآمدند، چنان که هیچ جایی نبود. معّرف برپای 
خواست و گفت: »خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید.« شیخ 
ٍد َو آلِِه أجَمعین« و دست به روی فرود آورد و گفت: »  هر چه  گفت: »و َصلَّی اهلُل َعلَی ُمَحمَّ
ما خواستیم او گفت و همۀ پیغمبران بگفته اند، او بگفت که از آنچه هستید یک قدم فراتر 

آیید«. کلمه ای نگفت و از تخت فرو آمد و بر این ختم کرد مجلس را. 
اسرار التوحید فی مقامات ابوسعید ابوالخیر، محمد بن منور

در مورد خانوادۀ موفق نیز چنین است. اگر بخواهید یک خانوادۀ موفق داشته باشید 
همواره سعی کنید از آنچه که دارید و یا در آن واقع هستید، یک قدم جلوتر بروید. به 
فرمودۀ امام صادق   همواره باید امروز خانوادۀ ما بهتر از دیروزش باشد و فرد یا گروهی 

که دو روزش مساوی باشد در زیان است.2

1ـ قرائت کنندگانـ  تالوت کنندگان 
2ـ اَمالی شیخ صدوق، صفحۀ 7۶۶، حدیث 1030
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نقش خود را در ایجاد خانواده ای که بر روی نمودار ترسیم کرده اید چگونه می بینید؟ فعالیت کالسی

در نمودار زیر نمرۀ متغیرهای خانوادۀ سالم را دوباره انتخاب کنید . این بار به 
خانواده ای که در آینده تشکیل خواهید داد بیندیشید. فکر می کنید در هر متغیر 

چه امتیازی به دست می آید؟

فعالیت در 
منزل

توانایی تحمل 
فشارها و 
بحران ها

احساس 
سالمت 
معنوی

گذران وقت 
با یکدیگر

ارتباط 
مثبت

قدردانی و 
محبت

پایبندی به 
خانواده

1
2
3
۴
5
۶
7
8
9
10



پودمان دوم  |  تحلیل خانوادۀ من

93

 ویژگی های مادر من کدام اند؟

 ویژگی های پدر من کدام اند؟

 چه ویژگی هایی از  مادرم را دوست ندارم؟ 

 چه ویژگی هایی از  پدرم را دوست ندارم؟

فعالیت کالسی

 کدام ویژگی های من شبیه مادرم است و آن )آنها( را دوست دارم؟ 

 کدام ویژگی های من شبیه پدرم است و آن )آنها( را دوست دارم؟

 کدام ویژگی های من شبیه مادرم است و آن )آنها( را دوست ندارم؟

 کدام ویژگی های من شبیه پدرم است و آن )آنها( را دوست ندارم؟

فعالیت کالسی

شناخت میراث خانوادگی من درس 11

حال که به سؤاالت باال پاسخ دادید، می توانید فعالیت زیر را دقیق تر انجام بدهید.
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وقتی به این نوع از سؤاالت پاسخ می دهید متوجه می شوید که رفتارها، نگرش ها و 
باورهایی هست که در شکل یک میراث خانوادگی به شما رسیده است و شما می توانید 
آنها را شناسایی کنید. از این رو ممکن است حتی دیگر والدینتان را مانند گذشته مورد 
انتقاد قرار ندهید و در مقابل، اعضای خانواده نیز شما را بهتر درک کنند. اما مطمئن 
باشید اگر بنا باشد تنها بر اساس میراث خانوادگی تان عمل کنید، حداکثر می توانید 
در آینده جای پدر و مادرتان را بگیرید و بهبودی در زندگی شما رخ نمی دهد. ولی 
امیدوار باشید. چون شما راه حل این مشکل را پیدا کرده اید. شاید شما نتوانید میراث 
خانوادگی تان را تغییر دهید اما در ازای شناخت ویژگی های آن می توانید رفتارهایی را 
که در واکنش به آنها انجام می دهید، بشناسید و آنها را تغییر دهید. نگذارید آیندۀ شما 

مثل گذشته و یا ضعیف تر از آن باشد بلکه حداقل یک گام جلوتر از آن باشید.

بیان مطالب فوق هرگز بدان معنا نیست که هر چه از گذشته به ما می رسد به 
دلیل تعلق داشتن به گذشته، صرفاً خوب و یا صرفاً بد است. زیرا نو و یا کهنه بودن 
چیزی بخصوص در مقوله های فرهنگی، هرگز نمی تواند مالک مناسبی برای 

قضاوت ما باشد.
میراث  و همواره  باشیم  داشته  تمیز  و  قدرت تشخیص  ما  است که  این  مهم 
گذشتگانمان را در بوتۀ نقد عقل و شرع قرار دهیم و ویژگی های مثبت آن را 
بپذیریم و تقویت کنیم و آنچه را که با مبانی عقلی و دینی ما سازگاری ندارد، با 
جرئت و جسارت، ترک و ترد کنیم و در این »  ترک و ترد« و یا »پذیرش و قبول«، 
از مالمت هیچ مالمت کننده ای و یا برچسب هیچ برچسب زننده ای نیز نباید ترس 

و واهمه ای داشت.

نکتۀ مهم
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ارزشیابی شایستگی پودمان دوم

عنوان 
پودمان 
)فصل(

تکالیف 
 عملکردی

)واحدهای 
یادگیری(

 استاندارد عملکرد
)کیفیت(

 نتایج
مورد 
انتظار

رهشاخص تحقق
نم

تحلیل 
خانواده 

 من
)پدر، مادر، 

خواهر 
و برادر، 

خویشاوندان 
و 

همسایگان(

1ـ درک مفهوم 
شخصی از خانواده، 
شناخت مرزهای 
خانوادگی و نقش 
ارتباطات و اقتصاد 

در خانواده

2ـ درک و تحلیل 
قوانین خانوادگی، 
سلسله مراتب در 
خانواده و الگوهای 
رهبری و خانواده 

توانمند

بررسی نقش ها و 
مسئولیت های متفاوت 

و  متنوع افراد در 
خانواده، توانایی های 
خانواده در مواجهه با 

بحران های مالی، نقش 
فرزندان در ارتقای 
توانمندی خانواده، 

ویژگی های والدین و 
پی جویی ردپای آن در 
رفتارها و انتخاب های 

فردی

باالتر از 
حد انتظار

 ترسیم درخت 
خانوادگی و تحلیل 
نقش های متنوع 
و متغیر و وابسته 
به موقعیت در 

خانواده های متفاوت

 شناسایی منابع 
مالی متنوع و خالقانه 

برای خانواده

 پیدا کردن نقش 
فردی برای حل 
مسائل خانواده و 

اثرگذاری بر بهبود 
آنها

3

در حد 
انتظار

 تحلیل یک 
خانواده توانمند و 
تبیین شباهت ها و 
تفاوت های رفتاری

 شناسایی چند 
خانواده با قوانین 
متفاوت و تحلیل 
دالیل این تفاوت

2

پایین تر از 
حد انتظار

  معرفی الگوهای 
رهبری و نقش های 
سنتی در جامعه و 

خانواده

1

نمره مستمر از 5:

نمره شایستگي پودمان:

نمره پودمان از 20:
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بررسی و تبیین صمیمیت

پودمان 3

درس 17 | شناسایی دوستان خوب

درس 14 | تحلیل ارتباط با خود

درس 12 | واکاوی صمیمیت در خانوادۀ من

درس 18 | حفظ دوستان خوب

درس 15 | انتظارات در روابط صمیمانه

درس 13 | بررسی اهمیت آشنایان و خویشاوندان

درس 19 | بررسی تأثیر همساالن

درس 16 | تبیین ارتباط صمیمانه

در این پودمان، شایستگی های زیر فرا گرفته می شود:
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واکاوی صمیمیت در خانوادۀ من درس 12

معموالً ما با افرادی صمیمی تر هستیم که به نحوی به آنها نزدیک تریم، زمان بیشتری را 
با آنها می گذرانیم و در انجام برخی از امورمان به وجودشان وابسته ایم. اما گاهی الزاماً 
میزان نزدیکی، با میزان صمیمیت مرتبط نیست. ما ممکن است صمیمیت را با برخی از 
افراد خانواده یا حتی با سایر خویشاوندان، دوستان، معلمان و دیگر افرادی تجربه کنیم 
که به دفعات کمتری با آنها دیدار داشته ایم. در اینجا ممکن است این سؤال پیش آید که 
اگر نزدیک بودن به افراد الزاماً با خود صمیمیت به همراه نمی آورد، پس ریشۀ صمیمیت 

را در کجا می توان جست وجو کرد؟

دلبستگی ریشۀ صمیمیت
زمانی که جنین در رحم قرار دارد از طریق جفت و بند ناف با مادر خود مرتبط است. 
بند ناف که از یک طرف به جنین و از طرف دیگر به جفت متصل است،  ارسال تمام مواد 
غذایی از بدن مادر به جنین را ممکن می سازد. این رشتۀ حیاتی، بعد از زایمان، محکم 

همان طور که از فصل قبل به خاطر دارید هر فرد از وجوه مختلفی تحت تأثیر خانوادة 
خود قرار می گیرد. شیوة ارتباطی حاکم در میان اعضای خانواده و به ویژه شیوة رفتاری 
که خانواده در دوران کودکی با فرد در پیش گرفته است می تواند احساسات فرد را 
پایه گذاری نماید. باورهای فرد دربارة احساسات و همچنین نحوة تعبیر و تفسیرش از 
احساسات خود و دیگران، همگی تحت تأثیر این آموزه ها قرار خواهند گرفت که آن را 

»  میراث عاطفی« فرد می نامیم.

بار دیگر به درخت خانوادگی خود که در پودمان قبل رسم کردید نگاهی بیندازید. در 
خانوادة شما میزان صمیمیت بین اعضای خانواده که در درخت خانوادگی مشخص 
کرده اید چقدر است؟ به میزان صمیمت خود با هریک از اعضا از ۰ تا ۱۰ نمره بدهید. 

فعالیت کالسی
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بسته شده و بریده می شود و طی چند روز خشک و از بدن نوزاد جدا می شود. اما همچنان 
نوزاد برای حفظ بقای خود به مراقبت کننده ای نیاز دارد که معموالً آن مراقبت کننده، 
مادر است. بنابراین، پیوند نوزاد با مراقبت کنندة خود بر اساس یک غریزة زیستی به پیش 
می رود که برای برآوردن نیازها و به هنگام احساس خطر یا ناراحتی بتواند به او پناه ببرد 
و فرد مراقبت کننده نیز خطر یا ناراحتی به وجود آمده را رفع کند. نزدیکی مادر به نوزاد 
مانند در آغوش کشیدن و نوازش کردن، رابطۀ گرم، صمیمی و مداومی را میان کودک 
و مادر به وجود می آورد که مانند بندناف، سبب ارتباط بیشتر بین آن دو می شود. این 
بندناف عاطفی را »  دلبستگی« می نامیم که از یک پیوند عمیق و ناگسستنی حکایت 
می کند. پیوندی که در آن، نوزاد حضور مادر را در هنگام نیاز تجربه می کند و این 
احساس را که مادر به قدر کافی در کنار او خواهد بود، شکل می دهد. از این رابطۀ گرم، 
صمیمیت و آرامشی حاصل می شود که تداوم آن، احساس رضایت را ماندگار می کند 
و نوزاد، مراقب اصلی خود را به عنوان تکیه گاهی امن می شناسد. این پیوند عاطفی در 
دورة نوزادی و کودکی برای سالمت روانی همانند ویتامین ها و پروتئین ها برای سالمت 
جسمانی ضروری است، زیرا همین دلبستگی که از ابتدا در خانواده شکل می گیرد، 
ریشۀ شکل گیری صمیمیت در افراد می شود و در آینده نیز نشانه های خود را در روابط 
صمیمانۀ بعدی با دیگر افراد بروز می دهد. در صورتی که بنیان دلبستگی در یک یا دو سال 
اول زندگی کودک به خوبی شکل نگیرد، می تواند مسائلی را در آیندة افراد به وجود آورد. 
در واقع عدم شکل گیری صحیح دلبستگی در سال های نخستین کودکی یکی از دالیلی 
است که در ایجاد و تداوم روابط صمیمانه مشکالتی را به وجود می آورد. مسائلی همچون 
مشکالت ارتباطی در روابط والدین، روابط فرزندـ  والد، بیماری مادر و یا فوت او، مهاجرت 
و نقل مکان های بسیار و ... می تواند به این منجر شود که دلبستگی به صورت مطلوبی در 
کودک شکل نگیرد و ایجاد احساس صمیمیت و اعتماد به دیگران با اضطراب و مشکالت 
دیگری همراه شود. در این صورت ممکن است نگرانی های ارتباطی و ترِس از دست دادن 

رابطه همراه با افکار مداوم ناراحت کننده یا حسادت، در بزرگسالی تشدید شوند.
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تجربۀ احساسات متفاوت در صمیمیت

چهار  احساس خشم،  غم،  شادی و ترس،  از 
احساس صمیمیت،  جدایی ناپذیر هستند. 
در واقع به میزانی که یک رابطه صمیمانه تر 
می گردد، احتمال تجربۀ طیفی از احساسات 
از خوشایند تا ناخوشایند نیز می تواند در 
روابط  در  ما  که  زمانی  یابد.  افزایش  آن 
صمیمانۀ خود احساسات ناخوشایندی را 
با  متفاوتی  به گونه های  می کنیم،  تجربه 
تجربۀ  اگر  می آییم.  کنار  احساسات  این 

این احساسات را بخش اجتناب ناپذیری از روابط صمیمانه در نظر بگیریم بهتر می توانیم 
آن را بپذیریم و به روابط صمیمانۀ خود ادامه دهیم. اما در صورتی که کوچک ترین 
تجربه ای از احساسات ناخوشایند در روابط صمیمانه را زنگ خطری مبنی بر از دست 
رفتن رابطه بدانیم می کوشیم احساسات ناخوشایند خود را سرکوب و پنهان سازیم. 
غافل از اینکه تجربۀ تشدید یافتۀ این احساسات ناخوشایند و یا بی توجهی و سرکوب 
این احساسات می تواند باعث اضطراب شدید شود و یا به صورت رفتاری ناخوشایند در 
زمان و مکانی دیگر خود را نشان دهد. در واقع اگر تجربۀ احساسات ناخوشایند یک رابطۀ 
صمیمانه بیشتر از حد تحمل ما شود، ممکن است به طور کلی از تجربۀ صمیمیت کناره 
بگیریم و یا احساسات خود را سرکوب کنیم تا هیچ گونه احساس ناخوشایندی را تجربه 
نکنیم. در هر دو صورت، این روند منجر به آن خواهد شد که خود را از بخش مهمی از 

تجربۀ صمیمیتی که منجر به رشدمان می گردد محروم سازیم.

روابط صمیمانۀ خود را در نظر بگیرید. آیا تا به حال در کنار احساسات لذت بخش و 
خوشایندی که داشته اید احساسات دیگری از قبیل خشم، ترس و یا غم را هم تجربه 
کرده اید؟ برای اینکه بدانید کدام احساستان را در روابط صمیمانۀ خود بیشتر و یا 
کمتر تجربه می کنید، دایرة صمیمیت خود را با درنظرگیری چهار احساس اصلِی 

شادی، غم، خشم و ترس ترسیم کنید.

فعالیت  در 
منزل
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شما با کدام یک از گزاره های زیر بیشتر موافق هستید و احساس می کنید تعداد 
بیشتری از آنها در مورد روابط صمیمانۀ شما صدق می کند؟ اگر شما گزاره های 
دیگری را برای خود و روابط صمیمانه ای که دارید می شناسید، به دایرة خالی 

نمودار اضافه کنید.

فعالیت کالسی

نمودار 1

 مـن
در روابط 
صمیمانه

   در روابـط خـود بـا دیگـران اغلب 
نگرانم که دوستم نداشته باشند.

   آنقـدر کـه مـن دوسـت دارم بـه 
دیگـران نزدیـک شـوم، دیگـران 
دوست ندارند به من نزدیک شوند.

   فکر می کنم وقتـی به دیگران نیاز 
دارم  در دسترس نیستند.

   غالباً نگرانم که دیگری نخواهد رابطۀ 
صمیمانه اش را با من ادامه دهد.

  
  
  
  
  
  
  

   به سختی به خودم اجازه می دهم 
با دیگران صمیمی شوم.

   وقتی کسـی با من صمیمی شـود 
عصبی می شوم.

   فکـر می کنم اعتمـاد بـه دیگران 
مشکل است.

   اغلـب مـردم می خواهنـد بـا من 
صمیمی تر از حدی شـوند که من 

احساس راحتی می کنم.

   ایجاد ارتباط بـا دیگران برای من 
راحت تر است.

   بـه راحتـی می توانـم بـا دیگران 
رابطۀ صمیمانه برقرار کنم.

   بدون تـرس از دسـت دادن رابطۀ 
صمیمانـه ام می توانم خواسـته ها 
 و احساسـات خـــود را ابـــراز

کنم.
   می توانـم در روابط صمیمانه ام از 

خود مراقبت کنم.
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در نمودار زیر انواع گسترده ای از رفتارها وجود دارد. شما برای ابراز صمیمیت از 
کدام یک استفاده می کنید. اگر رفتار دیگری برای ابراز صمیمیت سراغ دارید آن را 

به نمودار اضافه نمایید.

فعالیت کالسی

ابراز صمیمیت
همان طور که متوجه شده اید، شیوۀ ارتباطی افراد از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت 

است و همین امر سبب می شود صمیمیت در قالب های رفتاری مختلف ابراز شود.

ابـراز  
صمیمیت

  
  
  
  
  
  

  تصدیق و تأیید یکدیگر
   عدم قضاوت یکدیگر

   همدلی و بخشش
   آگاهـی از آرزوهـا و ترس هـای 

طرف مقابل

   ترتیـب دادن برنامه هایـی برای 
گذران وقت  با یکدیگر 

  ابراز حس قدردانی
   همراهی در زمان بروز مشکالت 

و یاری رسانی

  صحبت از ترس ها و احساسات 
ناخوشایند

  صحبت از آرزوها
   ابـراز نـکات مثبـت در زمـان 

نا امیدی طرف مقابل

نمودار 2
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آیا دلبستگی یا میراث عاطفی خانوادگی، ثابت و غیرقابل تغییر است؟
شـما می توانید با شناسایی احساسـات منفی که در روابط 
صمیمانه تجربه می کنید و سـپس پذیرش آنها، این امکان 
را پیـدا کنیـد که به شـیوۀ متفاوتی از خود واکنش نشـان 
دهیـد. اینکه می توان خشـم، ترس، تنش و اسـترس را به 

شیوۀ  جدیدی مدیریت کرد، قدم بعدی است. 
مثـالً اگر شـما تمایل به برقـراری ارتبـاط صمیمانه دارید 
ولـی دقیقـاً پس از شـکل گیری ارتباط، پا پس می کشـید 
و ترجیـح می دهیـد رابطه در حالت سـطحی باقـی بماند، 

می توانید موارد زیر را رعایت کنید:
  افـراد قابل اعتمـاد و امینی را برای دوسـتی خود 

انتخاب کنید.
 احساسات شخصی تان را شناسایی کنید.

  سـعی کنید مقداری از افکار و احساسـاتتان را در 
برگه های کوچکی یادداشت کنید.

 برای شناخت خودتان وقت بگذارید.
  به اوقاتی توجه کنید که سـعی می کنید ارتباطی 
را حفظ کنید ولی در آن معذب هستید و احساس 

راحتی نمی کنید.
  تمرین کنید تا احساسـات و نیازهایتان را به طور 

مستقیم و مؤدبانه ابراز کنید.
  از دوسـتانتان درخواسـت حمایت و کمک کنید 
زیرا قرار نیسـت افراد یک تنـه از عهدۀ همه چیز 

برآیند.

اکنون به رفتارهایی که انتخاب کرده اید دقت نمایید. این رفتارها به نحوۀ ابراز 
صمیمیت کدام یک از افراد خانواده یا سایر افرادی که ارتباط بیشتری با آنها دارید 

مثل معلمین، دوستان، اقوام و ... شبیه است؟
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گاهی نیز ممکن است برعکس مثال قبل به صمیمیت بیشتری نیاز داشته باشید اما در 
روابط خود احساس نا امنی کنید و غالب اوقات به کسب اطمینان خاطر از طرف مقابلتان 
احتیاج داشته باشید و یا ارزش خود را زیر سؤال ببرید. همچنین ممکن است دائماً گمان 
کنید که مشکلی دارید و در نتیجه نگران باشید که طرد و رها بشوید. در  این صورت نیز 

برای تجربۀ احساس بهتر، الزم است به نکات زیر توجه کنید:
 افراد قابل اعتماد و امینی را برای دوستی خود انتخاب کنید.

 احساس اضطراب و نگرانی خود را شناسایی کنید.
 راه های آرام سازی خود را بیاموزید.

 برای شناخت خودتان وقت بگذارید.
 تمرین کنید تا احساسات و نیازهایتان را به طور مستقیم و مؤدبانه ابراز کنید.

  انتظارات واقع بینانه ای از روابط خود داشته باشید )مثالً اینکه دوست شما 
نمی تواند در هر زمان تمامی نیازهای شما را برآورده سازد(.

 از یک مشاور یا روان شناس، راهنمایی و کمک بخواهید.  

بنابراین، به هنگام هرگونه احساسی در روابط صمیمانه )اعم از غم، خشم، ترس و ...( 
و حتی در زمان بی تفاوتی، توصیه می شود احساسات خود را بشناسید و بکوشید به 
روش های صحیح برقراری ارتباط متعهد بمانید. این را همیشه به یاد داشته باشید که 
نادیده گرفتن احساسات منفی و یا درد باعث از میان رفتن آنها نمی شود، آنها دیر یا زود 
فوران خواهند کرد. اگر تاکنون تالش می کرده اید در زمان تجربۀ احساسات ناخوشایند، 
هیجانات خود را مخفی کنید، پس از این به خود یادآوری کنید که اگر بتوانید از این 
احساسات منفی بدون مخفی کردن آنها گذر کنید، در این صورت فضای کافی برای 

تجربۀ صمیمیت، اعتماد و آرامش را به دست خواهید آورد.
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بررسی اهمیت آشنایان و خویشاوندان درس 13

یا  و  رمضان  ماه  افطارهای  یلدا،  نوروز، شب  عید  از  بسیاری  ما خاطرات  از  هر یک 
میهمانی های خانوادگی داریم که در کنار آشنایان و خویشاوندان خود گذرانده ایم. دیدار 
با خویشاوندان و آشنایان همواره بخشی از فرهنگ ما بوده است. در اسالم نیز این موضوع 
از اهمیت بسیاری برخوردار است، به طوری که خداوند در آیۀ اول سورة نساء می فرمایند: 
»  ... و دربارة ارحام کوتاهی مکنید )از خویشاوندان مبرید( که خدا همواره نگهبان و 

مراقب شماست.« 
بستگان شما معموالً افرادی هستند که از راه وراثت و از طریق والدین )نسبی( و یا از 
طریق پیوند زناشویی )سببی( در زمرة خویشان شما قرار می گیرند. همان افرادی که 
در اصطالح »  قوم و خویش« محسوب می شوند. افراد دیگری هستند که ممکن است 
پیوند سببی یا نسبی با شما و یا خانوادة شما نداشته باشند، اما آنها را از دوران کودکی 
خود می شناسید. این آشنایان مدت زیادی است که در زندگی شما حضور دارند، در 
مناسبت های مختلف با خانوادة شما دیدار می کنند و با کودکانشان هم بازی بوده اید. 
ممکن است این افراد حضور ثابت و یا غیرثابتی در دوران کودکی تان داشته باشند اما 

همواره در خاطراتتان حضور دارند.

مراسم دید و بازدید عید نوروز یکی از سال های کودکی خود را به یاد آورید. در 
این دید و بازدیدها به دیدار چه کسانی می رفتید و یا چه کسانی به دیدار شما 

می آمدند؟ هم بازی هایتان چه کسانی بودند؟

فکر کنید
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نحـوة عملکـرد افرادی کـه 
در گذشـتۀ کودکانـۀ شـما 
وجـود داشـته اند، همـواره 
در ذهنتـان باقـی خواهـد 
میـراث  واقـع  در  مانـد. 
خانوادگـی و عاطفـی تنهـا 
ناشـی از خانـواده نیسـت 
بلکـه خویشـاوندان را نیـز 
بـه  اگـر  بر می گیـرد.  در 
مراجعـه  خـود  خاطـرات 
کنیـد می بینید کـه مقدار 

زیـادی از آنهـا متعلـق بـه هم بازی های دوران کودکی تان و افرادی است که در آن زمان 
حضور داشته اند. این موضوع صرفاً یک یادآوری ساده نیست که خاطرات آن گاهی در 
ذهن مرور شود، بلکه منجر به شکل گیری نوعی هستۀ الگوی رفتاری در فرد می شود. 
بدین معنا که اگر در دوران کودکی هم بازی داشته اید و رابطۀ با او مستلزم این بوده است 
که اسباب بازی های خود را با او تقسیم کنید، ممکن است مفهوم دوستی برای شما با 
مشارکت کردن دارایی ها و تقسیم نمودن داشته ها گره خورده باشد. بنابراین، احتماالً 
در روابط دوستانه همچنان به این کار ادامه می دهید. از سوی دیگر اگر دوستتان از به 
اشتراک گذاشتن داشته هایش با شما خودداری کند، بر اساس همان الگو ممکن است با 
خود این گونه بیندیشید که او شما را دوست خود نمی داند. به عبارت دیگر آنچه از روابط 
مختلف در دوران کودکی در ذهنتان نقش بسته است می تواند به روابط مشابه در دوران 

بزرگسالی شما نیز تعمیم یافته و به موقعیت های مشابه دیگر زندگیتان سرایت نماید.

با توجه به تقسیم بندی ای که در رابطه با خویشاوندان و نزدیکان انجام گرفت، 
خویشاوندان خانوادگی و معنوی خود را دسته بندی کنید. اگر قرار باشد ارتباط با 

ایشان را در قالب برخی کلمات کلی توصیف کنید، آن کلمات کدام اند؟

فعالیت در 
منزل
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نوع ارتباط با خویشاوندان در کنار ارتباطات خانوادگی، مفهوم صمیمیت را در ذهن 
شکل می دهد. در واقع ارتباطات برخاسته از صمیمیت با خانواده و خویشاوندان، منشأ 
روابط جدیدی می شود که در دوران بزرگسالی شکل می گیرد. از سوی دیگر، ارتباطاتی 
که با خانواده و خویشاوندان داشته اید و با تجربۀ احساسات ناخوشایند و غیرصمیمانه ای 
همراه بوده است، می تواند معنای رفتار غیرصمیمانه را در ذهن شما شکل  دهد. از این رو 
در دوران بزرگسالی، این مفاهیم در شیوة برقراری ارتباطات صمیمانه تأثیرگذار خواهد 
بود. حفظ و برقراری ارتباط با خویشاوندان در دوران بزرگسالی می تواند منجر به تقویت 
مفاهیم مثبت و کم رنگ تر شدن مفاهیم منفی ناشی از روابط دوران کودکی شود. به این 

بار دیگر به ارتباطات خویشاوندیتان فکر کنید. صمیمی ترین خویشاوندانی که شما 
با آنها احساس خوشایندی را تجربه می کنید چه ویژگی هایی دارند؟ افرادی که 

کمترین میزان صمیمیت را با آنان دارید دارای چه ویژگی هایی هستند؟

فعالیت در 
منزل
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صورت، زمانی که ارتباط خود را با فردی که در دوران کودکی، دوران خوشی را با او سپری 
کرده اید، ادامه خواهید داد و مفاهیم خوشایندی که به واسطۀ او در ذهنتان شکل گرفته 
است، تقویت می شود. از سوی دیگر، حفظ و برقراری ارتباط با افرادی که تجربۀ چندان 
مثبتی در گذشته با آنها نداشته اید ممکن است فرصت جدیدی برای کمرنگ ترشدن 
تجربیات ناخوشایند کودکی فراهم کند. ممکن است متوجه شوید که آن فرد ویژگی های 
مثبتی هم دارد و یا ویژگی های ناخوشایند او آن قدرها هم که پیش از این به نظر می آمد، 
برجسته نیست. این تغییرات می تواند به تغییر باورهای شما نیز کمک کرده و ارتباطات 
مؤثرتری را با افراد جدید زندگیتان ایجاد کنید و دیگر انتظارات ناخوشایند را در روابط 
جدید به همراه نداشته باشید. دین اسالم نیز برای تأکید بر ارتباط با خویشاوندان، واژة 
»صلۀ َرِحم« را به کار برده است. »  صله« از ریشۀ وصل و به معنای هرگونه پیوند، ارتباط و 
اتصال است. عالوه بر این، واژة صله در معنای دوستی کردن، بخشش و احسان و رسیدگی 
کردن نیز به کار می رود. کلمۀ »  َرِحم« در لغت عربی به معنای محل قرار گرفتن جنین 
در شکم مادر و نیز به معنای قرابت و خویشاوندی است. در متون دینی، صلۀ رحم عامل 
طوالنی شدن عمر دانسته می شود. در واقع ارتباط با خویشاوندان و آشنایان می تواند 
منبع حفاظتی مؤثری در برابر استرس ها در نظر گرفته شود. شما با افرادی در ارتباط 
خواهید بود که مدت زیادی است آنان را می شناسید و تجربیات خوشایندی با آنها 
داشته اید و از سوی دیگر می توانید روابط ناخوشایند خود را نیز بهبود ببخشید. اینها 
همه و همه مانند سپری می توانند استرس ها را دور سازند و بر سالمت جسمانی و روانی 
شما تأثیر مثبت داشته باشند. به طور کلی داشتن شبکه ای گسترده از افرادی که روابط 
مثبتی با آنها دارید، می تواند منجر به کاهش احتمال تأثیر استرس ها در زندگی روزمرة 

شما شود.
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اوست  خوِد  اینکه  ضمن  انسان  خوِد 
یک فرد دیگر برای خود هم محسوب 
می شود. به عبارت دیگر، هر فرد به خود 
هم از منظر خود و هم از منظر یک شخص 
بیرونی و یک غیر نیز می نگرد. بنابراین، 
هم  و  هستم  خود  »مِن«  هم  »من«، 
»مِن« غیرخود. یعنی دو تصور از »من« 
وجود دارد. تصوری که خودم از خودم 
دارم و تصوری که دیگری از من دارد و 
این دو »من« یا دو تصّور، در هم تنیده 
و روبه رو هستند. می توانید لحظاتی را به 
خاطر آورید که دست به ارزیابی و قضاوت 
خود زده اید. گاه حتی ممکن است دقیقاً 
نتوانید توضیح دهید چرا یک عملی را 
مرتکب شده اید و یا حتی چرا به چیزی 
عالقه مند هستید و یا از شخصی چندان 

خوشتان نمی آید. می توان گفت که اکثر انسان ها همان گونه که سعی می کنند دیگران را 
ارزیابی نمایند، خود را نیز از منظر یک شاهد بیرونی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

تحلیل ارتباط با خود درس 14

آیا مواردی را به خاطر می آورید که به خودتان به عنوان شخص دیگری نگریسته 
باشید؟ مثال بزنید.

فعالیت کالسی
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به این فرمایش پیامبر اکرم  دقت نمایید:
»چیزی را که دوست دارید از ناحیۀ دیگران به شما برسد، به آنان برسان و چیزی را که 

دوست ندارید از ناحیۀ دیگران به شما برسد، به آنان مرسان«1.

سپس در هر یک از موارد زیر یک بار خود را به جای نفر ستون اول قرار دهید و بار دیگر 
به جای نفر ستون دوم. در هر دو صورت چه انتظاری از طرف مقابل خواهید داشت؟ به 
نظر شما اگر همواره در روابطمان بتوانیم خود را به جای غیر خود قرار دهیم وضع جامعۀ 

ما چگونه خواهد شد؟

ستون دومستون اول

  ـ مکانیک )تعمیرکار(ـ صاحب خودرو

  ـ برق کار یا لوله کشـ صاحب منزل

  ـ نانواـ خریدار نان

  ـ رانندة تاکسیـ مسافر تاکسی

  ـ کارمند اداره  ـ ارباب رجوع

  ـ پارک بان یا باغبان زحمتکش  ـ مسافر خسته

ـ  ـ  

برخی افراد، خود یا دیگری درونشان را دوست دارند، برخی آن را بیشتر از هر چیزی 
دوست می دارند، برخی دیگر، آن را دوست ندارند و برخی آرزو می کنند که ای کاش خود 
دیگری داشتند. بر مبنای اینکه در رابطه با این دیگری درونی، چه ذهنیتی وجود داشته 

۱ـ وسایل الشیعه، جلد ۱۱، باب 35، صفحۀ 228

اگر خودتان را به عنوان شخص دیگری در نظر بگیرید، رابطۀ شما با این دیگری 
چگونه است و یا چگونه باید باشد؟
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باشد، ارتباط با خود شکل می گیرد. پس، ارتباط با خود یعنی ارتباط با این دیگری که خوِد 
من است؛ این دیگری که هم »من« است و هم »من« شاهد وجود و بروز و ظهور او هستم. 
در واقع، ارتباط با خود به عنوان یک دیگرِی درونی به این موضوع باز می گردد که اطرافیان 
در رابطه با من، به من چه گفته اند و چه نظری نسبت به من داشته اند. شنیده هایی که هر 
یک از ما در رابطه با ظاهرمان، رفتارمان، هوش و شخصیتمان از اطرافیان خود در ذهن 
داریم پایه و اساس ذهنیت ما را در رابطه با خودمان شکل داده است و نوع ارتباطی را 
که با خود یا همان دیگری درونیمان داریم، مشخص نموده است. فرد در رابطه با دیگران 
باورهایی را دربارة خود پرورش می دهد. به عبارت دیگر، اینکه چه توانمندی ها و نقاط 

ضعفی داریم و اینکه چگونه آدمی هستیم در این ارتباطات شکل می گیرد.

زمانی که کودک بوده ایم اطرافیانمان تصوری از ما داشته و بر مبنای این تصورات با ما 
به گونۀ خاصی رفتار کرده اند. ممکن است شما را باهوش ترین کودک دنیا صدا زده باشند 
و یا شما را به این خاطر که به قدر کافی خوب نبوده اید سرزنش کرده باشند. در هر صورت 
همان طور که گفته شد تصورات اطرافیان، ذهنیت اولیۀ ما را در رابطه با خودمان شکل 
داده است. اما لزوماً آنچه شنیده ایم و آنچه به ما در مورد خودمان گفته اند واقعیت ما 
نیست. واقعیت ما یا خود واقعی ما ممکن است با آنچه که فکر می کنیم و یا با  ذهنیتی 

که از خود داریم، متفاوت باشد.

توصیف ها و ارزیابی هایی را که دیگران از شما کرده اند به یاد آورید و آنها را در کنار 
تعریفی که از خود دارید بگذارید. این توصیف ها و ارزیابی های دیگران چگونه در 

تعریفی که از خود دارید تأثیر گذاشته است؟

فعالیت در 
منزل
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دیگرِی درونی هر فرد یا آن »مِن من«، به شیوة دیگری نیز از طرف من ارزیابی می شود و 
آن، میزان شباهتی است که احساس می کنم با پدر، مادر و یا هریک از خویشان خود دارم. 
برای مثال اگر فرد احساس خوشایندی در رابطه با پدر یا مادر خود داشته باشد و احساس 
کند هر چه بزرگ تر می شود بیشتر به آنها شباهت پیدا می کند و اطرافیان نیز این شباهت را 
گوشزد می کنند، فرد احساس مثبتی در رابطه با خود پیدا می کند. او با خود می اندیشد که 
پدر من فرد موفقی بوده است، من نیز به او شباهت دارم، پس مثل او موفق خواهم شد و یا 
همچون او دوستان زیادی خواهم داشت. اما چه روی خواهد داد وقتی فرد احساس کند به 
کسی شباهت دارد که به هیچ وجه موقعیت و شخصیت او را نمی پسندد؟ در واقع در چنین 
وضعیتی ارتباط فرد با خودش مخدوش خواهد شد. ممکن است پیش بینی کند که آیندة 
او نیز شبیه آن فرد می شود و دست از تالش و کوشش بردارد و پیشاپیش آیندة خود را در 

سطوح مختلف، از پیش تعیین شده و ناخوشایند بپندارد.

به صورت کلی می توان چنین بیان نمود که ارزیابی هر کس از خود در ابتدا بر اساس 
نظرات اطرافیان در رابطه با شخص و رفته رفته بر اساس میزان شباهتی که احساس 
می کند با برخی از اطرافیان خود دارد، صورت می گیرد. این شباهت نیز منجر به ایجاد 
نوعی ذهنیت در رابطه با آن دیگرِی درونی خود می شود و این ذهنیت به همین سادگی 
نیست که من فکر می کنم که خودم شبیه مثاًل پدرم شده ام و تمام؛ بلکه این ذهنیت به 
نوبۀ خود هیجاناتی در رابطه با خود ایجاد می کند که کاماًل با هیجاناتی مرتبط است که 
من از پدرم داشته و دارم و فرد بر اساس هیجاناتی که در رابطه با خود احساس می کند 
مانند عالقه یا نفرت به خود، امید یا ناامیدی نسبت به خود و خشم یا هر هیجان دیگری 

که دارد، نسبت به موقعیت های مختلف زندگی خود واکنش نشان می دهد.
در صورتی که این شباهت بین فرد و یکی از اطرافیان وجود داشته باشد ممکن است 
بتوان با توجه به زندگی او پیش بینی هایی در رابطه با زندگی شخص نمود. اما این شباهت 

  شما فکر می کنید بیش از همه به کدام یک از والدین، خویشان و یا اطرافیان خود 
شباهت دارید؟ نظرتان در رابطه با آن شخص چیست؟

  فکر می کنید میزان شباهتتان با این فرد خاص چه تأثیری بر نگرش شما نسبت 
به خودتان، توانمندی ها و نقاط ضعفتان و انتظاراتتان در رابطه با آینده گذاشته 

است؟

فعالیت کالسی
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هیچ گاه به صورت واقعی کاماًل وجود ندارد چرا که هر انسانی، فرد منحصربه فردی است که 
شرایط و موقعیت مختص به خود را داراست. بنابراین، واقعیت وجودی یک فرد از ذهنیتی 
که بر اساس نظرات دیگران و یا شباهت ها در او شکل گرفته است، متفاوت می باشد. به 
احتمال زیاد داستان جوجه اردک زشت را شنیده اید. پرنده ای که در مزرعه ای در میان 
جوجه اردک ها سر از تخم بیرون می آورد و همواره به سبب زشتی اش مورد تمسخر واقع 
می شود تا جایی که خودش نیز از خودش شرمسار بود. ولی پس از مدتی به قویی سپید 

و زیبا تبدیل  شد و شگفت زده دریافت که این قوِی زیبا خوِد اوست.

انسان توانایی این را دارد که خود را به آرامی 
تغییـر دهـد و ظرفیت هـا و اسـتعدادهای 
درونـی خود را شناسـایی و متجلّی سـازد. 
انسـان همچـون مجسمه سـازی اسـت که 
می توانـد بـا تـالش و رفته رفتـه در طـول 
حیات خویش، حقیقِت وجود خود را شکل 
ببخشـد. برای تغییر خود دو اصل اساسـی 

وجود دارد: 
1 پذیرش خود با تمام نقاط قوت و ضعف. 
بـرای تحقـق این اصـل  الزم اسـت خود را 
مانند یک دوست صمیمی، گرامی بداریم.

2 خـودداری از سـرزنش ویرانگرانـۀ خود 
و سـعی در ایجـاد تدریجـی تغییـر  یعنـی 
همان گونـه که بـرای یک دوسـت حقیقی 
از خودگذشـتگی نشـان می دهیـم و او را 
برای بهترشدن تشویق می کنیم الزم است 
بـا خود نیـز این گونه رفتـار کنیـم. در این 
صـورت قادر خواهیم بود بـا اطرافیان خود 
نیز رفتار دوسـتانه، صمیمانه و صبورانه ای 

داشته باشیم.

کدام یک از ویژگی های خود را دوست  دارید؟ کدام یک از ویژگی های خود را دوست 
ندارید؟ آیا برای ویژگی های نا پسند خود تغییری متصور هستید؟ چگونه؟

فعالیت کالسی

 » ُقْل كُلٌّ

يَْعَمُل َعَل 

َشاِكلَِتِه«

هر کس بر اساس 
شاکلۀ خود عمل 
می مناید.

سورۀ ارِساء، آیۀ 84
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انتظارات  در  روابط  صمیمانه درس 15

 در یکی از بهترین روابط صمیمانه ای که هم اکنون از آن برخوردار هستید، چه 
ویژگی های مثبتی سراغ دارید؟ آیا می توانید ویژگی های منفی آن رابطه را هم نام 

ببرید؟ پاسخ های خود را توضیح دهید.

 یکی از دوستان صمیمی خود را در نظر بگیرید. از او چه خواسته هایی دارید؟ 
آیا می توانید آن را در گزینه های زیر پیدا کنید؟ اگر موارد دیگری هم هست که 

می تواند به گزینه ها اضافه شود آن را بنویسید.
 توجه و حمایت     وفاداری 
 همدلی و محبت    صداقت 

 داشتن عالیق مشترک    گذراندن وقت با یکدیگر 
 احترام به حریم خصوصی  

سایر موارد: 

فکر کنید
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انسان ها معموالً در روابط صمیمانۀ خود به دنبال برآورده ساختن نیازهای منحصر به فردشان 
هستند. این نیازها منجر به شکل گیری انتظارات و خواسته هایی در روابط صمیمانه 
می شود. هرچه روابط صمیمانه تری با کسی داشته باشیم، انتظارات و درخواست های 
بیشتری از او خواهیم داشت. بنابراین، انتظاری که از یک فروشنده در موقع خرید داریم، 
با انتظاری که از دوستمان یا خواهران و برادرمان داریم بسیار متفاوت است. برای اینکه 
بتوانیم یک رابطۀ صمیمانه و خوشایند را تجربه کنیم، الزم است نیازهای اساسی خود را 
در روابط صمیمانه شناسایی کنیم. یعنی هر فرد باید بداند در روابط صمیمانۀ خود چه 
نیازهایی دارد و این نیازها منجر به شکل گیری چه انتظارات و خواسته هایی می شود؟ 
شناسایی درست این نیازها در خود باعث می شود که بتوانیم در روابط صمیمانه نیز 
درخواست هایمان را به صورت واضح و روشن مطرح کنیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه 
تمام افراد درپی برآوردن نیازهای خود در روابط صمیمانه هستند، الزم است بکوشیم 
نیازهای دیگران را نیز به رسمیت بشناسیم و تا جایی که آسیبی در پی نداشته و امکان 

پاسخ گویی وجود داشته باشد، آنها را برآورده سازیم.

آنچه موجب تعارض بین دوستان و نزدیکان می شود ناشی از شدت و ضعف نیازها، 
خواسته ها و انتظارات آنها از یکدیگر است. به ندرت می توان رابطۀ دوستانه ای را یافت 
که هر دو نفر از نظر نیازها و خواسته ها با یکدیگر همسان باشند. بنابراین، این اختالف 
تاحدودی طبیعی است. اما هنگامی که این اختالف زیاد و چشمگیر باشد و نتوانیم به طور 
موفقیت آمیزی بر سر این نیازها به تفاهم برسیم، رابطه ممکن است با مشکل روبه رو شود. 

تنها استثنا در این مورد، زمانی است که طرفین رابطه، هر دو معصوم و یا قریب به 
عصمت باشند و هدفشان نه سود و منافع شخصی بلکه صرفاً جلب رضای خداوند 
باشد. به این دلیل است که امام خمینی  می فرمایند: »  همۀ این اختالفات از 
منّیت ها به وجود می آید. ... اگر همۀ انبیاء هم زمان زنده شوند و در کنار هم 

قرار گیرند هیچ اختالفی بینشان به وجود نمی آید.«

نکتۀ مهم

آیا تاکنون رابطۀ صمیمانه ای داشته اید که آن را از دست داده باشید و یا بسیار 
کم رنگ شده باشد؟ فکر می کنید چرا این حادثه رخ داده است؟ آیا خواسته ها و 
نیازهای خود و نیز خواسته ها و نیازهای طرف مقابلتان را می دانستید؟ تا چه اندازه 

به هم شبیه و یا با هم متفاوت بودند؟

فعالیت در 
منزل
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به این دلیل است که موضوع ایثار و از خودگذشتگی و پا گذاشتن برهواهای نفسانی، در 
کاهش اختالفات و تعارض ها نقش بسیار مهمی دارد.

 پاسخ گویی به نیازها
اگر بتوانیم پشت خشم، غم، ترس و سایر احساسات خود و دیگران نیازهای پنهان را 
شناسایی کنیم، افق تازه ای در روابط و همبستگی ها در برابرمان گشوده می شود. در 
واقع زمانی که دو نفر به صورت متوازن به نیازهای یکدیگر پاسخ می دهند ارتباط آن 
دو گسترش می یابد؛ ولی پاسخ منفی به خواستۀ معقول و متعارف دیگری خودبه خود 
رابطۀ عاطفی را خاموش می کند. هرچه روابط، بیشتر و عمیق تر باشند، بر شدت و 
فراوانی خواسته ها افزوده می گردد. دوستی ها از رابطۀ متقابل کوچکی آغاز می شوند و 
نحوة پاسخ گویی به خواسته  های معقول چه از طرف شما و چه از طرف دوستتان ضامن 

پایداری دوستی و رابطۀ شما خواهد بود.
پس بکوشیم این روابط صمیمانه را هر چه بیشتر و عمیق تر سازیم و در پرتو این روابط 
گرم و صمیمی، برطرف نمودن نیازهای دیگران به خصوص والدین و دیگر اعضای خانواده 
و نزدیکان را توفیقی بزرگ از جانب خداوند برای خود بدانیم و شکر این نعمت )نعمت 

خدمت و گره گشایی(، شانه خالی نکردن از زیر بار مسئولیت ها و خدمت هاست.

در توسعۀ روابط صمیمانه حواسمان باشد که همواره حد و مرزها حفظ شوند تا 
زمینۀ سوء استفاده ها و شیطنت ها از بین برود. به عبارت دیگر مواظب دام ها و 

خطرات راه باشیم.

نکتۀ مهم
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افراد به سه طریق به نیازهای یکدیگر پاسخ می دهند:

1ـ برآوردن خواسته ها و انتظارات معقول یکدیگر: در این حالت افراد به برآوردن 
خواسته های منطقی و نیازهای متعارف یکدیگر پاسخ مثبت می دهند؛ مثاًل زمانی که 
فرد تجربۀ حادثۀ ناگواری را از سر می گذراند و دوستش با او همدلی می کند و یا کسی 
در رابطه با عالقه مندی های خود صحبت می کند و دوستش نیز صحبت های او را دنبال 
می کند، در واقع فرد در چنین شرایطی پاسخی متناسب دریافت می نماید. چنین 
روابطی در طول زمان، استوار گشته و استمرار می یابند و احساسات خوب نیز نسبت به 

یکدیگر غنا پیدا می کنند.

2ـ حمله کردن به خواسته ها و انتظارات معقول طرف مقابل: اشخاصی که به خواسته ها 
و انتظارات معقول طرف دیگر در رابطه حمله می کنند، روحیه ای ستیزه گر و جنگجو 
دارند؛ برای مثال زمانی که دوستتان آرزویش برای پذیرش در بهترین دانشگاه  را با شما 
در میان می گذارد و شما در پاسخ به او می گویید: »با این درس خواندنت چنین انتظاری 
داری!؟ خیلی خیال پرداز هستی!« به دوست خود با شیوة تهاجمی پاسخ داده اید. حمله 
کردن و تهاجم، اغلب طعنه زدن و دست انداختن را به همراه دارد. چنین روابطی همواره 
با دوری عاطفی، حمایت کمتر و زوال تدریجی روبه رو است. پاسخ های اهانت آمیز برای 

درخواست کننده آسیب و بی احترامی را در پی دارد. 

3ـ بی اعتنایی به خواسته ها و انتظارات معقول دیگران: این الگو معموالً شامل نادیده 
گرفتن خواسته ها و انتظارات منطقی طرف مقابل و یا خود را سرگرم کار دیگر نشان دادن 
است؛ برای مثال، زمانی که دوستتان آرزویش را برای قبولی در دانشگاه برای شما بیان 
می کند و شما حتی زحمت نگاه کردن به او را به خود نمی دهید، در چنین حالتی شما 
از الگوی بی اعتنایی به خواسته ها استفاده کرده اید. بی اعتنایی منظم در روابط دوستانه 
می تواند پیامدهای مخّربی دربرداشته باشد. در این حالت، افراد غالباً پس از مدتی با هم 

دشمن و یا نسبت به یکدیگر بی تفاوت می شوند. 
بی اعتنایی به خواسـته ها و انتظارات برحق دیگران، بیشـتر پاسخ ها از سر بی فکری است 
تا از سـر بدذاتی افراد. اکثر کسـانی که با خواسته های معقول و متعارف عزیزانشان درگیر 
می شـوند واقعاً قصد این را ندارند که به روابط خودشـان آسـیب و صدمه ای برسانند. این 
کار ممکن اسـت فقط روش شـخصی و آموخته شـدة آنها باشـد. وجود مواردی همچون 
تقاضاهـای زیـاد در یـک زمـان، نداشـتن آرامش ذهـن و درگیر شـدن با خواسـته هایی 
 از روی عـادت نیـز بـر روی روابـط افراد تأثیـر نامطلوبـی دارد و روابط دوسـتانه را مختل

می سازد.
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اگر خودتان را در رابطه ای یافتید که هر دو، نسبت به خواسته های یکدیگر بی اعتنا 
هستید، به دقت به مقاصدتان بنگرید. اگر هر دو خواهان رابطۀ صمیمانه تری هستید، 
می توانید گام هایی برای آگاهی بیشتر از خواسته های یکدیگر بردارید و بیشتر به آنها 
پاسخ دهید. در صورتی که آگاهانه یا ناآگاهانه و از روی عمد یا غیرعمد، خواسته های 

دوستان خود را نبینیم، ممکن است پیام هایی از این قبیل به ذهن آنان مخابره شود:
 به عالیق و منافع تو عالقه ای ندارم. 

 در ذهنم مطالب مهم تری دارم. 
 بیش از آن گرفتارم که به خواستۀ تو توجه داشته باشم. 

 بیش از آنچه تو می خواهی، خواهان استقالل هستم.
 خواسته و مشکل تو به من مربوط نیست. 

چنین پیام هایی می توانند رنجش هایی به همراه داشته باشند و از رشد صمیمیت جلوگیری 
کنند. 

اگر کمی فکر کنیم خواهیم دید که روابط، شبیه حساب های بانکی هستند که باید 
به سرمایه گذاری در آنها ادامه دهیم و برای حفظ و رشد سرمایه نباید از آنها زیاد 
برداشت کنیم. ما می توانیم حساب هیجانی خود را در مورد روابط با هر یک از افراد مهم 

 با ذکر مثالی نشان دهید که شما و دوستتان چگونه به خواستۀ یکدیگر پاسخ 
می دهید؟ آیا شیوة پاسخ دهی شما و دوستتان با یکدیگر متفاوت است؟ چگونه؟

  آیا تا به حال احساس کرده اید که دوستانتان از رفتارها و پاسخ های شما احساس 
نارضایتی و ناراحتی می کنند؟ در این صورت چه واکنشی نشان می دهید؟

فعالیت کالسی
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زندگی مان در نظر بگیریم. واریز کردن به حساب هیجانی، همۀ کارهایی را که برای درک 
کردن، لذت دهی، خدمت رسانی یا حمایت کردن از فرد خاصی انجام داده ایم، نشان 
می دهد. همین طور برداشت از حساب هیجانی نیز همۀ کارهایی را که باعث زایل شدن 

ارتباط، انرژی، اعتماد و دوستی از رابطه شده است، نشان می دهد. 

واریزهابرداشت ها

 درک شدن از سوی طرف مقابل

 عهدشکنی

 بازی دادن چاپلوسانه

 نامهربانی، بی احترامی

 تخلف از انتظارات

 بی وفایی، فریب

 غرور، نخوت و خودپسندی

 عدم دریافت بازخورد

 کینه توزی

 

 درک کردن طرف مقابل

 وفای به عهد

 صداقت، راستی و راحتی

 مهربانی، ادب و احترام

 توضیح انتظارات

 وفاداری در غیاب فرد

 معذرت خواهی

 دریافت بازخورد

 بخشش

 

یکی از دوستان صمیمی خود را در نظر بگیرید. آیا می توانید حساب واریزها و 
برداشت های رابطه با او را در طول یک هفته یادداشت کنید؟ آیا تراز حساب واریزها 

و برداشت های شما در رابطه با آن دوست مثبت است یا منفی؟

فعالیت در 
منزل
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معموالً اولین عنصر محرک برای آشنایی با یک نفر، جذابیت اوست. جذابیت در آغاز 
و گسترش آشنایی افراد تأثیرگذار است. افراد معموالً ترجیح می دهند دوستان خود را 
از بین افرادی  که جذابیت بیشتری دارند انتخاب کنند. حتی زمین نیز به دلیل وجود 
جاذبه ای که در مدار خورشید وجود دارد سال هاست که به دور آن می چرخد و اگر نیروی 

جاذبه ای میان آنها وجود نداشت، سال ها پیش، از مدار خورشید خارج شده بود.

شما جذابیت را در چه چیزهایی می دانید؟ جذابیت تا چه اندازه در انتخاب دوستانتان 
تأثیرگذار بوده است؟

یک فرد به دالیل مختلفی می تواند جذاب به نظر برسد. هر چند زمانی که در رابطه 
با جذابیت سخن گفته می شود شاید اولین شاخصی که به ذهن خطور کند جذابیت 
ظاهری باشد اما واقعیت آن است که داشتن زیبایی ظاهری و فیزیکی تنها شاخص 
جذابیت و یا مهم ترین آنها نمی باشد. گاه یک فرد به دلیل شباهت ها و نقاط مشترکی که 
با شما دارد ممکن است به نظرتان جذاب به نظر برسد. در واقع داشتن نقاط مشترک و 
شباهت ها می تواند افراد را به یکدیگر جذب نماید. برای مثال افرادی که عالیق مشترکی 
با شما دارند مانند تیم ورزشی مورد عالقۀ یکسان و یا تفریحات مشابه، می توانند برای 
شما جذاب باشند. از سوی دیگر، گاه تفاوت ها نیز ممکن است افراد را به یکدیگر متمایل 
سازد؛ مثاًل یک فرد پرجنب و جوش و پرحرف ممکن است کسی را که زیاد صحبت 
نمی کند و آرام به نظر می رسد، مرموز و جذاب بداند. جایگاه و شأن اجتماعی افراد شامل 
طبقۀ اقتصادی، شأن و منزلت، شغل و فرهنگ و... نیز می توانند در جذاب نمودن آنها 

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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دخیل باشند. همین طور افراد تحصیل کرده ممکن است جذاب تر از افرادی باشند که 
تحصیالت باالیی ندارند. جذابیت می تواند به واسطۀ نوع رفتار فرد نیز ایجاد شود. در 
واقع رفتار کالمی و غیرکالمی افراد می تواند تأثیر چشمگیری در میزان جذابیت آنها 
داشته باشد. جذابیت ظاهری می تواند افراد را درگیر فرایند آشنایی سازد اما لزوماً ارتباط 
طوالنی مدت و خوشایندی را به همراه نخواهد داشت. حال آنکه ممکن است جذابیت 
رفتاری که در فهیم و مهربان بودن و یا داشتن رفتار هوشمندانه متجلی شود، منجربه 
شکل گیری ارتباطات خوشایندی  شود که می تواند سال های سال ادامه یابد. فردی که 
از چنین ویژگی هایی در حد متعادل برخوردار است قادر است از جذابیت مطلوبی نیز 

برخوردار باشد.
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برقراری روابط صمیمانه با افراد به مجموعه ای از توانایی های قابل یادگیری وابسته است 
که می تواند یکي از رمزهاي موفقیت انسان باشد، زیرا هر کس که بتواند با دیگران ارتباط 

بهتر و مؤثرتري برقرار کند،  احساس موفقیت بیشتري خواهد داشت. 
پیش تر هم به این موضوع اشاره شده بود که بسیاري از رفتارهاي ما مثل نحوة برقراري 
ارتباط با دیگران، محصول دلبستگی و کیفیت روابط ابتدایی ماست. از این رو اولین گام 
برای برقراری روابط صمیمانه، آگاهی فرد از سبک های ارتباطی خویش است. شناخت 
درست اصول ارتباطي و کشف مهارت هاي جدید در برقراری یک ارتباط مفید، بسیار 
مؤثر است؛ چرا که این شناخت و بهبود مهارت، به فرد کمک می کند تا عادت هاي غلط 

را شکسته و از نوع ارتباط جدید خود احساس خشنودی کند.

فرض کنید در تابستان که اوقات فراغت شما به حساب می آید به یک کالس آموزشی 
رفته اید و کسی را نمی شناسید. آیا تمایل دارید با سایر افراد کالس ارتباط برقرار 

کنید؟ برای این منظور چه روش هایی دارید؟

فعالیت در 
منزل

به نظر شما کدام یک از مهارت های زیر می تواند در شروع یک رابطه مؤثر باشد؟ 
اگر مورد دیگری را می شناسید به آنها اضافه کنید.

 داشتن ظاهری آراسته 
 بی وقفه صحبت کردن 
 داشتن ارتباط چشمی 

 نگاه کردن به گوینده و توجه به او حین صحبت  
 صحبت در رابطه با مسائل مورد توجه خود 

 رعایت نوبت در صحبت 
 سؤال نپرسیدن در رابطه با صحبت های فرد مقابل 

سایر موارد:

فعالیت کالسی
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مهارت های ارتباطی به معنای »توانایی برقراری رابطه با دیگران به شکل کارآمد و مؤثر« 
است. الزم است این رابطه در عین اینکه برای خوِد شخص مفید باشد، برای دیگری نیز 
سودمند باشد. فرد در چنین رابطه ای عالوه بر اینکه نیازها و خواسته های خود را فراهم 

می سازد، به خواسته ها و نیازهای دیگری هم توجه دارد.
مهارت روابط بین فردی مثل دیگر مهارت ها فرایندی است که از مراحلی تشکیل شده 
است. پیش از پرداختن به این مراحل الزم است به خاطر داشته باشید که وقتی رفتار ما 
در برخورد با دیگران خشک و به دور از نشانه های تمایل است، طبیعی است که ما هم 
نباید انتظار داشته باشیم طرف مقابل تمایلی به ارتباط با ما داشته باشد. ترشرویی، روی 
برگرداندن، نداشتن تماس چشمی و مواردی از این قبیل نشانه های بی میلی به برقراری 
رابطه هستند. برعکس تبسم و گشاده رویی، توجه مؤدبانه به دیگران و... از مقدمات اولیۀ 
برقراری ارتباط محسوب می شوند. برای مثال وقتی با روی خوش و همراه با تبسم با 
دیگری به صحبت می پردازیم در حقیقت با این طرز برخورد به طرف مقابل می فهمانیم 
که مایل هستیم با او ارتباط برقرار کنیم. لبخند، محیط مناسبی برای شروع ارتباط فراهم 

می کند.

مراحل یک ارتباط مؤثر بین فردی 
 مرحلۀ اول: شروع گفت و گو

1 اولین تأثیری که فرد در شروع یک ارتباط بر دیگری می گذارد ماندنی ترین تأثیر 
است. زمانی که رفتار غیرکالمی و کالمی مؤثری در شروع ارتباط داشته باشیم کوه یخی 

که بین ما و دیگری وجود دارد ذوب خواهد شد.
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2 یک پرسش ساده این امکان را فراهم می کند که بتوانیم ارتباط برقرار کنیم. پرسش 
ساده، پرسشی است که نیاز به توضیح مفصلی ندارد؛ برای مثال هنگامی که برای اولین 
بار به یک مدرسه می روید، می توانید از هم کالسی جدید خود بپرسید: سال پیش هم در 

همین مدرسه درس خوانده اید؟
3 به عالقه مندی های دوست خود توجه کنید؛ برای مثال اگر کتابی در دست دارد 

می توانید در مورد کتاب با او صحبت کنید و پرسش هایی را مطرح سازید.
در مورد خودتان اطالعاتی بدهید که قابل سوء استفاده هم نباشد. می توانید در رابطه 
با اینکه چه معلمان مشترکی دارید و یا به چه تفریحاتی عالقه دارید در قالب جمالتی 

ساده، کوتاه و قابل فهم برای طرف مقابل اطالعاتی از خود ارائه دهید. 

 مرحلۀ دوم: ادامۀ گفت و گو
هنِر گوش دادن را فرا بگیرید. برای این کار الزم است صبر و شکیبایی را تمرین کنید. این 
خصیصه کمک می کند تا شما بر خواستۀ خود غلبه کنید و صبورانه اجازه دهید طرف مقابل 
به صحبت خود ادامه دهد. در حین گوش کردن سعی کنید به هیجان های گوینده نیز توجه 
داشته باشید. برای این کار باید با آگاهی و توجه به محتوای کالم طرف مقابل و حالت های 

غیرکالمی او توجه نمایید.
عالیق خود را مطرح نمایید. مطرح کردن عالیق می تواند منشأ شکل گیری ده ها سؤال در 

ذهن طرف مقابل شده و همین موضوع سرآغاز یک گفت وگوست.
به موقع، موضوع صحبت را تغییر دهید، زیرا گاه موقعیتی به وجود می آید که موضوع 
صحبت ما جذابیتی ندارد. درک به موقع این موضوع موجب قطع صحبت یک طرفه و 

ایجاد تعامل دوطرفه می شود.

 مرحلۀ سوم: پایان دهی
سعی کنید با یک احساس خوشایند به گفت وگو پایان دهید. ایجاد احساس خوب 
در خاتمۀ گفت وگو تداوم ارتباط را به دنبال خواهد داشت. برای این کار می توانید 
گفت وگوی خود را با جمالتی نظیر » از صحبت با تو خوشحال شدم«، »عالقه مندی های 

تو برام خیلی جالب بود« و یا جمالتی دیگر از این دست خاتمه دهید.
به رفتارهای غیرکالمی توجه کنید. وقتی افراد از یک گفت وگو خسته می شوند معموالً 
خستگی خود را با زبان بدن نشان می دهند؛ برای مثال قطع تماس چشمی، این پا و آن پا 
کردن، بروز احساسات ناخوشایند در چهره و... نمونه هایی از رفتارهای غیرکالمی ناشی از 

خستگی هستند که با مشاهدة هر یک از آنها بهتر است به گفت وگو پایان دهید.
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مهـم این اسـت که بدانیم همـان اندازه که 
ما برای انتخاب دوسـت خود، مختار و آزاد 
هسـتیم، دیگـران نیـز در چنیـن انتخابی 
آزاد و مختـار هسـتند. همـواره بـه خاطـر 
داشته باشید که نمی توان موردپسند همۀ 
انسـان ها قرار گرفـت و بدانید طرد شـدن 
تجربـه ای اجتناب ناپذیـر اسـت. امـا ایـن 
طرد شـدن ها بـه معنای بـی ارزش بودن و 
نامناسب بودن شما نیست. توقعات خود را 
بـرای بی عیب و نقص بودن کاهش دهید و 
همۀ مشکالت را به خود نسبت ندهید. همۀ 
انسـان ها در زندگی خود لحظاتی احساس 
ضعف و عدم کفایت نموده اند. الزم نیسـت 
به خاطر داشتن این احساسات، خودتان را 

سرزنش نمایید. 

چنانچه با وجود استفاده از همۀ مهارت ها برای ایجاد رابطه و دوستی، در برقراری 
ارتباط با شکست مواجه شوید چه می کنید؟

فعالیت در 
منزل
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یکی از لذت های بزرگ زندگی برای هر کس دوستان او هستند. آنها می توانند کسانی 
باشند که مشکالت، موفقیت ها و لحظات معمولی یک بعد از ظهر بلند تابستانی را 
با آنها سهیم شویم. بسیاری موافق اند که داشتن دوست خوبی که بتوان به او اعتماد 
کرد و افکار را صادقانه با او در میان گذاشت یکی از موهبت های زندگی است. افرادی 
که دوستان خوبی دارند معموالً فشار روانی کمتر، طول عمر بیشتر و تندرستی بهتری 
دارند. همچنین ایمنی بدنشان کارکرد قوی تری دارد و از بیماری ها خیلی سریع تر 
بهبودی حاصل می کنند. کیفیت پیوند هر فرد با دیگران و میزان محبت و مهربانی هایی 
که دریافت می کند، از جمله عوامل مهم و سازنده به حساب می آید. داشتن گروهی از 

دوستان و اقوام نزدیک به عنوان حمایت کننده، اوقات زندگی را خوش تر می سازد.

بهترین دوستی که تا به حال داشته اید چه مشخصاتی دارد؟ چه چیزی این 
دوستی را برای شما خاطره انگیز کرده است؟

فعالیت کالسی

امام علی 
می فرمایند:

 »  دوست 

هر کس 

راهنامی عقل 

او و سخن او 

دلیل بر فضل 

اوست.«

غررالحکم

اولین تجربه ای را که از دوستی داشته اید به خاطر آورید و آن را توصیف کنید. فکر کنید
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ویژگی های دوستان خوب
دوستی با تمام ارزش و اعتباری که دارد و با تمام انرژی های خوبی که به شما و زندگیتان 

می دهد، زمانی اعتبار می یابد که دوست شما فرد مناسبی باشد. 
عبارت »مناسب« اگرچه مفهومی انتزاعی و بدون شاخص برای اندازه گیری به نظر 
می رسد اما قابل تشخیص است؛ مثاًل اگر شما با کسی دوست باشید که روابط نابهنجاری 
را تجربه می کند و یا شما را به شرایطی فرا می خواند که حتی از منظر هنجارهای فردی 
شما نیز قابل پذیرش نیست، در چنین شرایطی مناسب بودن دوستی زیر سؤال می رود. 
اگرچه در این مسیر گاه باورهای غلط اجتماعی هم برخی دوستی ها را نامناسب جلوه 
می دهد. به عنوان مثال ممکن است شما با فردی دوست شوید که از نگاه مالی در وضعیت 
مناسبی نباشد و یا حتی پدر یا مادر او شغل پردرآمدی نداشته باشند. اگرچه ممکن است 
برخی هنجارهای اجتماعی این روابط دوستانه را تأیید نکنند اما واقعیت آن است که یک 

دوستی مطلوب نیازمند ویژگی های دیگری است. 
یکی از مهم ترین ویژگی ها آگاهی از روحیه و ارزش های درونی طرف مقابل است. 
دوستان خوب از بیشتر بایدها و نبایدها، ارزش ها و اهداف یکدیگر خبر دارند. این آگاهی 
می تواند زمینۀ درک بهتر و بیشتر دوستان از یکدیگر و صمیمیت عمیق تر را فراهم سازد.
از دیگر ویژگی های دوستی مناسب می توان به رازداری اشاره نمود. دوستان می دانند 
که حرف هایشان در نزد طرف مقابل امن باقی می ماند. هر چند با این وجود نیز حد و 
حدودی را برای افشای امور خصوصی خویش قائل می شوند و در عین حال به حریم 

خصوصی یکدیگر نیز احترام می گذارند. 
دوستان خوب درک می کنند که دوستشان ممکن است نیاز به تنهایی داشته باشد و 
در نتیجه سعی می کنند شرایطی که آرامش شما را در پی داشته باشد رعایت نمایند. 
این دوستان، موفقیت دوست خود را سربلندی خود می دانند. آنها از اینکه شاهد رشد و 
پیشرفت یکدیگر باشند شادمان اند و موفقیت دیگران را تهدیدی برای خود و دوستی شان 

نمی دانند و در این راه به یکدیگر یاری می دهند.
دوستان خوب ممکن است گاهی مواقع با یکدیگر اختالف نظر داشته باشند اما دوستی 
خود را حفظ می کنند؛ چرا که این دوستان توانایِی بخشیدِن یکدیگر را دارند. آنان به 
یکدیگر اجازه می دهند که خودشان باشند و تا حد ممکن یکدیگر را قضاوت و سرزنش 

نمی کنند. 
دوستان خوب تا جای ممکن شما را در سختی ها همراهی می کنند. زمانی  که به دلیل حال 
ناخوشایندتان دیگران از بودن در کنار شما لذت نمی برند و ترجیح می دهند وقت خود را به 

گونه ای دیگر سپری کنند، یک دوست خوب به دنبال یافتن راهی برای بودن با شماست. 

در پـریشـان حــالی و درمـاندگیدوست آن است که گیرد دست دوست

»  بهرتیِن 

دوستان کسی 

است که 

در کار خیر 

سبقت گیرد 

و تو را هم 

به سوی خیر 

بکشاند.«

 میزان الحکمه،
 ج 1، ص 57،
حدیث 267
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یکـی از مهم ترین ویژگی های یک دوسـتی 
خـوب، ایجاد یک رابطۀ متعـادل و دوری از 
افراط و تفریط است. یک دوستی مناسب در 
روندی تدریجی شکل می  گیرد. بدین معنا 
کـه در چنین رابطه ای دوسـتان با توجه به 
رشد دوستی و رابطۀ  بین خود، توقعاتشان 
را تنظیـم می کننـد. اگـر فـردی در آغـاز 
دوسـتی انتظارات باالیی از دیگری داشـته 
باشـد، بـه احتمال زیاد آن رابطه در مسـیر 
یک دوسـتی مناسـب نیسـت. حـال آنکه 
پـس از طی فرایندی گام به گام و آهسـته، 
یک دوسـتی مناسـب شـکل می گیـرد که 
در چنیـن رابطـه ای دوسـتان می توانند با 
توجـه به سـایر ویژگی های گفته شـده در 
یک دوسـتی مناسب، انتظارات بیشتری از 

دوستان خود را برآورده سازند.

باج گیری عاطفی
افرادی که در روابط صمیمانه به منظور رسیدن به اهداف و خواسته های خود به شما 
نزدیک می شوند نه یک دوست که یک باج گیر عاطفی هستند. این افراد از اهمیتی که 
شما به این رابطه می دهید آگاه هستند، از نقاط ضعف شما اطالع دارند و رازهای شما را 
می دانند. آنان با استفاده از این آگاهی ها سعی می کنند کنترل شما را به دست گیرند و 
شما را مجبور به انجام کارهایی مطابق با میل و خواستۀ خود کنند هر چند شما تمایلی 
به انجام آن کارها نداشته باشید. باج گیران عاطفی شما را با خاتمه دادن به رابطه، نادیده 
گرفتن یا دست کم گرفتن احساسات و خواسته هایتان، دشوار کردن شرایط برای شما، 
افسرده شدن و صدمه زدن به خود تهدید و کنترل می کنند. در واقع آنان تا زمانی با شما 

رفتار خوبی دارند و شما را تأیید می کنند که به خواسته های آنان تن دهید.

شما چه ویژگی های دیگری برای یک دوستی مطلوب می شناسید؟ این ویژگی ها 
را یادداشت کنید.

فعالیت در 
منزل
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باید بدانید دوست مناسب ممکن است لزوماً تمام معیارها را نداشته باشد اما در دایرة 
دوستان قابل اعتماد شما قرار گیرد. با این همه به محض اینکه محدودیت های فردی او 
را فهمیدید، احتماالً آسیب کمتری خواهید دید. اگر فهرست نکات منفی او بر فهرست 
نکات مثبتش سنگینی نماید، ممکن است تصمیم بگیرید که این دوستی واقعاً ارزش 
ادامه دادن ندارد. شما می توانید چند روزی دربارة این تصمیم بیندیشید به طوری که در 

بحبوحۀ خشم، یک تصمیم هیجانی نگیرید. 

البته به یاد داشته باشید که:
یک دوستی مخرب، هرگز بهتر از نداشتن دوست نیست.

آیا تا به حال احساس کرده اید در یک رابطۀ دوستانه مجبور به انجام کاری خالف 
میلتان شده اید؟ آیا دوستتان با استفاده از حربه ای شما را مجبور به پذیرش 

مسئله ای کرده است؟ آن موقعیت را  برای خود مرور کنید.
برای اینکه یک فرد تحت تأثیر چنین خواسته ای قرار نگیرد چه توصیه هایی به او 

دارید؟

فعالیت کالسی
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حفظ دوستان خوب درس 18

به دست آوردن یک دوست خوب دشوار است ولی از دست دادن او بسیار دشوارتر. دوست 
خوبی که ناگهان به شما بی توجهی می کند یا از کلمات آزاردهنده ای در ارتباط با شما 

استفاده می کند، می تواند باعث ناراحتی و سردرگمی شما شود. 
یافتن دوست خوب، یک طرف ماجرا و حفظ و نگه داری او طرف دیگر ماجراست. دوستی 
مانند گیاهی است که شما با کاشتن بذر آن، حیاتش را آغاز نموده اید اما اگر فراموش 
کنید به آن آب دهید و یا خاکش را تعویض نمایید در ابتدا رشدش متوقف شده و پس 
از آن از دست خواهد رفت. بنابراین، دوستی برای ادامه پیدا کردن به مهارت هایی نیاز 

 طوالنی ترین دوستی شما از چه زمانی شروع شده و تا کجا ادامه یافته است؟ 
نقش شما در ادامه داشتن این رابطه چه بوده است؟

  وقتی در یک رابطۀ صمیمانه با دوستانتان به مشکل بر می خورید انتخاب شما برای 
مواجهه با آن مشکل چیست؟

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید

امام علی 
می فرمایند:

 »  ناتوان ترین 

مردم کسی 

است که در 

دوست یابی 

ناتوان باشد و 

از او ناتوان تر 

کسی است که 

دوستان خود 

را از دست 

بدهد.«

نهج البالغه، 
حکمت 12
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دارد. چرا که بروز اختالف نظر و مشکل در هر رابطۀ صمیمانه ای بدیهی و قابل پیش بینی 
است. همدلی و نیک خواهی می تواند به حفظ دوستی کمک کند. اینکه بتوانیم دوست 
خود را درک کنیم و به این موضوع توجه داشته باشیم که کارها و اعمالمان بر دوستانمان 

و روابطی که با آنها داریم مؤثر واقع می شوند، سبب تقویت و تداوم دوستی می شود.

برای حفظ دوستی خود الزم است به موارد زیر توجه نمایید:

  افراد با هم تفاوت دارند:  با همۀ افراد نمي توان به یک گونه حرف زد یا ارتباط برقرار 
ویژگي هاي  شناخت  است  یعني  مخاطب شناسي  ارتباط،   برای  گام  مهم ترین  کرد. 
شخصیتي دیگران و رفتار متناسب با آنها. برای مثال اگر دوستتان روحیۀ حساسی دارد 
و یا از شوخی کردن در میان دیگران رنجیده می شود از انجام این کار خودداری کنید. 

موضوع را نه از دید خودتان بلکه از دید او و با توجه به احساسات او ببینید.

  روحیۀ هر فردي در رفتار او تأثیرگذار است: افراد در وضعیت هاي روحي متفاوت، 
رفتارهاي مختلفي دارند.

کدام یک از گفته های زیر می تواند در حفظ دوستی به شما کمک کند؟ اگر گفتۀ 
دیگری را می شناسید و آن را تجربه کرده اید به موارد زیر اضافه نمایید.

 افراد با هم تفاوت دارند. 
 دوستان همیشه می دانند دوستشان چه می اندیشد. 

 روحّیۀ هر فردي در رفتار او تأثیرگذار است. 
 دوستان همواره در دسترس هستند. 

 نگرش و دنیاي هر فردي با دیگری متفاوت است. 
 در روابط صمیمانه می توان بردـ  برد آفرید. 

 شخصیت هر فرد از رفتار او جداست. 
 در روابط صمیمانۀ واقعی هیچ اختالفی پیش نمی آید. 

سایر موارد: 

فعالیت کالسی
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مثاًل آیا وقتي خسته هستیم سؤال طرف مقابل را همان گونه پاسخ مي دهیم که شاد و 
بانشاط هستیم؟

توجه به حاالت روحی دوستان کمک می کند تا از ایجاد سوءتفاهم های بیهوده جلوگیری 
به عمل آید. الزم است به احساسات دوستانتان توجه کنید و هنگام گفت وگو، درخواست 

کردن یا پیشنهاد دادن آنها را در نظر بگیرید.

  نگرش و دنیاي هر فردي متفاوت است: برخورد غیرمنطقي وجود ندارد. هرکس 
براساس منطق خود رفتار مي کند؛  چون هرکس دنیا را از دید خود درک مي کند. 
بنابراین بهتر است به نوع نگاه متفاوت دوستان خود احترام بگذاریم. براي حفظ دوستی، 
با دنیا و نگرش دوستان خود مقابله نکنیم بلکه نخست دنیاي آنها را بپذیریم، به دنیاي 
آنها پا بگذاریم و بعد او را به دنیاي خود دعوت کنیم. در صورتی که نظرات متفاوت او به 
دیگران آسیب وارد نکند یا خودش را در معرض آسیب قرار ندهد، می تواند ما را به دنیای 
تازه رهنمون سازد. دیگران را همان گونه که هستند بپذیریم و سعي نکنیم آنها را در قالب 

انتظار و خواستۀ خود شکل دهیم.

  باور اینکه هم من خوبم، هم شما خوبید: توماس هریس در کتاب »  وضعیت آخر«، در 
نگاه اولیه به ارتباط فرد با دیگران، چهار وضعیت را مطرح مي کند:

1   من خوبم، تو خوب نیستي: باور این وضعیت موجب خودبزرگ بیني شده و 
مانع ارتباط است.

2   من خوب نیستم، تو هم خوب نیستي: باور این وضعیت، موجب احساس 
مقابله،  تالقي و دعوا مي شود و مانع ارتباط است.

3   من خوب نیستم، تو خوب هستي: باور این وضعیت موجب احساس حقارت 
و کوچکي شده و مانع ارتباط است.

4   من خوبم، شما هم خوبید: تنها، باوِر این وضعیت است که مي تواند موجب 
حفظ دوستی با دیگران  گردد.
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  همیشه »بُرد ـ بُرد« بیافرینیم: اگر بپذیریم همۀ انسان ها در حال تغییر و تحول 
هستند، مي بینیم براي حفظ دوستی بهتر است قصد و نیت هایمان را خیر کرده و به 

سویي حرکت کنیم که دو طرف برنده باشند. 
در برقراري ارتباط با دیگران به روشي عمل کنیم که هر دو نفر برنده باشیم، هیچ 
بازنده اي نداشته باشیم و هر دو طرف از حضور یکدیگر و بودن در رابطۀ دوستانه احساس 

رضایت و خشنودی داشته باشیم.

  شخصیت افراد را از رفتارشان جدا کنیم: اگر شرایطی پیش آمد که رفتار دوستمان براي 
ما قابل قبول نبود، براي حفظ دوستی بهتر است فقط همان رفتار ناپسند او را زیر سؤال 
ببریم نه کل شخصیت او را.  به کسي که خطایي کرده نگوییم تو تنبل، کودن، بي عرضه و... 

هستي، چرا که این عمل، ما را از برقراري ارتباط جهت انتقال پیام اصلي باز مي دارد.
امام علی  در این مورد فرموده اند:

» اُنُْظْر اِلی ما قاَل َو ال تَْنُظْر اِلی َمْن قاَل. به آنچه گفته می شود نگاه کن نه به شخص گوینده«.
غررالحکم، ج 1، ص 355

  خوب گوش دهیم: در برقراري ارتباط مؤثر و حفظ دوستی، خوب گوش کردن به 
حرف هاي طرف مقابل  عالوه بر اینکه یک مهارت است، یک هنر نیز می باشد. وقتي کسي 
با ما حرف می زند باید سعي کنیم به چشم هایش نگاه کنیم و احساسات بیان شدة او را 
درک کرده و با حرکات چشم، ابرو و... به او نشان دهیم که مشتاقانه به سخنان او گوش 
ً  بپرهیزیم؛ چون اینها همه  مي دهیم. از تحقیر کردن، قضاوت کردن و دستور دادن اکیدا

از سدها و موانع ارتباطي به شمار مي آیند.

  ارتباط خود را با کلمۀ »من« شروع کنیم: اگر در ارتباط با دیگران مسئله ای پیش آمده 
است ابتدا مشخص کنیم چه کسي بیش از دیگران ناراحت شده و آن گاه پیام را با کلمۀ 
»من« و بدون مقصر دانستن یا سرزنش دیگران بیان کنیم مثاًل: »من امروز خسته ام 

وگرنه شوخی های تو مثل همیشه بامزه است.«

در صورتی که در رابطه با دوست خود با مشکلی مواجه شوید و یا اختالف نظری 
پیش آید چه می کنید؟ دوستی خود را پایان می دهید یا راه دیگری در پیش 

می گیرید؟ چگونه؟

فعالیت در 
منزل
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  مدیریت هیجان: با تمام تالشی که برای حفظ یک رابطۀ صمیمانه به خرج می دهید 
ممکن است گاه آن قدر ناراحت و احساساتی شوید که هیجانات شما غیرقابل کنترل 
شود. ممکن است احساس کنید رفتاری ناعادالنه را از دوست خود دیده اید و آن قدر شما 
را به چالش کشانده است که نمی توانید از آن عبور کنید. در چنین شرایطی، مدیریت 

هیجان مهم ترین ابزاری است که در دست دارید. 
نخست به خود کمی زمان بدهید و کار آرام کنندة دیگری انجام بدهید. بیست دقیقه 
به طور طبیعی حداقل زمانی است که ما نیاز داریم تا از فشارهای روانی بیرون بیاییم. 
ممکن است بخواهید مجله ای بخوانید، تلویزیون تماشا کنید یا برای پیاده روی بیرون 
بروید. اما هر کاری که می کنید بکوشید به موضوعات دیگری به جز موضوع درگیری 
بیندیشید. روی این فکر که به خشم آمدن حق شما بود یا قربانِی بی گناهی هستید، 
تمرکز پیدا نکنید. چنین کاری ضد آرامش است. زمانی که کمی آرام شدید، بازگردید و 

دربارة مسئله با هم صحبت کنید. 

  ممنوعیت عیب جویی، مهم ترین قانون گفت و گو: عیب جویی با گله کردن متفاوت 
است. گله روی مسئلۀ خاصی تمرکز پیدا می کند ولی عیب جویی بیشتر عمومی و 
داوری کننده است و اغلب شامل عباراتی مانند »تو همیشه ...« یا »تو هرگز...« می شود. 
در عیب جویی به شخصیت طرف مقابل حمله می شود، برچسب های منفی زده می شود 

و اغلب همراه با سرزنش کردن است. 
»تو گفتی این کتاب رو برام میاری ولی نیاوردی«؛ این یک گله است. »تو هرچی ازت 

می خوام رو فراموش می کنی، تو خیلی بدقولی«؛ این یک عیب جویی است.
گاهی گفتن و شنیدن گله سخت است ولی معموالً به دردسرش می ارزد، زیرا کمک 
می کند دوستان، یکدیگر را بیشتر بشناسند و مسائل را حل کنند. اما عیب جویی عکس 
این است؛ به احساسات دیگران لطمه وارد می کند و به تنش روزافزون، کینه و حالت 

دفاعی در روابط می انجامد. 
در روابط دوستانه، برای غلبه بر سوءتفاهم ها با چالش هایی مواجه هستیم. بخشش و 
گذشت، روش ارزشمندی برای خاتمه دادن به چرخۀ بی پایان سوءتفاهم ها یا توقف قبل 
از شروع آنهاست. در نظر بگیرید مثاًل دوست نزدیکتان شما را به میهمانی خود دعوت 
نکرده باشد. شما می توانید به او بگویید: » از اینکه مرا به میهمانی ات دعوت نکردی 
ناراحت شدم، ولی آن قدر دوستی با تو برایم ارزشمند است که می توانم آن را نادیده 
بگیرم«. دوست شما ممکن است به اشتباهش پی ببرد و عذرخواهی کند و یا اینکه شما 
توضیح علتی را که از آن بی اطالع هستید، پیدا کنید. حتی اگر این اتفاق نیفتد شما 
می توانید از چرخۀ معیوب افکار آزاردهنده رهایی یابید و برای ادامۀ مسیر زندگی تان 

آزاد باشید.
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برای حفظ یک رابطۀ دوستانه تا کجا باید پیش رفت؟

 

ارتباطات دوستانه می تواند به تقویت مهارت های ارتباطی کمک کند. تعامل با دوستان سبب 
می شـود  افراد  احسـاس تعلق به گروه را تجربه نمایند که خود از پیش نیازهای اساسی برای 
ورود به جامعه اسـت. ارتباط با دوسـتان زمینۀ یادگیری مهارت های دوستی، روابط عمیق و 
صمیمانه و تجربۀ اسـتقالل بیشتر را فراهم می سازد. بحث با دوستان سبب می شود فرصت 

یادگیری تعامالت سازنده را به دست آورید. 
اما عالوه بر این تأثیرات مثبت، ارتباط با همساالن و دوستان اگر به درستی مدیریت نشود، 
می تواند تأثیرات منفی ای نیز به همراه داشته باشد. داشتن دوست آن قدر حس خوبی است 
که گاهی اوقات سبب می شود تا یک رابطۀ ناسالم را تحمل کنیم که آغاز لطمه های جدی 

نیز می تواند از همین نقطه باشد. 

بررسی تأثیر همساالن درس 19

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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تمایل به »   محبوب بودن و پذیرفته شدن« یک ویژگی طبیعی و انسانی است. اما گاه این 
میل از حالت طبیعی خود فراتر می رود و تأیید شدن از طرف دوستان تبدیل به یک نیاز و 
ضرورت زندگی می گردد به گونه ای که فرد بدون آن احساس می کند قادر به ادامۀ زندگی و 
داشتن احساس پذیرش نسبت به خویشتن نیست. در این حالت ممکن است برای به دست 
آوردن تأیید دیگران خود را تحت فشار قرار دهید؛ اما برای دستیابی به یک هدف ناممکن 
اصرار می ورزید؛ زیرا خشنود نگه داشتن همۀ دوستان همیشه ممکن نیست و اگر هم ممکن 
باشد به قیمت چشم پوشی از خود و ارزش های شخصی به دست خواهد آمد و این کاری 

 برای حفظ روابط صمیمانۀ خود با دوستانتان کدام یک از موارد زیر را تجربه 
کرده اید؟ اگر مورد دیگری وجود داشته است می توانید آن را اضافه کنید.

 دروغ گفتن به والدین 
 صرف نظر نمودن از عالیق شخصی 

 پشتیبانی و حمایت در شرایط سخت 
 تأمل در رابطه با چگونه خوشحال کردن افراد صمیمی 

 فرار از مدرسه      وفاداری و صداقت 
 دست کشیدن از ارزش های شخصی    رفتن به مکان آسیب زا 

 دادن هدایای گران بها     ازخودگذشتگی 
 کشیدن سیگار      مورد تمسخر واقع شدن  

سایر موارد: 

 به مواردی که انتخاب کرده اید دقت کنید. کدام یک از آنها درست و کدام یک 
نادرست بوده است؟ هر کدام را به چه دلیلی انتخاب کرده بودید؟ در این مورد با 

دوستانتان گفت وگو کنید.

فعالیت کالسی
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نیست که تداوم آن به مصلحت شما باشد و یا شما را خوشحال سازد. از سوی دیگر، انجام این 
کار باعث می شود دوستانتان به تدریج احترام کمتری برای شما قائل شوند. دیدن انسانی که 
دائماً سعی در راضی نگاه داشتن دیگران دارد، همیشه با همه چیز موافق است و از خود نظر 
شخصی ندارد، برای هیچ کس خوشایند نیست. این بدان معناست که شما گوهر گران بهای 

خود را به بهای اندکی فروخته اید و نتوانسته اید عزت نفس خود را حفظ نمایید.

هرگاه در یک رابطۀ دوستی آنچه را که متعلق به شما، ارزش ها و باورهایتان باشد، پنهان 
کرده و یا عکس آن عمل کنید، در چنین شرایطی نگران طرز تفکر دیگران در رابطه با 

خود هستید و به این موضوع فکر می کنید که نکند آنها را از دست بدهید. 

تصور کنید امروز قرار است با دوستانتان برای تفریح به بیرون بروید. نوع تفریح 
و محل آن را چه کسی تعیین می کند؟ شما در انتخاب آن چه نقشی دارید؟ اگر 
انتخاب آنها به گونه ای باشد که با معیارهای شخصی و خانوادگی  شما همخوانی 

نداشته باشد چه می کنید؟ آیا می توانید مخالفت خود را ابراز کنید؟

فعالیت در 
منزل
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برای فهمیدن بهتر این موضوع، به نمونه های زیر دقت کنید:
1 در عین اینکه با تصمیم یا انتخابی مخالف هستید اما با آن موافقت می کنید.

2 جمالتی را برای خوشایند دیگران بیان می کنید که اعتقادی به آن ندارید.
3 تعریف و تمجیدی را از روی تظاهر و برای خوشایند دیگری بیان می کنید.

4 نظر دیگران را مبنای سلیقۀ خود قرار می دهید و ... .

واقعیت آن است که در چنین شرایطی شما برخالف مسیر و یا ارزش های خود حرکت 
می کنید تا دیگران را از خود راضی سازید و تأیید آنها را برای خود به دست آورید.

در این حالت، احساس ارزشمندی شما وابسته به این است که همواره مورد پذیرش دیگران 
باشید، طرد نشوید و برایتان به هر قیمتی احترام قائل شوند. گویی شیشۀ شادی و ارزشمند 

بودن شما در دست دوستانتان است و آنان هر زمان که بخواهند می توانند آن را بشکنند.
اما نکته در اینجاست که انسان ها عقاید و انتظارات مختلفی دارند و هرگز نمی توان 
مقبول همه بود. یعنی هرچقدر هم تالش کنید تا دوستانتان را راضی نگه دارید باز هم 

ممکن است موفق نشوید.
برای جبران این نقیصۀ شخصی و مخالفت با نیاز تأیید طلبی تان می توانید اقدامات مفیدی 

داشته باشید از جمله:
1 شروع به کشف  عقاید منحصر به فرد تان  کنید.

2  در میهمانی ها و جمع  هایی که نگران نظر دیگران در رابطه با خود هستید، 
نظرتان را عنوان کنید.

3  مقابل این درخواست که نظر دیگران را در رابطه با خود جویا شوید، مقاومت 
نمایید.

4  چنانچه نسبت به ظاهر خود وسواس دارید زمان هایی را بدون مرتب کردن 
موها و یا برتن کردن لباس زیبا از منزل خارج شوید.

5  زمانی که کسی از شما درخواستی می کند پیش از موافقت با آن از خود 
بپرسید: »آیا من واقعاً با انجام این کار موافقم و یا از این می ترسم که مبادا 

مورد عدم پذیرش و طردشدن  قرار گیرم؟«

نیازمند پذیرش دیگران نبودن به معنای خودخواهی و خودمحوری و بی توجهی به 
دیگران نیست، بلکه پذیرش خویشتن را آسان تر می نماید، شما را از اسارت نظرات 
دیگران آزاد می سازد و اعتماد به نفس شما را باال می برد. در این صورت، پذیرش و تأیید 
دیگران همچنان برای شما خوشایند است اما اگر آن را دریافت نکنید تنها احساس 

ناکامی مختصری می کنید و نه احساس استیصال و درماندگی. 
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تعقــِل  و  تأمـل  بــــدون  پذیــرش 
درخواســت های دیگـــران عــالوه بر 
دردسرهای  می تواند  بودن،  ناخوشایند 
فراوان و پیامدهای خطرناکی به همراه 
داشته باشد. بسیاری از افراد به این دلیل 
که قادر نبوده اند در مقابل درخواست های 
نامعقول دوستان خود ایستادگی کنند 
که  گذاشته اند  مسیرهایی  در  قدم 

بازگشت از آن، کار ساده ای نبوده است.

به عنوان مثال دانش آموزی می گوید »من گاهی که با دوستانم هستم مواد مخدر مصرف 
مي کنم چون دوستانم این کار را مي کنند. آنها مرا به این کار مجبور نمي کنند ولي چون 
مي خواهم نشان دهم که من هم از خودشان هستم، این کار را مي کنم. اگر با آنها همراهی 

نکنم فکر نمي کنم آنها مرا کنار بگذارند، ولي از این بابت زیاد هم مطمئن نیستم.«
همان طور که مالحظه می کنید این دانش آموز از یک سو دربارة اعتیاد به مواد مخدر 
نگران است و از سوی دیگر مي ترسد از طرف دوستانش کنار گذاشته شود و نیاز دارد 

تصمیم درستی بگیرد.

آیا در بین اطرافیان و دوستان خود کسی را می شناسید که به هر قیمتی در پی 
تأیید و پذیرش دیگران نباشد؟ وقتی با خواستۀ نامناسبی از سوی دوستانش و 
حتی شما مواجه می شود چگونه برخورد می کند؟ آیا می توانید او را با یکی دیگر 
از دوستانتان که برای تأیید سایرین، به درخواست نامناسب دیگران پاسخ مثبت 

می دهد مقایسه کنید؟ شما کدام یک را بیشتر می پسندید؟

فعالیت در 
منزل

فرض کنید از طرف یکی از دوستانتان با پیشنهاد مصرف سیگار، قلیان و یا دیگر 
مواد مخدر روبه رو می شوید؟ چه افکاری به ذهنتان می رسد؟ چه پاسخی می دهید؟

فعالیت کالسی
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گاهي اوقات فقط گفتن » نه« کافي نیست. ممکن است دوستان تالش  کنند تا فرد را 
متقاعد کنند که اشتباه مي کند و یک بار امتحان کردن، موضوع مهم و خطرناکي نیست. 
مشکل است اما باید سعی کرد که از انجام آن خواستۀ نادرست دوری کرد و تحت تأثیر 

دوستان قرار نگرفت.
اگر شما در چنین شرایطی قرار گرفتید بهتر است با شیوة خودتان به آنها » نه« بگویید. 
مطمئناً این » نه گفتن« مؤثرتر خواهد بود. بنابراین، هرگاه چیزي مي گویید، محکم تر و 
قاطع تر بگویید و اعتماد به نفس بیشتري داشته باشید. هیچ کس نمي تواند شما را مجبور 
کند احساس زیردست بودن کنید، مگر آنکه خودتان بخواهید. دربارة اینکه بقیۀ دوستان 

دربارة شما چگونه فکر مي کنند، ذهنتان را مشغول نسازید و خود را سرزنش نکنید.
گاهی اوقات درخواستی که دوستتان از شما دارد به گونه ای است که نباید به صورت یک 
راز باقی بماند بلکه باید دربارة آن صحبت کرد. فاش کردن قضیه به این معنا نیست که 
شما لزوماً به پلیس یا معلم مدرسه خبر دهید، بلکه به این معناست که شخص مورد 
اعتماد دیگري را پیدا کنید که بتواند در حل مشکل دوستتان به شما کمک کند. یک 
خواهر یا برادر بزرگ تر، یک خویشاوند قابل اعتماد و حتي یکي از والدین دوستانتان 

مي تواند مشکل دوست شما را درک کرده و ببینند چه کمک هایي از دستش برمي آید.

شدید  متوجه  که  زمان  هر  دارند.  مشخصی  کارکردهای  دوستانه  روابط  به طورکلی 
رابطه ای موجب آرامش روحی و امنیت روانی شما نشده و فرصتی برای یادگیری، همدلی 
و همکاری و هماهنگی در آن دیده نمی شود الزم است از سرمایه گذاری عاطفی بیشتر در 
آن اجتناب نمایید و روابطی را جست وجو کنید که دارای ویژگی های یک رابطۀ دوستانۀ 

حقیقی باشند.

یکی از بهترین روابط صمیمانۀ خود را در نظر بگیرید. با توجه به مواردی که در 
درس های قبل مطرح شد؛ دوست صمیمی شما چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟

فعالیت در 
منزل

به نظر شما فرق روابط دوستانه با روابطی که فقط شبیه روابط دوستانه هستند 
چیست؟ چگونه می توان با تشخیص روابط شبه دوستانه از سرمایه گذاری عاطفی 
در حساب بانکی هیجانی خودداری کرد و در ازای آن عواطف خود را در حساب 

صحیحی سرمایه گذاری نمود؟

فعالیت کالسی
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2ـ درک و تحلیل 
رابطه با خود، مفهوم 

دوستان خوب و 
حفظ آنان

 بررسی  و تحلیل 
ویژگی های شخصی در 
تجربه حس صمیمیت، 

بروز صمیمیت در 
ارتباط با خود

 تعیین راهکارهایی 
برای تغییر میراث 
عاطفی ناخوشایند 

 تجزیه و تحلیل 
ارتباط خویشاوندی و 
ردپای آن در مفهوم 
صمیمیت و انتظارات 

صمیما   نه 

 تجزیه و تحلیل 
تجربۀ فردی از دوست 
خوب و راهکارهای 

حفظ آن

باالتر از 
حد انتظار

تحلیل ریشه های 
خانوادگی در الگوی 
رفتاری فردی برای 
ایجاد، حفظ و قطع 

رابطۀ صمیمانه

3

در حد 
انتظار

تفکیک و تشریح 
انتظارات نامناسب 
در ارتباط صمیمانه 

و انتظارات قابل 
احترام و ارائه مثال 
برای استفاده از 
الگوهای متفاوت 

ارتباط صمیمانه در 
بین افراد

2

پایین تر از 
حد انتظار

بیان تفاوت بین 
دوستان خوب و 
دوستان غیرخوب

۱

نمرة مستمر از 5:

نمرة شایستگي پودمان:

نمرة پودمان از 2۰:
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مراقبت و پرهیز
پودمان 4

درس 25 | شناسایی و واکنش به خشونت و آزار

درس 22 | تشخیص ارزشمندی خود

درس 20 | تفسیرآفرینش زن و مرد

درس 26 | تشخیص و کنترل بی بند و باری

درس 23 | شناخت و کنترل رفتارهای جنسی

درس 21 | واکاوی تجربۀ شیفتگی

درس 24 | کاربرد اصل پرهیز

در این پودمان، شایستگی های زیر فرا گرفته می شود:
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تفسیر آفرینش زن و مرد درس 20

خداوند همان گونه که خود می فرماید مرد و زن را از نفسی واحد خلق کرد و این از 
برتری های تفکر ماست که مرد و زن را در جوهرۀ انسانی یکی می دانیم برخالف برخی 
ادیان و باورها که زن را پدید آمده از دندۀ چپ مرد می دانند و او را از این طریق در نگاهی 
فروتر قرار می دهند. همچنین مرد و زن در عین نفس واحد بودن و یکی بودن در جوهرۀ 
انسانی، با هم تفاوت هایی دارند که اگر این تفاوت ها نبود نوع بشر بر یک گونه خلق می شد 
و نه دو گونۀ زن و مرد. اما درک این واقعیت که منشأ این تفاوت ها چیست و چه تأثیری 

بر زندگی انسان ها دارد امری بسیار مهم و جدی است. 

حقیقت آن است که آنچه در مفهوم تفاوت بین مرد و زن باید مورد توجه قرار بگیرد 
ریشه در برخی نقش  ها و مسئولیت های متفاوت آنان دارد. به عنوان مثال خداوند بدن 
زن را طوری خلق نموده است که برای بارداری و وضع حمل، شیر دادن و تغذیۀ فرزند 
چه در دوران جنینی و چه در دو سال اول زندگی مهیا باشد. این امر باعث می شود 
که همیشه وقتی مادر غذایی می پزد و آن را با مهربانی برای اهالی خانواده می آورد 
احساس خوشایندی دربین همه جاری می شود. چرا که این احساس خوشایند، ریشه 
در تجربه های دوران کودکی دارد که در ذهن افراد نقش بسته است. همچنین زمانی که 
مرد می تواند از افراد خانواده حمایت کند و در شرایط مختلف پشتیبان آنها باشد، همگی 

یَا أَیَُّها النَّاُس 

اتَُّقواْ َربَّكُُم 

الَِّذی َخلََقكُم 

ِمن نَْفٍس 

َواِحَدٍة .

ای مردم از 
خداوندی كه شام 
را از نفس و ریشۀ 
یگانه  ای آفرید، 
پروا كنید.

سورۀ نساء، آیۀ 1

از نگاه شما مرد و زن چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند؟ کدام یک از این 
تفاوت ها و یا شباهت ها در طول زمان تغییر کرده است؟ چرا؟ آیا تـاکنون 

اندیشیده اید
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یادآور خاطراتی است که به پدر باز می گردد. زیرا آن زمانی که مادر به کودک شیر می داد 
و از او نگهداری می کرد وظیفۀ حمایت و همراهی را پدر برعهده گرفته بود. 

بسیاری از موارد هم ممکن است به عنوان تفاوت بین زن و مرد بیان شوند که بیش از 
آنکه ریشه در نظام خلقت داشته باشند به مبانی فرهنگی و اجتماعی جوامع مربوط 
هستند و چنین تفاوت هایی غالباً در طول تاریخ و در بافت های فرهنگی متفاوت تغییر 
می کنند. بدیهی است که در این درس منظور ما از تفاوت بین زن و مرد، تفاوت هایی 
نیست که ریشۀ فرهنگی و اجتماعی دارند بلکه تفاوت هایی است که بر آن اساس، انسان 
بر دو نوع زن و مرد خلق شده است تا هرکدام برخی از وظایف و مسئولیت های متفاوت 
 را برعهده بگیرند و به نظر می  رسد مسیر رشد هیچ گاه مردانه یا زنانه تعریف نشده

است.
شاید برای درک بهتر این تفاوت ها و شباهت ها بین مردان و زنان بتوان به تفاوت  های 
درخت کاج و درخت سرو و در عین حال شباهت  های آنها اندیشید. شما می دانید اگر 
کسی هر دو را یکی بخواند سخت در اشتباه است؛ اما آنها آنقدر به هم شبیه هستند که 
گاه مردم برای هر دو از یک اسم مشترک، آن هم »کاج« استفاده می کنند. هر دو درخت، 
سوزنی برگ و همیشه سبز هستند و در شهرها و پارک های شهری و در ارتفاعات استفادۀ 
زیادی دارند؛ ولی یک متخصص به خوبی می داند که درخت کاج قامتی بلند و تنه  ای 
قهوه ای با شیارهای طولی و برگ  های سوزنی بلند و جدا از هم دارد. ولی درخت سرو 
تنه  ای کامالً سبز و پوشیده از برگ  های سوزنی ریز به هم چسبیده )مرکب( دارد. زن و 
مرد هم در عالم هستی بر همین اساس مشابه و در عین حال متفاوت هستند که در یک 

نظام حکیمانه خلق شده اند. 
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در این نظام مدبرانه برای حفظ حیات و بقای نسل و آرامش و رشد انسان، خداوند در 
قانون خلقت، مرد و زن را طالب و عالقه مند به یکدیگر آفرید. اما عالقۀ بین زن و مرد 
از عالقه ای که آنها به اشیا دارند، بسیار متفاوت  تر است. زیرا انسان، اشیا را برای خود 
می خواهد و به چشم ابزاری به آنها نگاه می کند که به وسیلۀ آن ها، نیازهای خود را تأمین و 
زمینۀ آسایش خود را فراهم می  سازد. حال آنکه ارتباط زن و مرد با یکدیگر نوعی ارتباط 

انسانی است که در آن، آرامش طرف مقابل مورد توجه قرار می  گیرد.
بر این اساس، خداوند بر مبنای خلقت مرد و زن رابطه ای را پی ریزی کرد که اساس آن، 
آرامش و موّدت و رحمت است و این موّدت و رحمت آن قدر ارزشمند و عظیم است که 
خداوند از آن به عنوان نشانه ای برای اهل تفکر یاد می کند. اما در نگاه ابزاری به انسان که 
در دنیای مدرن شیوع پیدا کرده است، گویی زن و مرد تنها برای رفع غریزۀ جنسی باید 
در کنار هم قرار بگیرند و این همه، باعث بروز بسیاری از چالش ها و آسیب ها در ایجاد 

روابط عاطفی مبتنی بر کرامت و ارزش  های انسانی شده است. 

»َوِمْن آيَاتِِه 

أَْن َخلََق لَكُْم 

ِمْن أَنُْفِسكُْم 

أَْزَواجاً 

لَِتْسكُُنوا إِلَْيَها 

َوَجَعَل بَْيَنكُْم 

ًة َو َرْحَمًة  َمَودَّ

إِنَّ ىِف َذالَِک 

الَیَاٍت لَِّقْوٍم 

یََتَفکَّرون«

و از نشانه  هاى او 
اينكه از ]نوع[ 
خودتان همرساىن 
براى شام آفريد 
تا بدانها آرام 
گرييد و ميانتان 
دوستى و رحمت 
نهاد. آرى در 
اين ]نعمت[ 
براى مردمى كه 
مى  انديشند 
قطعاً نشانه  هايى 
است.

سورۀ روم، آیۀ 31
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 شـیفتگی چیسـت؟ و از روی چـه 
عالمت  هایی می توان آن را تشخیص 

داد؟

 از نظر شـما، »شـیفتگی« حالتی گذراسـت یا دائمی؟ برای نظر خود دلیل و مثال 
بیاورید.

واکاوی تجربۀ شیفتگی درس 21

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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معموالً آنچه از تعریف شیفتگی در ذهن افراد می آید نوعی تجربۀ هیجانی است که وقتی 
رخ می دهد فرد فقط به دیگری فکر مي کند. موقع خواب،  وقت بیداری و در هر زمان 
دیگری اولین کسي که در نظرش ظاهر مي شود اوست و برای فرد شیفته آرزویی جز با 
او بودن مهم به نظر نمی رسد. این تجربه می تواند گاه همان شیفتگی یا شیدایی تلقی 
شود و دو نفر ماجرا را چنان به خود درگیر کند که جز به با هم بودن و ازدواج فکر نکنند. 
اگرچه احساس جذب به فردی از جنس مخالف، یکی از زیبایی های زندگی است و رابطۀ 
مبتنی بر جذب و شیفتگی گاه می تواند آغازگر ازدواج و یک رابطۀ پایدار هم باشد، اما 
مشاهده گران مجّرب )مشاوران، روان شناسان، روحانیون و...( تأکید می کنند که این 
شیفتگی به تنهایی برای ازدواج و آمادگی ورود به زندگی مشترک کافی نیست. همسران 

برای ساختن یک زندگی مشترک به چیزی بیش از شیفتگی نیاز دارند. 
برجستگی ازدواج در مسئولیت و تعهدپذیری است و لزوماً جذاب  ترین افراد، مسئولیت پذیر 
و متعهد به ازدواج نیستند. آنچه در تمام این بخش  دربارۀ آن سخن خواهیم گفت این است 
که بدانیم جذابیت و شیفتگی هرچند مهم است اما به تنهایی نمی تواند مالک انتخاب شما 
باشد. این سخن همان چیزی است که به دفعات زیاد در سخن همساالن شما دیده شده که 
در فصل آینده به طور کامل تری آن ها را مرور خواهیم کرد. به همین دلیل است که مراقبت و 
پرهیز به کمک شما می آید تا در ورطه ای گرفتار نشوید که قدرت تفکر و تصمیم گیری به 
دلیل جوشش عواطف و احساسات از شما گرفته شود. زیرا یکي از نخستین اتفاقاتي که بعد 

از شیفتگی رخ مي دهد، تغییر شدید در خودآگاهي انسان است. 
»محبوب«، معنایي خاص پیدا مي کند و به موجودي بدیع، منحصر به فرد و بسیار مهم 
بدل مي شود. کسي که شیفته می شود تمام وجود و توجهش را بر محبوبش متمرکز 
مي کند و این کار حتی می  تواند به تخریب برخی امور ارزشمند مانند کار، خانواده و 
دوستان منتهی شود. انساِن شیدا، محاسن جزئِي محبوب خود را بزرگ مي نمایاند و در 
مورد آنها مبالغه مي کند. اگر به او اصرار کنید، شاید از خصوصیاتي که در محبوب خود 
دوست ندارد، فهرستي به شما ارائه دهد. اما این مشاهدات خود را به حساب نمي آورد یا 
حتي خود را متقاعد مي کند که این ضعف ها نیز بسیار منحصر به فرد و جذاب  هستند. 
فرد شیفته، دلبستۀ ویژگي هاي مثبت محبوبش مي  شود و آشکارا واقعیت را نادیده 
مي گیرد. این احساس، مثل نگاه کردن به اشیا از پشت شیشه اي سرخ رنگ است و این 

وضعیت را »جلوۀ لنز رنگی« مي  نامند.
بسیاري از عاشقان دلباخته، براي جلب توجه محبوبشان نحوۀ لباس پوشیدن، رفتار و 
سلوک،  عادات و گاه حتي ارزش هایشان را نیز تغییر مي دهند. در پرتو این عشق، عالقه اي 
تازه به ورزشی خاص، مدل مویي جدید، سبک جدیدی از موسیقی و... رخ می  دهد. در 
این بین، نامالیمات و گرفتاري ها گاه بر شدت این شعله ها مي افزایند. این موانع باعث 
مي شوند که شخص واقعیت ها را دور بیندازد و صرفاً به برخی ویژگي هاي طرف مقابل که 

آن ها را فوق العاده می داند تمرکز کند. 
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جادوي شیفتگی تا چه هنگام دوام دارد؟
از آنجایی که شیفتگی، پرشور از راه مي رسد و می  تواند با تعهد و مسئولیت پذیری همراه 
نباشد،  ممکن است هنگام رویارویی با موانع و مشکالت به سرعت سرد شود. افالطون 
که این بُعد از وجود شیفتگی را مي شناخت،  مي  گوید: »شیفتگی ذاتاً نه موجودي فاني 
است و نه جاودانه. گاهي ظرف یک روز به طور ناگهانی به زندگي وارد مي  شود و سپس 

مي میرد...«. شیفتگی،  گریزپا و متغیر است و بي فروغ شدن آن دور از انتظار نیست.
گروهي عصب شناس هم اخیراً اظهار داشته اند که شیفتگی معموالً بین دوازده تا هجده 
ماه دوام مي آورد و طول مدت دوام آن بسته به نوع شخصیت هاي درگیر به شدت متغیر 
است. به این معنی کساني که درگیر شیفتگی شده اند، شیدایی  آنان فقط چند روز یا چند 
هفته دوام داشته و غالباً شعلۀ شیفتگی آنها با در افتادن در روال معمول زندگي روزمره 
خاموش مي شود. اگر عشق، آگاهانه و مبتنی بر معرفت باشد، نه هیجانی آغاز می شود و 

نه با موانع و مشکالت از دل بیرون می  رود. به قول حافظ:

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم            سرزنش  ها گر کند خار مغیالن غم  مخور

بر اساس همین عشق آگاهانه و 

عارفانه بود که رزمندگان دلیر و 

فداکار چه در صدر اسالم و چه در 

دوران هشت سالۀ دفاع مقدس 

به عهد و پیامن خود وفادار 

ماندند و همۀ موانع و مشکالت 

را همچون عسل مصّفا نوش  جان 

کردند و جان شیرین خود را بر 

کف گرفتند و با معشوق خود 

آگاهانه معامله منودند.
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مبانی طبیعی شیفتگی
شیفتگی، احساسی جهان شمول است که از منظر مبانی علمی در نتیجۀ عملکرد بعضی 
مواد شیمیایی و شبکه  های خاص در مغز پدید می  آید. دوپامین، نوراپی نفرین و سروتونین 
سه مادۀ شیمیایی دخیل در این حس هستند که مجموعۀ گسترده  ای از حاالت دخیل 
در شیفتگی را رقم می  زنند. مقادیر متفاوت این مواد شیمیایی می  تواند تأثیرات متفاوتی 
داشته باشد. این مواد در بخش  های مختلف مغز تأثیرات متفاوتی دارند. هر یک از آنها 
با سیستم  های جسمانی و مدارهای بسیاری در مغز هماهنگی می  یابد و واکنش  های 
زنجیره  ای مرکبی را درپی دارد. به عالوه، شیفتگی درجات و اَشکال گوناگونی نیز دارد ، 
از احساس وجد محض هنگام دوجانبه بودن احساس عشق تا احساس تهی بودن و یأس 
در حالتی که دست رد به سینۀ فرد شیدا می  خورد. بسته به نوع ارتباط، غلظت و ترکیب 

این مواد شیمیایی نیز تغییر می  کند. 
اما سطح این هورمون  ها همیشه در اندازه ای که سبب شکل گرفتن شیفتگی شده است، 
باقی نمی ماند و از این رو هیچ فردی نیست که بتواند برای همیشه در این حالت شبِه رؤیا 
باقی بماند. مغز به سطوح باالی مواد شیمیایی تولید شدۀ ناشی از شیفتگی عادت می کند 
و نیاز به دوزهای باالتر و باالتری برای رسیدن به همان حالت را دارد. این روند شبیه 
همان چیزی است که در اعتیاد به مواد مشاهده می شود. اگر در اثر شیفتگی »ازدواج« 
رخ دهد، مسئولیت  های متعدد بر آن امیال قدرتمند و ذهنیات روشن فشار می  آورد و 
ممکن است مواجه شدن با احساساتی همچون ترس از آینده و پذیرش مسئولیت  های 
متعدد زندگی، کسانی را که در ابتدا بسیار هم شیفته و پرهیجان به نظر می رسیدند، به 
جدایی سوق دهد. هنگامی که رابطه صرفاً بر اساس شیفتگی شکل گرفته باشد، چنانچه 
احساسات شدید کاهش یابند، آنها از آن تصویر کاملی که در زمان شیفتگی در فرد مقابل 
خود می دیده اند تعجب  کرده و این رویارویی با واقعیت ممکن است باعث شود احساس 
پشیمانی کنند. اغلب اوقات، برای این افراد، ورود به مرحلۀ پیوندِ عمیق تر و صمیمانه  تر 
دشوار است؛ مرحله  ای که در آن، رابطه از شیفتگی محض به نوعی رفاقت، صمیمیت و 

عشقی پایا همراه با تعدیل هیجان تغییر ماهیت می  دهد. 

آیا کسی را می  شناسید که تجربه  ای در رابطه با شیفتگی داشته باشد؟ با توجه به 
آنچه مشاهده کرده  اید و مطالبی که تاکنون آموخته  اید مزایا و معایب آن رابطه را 

بررسی کنید.

فعالیت در 
منزل
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عشق ثمربخش

همان طور که در درس قبل گفته شد »شیفتگی« گرایشی غیرعقالنی و تنها مبتنی 
بر احساسات است، اما »عشق ثمربخش« نه تنها یک حس آنی و یک شبه نیست بلکه 
محصول یک فرایند و جریانی پرورش یافته است. عشق ثمربخش دربردارندۀ محبت 
است ولی نه به حدی که جلوی آگاهی و عقل را بگیرد. عشق ثمربخش با چهار ویژگی 
اهمیت دادن، مسئولیت  پذیری، احترام و شناخت مشخص می شود. در عشق ثمربخش 
توجه و اهمیت دادن به محبوب وجود دارد. عاشق به احساسات، رشد و بالندگی و هرآنچه 
مربوط به محبوب خود است توجه دارد و بدان  ها اهمیت می  دهد و درعین حال، این 
توجه متعادل بوده و به صورتی نیست که فرد از خود و متعلقات خویش به طور کلی غفلت 
نماید. در این عشق هر دو نفر رشد می کنند و بهترین ویژگی  های شخصیتی خود را 
متجلی می  سازند. در عشق ثمربخش احساس مسئولیت دیده می شود. به عبارتی، عاشق 
کاری نمی  کند که محبوبش و آیندۀ او در معرض خطر قرار بگیرد و از انجام هر آنچه که 
ممکن است آسیبی در رابطه با محبوب درپی داشته باشد، اجتناب می  ورزد. عالوه بر 
این، او تا جای ممکن کارهایی را نیز انجام می  دهد که منجر به شکل  گیری آیندۀ بهتری 

برای محبوبش شود. 
منظور از احترام در عشق ثمربخش این است که خواسته  ها و تمایالت محبوب پذیرفته 
می شود. در این عشق، عاشق برای دستیابی به خواسته و آرزوهای خویش سعی در تغییر 
محبوب ندارد، بلکه او را همان گونه که هست می پذیرد و به او احترام می  گذارد. محبوب، 
تصویری خیالی نیست که واقعیات زندگی روزمره او را مخدوش سازد، بلکه انسانی است 

که با وجود کاستی  هایش مورد محبت قرار می  گیرد.
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افرادی که به مرحلۀ عمیق تری از صمیمیت یعنی ارتباط و پیوند نمی رسند، همچون 
بید های لرزان در باد یا اسباب بازی های کوکی و درخشان در داستان هستند. آنها توجه 
زیادی را برای ساعات کمی جلب می کنند اما به راحتی می  شکنند. آنها هیچ ریشه  ای 
ندارند و به این فرد و آن فرد جذب می  شوند اما هرگز نمی توانند عشق و صمیمیتی را 
که مبتنی بر اعتماد واقعی و همراه با تعهد است، ایجاد نمایند. این در حالی است که 
وقتی هر فردی در سنین پیری به دورۀ عمر خود می نگرد نیاز دارد تا رابطه ای عمیق و 
استوار را تجربه کرده باشد که حس امنیت، رحمت و مّودت را در وجودش تقویت کند. 
تجربۀ چنین عشق هایی در سنین باالتر، بر عزت نفس فرد و عالقۀ او به زندگی به صورت 

چشمگیری می افزاید.

برخی فکر می کنند تجربۀ شیفتگی آنقدر جذابیت دارد که می توان ضعف آن را در 
ناپایدار بودن و مدت کوتاهی که دارد، نادیده گرفت. شما چگونه فکر می کنید؟ از 

نگاه شما شیفتگی پس از پایان، چه چالش هایی را برای افراد به وجود می  آورد؟

فعالیت کالسی

عشق ثمربخش، حاصل شناخت است. این عنصر، مهم ترین عنصِر جداکنندۀ شیفتگی 
و عشق ثمربخش از یکدیگر است. در عشق ثمربخش طرفین سعی در شناخت یکدیگر 
دارند. آنان با هوشیاری و درطی مراحلی سعی می کنند دنیای درونی یکدیگر را کشف 
نمایند. کاستی های محبوب همانند نقاط مثبت وجودی او درک و شناخته می شود و 
این گونه نیست که مانند شیفتگی، بعد از فرو کاسته شدن، به یکباره با کاستی  های 
محبوب روبه رو شود. به این دلیل است که نقطه مقابل شیفتگی، »نفرت« است؛ حال 
آنکه عشق ثمربخش نقطۀ مقابلی ندارد و همدلی و همراهی با علم به کاستی  های 
یکدیگر و پذیرش کامل یکدیگر رخ می  دهد. همچنین در عشق ثمربخش هر دو طرف به 
واسطۀ مسئولیت  پذیری، سعی در فراهم نمودن بستری دارند که محبوب خود را به سوی 

شکل کامل  تری از حیات، هدایت و حمایت نمایند.



پودمان چهارم  |  مراقبت و پرهیز

153

تشخیص ارزشمندی خود درس 22

برچسب قیمت شما چقدر است؟ 

دوچرخۀ کوهستان دو میلیون تومانی
نوجوانی به نام نوید، دوچرخه سواری در جاده  های اطراف خانۀ شان را بسیار دوست 
می  داشت. او بعد از مدرسه کار می کرد تا بتواند سیصد هزار تومان پس انداز کند و 
دوچرخۀ کوهستان جدیدی را که پشت ویترین مغازۀ دوچرخه فروشی محلۀ شان دیده 

بود، بخرد. هر روز بعد از مدرسه می  رفت و دوچرخه را تماشا می  کرد.
سرانجام، پول کافی به  دست آورد و دوچرخه را خرید. از آن روز به بعد، او ساعت  های 
زیادی را در زیر آفتاب و باران و گاهی حتی در برف صرف دوچرخه سواری می  کرد. به 
تدریج او یکی از بهترین دوچرخه سواران منطقه  شد. دوچرخه  اش مثل بهترین دوستش 
بود که همه جا آن را با خود می  برد. ساعت  هایی هم که از آن استفاده نمی  کرد، از آن 

مراقبت می  کرد و برایش لوازم و تایرهاي مرغوب مي خرید و آن را بزک می  کرد.
اما بعد از چند سال، او قد کشید و دوچرخه دیگر برای پاهای بلندش اندازه نبود. به این 
دلیل تصمیم گرفت دوچرخه  اش را به قیمت پانصد هزار تومان بفروشد و این مطلب را 

به دوستانش نیز گفت. 
یکی از دوستانش به نام علی به او گفت: شنیده ام می  خواهی دوچرخه  ات را به قیمت 

پانصد هزار تومان بفروشی؟
نوید گفت: شاید 

علی گفت: االن من دویست هزار تومان دارم. دوچرخه  ات را به این قیمت می  فروشی؟
نوید گفت: نه، تایرهای آن را تازه عوض کرده  ام. 

علی گفت: اما دوچرخه مقداری کهنه شده و روی آن خط افتاده است.
نوید گفت: هر دوچرخۀ کوهستانی خط و خش دارد. این دوچرخۀ معمولی نیست. این 

یک دوچرخۀ کوهستان است.



154

علی گفت: من باید خطوط روي آن را درست کنم.  عالوه بر این، تو چندین سال از آن 
استفاده کرده  ای.

نوید گفت: تو نمی  دانی من چه ساعت  هایی را برای مراقبت از آن صرف کرده  ام.
علی گفت: ببین، اگر قیمت را تغییر بدهی، آن را می  خرم.

نوید با خنده گفت: من را مجبور کردی قیمت را تغییر دهم. 
علی گفت: بسیار خوب، بیا این هم دویست هزار تومان، و پول را از جیبش در آورد.

نوید گفت: متأسفم علی!! قیمت تغییر کرد ولی نه دویست هزار تومان. با توجه به خرجی 
که برای دوچرخه کرده  ام، االن قیمتش ششصد هزار تومان است. 

علی اعتراض کرد: نه تو نمی توانی این کار را بکنی.
نوید گفت: این دوچرخۀ من است و من می  توانم آن را به هر قیمتی که دلم بخواهد 
بفروشم. این دوچرخه از یک آلیاژ خاص درست شده و چندین جایزه برده است. لوازم و 

تایرهای نو نیز دارد و ششصد هزار تومان هم برایش کم است.
علی با لبخند گفت: باشد؛ تو فروشندۀ خوبی هستی و من مجبورم برایش پانصد هزار 

تومان بپردازم.
نوید گفت: همانی که گفتم. این دوچرخه بیشتر از ششصد هزار تومان می  ارزد. هر چه 
بیشتر با تو صحبت می  کنم، بیشتر می  فهمم که چه قدر دوستش دارم. ششصد هزار 

تومان هم ارزان است. یا این هزینه را پرداخت کن یا از خیر دوچرخه بگذر.
علی اعتراض کرد و زیر لب برای مدتی طوالنی غرولند می  کرد. اما سرانجام، مبلغ مورد 

نظر نوید را پرداخت کرد و می  دانست که دوچرخه  ارزشش را دارد.
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آیا تا به حال به این نکته دقت کرده اید که برای فروختن برخی لوازم ارزشمندمان مثل 
دوچرخه، ماشین یا خانه، صبر می کنیم تا آن را به قیمت خوبی بفروشیم؟ عجیب است 
که بعضی اوقات هنگامی که صحبت از ارزش خودمان به میان می  آید، به نظر می رسد که 

قدر آن را نمی  دانیم. 
مشکالت گوناگون که بخش جدایی ناپذیری از زندگی هستند گاه موجب می شوند تا فرد 
در ارزشمندی خود تردید کند و نقاط قوت خود را از یاد ببرد. این فرو کاستِن خود )ضعف 
نفس(، منجر به بروز مشکالت زیادی برای فرد و حتی اطرافیان او می شود. در درجۀ اول، 
چنین فردی احساس بی کفایتی و بی لیاقتی می کند و این حالت منجر به بروز مشکالت 
عاطفی در او می شود. در نتیجه، چنین فردی از تنظیم رفتار و اعمال خود ناتوان می  گردد، از 

فعالیت های مثبت خودداری می  کند و سرانجام دچار یأس و افسردگی می شود. 
احساس »عزت  نفس و خود ارزشمندی« به معنای داشتن احساس مثبت دربارۀ خود و نیز 
بارور کردن توانایی های شخصی و اجتماعی خود است. افراد با احساس خود ارزشمندِی 

به نظر شما اگر نوید بر قیمت بیشتری برای دوچرخه اش اصرار نمی  کرد و همان 
قیمت 200 هزار تومان را می پذیرفت، پس از فروش چه احساسی پیدا می  کرد؟

فعالیت کالسی

 آیا تا به حال پیش آمده است برای خرید چیزی که واقعاً طالب آن بوده  اید، پس انداز 
کنید؟ هنگامی که برای خرید، پولی کافی پس انداز کردید چه احساسی داشتید؟ 
آیا به راحتی اجازه می  دهید کسی با فریب یا تهدید، وسیلۀ ارزشمندتان را به بهایی 

اندک از شما بگیرد؟

 اگر شما یک دوچرخه بودید، چه قدر ارزش داشتید؟ دویست هزار تومان، پانصد 
هزار تومان ، ششصد هزار تومان یا بیشتر ؟ چرا؟

فعالیت در 
منزل 

اِنَُّه لَْیَس 

اِلَنُْفِسکُْم َثٌَن 

ااِلَّ الَْجنََّة َفال 

تبیُعوها ااِّل 

ِبها.

برای وجود شام 
قیمتی جز بهشت 
نیست. پس آن 
را جز به بهشت 
نفروشید.

نهج البالغه،
حدیث 456
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باال در تعامل با دیگران نیز توانمندتر هستند و نسبت به برقراری ارتباط صحیح با دیگران 
تمایل بیشتری دارند. در مقابل، افرادی که دچار احساس خود ارزشمندِی پایینی )ضعف 
نفس( هستند، به شکست و درخود فرو رفتن و کناره گیری از موانع و مشکالت زندگی 
گرایش دارند. کمبود یا فقدان خود ارزشمندی، مقدمۀ نفرت از خود و صدمه زدن به خود 
است. افرادی که احساس خوبی نسبت به خود ندارند از برقراری روابط صحیح با دیگران 
ناتوان هستند و معموالً چه مایل باشند و چه مایل نباشند طبق تصمیم دیگران عمل 
می کنند. برای مثال، یکی از دالیل گرایش به مصرف مواد مخدر، حاصل احساس تنفر 
از خود است که زمینۀ آن، فقدان احساس خود ارزشمندی است. گاه پس از یک رخداد 
ناخوشایند در زندگی، مانند شکست در یک رابطۀ عاطفی یا یک موقعیت تحصیلی، 
احساس خود ارزشمندی فرد به یک باره مخدوش می شود. در چنین حالتی، رفتار فرد در 

رابطه با خود و دیگران دستخوش تغییر می شود. 
برای مثال استانداردها و معیارهای فرد در رابطه با انتخاب اشخاص برای برقراری رابطه 
تغییر می  کند و کسانی را برای برقراری رابطۀ صمیمانه می پذیرد که پیش از آن، دست 
به انتخاب آنان نمی  زد. احساس خود ارزشمندی در رابطه با مسائل جنسی نامتعارف 
نیز نقش ایفا می  کند. به عنوان نمونه، دختری را درنظر بگیرید که برای حفظ پسری که 
فکر می کند به او عالقه مند است به هر رابطه  ای تن می دهد و یا پسر نوجوانی که برای 
نشان دادن بزرگ شدنش، تالش در برقراری روابط جنسی دارد بدون آنکه به فردی که 
در مقابلش است بیندیشد و یا عوارض آن را برای خود بداند. در واقع رفتار دیگران با 
ما می  تواند مبتنی بر شیوه های رفتاری ای باشد که ما خود اجازه داده  ایم تا دیگران با 
ما درپیش گیرند و این شیوه های رفتاری ، نمایانگر ارزش  هایی است که برای خودمان 
قائل هستیم. معموالً دیگران با ما به دلیل اینکه ما را ارزان و حقیر می  بینند بدرفتاری 
نمی کنند، این ممکن است تعجب آور باشد، اما باور کنید که طریقۀ رفتار دیگران با ما، 
اغلب محصول انتخاب خودمان است. اگر ما به خودمان ارزش ندهیم، به این معناست که 
به دیگران اجازه داده ایم با ما بدرفتاری کنند. از طرف دیگر، اگر ما به راستی به خودمان 
ارزش دهیم، اجازه بدرفتاری را نخواهیم داد. بنابراین، بهای ما را دیگران تعیین نمی کنند 
بلکه خود ما هستیم که با اعمال و افکار خود، بهای خودمان را تعیین می  کنیم. به عبارت 

دیگر، تا ما خود را ارزان نسازیم، دیگران مارا ارزان نمی خرند.

با توجه به آیات شریف قرآن و سخنان معصومین  ، بگویید آیا یک انسان مجاز 
است خود را به کمتر از بهشت بفروشد؟ چرا؟

فعالیت در 
منزل
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همیـن نگرش هاسـت که سـبب می شـود 
درپـی  را  لحظاتشـان  افـراد  از  بعضـی 
سـرگرمی های عـاری از اخالق و بر اسـاس 
نفسـانیات بگذراننـد کـه به نظـر می رسـد 
بـدون احسـاس پشـیمانی اسـت، مگـر 
زمانـی کـه »صورت حسـاب های آنهـا از 
راه برسـد«. شـاید شکسـت اخالقـی، خأل 
درونی و احسـاس اسـتفاده شدن بالفاصله 
به آنها آسـیبی نرسـاند؛ اما چنیـن افرادی 
کـه به جای سـرمایه گذاری در یـک رابطۀ 

فردی که از احساس خود ارزشمندی باالیی برخوردار است می  داند که اگر عشق و تعهد 
واقعی وجود نداشته باشد، رابطۀ عمیق و جدی شکل نمی گیرد. در چنین روابطی، خرج 
کردن از سرمایۀ »تن« به عنوان یکی از گرانقدرترین سرمایه های زندگی، کاری عبث و 
به دور از ارزشمندی به نظر می رسد. بی  تردید شما نمی خواهید که هدیۀ ارزشمند الهی و 
امانت حیات جنسی تان را به فردی بدهید که ممکن است از آن استفاده کرده و بعد مانند 

یک تکه زباله یا یک کاالی بی ارزش دورش بیندازد. 

پیروی از غرایز
برخي افراد می  گویند که فقط از غرایزشان پیروي مي کنند و این گونه بیشتر می توانند 
از زندگی و باورهایشان لذت ببرند. به این گونه افراد باید گفت کارهای زیادی وجود 
دارد که افراد انجام می دهند و در نگاه اول بدون مشکل هم به نظر می  رسند، اما نتایج 
ناخوشایند و حتی فاجعه آمیز آنها بعدها خودش را نشان می دهد. مثالً نوشیدن الکل یا 
استفاده از موادمخدر در کوتاه مدت و به ظاهر می تواند بسیار لذت بخش باشد؛ اما مضرات 

)هزینه  های( بسیار زیاد چنین مصرف هایی دیر یا زود خودش را نشان می دهد.

با مراجعه به منابع علمی، چند مورد از لذت  های کوتاه و گذرا مانند نوشیدن الکل، 
مصرف مواد مخدر و یا لذت  های جنسی خطر آفرین را توضیح دهید.

تحقیق و تفکر
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متعهدانه، از بدن  و احساسات  خود مایه می  گذارند شبیه افرادی هستند که ارثیه  ای 
را که پس از سال  ها به آنها رسیده در میهمانی دادن به دوستان و آشنایان مختلف به 
باد می  دهند. زمانی که این فرد ثروتمند است همه می خواهند با او باشند، اما به محض 
اینکه از ثروت او کاسته شود همه او را ترک می کنند. از طرف دیگر، اگر فرد این ثروت 
را سرمایه گذاری کند به طوري که بیشتر و بیشتر شود، ممکن است افرادی که اهل 
میهمانی رفتن هستند، در اطرافش پرسه نزنند؛ اما به عنوان فردی که دارای آیندۀ 

تضمین شده  ای است، افراد ارزشمندي به او جذب شوند. 
حیات جنسی، ارثیۀ ارزشمندی است که خداوند در وجود بشر به امانت گذاشته است 
که باید از آن مراقبت کرد. نمی توان چنین دارایی ارزشمندی را در رابطه  ای نامعلوم و 
غیرمتعهدانه خرج کرد. بلکه باید آن را برای سهیم شدن با شریکی ارزشمند و مادام العمر، 
ذخیره و سرمایه گذاری کرد. پس باید مراقب بود که ارثیۀ ارزشمند حیات جنسی را هدر 

نداد.

احساس ارزشمندی، یک سرمایۀ درونی است. ولی چنانچه آن را وابسته به دیگران کنید 
فقط زمانی خود را خوب و شایسته تصور می کنید که دیگران شما را تحسین کنند و در 
این حالت، اعتبار شما وابسته به تعریف دیگران خواهد بود. این موضوع منجر می شود 
به اینکه همواره سعی کنید در راستای خواسته های دیگران حرکت کنید تا خود را از 

هرگونه انتقادی در امان نگه دارید.

 یک رابطۀ جنسی غیرمتعهدانه چه هزینه  هایی ممکن است داشته باشد؟ آیا 
می توانید مواردی از این هزینه ها را که بالفاصله قابل مشاهده نیستند بیاورید؟ از 

نظر شما چرا برخی همساالن شما به این موارد بی اعتنا هستند؟

 دربارۀ قیاس بین ارزش جنسی تان و روشی که فردی از یک ارثیه یا جایزۀ بزرگ 
استفاده می کند، چه می اندیشید؟

فعالیت کالسی
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برای تقویت خود ارزشمندی الزم است به 
شناخت مناسبی از خود دست پیدا کنید 
و نقاط قوت و ضعف خود را همان طور که 
وجود دارند بشناسید و آنها را بپذیرید. در 
این صورت برای برطرف کردن نقاط ضعف 
خود و پررنگ تر کردن نقاط قوت خود به 
دور از دغدغۀ »چگونه قضاوت شدن توسط 
سوی  از  کرد.  خواهید  تالش  دیگران«، 
دیگر، برای پذیرفته شدن توسط دیگران 
تن  آنان  نامعقول  خواسته های  به  نیز 
نخواهید داد. درصورتی که چنین رویّه ای 
را درپیش بگیرید از مقایسۀ خود با دیگران 
بود  نخواهید  مجبور  و  برمی دارید  دست 
همان راهی را بروید که دیگران به شما 
پیشنهاد می کنند. صحیح و غلط را با توجه 
به عقل و منطق خود انتخاب خواهید کرد 
بیشتری  ارزشمندی  احساس  روز  هر  و 
اگر  حتی  صورتی  چنین  در  می کنید. 
اشتباِه  این  شوید،  هم  اشتباهی  مرتکب 
شما زمینه ساز رشد و تجربۀ بیشتر شما 

خواهد شد.

البته تکیه بر عقل و اندیشۀ خود هرگز به معنای »تک روی« و محروم ساختن خود 
از فکر و اندیشۀ افراد دانا و دلسوز نیست بلکه بهره گیری از خرد دیگران، یک اصل 

سفارش شدۀ عقلی و دینی است.
امام علی  در این مورد می فرمایند: هرکس خود رأی باشد به هالکت می رسد 

و هر کس با دیگران مشورت کند در عقل آنان شریک شده است. 
نهج البالغه، حکمت 161

نکتۀ مهم
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شناخت و کنترل رفتارهای جنسی درس 23

غریزۀ جنسی و نحوۀ تعامل با آن
غریزه عبارت است از میل و خواهش نفس؛ میلی که اگر شدتش از حد معمول بیشتر 
باشد، امیال دیگر را تحت الشعاع قرار داده و تمام توجه فرد را منحصراً به خود جلب 
می  نماید. یکی از انواع غرایز، غریزۀ جنسی است که با سایر غرایز انسانی تفاوت  هایی دارد. 
ایجاد نیازی که این غریزه در آدمی می کند مشابه ایجاد نیاز به غذا،  امنیت، استراحت 
و دیگر احتیاجات است با این تفاوت که عدم پاسخ به نیازهایی مانند غذا و امنیت 
برخالف نیازهای جنسی، حیات انسان را به مخاطره می اندازد، درحالی که در نیاز جنسی 

»چگونگی برآورده شدن این نیاز« است که اهمیت پیدا می کند.
 همانند سایر غرایز، کیفیت و زمان برآورده شدن غریزۀ جنسی ممکن است عامل یا مانع 
رشد در فرد بشود؛ زیرا نه تنها غریزۀ جنسی که تمام غرایز انسانی نیاز به کنترل و مهار 
دارند. برای مثال شما زمانی که گرسنه هستید از هر غذایی و یا در هر ظرفی نیاز خود را 
برطرف نمی کنید و یا برای رفع تشنگی خود از هر آبی نمی نوشید چراکه می دانید گاهی 
نوع غذا و آب در صورتی که مناسب نباشد ممکن است منجر به مسمومیت شما شده 
و چه بسا سالمتی و حیات شما را به خطر اندازد. از این رو مهار تمام غریزه ها و برآورده 
کردن منطقی آنها نشانۀ رشد و تکامل انسان است. حال غریزۀ جنسی که میل بیشتری 
به طغیان گری و سرکشی دارد قطعاً باید از راه مناسب پاسخ داده شود و یا از راهکارهای 

مناسبی برای کنترل و مهار آن استفاده شود. قرآن کریم در این باره می  فرماید:
غریزۀ جنسي، عامل بقاي نسل آدمي است و انسان در جهت تولید مثل، به آمیزش 
جنسی نیازمند بوده و به جنس مخالف تمایل دارد. امام صادق  در مورد نقش محرک 
یا سائق جنسی در زندگی انسان به این حقیقت اشاره نموده و فرموده  اند که اگر این 
محرک وجود نداشت، افراد انسانی رغبتی برای رابطۀ جنسی و آمیزش به منظور تولید 

مثل نداشتند و نسل آدمی منقطع و یا کم می  شد.1 

1ـ کتاب توحید مفضل

َولَْيْسَتْعِفِف 

الَِّذيَن اَل 

يَِجُدوَن نِكَاحاً 

َحتَّى يُْغِنَيُهُم 

اللُّه ِمن َفْضلِِه

»و کسانی که 
اسباب زناشویی 
منی  یابند باید 
پاکدامنی ورزند 
تا آنکه خداوند از 
بخشش خویش 
توانگرشان 
گرداند.«

سورۀ نور، آیۀ 33
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غریزۀ جنسی غالباً در دوران بلوغ و نوجوانی با گرایش به جنس مخالف بروز جدی پیدا 
می کند و به معنای میل فطری1، روانی و باالخره فیزیکی است که فرد را درجهت خاصی 

به حرکت در می  آورد و به سمت اَشکال مختلف »رفتار جنسی« سوق می دهد. 

ساختار رابطۀ جنسی مبتنی بر ازدواج
ازدواج نه فقط ماندن زن و مرد در کنار یکدیگر است بلکه مجموعه ای از احساسات، 
خاطرات و متعلقات مشترک است که بین آن دو رخ می دهد و تا همیشه ادامه پیدا 
می  کند. این فضای مشترک، بافت ویژه ای را می سازد که شاید بتوان آن را بافت مبتنی بر 
ازدواج نامید که پرمی شود از هر آنچه که بین زوجین مشترک شده است. از سوی دیگر، 
هرگاه بین یک زن و مرد، رابطۀ جنسی رخ  دهد، فضای مشترک، احساسات و خاطرات 
مشترکی بین آنها به وجود می  آید که اگر قرار باشد هربار به حال خود رها شود و افراد 
به دنبال تجربۀ فضاهای جدید باشند، ردپای آن ارتباطات قبلی  را نمی توانند از روح و 
روان خود بزدایند. از این رو، رابطۀ  جنسی وقتی بدون ازدواج رسمی روی می  دهد، هربار 
عواقب و عوارضی مانند رنجوری روان دارد، مشابه با آنچه در یک ازدواج منتهی به جدایی 
رخ می  دهد. این پیامدها هر چقدر هم که افراد بخواهند آن را تکذیب کنند، وجود دارد. 
اما همین رابطه وقتی در بافتی مبتنی بر ازدواج شکل  گیرد، پیوند مشترکی می آفریند که 
قلب و روح زن و مرد را به هم پیوند می دهد و نتایج شیرینی درپی خواهد داشت از جمله:

1 کسب رضایت خداوند؛
2 آسایش و آرامش اعضای خانواده؛

3 پرورش فرزندان صالح؛
4 رشد همه جانبۀ اخالقی، معنوی و اقتصادی اعضای خانواده و مواردی از این قبیل.

مصاحبه با همسران رضایتمند نشان می  دهد که چگونه آنان آموخته  اند به طرق مختلف 
از نظـر هیجانی، روانی و عقالنی با یکدیگر شـراکت یابند. این ارتباط درونی گاه می  تواند 
تا آنجا پیش رود که در رؤیاهایشـان نیز تجلی یافته باشـد. عشـق و عالقۀ آنان منحصر و 

محدود به عمل جنسی نیست. آنها آموخته اند که باید:
1 احساسات و ترس هایشان را با یکدیگر درمیان بگذارند؛

2 به شیوه های گوناگون برای یکدیگر زمان بگذارند؛
3 رابطۀ خود را با یکدیگر بهبود بخشیده و باگذشت و بخشش باشند و ... 

1ـ فطرت در اینجا به معنای »خلقت« است نه فطرت در مقابل غریزه. یعنی میلی که در خلقت و آفرینش انسان به 
ودیعه نهاده شده است. 
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رابطۀ جنسی برای این همسران نمادی از ارتباط صمیمی و شور و عالقۀ آنها نسبت به 
یکدیگر است و آموخته  اند که چگونه رابطۀ جنسی را برای یکدیگر لذت بخش سازند. این 
زوج  ها نزدیکی و صمیمی شدن با یکدیگر را پذیرفته اند و اجازه داده اند همسرشان به 
قلب های آنان راه یابد با اینکه می دانند به این ترتیب چقدر در برابر زوج خویش قابل نفوذ 

و آسیب پذیر می شوند.
تمایالت جنسی بشر، چگونگی تجربۀ نیازهای جنسی و نحوۀ ابراز آنها به عنوان »رفتار 
جنسی« شناخته می شوند. این رفتارهای جنسی در حوزه های مختلف حواس به ویژه 
بینایی، شنوایی، المسه و بویایی قرار می گیرند. اما افراد می توانند در هرکدام از این 

حوزه ها دچار ناهنجاری  ها و انحرافات رفتاری بشوند. 

پنج ستارۀ حیات جنسی 
همان طور که در درس قبل گفته شد، بهترین بستر برای عشق پایدار و ثمربخش، 
»ازدواج« است که در بهترین شکل خود عامل رشد، رحمت و مهربانی در بین زن و مرد 
می  شود. اگرچه اساس چنین روابطی بر مبنای شهوت شکل نمی  گیرد اما بدیهی است که 
روابط جنسی و زیستن براساس یک حیات جنسی سالم می تواند عاملی فزاینده بر بهبود 
کیفیت زندگی افراد تلقی شود. واقعیت آن است که حیات جنسی چیزی باالتر از یک 

رابطۀ جنسی فیزیکی است و باید به ابعاد مختلف آن توجه نمود. 
رابطۀ جنسی کامل و پخته شامل پنج حوزۀ متفاوت به شرح زیر است و تنها یک مسئلۀ 

جسمانی نیست. 
»بُعد شناختی«، یکی از ابعاد حیات جنسی است. در این بعد به میزان همخوانی میان 
ارزش ها، باورها و جهان بینی دو نفری که قرار است باهم در رابطه قرار بگیرند، اشاره دارد 
و به شناسایی هدف از ارتباط، خواسته های طرفین، میزان تعهد و وفاداری آنها نسبت به 

یکدیگر و پیامدهای احتمالی ارتباط مربوط می شود. 
حوزۀ بعدی حیات جنسی، »بُعد هیجانی« آن است که به شدِت هیجان و عالقۀ موجود 

در طرفین ارتباط اشاره دارد. 
»بُعد اجتماعی«، حوزۀ دیگری است که متکی بر شناخت دو طرف رابطه از همدیگر 
و از خانواده های هم است. اینکه بین طرفیِن رابطه از نظر جایگاه اجتماعی و وضعیت 
فرهنگی چه اندازه  هم سنخی وجود دارد و چقدر ارتباط حاضر از نظر عرف و خانواده ها 

قابل پذیرش است، از مباحث مطرح در بعد اجتماعی است. 
»بُعداخالقی/مذهبی«، حوزۀ مهم دیگری در حیات جنسی است که به مواردی چون 
ایثار، تعهد و وفاداری، بخشش، خدمت غیرخودخواهانه و عواملی از این دست اشاره دارد 

و به مشروعیت رابطه و چهارچوب  های مذهبی مربوط می شود. 
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در نهایت، »بُعد جسمانی« رابطۀ جنسی است که میزان جذابیت های ظاهری، احتمال 
ابتال به بیماری ها و توجه به عواقب ژنتیکی رابطۀ جنسی در این حوزه موردتوجه قرار 

می گیرد.

یکی از موقعیت  های پرخطری که در آن ممکن است افراد به ویژه دختران به رابطۀ 
جنسی خارج از ازدواج تن  دهند زمانی است که دچار شیفتگی شده  باشند و به اشتباه 
می پندارند که با عرضه کردن بدن خود می توانند شیفتگی خود را به آن دیگری ثابت 

کرده، او را شیفته خود نگاه دارند و مسیر فرار و جدایی را بر او ببندند.

خاطـرات و تجربه هـا و آنچـه کـه در 
مبحـث »ارزشـمندی خـود« در درس 
پیش با هم مـرور کردیم، حکایت از آن 
دارد که این روش، کاربرد طوالنی مدت 
نـدارد و نـه تنهـا باعث آسـیب خوردن 
فرد شـیفته می شـود و برای او سـختی 
و ناامنی در پـی دارد، بلکه طرف مقابل 
نیز در بسـیاری از مواقع به یک شخص 
سوءاسـتفاده  کننـده تبدیل شـده و در 
رابطـه نمانـده اسـت و معمـوالً رابطـه 

بی  سرانجام رها می  شود.

شما دربارۀ رابطۀ جنسی چه اندیشه  ای دارید؟ افکار و باورهای خود را در این 
زمینه بنویسید و دالیلی را که در پشت این افکار وجود دارد تبیین کنید.

فعالیت در 
منزل
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یکی از مراحل وگردنه  های دشوار روابط جنسی، دچار شدن فرد به احساس شیفتگی 
است. این احساس می  تواند دست و پای عقل فرد شیفته را در غل و زنجیر کند و خود، 
زمام او را در اختیار بگیرد. هرگاه شخصی درگیر چنین احساسی شد برای رهایی از آن 

باید سؤاالتی از این دست را از خود بپرسد: 
1  حتی زمانی که فرد محبوب من این قدر خوب و عالی به نظر می  رسد، واقعاً 

چقدر دیگر الزم است دربارۀ او بدانم؟ 
2 این فرد با خانواده اش چگونه ارتباط برقرار می  کند؟ 

3 رابطۀ او با دوستان و آشنایانش چگونه است؟ 
4 آیا این شخص سعی می کند تمایالتش را به شما تحمیل کند؟ 

5  ارزش  های آن فرد را مورد بررسی قرار دهید. یعنی او به چه چیز و چه کسانی 
بیشترین اهمیت را می  دهد؟ 

میزان منطبق بودن این ارزش  ها با ارزش  ها و اولویت  های شما می  تواند شما را در انجام 
یک قضاوت صحیح در رابطه با آن شخص یاری کند. از سوی دیگر، نقاط قوت و ضعف او 
را نیز بررسی کنید تا به صورت عقالنی و صحیح و نه بر مبنای احساسات و هیجاناتتان 
تصمیم  گیری و عمل نمایید. در واقع اینها همان واکاوی پنج ستارۀ حیات جنسی هستند 
که فرد تالش می کند با پاسخ صحیح به برخی پرسش ها و نگاهی آینده نگر، حیات جنسی 

خود را از خطرات گوناگون و بی قدر شدن دور بدارد.

شما برای فردی که درگیر »جذب و شیفتگی« شده است چه راهکارهایی به 
ذهنتان می رسد تا او بتواند از حیات جنسی خود مراقبت کند؟ او چگونه می  تواند 

از گرفتن تصمیمات نادرست اجتناب نماید؟

فعالیت در 
منزل
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کاربرد  اصل  پرهیز درس 24

پنجره ها و مرزها
هر مجموعه یا سیستمی با یک مرز از سایر مجموعه ها و یا محیط پیرامونی خود جدا 
می شود. مثالً خانه ، مدرسه و خانوادۀ شما مرزهایی دارند که آنها را از سایر خانه ها یا 
مدرسه ها و یا خانواده ها جدا می کند. بدن شما نیزدارای مرزی است که پوست نامیده 
می شود. پوست، تالش می کند تا گرد و غبار، ذرات و کثیفی  ها را خارج از بدن نگه دارد 
و هر زمان که به دلیل آسیب پوست، این ذرات نامناسب وارد بدن بشوند حتماً بیماری 
رخ می  دهد که نشانۀ ضعف و کژکاری بدن است. عالوه بر پوست که مرز بدن را مشخص 
می کند، بدن دارای تعداد اندکی پنجره مانندچشم  ها، بینی، گوش  ها، دهان، مقعد و اندام 

تناسلی برای ورود وخروج چیزهاست.
اگر هر چیزی مانند زباله، آشغال، غذای فاسد و ... بتواند بدون خواست و پاالیش شما به 

دهانتان وارد شود، چه اتفاقی می  افتد؟ قطعاً به سرعت بیمار می شوید.
بدن شما به غیر از پوست، دارای یک صف دفاعی دومی در مقابله با اشیا و آلوده  کننده  هایی 
هستند.  سلول  های سفید خون شما  آنها  شوند.  وارد  بدنتان  به  می  توانند  که  است 
سلول  های سفید به همراه جریان خون به همه جای بدن شما سفر می کنند و شناسۀ 
ژنتیکی هر چیزی را که با آن روبه رو می  شوند، بررسی می کنند. اگر چیزی دارای شناسۀ 

درست نباشد، مورد حمله واقع می شود.
مرزها نشانۀ مراقبت و محافظت هستند. یعنی هر آنچه داخل آن مرزها قرار بگیرد، 
ارزشمند و گران  بها و هر چیز خارج از آن مرزها قرار بگیرد، بیگانه تلقی می  شود. ذهن و 
قلب هر فردی هم سرمایۀ گران  بهای اوست که باید از طریق مرزهایی که تعریف می شوند، 
از آنها مراقبت نمود. هر فرد از طریق آنچه که برای دیدن و شنیدن انتخاب می کند و یا 
روابطی که بر می گزیند، چگونه بودن و چگونه شدن را برای خودش تعریف می کند. در 
واقع او بدین وسیله ورودی ها و خروجی ها و همان مرزهای خودش را می سازد، آنها را 

رعایت می کند و از این طریق مرزهای قلب و ذهن خود را هم مدیریت می کند.
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برخی ممکن است بگویند که من نمی  توانم چشمانم را از دیدن اشیا و امور پیرامون 
خود منع کنم و این سخن ظاهراً درست به نظر می رسد. اما شما که انسان عاقل و بالغی 
هستید قطعاً می توانید آنچه را که برای دیدن و آنچه را که برای جای گرفتن در ذهن تان 
انتخاب می کنید، کنترل نمایید. سخن معروفی است که می  گوید شما نمی توانید کنترل 
کنید که کدام پرنده باالی سر شما پرواز  کند، اما می توانید تصمیم بگیرید به آنها اجازه 
بدهید که روی سرتان النه کنند یا خیر. ممکن است افکار متفاوتی به ذهن تان بیاید، اما 
نباید با تداوم آن افکار، اجازه دهید در ذهن تان بمانند و زندگی شما را تحت تأثیر قرار 
دهند. به عنوان مثال اگر یک برنامۀ تلویزیونی را می بینید و می دانید برایتان مناسب 
نیست، مسلّماً می توانید انتخاب کنید که به دیدن آن ادامه دهید یا خیر و یا الاقل 

می  توانید به آنچه که می  بینید و یا می  شنوید ترتیب اثر بدهید یا ندهید.

درک مرز در روابط جنسی و مهم تر از آن، حیات جنسی هر فرد اهمیتی فوق العاده دارد. 
چرا که برخی افراد حیات جنسی را تنها در رابطۀ فیزیکی جنسی می دانند و می پندارند 
با رعایت دستورهای فیزیکی و بهداشتی می توانند عوارض این روابط را به صفر برسانند. 
مثالً برای پیشگیری از خطراتی مانند بیماری ایدز، بیماری  های انتقالی جنسی و یا 
بارداری  های ناخواسته، استفاده از وسایل پیشگیری یا راهکارهای دیگر را پیشنهاد 
می دهند. اما آیا استفاده از آن وسایل می تواند باعث حفاظت کامل در مقابل صدمات 
جسمانی رابطۀ جنسی نا بهنگام و نابجا شده و ضمانتی برای محافظت در مقابل لطمات 
رابطۀ جنسی زودهنگام و غیرمتعهدانه در چهار حوزۀ )عقالنی، هیجانی، اجتماعی و 
اخالقی/معنوی( شود؟ اینها پرسش  هایی هستند که نه تنها برای ما در ایران با چهارچوب 
ارزش های بومی و مذهبی مان، بلکه برای همۀ متخصصان در نقاط مختلف دنیا مطرح 
است. زیرا آنها می دانند که شاید وسایل پیشگیری بتوانند تا اندازه ای مانع از انتقال 
بیماری های مقاربتی و یا بارداری ناخواسته باشند اما برای حفاظت از عواطف انسان 
ساخته نشده اند. این درحالی  است که در حیات جنسی سالم، نه فقط به سالمت بدن 

دربارۀ فضای شخصی تان چه می  اندیشید؟ آیا به هر فردی اجازه می  دهید که به 
شما نزدیک شود یا مرزهایی برای خودتان قائل می شوید؟ این مرزها تا چه اندازه 
محکم و یا قابل انعطاف هستند؟ اگر برای فضای فیزیکی خود چنین حد و مرزی 
قائل هستید، برای فضای فکر و دل خود چطور؟ آیا برای آن نیز حد و مرزی قائل 

هستید؟ چگونه؟

فعالیت کالسی
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بلکه به سـالمت ذهن و احساس هر فرد نیز 
توجه می شود. از همین روست که بسیاری 
از متخصصـان حـوزۀ ازدواج و خانـواده در 
کشـورهای مختلف، »پرهیز جنسی« را به 
عنوان یک اصل بـرای دورۀ پیش از ازدواج 
معرفی می  کنند و توصیه می  کنند که افراد 
تـا زمان ازدواج، رابطۀ جنسـی را به تعویق 
بیندازنـد. زیـرا روح و بـدن هر فـردی چه 
دختر باشـد و چه پسـر باید تنها در اختیار 
فـردی قـرار گیرد که ارزشـمند اسـت و نه 

عابری رهگذر. همچنین ابعاد اجتماعی حیات جنسی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
زیرا در ازای این رابطه، شما با خانوادۀ دیگری هم پیوند می  خورید و آن را می  پذیرید و 
اگر کودکی از این رابطۀ جنسی به دنیا بیاید، به واسطۀ آن کودک، پیوندهای اجتماعی 
جدیدی شکل می  گیرد که در ازای آن یک نوه، یک خواهرزاده یا برادرزاده هم به دنیا 
آمده است. بنابراین نمی توان به حیات جنسی واقعی نگاهی سطحی داشت و همان طور 

که گفته شد و می  دانید عوامل و ابعاد مختلفی در آن دخیل هستند.

فکر کنید فردی را دوست دارید اما خانوادۀ شما او را نمی پسندد. آیا می توانید با 
او وارد رابطۀ عمیق بشوید؟ در حالت دیگر تصور کنید فردی که شما را دوست 
دارد، خانواده شما را نمی پسندد و تمایلی هم برای شناخت آنها نداشته باشد. 
 آیا شما می  توانید به چنین رابطه  ای ادامه دهید؟ مسائل پیش روی شما چه

خواهد بود؟

فعالیت در 
منزل

اصل »پرهیز جنسی« هرگز به معنای سرکوب دائمی غریزۀ جنسی و ترک ازدواج 
نیست. بلکه به معنای کنترل و مدیریت غریزۀ جنسی و به تعبیر قرآن به معنای 
»عفت ورزی« است تا به لطف الهی، بستر ازدواج فراهم آید و این سرمایۀ الهی در 
مسیر طبیعی خود که خالق حکیم آن را تدبیر کرده است، قرار  گیرد. در این رابطه 

می توان به آیات 30 تا 33 سورۀ نور مراجعه کرد.

نکتۀ مهم
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خود کنترلی
خود کنترلی یا آن چیزی که قرآن کریم، آن را » استعفاف«1 )عفت ورزیدن( نامیده است، 
مهم ترین چیزی است که می تواند به پرهیز جنسی منجر شود. نه تنها در مورد رابطۀ 
جنسی که در هر موردی برای رسیدن به چیزهای مورد عالقه در زندگی، »خودکنترلی« 
اصل مهمی است. یک ورزشکار، یک دانشجو و یا هر شخص عاقل هدفمند دیگری باید بر 
بسیاری از تمایالت خود مانند ترس، خستگی، تفریح و لذت، مسافرت و ... پا بگذارد و از 
کُشتۀ آنها پُشته  ای برای ترقی و پیشرفت و هدف متعالی خود بسازد. رشد خودکنترلی 
جزیی از فرایند تبدیل شدن به زن یا مرد بالغ است. زیرا میل جنسی، قدرتمند است و 
کاربرد آن در زمان درست و به روش درست می  تواند لذت بخش و حتی به دنیا آورندۀ یک 
فرزند باشد، همان  طور که کاربرد آن از روی هوا و هوس و خودخواهی یا بی مسئولیتی 

می  تواند منجر به درد، رنج و تنفر شود.
اگر شما تا زمان درست و به موقع، رابطۀ جنسی تان را به تعویق بیندازید، نه تنها از 
سالمتی خود، بلکه از احساس و ذهن خود مراقبت کرده اید تا آن را در زمان درست و با 
فردی که ظرفیت وفاداری و تعهد را داراست و به راستی به شما اهمیت می دهد تقسیم 

کنید. 
همـۀ ما می  خواهیم عشـق پایایـی را با 
فـردی کـه مـا را عزیـز مـی  دارد و به ما 
احترام می  گذارد، داشته باشیم. اما الزم 
اسـت برای نیل به آن، خردمندانه رفتار 
کنیم. حیوانات توسط هورمون  هایشان 
کنتـرل می  شـوند. هنگامـی کـه یـک 
حیـوان در مرحلـۀ نیاز جنسـی اسـت، 
پیـش مـی  رود و بـا هـر جفتی که سـر 
راهـش قـرار می  گیـرد، رابطۀ جنسـی 
برقـرار می کنـد. اما حرکت یک انسـان 
فراتر از احساس جذب جنسی و مبتنی 
بـر قواعـد دقیق عقلی و شـرعی اسـت؛ 
زیرا آدمـی می خواهد کـه از صمیمیت 
جنسـی با دیگـری در بافت یک عشـق 

ماندگار لذت ببرد.

1ـ  سورۀ نور، آیۀ 33
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با احساسات جنسی چه باید کرد؟
ممکن است با خواندن درس های پیشین با خودتان بگویید، »پس من با احساسات 
جنسی  ام چه باید بکنم«؟ درک نیازهای جنسی در دورۀ نوجوانی اهمیت زیادی دارد. 
یعنی هیچ گاه نمی توان یک نوجوان را برای داشتن این نیازها سرزنش کرد چرا که بخشی 
از فرایند تکامل طبیعی بدن نوجوان است؛ اما به راستی باید برای آن، پاسخ مناسب پیدا 
کرد. با پذیرش اصل پرهیز جنسی، برقراری روابط جنسی خارج از مدار پیوند قانونی 
و مقدس ازدواج و تشکیل خانواده نمی تواند پاسخ منطقی به این نیاز باشد. بلکه باید 
راه هایی را یافت که بتوان غلیانات این غریزه را کاهش داد و مدیریت کرد. بسیاری از افراد، 
بخشی از فشار ناشی از احساسات جنسی  شان را به عبادت و تقوای الهی، تفکر و مطالعه، 
کار و فعالیت اقتصادی، ورزش، رابطه با دوستان هم جنس، وقت گذراندن با خانواده، 
تفریح کردن و مسافرت با آنها و یا مشغول شدن به دیگر عالیق و سرگرمی های سالم 
خود فرو می نشانند. یعنی با تغییر مسیر جریان انرژی جنسی می توانند غرایز را به سمت 
درستی منتقل و پاالیش کنند. حقیقت آن است که باید حس جنسی را پذیرفت و آن را 
محترم دانست اما می  توان پاسخی مناسب و منطقی برای آن یافت که این پاسخ مناسب 

و منطقی لزوماً در دسترس ترین آنها نیست. 
توجه داشته باشید که در کنار پذیرش اصل پرهیز جنسی، خودتان را در موقعیتی 
قرار ندهید که آنچه نمی خواهید رخ دهد. بنابراین، مرزگذاری  هایتان را جدی بگیرید. 
نگه داری رابطۀ جنسی برای ازدواج، مناسب  ترین روش برای حمایت از خود و خانواده، 
اظهار خود ارزشی و ایجاد هنجارهای اخالقی برای زندگی تان است. هنگامی که افراد، 
خودشان را ارزان به دیگران نمی  فروشند، گنجینه ای از ثروت هیجانی و عمق شخصیتی 
که دیگران می  توانند آن را احساس کنند، بنا می  نهند و افراد با عمق و ثروت هیجانی به 

آنها جذب خواهند شد.

نظر شما در مورد پرهیز جنسی پیش از ازدواج چیست؟ از نظر شما چگونه می  توان 
با این احساسات روبه رو شد؟

فعالیت کالسی
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راه هایی وجوددارد که به شما کمک می کنند تا در معرض برانگیخته شدن تکانشی غریزۀ 
جنسی قرار نگیرید و بتوانید آن را مدیریت کنید. زیرا همان طور که گفته شد، دوری از فضاهای 
نامناسب، اهمیت زیادی در خودکنترلی دارد. خودکنترلی به تمام رفتارهای جنسی ناشی از 
حواس گوناگون که پیش از این دربارۀ آنها توضیح داده شده است، مربوط می شود. از جمله این 
راهکارها، کنترل نگاه، پرهیز از خلوت کردن با نامحرم، پرهیز از رسانه های نامناسب ،فعالیت 
اقتصادی و ورزشی، فعالیت  های اجتماعی، فعالیت  های علمی و هنری، روابط خویشاوندی، 

رابطه با دوستان، انجام کارهای گروهی، تغذیۀ مناسب و مواردی از این دست است.
امروزه دختران و پسران می توانند در معرض فرهنگ  هایی قرار گیرند که به میزان زیادی به 
مسائل جنسی اهمیت می  دهند و به آنها به عنوان موضوعات و کاالهای جنسی می  نگرند. 
رسانه ها براي فروش محصوالت شان از تصاویر جنسی، برنامه  هاي تلویزیوني، بازي  هاي 
ویدئویي و نظایر اینها بهره مي جویند. زنان و مردان توسط این رسانه ها قرباني مي شوند و با 
مصرف این تولیدات به آنها کمک مي کنند. الزم است همۀ ما دربارۀ معناي حقیقي رابطۀ 
عشقي بین زن و مرد آگاه  تر شویم. در غیر این صورت، همۀ ما در ایجاد فرهنگي که زنان و 

مردان را به کاالهاي مصرفي و دور ریختني تنزل مي دهد، سهیم خواهیم شد. 
برخی گروه  های موسیقی، تصاویر بیمار گونه  ای از خواست و عالیق زنان و مردان ترسیم 
می  کنند. مثالً اگر دیدگاه مردی نسبت به زنان صرفاً بر مبنای این رسانه  ها قرارداشته 
باشد، آن مرد معتقد می  شود که زنان صرفاً موجوداتی شهوانی و اغواکننده و کاال مانند 
هستند که هرطور بخواهد می  تواند آنها را خرید و فروش و مبادله کند. الزم است که 
مردان و زنان، بازی رسانه ها را درک کنند و دربارۀ معنای یک رابطۀ احترام آمیز و 
عاشقانه با یک زن/ مرد آگاه  تر شوند. رسانه  ها، تجارت جهانی را در سطح وسیعی تغذیه 
می  کنند و این کار برای آنها بسیار سودآور است. پذیرشِ عباراتِ رسانه  ها مبنی بر اینکه 
استفادۀ مداوم شان از تصاویر جنسی و خشن، صرفاً بازتاب خواست جامعه است و هیچ 
اثری بر مردم ندارد، یک دام خطرناک و یک دور باطل است که نشان از خوش خدمتی 
آنها نسبت به بیگانگان دارد. حقیقت این است که قرار نیست ما قربانیان درماندۀ آنها و 
مصرف کنندگان محصوالت آنها باشیم. هنگامي که ما محصوالت آنها را مصرف می  کنیم، 
به آنها در خلق فرهنگی که نه تنها کمکی به ما نمی کند، بلکه زنان و مردان را درحد 

اشیای مصرفی یا بی اهمیت تنزل می  دهد، یاری رسانده ایم. 

به نظر شما دوری از موقعیت هایی که خودکنترلی افراد را در خصوص غریزۀ جنسی 
کاهش می دهد تا چه اندازه اهمیت دارد؟ آیا می  توانید راهکارهایی برای آن پیشنهاد 

کنید؟

فعالیت کالسی
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شناسایی  و  واکنش  به  خشونت  و آزار درس 25

خشـونت جنسـی به اَعمالی گفته می شود 
کـه ماهیت جنسـی دارنـد و منجر بـه آزار 
و تحقیـر دیگـری شـده و یا به هـر طریق، 
کرامت و شأن انسانی او را مورد تعرض قرار 
می دهند. خشونت جنسـی در تمام جهان 
رخ می  دهد و تأثیر عمیقی بر سالمت جسم 
و ذهن قربانی دارد. تأثیر خشـونت جنسی 
بـر سـالمت روان به انـدازۀ تأثیـر فیزیکی 
آن جدی اسـت و حتی می  تواند مشـکالت 
افزون تـری برای قربانی ایجاد کند. هرچند 
مردان نیز ممکن اسـت قربانی خشـونت و 
آزار جنسی شوند اما بیشتر، زنان وکودکان 

قربانیان آزار و خشونت جنسی می  شوند.

آزار و خشونت جنسی، اَشکال و انواع مختلفی دارد . استفاده از عبارات نامناسب، اغواگری، 
پوشش های نامناسب، نگاه  های جنسی و آلوده ، تا خشونت  های فیزیکی، تهاجم و تهدید 

را شامل می  شود.

از نظر شما چه رفتارهایی را می  توان مصداق خشونت و آزار جنسی درنظر گرفت؟
آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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در قوانین کشـورمان نیز برقراری رابطۀ جنسـی با فردی که تمایلی به آن ندارد و یا وادار 
نمودن فردی به تن دادن به خواسـتۀ جنسـی دیگری با توسـل به ترس و تهدید او، جرم 
محسـوب می شـود )مادۀ 82 قانون مجازات اسالمی(. همان طور که به خاطر دارید، وجود 
انتخاب آگاهانه و بالغانه و تأمین امنیت، احترام و مراقبت در چهارچوب ازدواج قانونی و 
شرعی، بخش ضروری و جدایی  ناپذیر از یک رفتار جنسی مناسب است. درصورتی که هر 
یک از این ویژگی  ها در یک رفتار جنسی مورد تعرض قرار گیرد، فرد به نوعی مرتکب آزار 

و خشونت جنسی شده است. 
به طورکلی، خشونت جنسی را می  توان به دو نوع رفتاری و گفتاری تقسیم نمود. خشونت 
رفتاری، شامل مواردی است که فرد با رفتار خود دیگری را مورد آزار و تعّدی جنسی قرار 
می  دهد. خشونت گفتاری نیز شامل مخاطب قرار دادن افراد با الفاظی با بار جنسی است.
آزار و خشونت جنسی ممکن است به وسیلۀ باج گیری، ترساندن روانی و یا تهدیدهای 
دیگر مانند تهدید به صدمۀ جسمی یا آبروریزی، اخراج از شغل و یا ندادن شغل مورد 
درخواست اتفاق بیفتد. همین طور ممکن است آزار جنسی زمانی رخ دهد که قربانی 
آزار جنسی  اعتیاد. همچنین  یا  برای مثال در زمان مستی  درحالت طبیعی نیست 
می  تواند در قالب ارتباط  های دوستانه یا شوخی، طرف مقابل را در معرض سوءاستفادۀ 

جنسی قرار دهد.
خشونت و آزار جنسی می  تواند توسط هر شخص مانند محارم، بستگان و آشنایان،  
همکار و یا افراد غریبه و در هر مکان مانند خیابان، محل کار، پارک  ها و حتی در خانه 

اتفاق بیفتد. 

عوامل مختلفی می  تواند منجر شود که یک فرد در معرض آزار و خشونت جنسی قرار 
گیرد. از جمله این عوامل می  توان به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر روان گردان 
اشاره کرد. فرد در چنین حالتی قادر نخواهد بود به طرز مؤثری اعمال و رفتار خود را 
کنترل نماید و یا قضاوت درست و تصمیم  گیری مناسبی انجام دهد. از سوی دیگر 

شما چه عواملی را در رابطه با اینکه یک فرد، قربانی خشونت و آزار جنسی شود 
دخیل می  دانید؟

فعالیت کالسی
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درصورتی که کسی قصد تعرض به او را داشته باشد شخص توانایی جلوگیری کردن 
از رفتار او را نخواهد داشت. داشتن شرکای جنسی متعدد و روابط خارج از عرف، شرع 
مقدّس و قانون نیز عامل دیگری است که می  تواند فرد را در معرض آسیب قرار دهد. 
حضور در مکان  های نامناسب، استفاده از پوشش نامناسب، فقدان آموزش و نیز فقدان 
قوانین اجتماعی بازدارنده همگی می  توانند خطر آزار جنسی را افزایش دهند. ذکر این 
نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است که قربانی خشونت یا آزار جنسی فردی آسیب 

دیده و نیازمند حمایت خانوادگی، اجتماعی و تخصصی است.
از آنجایی که قربانیان خشونت و آزار جنسی بعد از روی دادن چنین اتفاقی احساس شرم 
کرده و خود را سرزنش می کنند، نباید از درخواست کمک از دیگران و یا اطالع و پیگیری 
این موضوع به صورت قانونی شرمسار شوند. همچنین شرکت در جلسات درمانی برای 
فردی که دچار چنین رویدادی شده است الزم و کمک کننده خواهد بود. افراد جامعه 
خصوصاً مردان باید در قبال حمایت از زنانی که مورد تعرض قرار می  گیرند، احساس 
مسئولیت نمایند و به کمک آنان بشتابند. همواره باید در نظر داشته باشیم که تک تک 
افراد یک جامعه مانند افراد یک خانواده بوده و در امن  تر کردن آن سهیم و مسئول 

هستند.

برای جلوگیری از خشونت و آزار جنسی چه باید کرد؟
مانند هر اتفاق ناخوشایند دیگری، پیش گیری بهتر از هر اقدامی است. بنابراین، بهتر است 
از عواملی که منجر به افزایش احتمال خشونت و آزار جنسی می شوند، پرهیز نمود. برای 
مثال از برقراری ارتباط و قرار گرفتن در مکان  های خلوت و ناشناس به خصوص با افرادی 
که به طور کامل با آنها آشنا نیستید و به آنان اعتماد ندارید، پرهیز کنید. همیشه هوشیار 
باشید و از مصرف هر گونه دارو و یا نوشیدنی ه ایی که احتمال می  دهید منجر به عدم 

هوشیاریتان می شود، خودداری کنید. 
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اگر در شرایط آزار، با فرد مهاجم تنها هستید اقدامات زیر را انجام دهید: 
1 با قاطعیت و جدیت به او بگویید مزاحمتش را تمام کند. 

2 با اطمینان و محکم حرف بزنید و حالت چهرۀ تان مصمم و جدی باشد. 
3 با فرد مزاحم وارد گفت وگو نشوید و به سؤال هایش بی اعتنا باشید. 

4 تالش کنید تا از محل بگریزید. 
5 فریاد بزنید و کمک بخواهید. 

6  تالش کنید بر خود مسلط باشید و بر ترستان غلبه کنید تا بتوانید با تمام 
نیرو مبارزه کنید. 

7  برای مقابله و مبارزه تالش کنید و در شرایط خاص سعی کنید به بینی و یا 
اندام   های حساس فرد مهاجم ضربه بزنید.

8  از هر ابزاری برای فرار از موقعیت و نجات خود استفاده کنید. برای مثال، در 
شرایط ویژه به صورت فرد مهاجم خاک، نمک یا فلفل بپاشید و یا دیگران را 

به یاری بطلبید. 
9 اگر می خواهد شما را به محلی بکشاند با تمام قوا از رفتن خودداری کنید. 

در صورتی  که در یک مکان عمومی، با خشونت و آزار جنسی و یا جسمی یک فرد 
مواجه شوید، چه کاری می  توانید انجام دهید؟

فعالیت کالسی
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واقعیت آن است که آزار و سوء استفاده در روابط، فقط در قالب آزارهای جنسی نیست. 
سوء استفاده و مورد آزار قرار گرفتن تحت عنوان رابطۀ صمیمانه  هم رخ می دهد. به خاطر 
داشته باشید، هرچه این شرایط بیشتر تداوم داشته باشد و هرچه بیشتر به چنین روابطی 
ادامه دهید، اوضاع بدتر می شود. ممکن است او فردی باشد که در ابتدا بسیار جذاب به 
نظر برسد و بی مهابا به شما ابراز عالقه کند. اما در ادامۀ رابطه، عالیمی را می بینید که 
نشان می دهد او هنجارها و اصول پذیرفته  شدۀ اخالقی را برنمی تابد. به عنوان مثال 
نمی  تواند قوانین و مرزهای خانوادگی و اخالقی شما را برای ارتباط های دوستانه بپذیرد 
و مدام شما را به شکستن آنها ترغیب می کند. چنین افرادی انتظار دارند که تمام توجه 
شما در همۀ اوقات صرفاً به او باشد و همیشه برایشان آماده به خدمت باشید. آنها غالباً 
فضای خصوصی شما را محترم ندانسته و به خود اجازه می دهند در هر زمینه و هر 
ارتباطی اظهارنظر کنند و وقتی با مخالفت دربارۀ رفتارهای اشتباهشان مواجه می شوند، 
غالباً تحمل انتقاد را ندارند. قول ها و عذرخواهی  های آنان هم قابل اعتماد نیست چون 
به آن  وفادار نمی مانند. چنین افرادی همواره درگیر فراز و فرودهای افراطی و بی  ثباتی 
هستند. چنین عالیمی همه حاکی از غیرقابل اعتماد بودن این افراد است و الزم است از 

این افراد اجتناب کنید.
همواره به خاطر داشته باشید که وقتی قرار است با فردی رابطۀ صمیمانه داشته باشید، 
مدام به خودتان نهیب بزنید که شما مشاور، روانشناس و یا روانکاو نیستید و حل کردن 
معضالت و مشکالت روانی و روحی او نه بر عهدۀ شماست و نه از دست شما بر می آید. 
شما باید تالش کنید که به لحاظ روحی و جسمی، خود فرد سالمی باشید و فرد سالمی 
را هم برگزینید. این ایده که شما می توانید با کسی ازدواج کنید و بعد او را تغییر دهید، 
خواب و خیالی بیش نیست و نمی توان زندگی را براساس این باور اشتباه بنا کرد. پس 
بدانید و باور کنید که پذیرفتن چنین ریسک و خطری نه عقلی و نه شرعی بلکه هوا و 

هوسی خطرناک و شیطانی است.
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تشخیص و کنترل بی  بند و باری درس 26

با توجه به مالک هاي علمي و دیني می توان رفتار بهنجار را چنین تعریف کرد: 
تمایل و رفتاري است که با طبیعت آدمي سازگاری دارد و بدون هر عامل و فشار بیروني، 
فرد خواهان آن است و آن را انجام مي دهد. مالک بهنجار بودن یک تمایل و رفتار چند 

چیز است: 
1 از طبیعت و فطرت آدمی سرچشمه گرفته است.

2 نوع انسان ها در تمام اعصار آن را پذیرفته  اند.
3  با بدیهیات1 اخالقی و ادراکات بدیهی عقل عملی هماهنگ است و منافاتی 

با آنها ندارد.
4  خداوند حکیم و آگاه با توجه به سرشت مخلوق خویش، آن را خوب، خیر و 

سازگار با فطرت انسانی دانسته و توصیه کرده است .
5  بـه زیان جسـمی، روانی و معنـوی شـخص عمل کننده و یا هرکـس دیگری 

منتهی نشود.

با این وصف، رفتار نابهنجار نیز هر تمایل و رفتاری است که ویژگی های زیر را داشته باشد: 
1 با طبیعت و فطرت اولیۀ آدمی هماهنگی نداشته باشد. 

2  با مسائل اخالقی که در سرشت انسان به ودیعه گذاشته شده است، در تضاد 
باشد.

3 نوع انسان  ها در همۀ جوامع و در همۀ زمان  ها آن را نپذیرند.
4  خداوند حکیم آن را نهی کرده باشد.

5  خـواه ناخـواه به زیـان دیگری و حداقل به زیـان خود فرد در یکـی از جنبه  های 
روانی، شخصیتی، عاطفی و معنوی باشد. 

1ـ »بدیهی« مفهومی است که نیاز به اثبات ندارد و هر عقل سالمی آن را می  پذیرد. مثاًل احترام به سالمندان خوب 
است و بی  احترامی به آنها بد است و یا عدالت خوب است و ظلم بد است)بدیهی اخالقی( . هر جزئی از کل خود 

کوچک  تر است و یا هر معلولی نیاز به علت دارد )بدیهی عقلی(.



پودمان چهارم  |  مراقبت و پرهیز

177

زمانی که فرد به زندگی نابهنجار و خارج از اصول عادت کند، رفته رفته نابهنجاری در 
قسمت های مختلف زندگی او خود را نشان خواهد داد. رفتار جنسی نیز از این قاعده 
مستثنا نیست. زمانی که یک فرد بدون درنظر گرفتن هر چیز دیگری، فقط به ارضای 
غریزۀ جنسی خود می  اندیشد و برای رسیدن به هدف خود از هیچ کاری فروگذاری 
نمی  کند دچار »نابهنجاری جنسی« شده است. همانطور که خداوند در آیه 27 سوره 
نساء می فرماید: واهللُ یُریُد اَن یَتُوَب َعلَیُکم و یُریُدالَّذیَن یَتََّبعوَن الَشَهواِت اَن تَمیُلوا میاًل 
عظیماً. خدا می خواهد شما را ببخشد )و از آلودگی پاک نماید( اما آنها که پیرو شهوتند، 

می خواهند شما به کلی منحرف شوید.
چنین افرادی که  لجام گسیخته تنها به رفع شهوات خود می اندیشند، روز به روز از رفتار 
سالم و بهنجار فاصلۀ بیشتری می  گیرند و سرانجام سالمت جسمی، روحی و معنوی خود 
را به خطر می  اندازند. افراط در مسائل جنسی پس از گذشت مدت زمانی، لذت جنسی 
طبیعی را نیز از بین خواهد برد و فرد برای دستیابی به لذت ناچار است به رفتارهای 

پرخطر دیگر رو بیاورد.

خاطر  رضایت  که  است  شرعی  متعهدانه  روابط  و  حقیقی  ورزیدن  عشق  بافت  در 
گرفتن  نظر  در  شد.  خواهد  فراهم  همسران  بین  آرامش  و  موّدت  اسباب  و  آدمی 
بی بند و باری جنسی و هرزه گری به عنوان ترّقی و مدرن بودن اشتباه بزرگی است

بی بند و باری از نگاه شما به چه معناست؟ شما چه دالیلی برای اجتناب از 
بی  بند  و  باری جنسی به ذهنتان می  رسد؟

فعالیت کالسی



178

که گاه طرفدارانی هم برای خود دست و پا می کند. اما در واقع، این کار نشانۀ ناپختگی و 
فقدان معنی در روابط بین فردی است. زیرا در هرزه  گری و چشم  چرانی، معنا و رضایت در 
رابطه کم شده و فرد از فطرت خدایی خود دور و دورتر می شود، آرامش و امنیت از روابط 

رخت می بندد و فقط شهوت و انگیزه ها ی حیوانی بر آن حکم فرما می شود. 
از سوی دیگر، اگرچه علم و فناوری زندگی انسان را به طرق مختلف بهبود بخشیده است، 
اما گاه خود سبب شده تا به انسان صرفاً نگاهی ابزاری بشود به طوری که انسان را در حد 
چیزی مثل حیوانی پیشرفته تنزل بدهد. این دیدگاهی تحقیرآمیز است که درک ما را از 
عمق استعداد انسانی برای عشق ورزی مخدوش می  سازد. برای مثال، این روزها روابط 
از راه دور و یا روابط در فضای مجازی درحال افزایش است. چنین روابطی به هیچ وجه با 
یک رابطۀ واقعی قابل قیاس نبوده و از تأثیرات مثبتی که یک رابطۀ واقعی می   تواند برای 
انسان به همراه داشته باشد، برخودار نیست. روابط در فضای مجازی به سادگی می  تواند 
با خیال پردازی  ها و تصورات اشتباه فرد از دیگری همراه شود و فرد را درگیر رابطه  ای 
کند که ممکن است حتی وجود حقیقی نداشته باشد. با این حال برخی افراد می  توانند از 
همین طریق سعی در ارضای غریزۀ جنسی خود داشته باشند. در چنین روابطی، تصورات 
وهم آمیز یک فرد با تصورات وهم آمیز فرد دیگری متصل می شود. وهمی که به کانون 
احساسات و افکار افراد دست می  یابد و چنان قوی است که برای فرد، واقعی جلوه کرده و 
او بر آن اساس عمل می کند. بر پایۀ چنین توهماتی فرد می  تواند در فضای مجازی نوعی 
ایده  آل از معشوق را مبتنی بر تصورات و تخیالت خود ترسیم کرده و با آن عشق  بازی 
کند به گونه  ای که هیچ جنبه  ای از واقعیت را نمی  توان برای آن تصور کرد. درحال حاضر 
یکی از ناهنجاری  های فضای مجازی در دستۀ اعتیاد جنسی مجازی قرار می  گیرد و در 
چنین شرایطی برخی از افراد و شرکت  ها، کسانی راکه گرفتار این اعتیاد می  شوند به 
منبع درآمدهای کالن خود تبدیل نموده  اند و برای افزایش درآمدهای خود سعی در 

گسترش آن دارند. 
حال پس از مرور این پودمان، الزم است این نکته را دوباره یادآوری کنیم که خداوند 
زن و مرد را آفرید تا در کنار هم به آرامش برسند و بین آنها رحمت و مودت قرار داد تا 
یکدیگر را کامل کنند و در مسیر سعادت، همپا و همدل باشند. از این رو در کنار هم 
بودن زن و مرد نه تنها بر آورندۀ نیاز جنسی و غریزۀشهوانی آنهاست که هدفی بس واالتر 
دارد. در این نگاه، زن و مرد با تشکیل خانواده و ازدواج قدم در مسیر رشد و زندگی بهتر 
می گذارند و همدالنه تالش می کنند تا به سعادت و بهروزی برسند. به همین دلیل، 
انتخاب یک همسفر شریک، که نه تنها برای برآورده شدن خواسته های جنسی اش بلکه 
برای همراهی، مهربانی، آرامش و رسیدن به قله های خوبی و کمال در کنار شما قرار 
می گیرد، مهم ترین انتخاب زندگی خواهد بود. این انتخاب هر چقدر بر اساس معیارها و 
اصول روش مند صورت گیرد، ایمان به ادامه و پایداری در آن بیشتر خواهد بود. از همین 
رو در فصل بعد، معیارها و چگونگی انتخاب همسر و همسفر زندگی را مرور خواهیم کرد. 
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واکاوی مفهوم ازدواج درس 27

 نگاه شما به ازدواج و تعریفتان از آن چیست؟

 

ما نه می توانیم خودمان را در انزوا رشد داده و بهبود بخشیم و نه می توانیم در روابط 
باز و متزلزل به این هدف برسیم. بیشتر عناصر الزم برای رشد و بهبود ما مانند توجه، 
امنیت، صمیمیت عمیق و مسئوالنه و آینه ای برای مشاهده و به تصویر کشیدن خودمان، 

خودآگاهی و خدا آگاهی در ازدواج و تشکیل خانواده امکان تجلی می یابند. 
دالیل عمیقی برای انتخاب ازدواج توسط افراد وجود دارد. یکی از مهم ترین دالیل چنین 
انتخابی این است که هدف انسان برای شناخت و تحقق آرزوهای خود، شانه به شانۀ 
شناخت و کمک به تحقق آرزوهای شریک زندگی و ایجاد صمیمیتی عمیق با او پیش 

می رود و این کار نمی تواند در یک رابطۀ نصفه و نیمه حاصل شود.
نهاد خانواده یکي از نهادهاي مهم اجتماعي است که با ازدواج آغاز مي شود. بنابراین، 
ازدواج از آنجا که فرایند آغازین این نهاد مهم اجتماعي است، اهمیت بنیادین و پایه اي 
دارد. سنگ بناي نهاد خانواده در ازدواج گذاشته مي شود، به طوری که رسول گرامی 

اسالم می فرماید:
»هیچ بنایی در اسالم نزد خداوند محبوب تر و عزیزتر از ازدواج نیست.« 

)مکارم االخالق، ص 196(

ما در انتخاب خانواده اي که در آن به دنیا آمده ایم هیچ گونه اختیاري نداشته ایم، اما 
معمار خانوادۀ آتي خود خواهیم بود. هرچند ازدواج، همۀ امر خانواده نیست اما خشت 
اول و سنگ بناي خانواده است. ازدواج یک نقطۀ عطف در زندگي انسان و یکي از 
مهم ترین تصمیمات در طول زندگي فرد است. با ازدواج، خانواده تشکیل مي شود، نظام 

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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خویشاوندي شکل مي گیرد و نسل  بقا مي یابد. ازدواج در زمرۀ پیچیده ترین روابط انساني 
است. برخوردي شگفت میان فرهنگ و طبیعت یا قواعد اجتماعي و کشش جنسي است.

ازدواج، فرایندي است از کنش متقابل بین یک مرد و یک زن که شرایط قانوني و شرعی 
را تحقق بخشیده اند و مراسمي هر چند کوچک براي شروع زندگی زناشویي خود بر 
پا داشته اند. بنابراین، اگر بخواهیم تعریفی نسبتاً جامع از ازدواج ارائه دهیم می توانیم 
بگوییم ازدواج پیمان یا عقدی است حقوقی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی که بین یک 

زن و یک مرد به همراه مهر و رضایت قلبی در چارچوب شرع مقدس بسته  می شود.

نگاهی اجمالی به پیشینۀ ازدواج در ایران از گذشته تا حال
تیرۀ ابتدایی، منشأ خانوادۀ باستانی است. ایرانیان باستان در ابتدا به تیره هایی تقسیم 
می شدند. سپس، این گروه ها منشأ خانواده ها و قبیله ها شدند. در جریان دورۀ هزار و 
دویست، سیصد ساله ای که از زرتشت تا روزگار خسروان ادامه یافت، تیره، رفته رفته 
حجم قدیم و انسجام خود را از دست داد. خانوادۀ بزرگ، کهن ترین نمونۀ نوعی تیره 
است که می شناسیم و ترکیب آن از این قرار است که در ِملکی موروث که قابل انتقال 
نیست، پدر و مادر، فرزندان، نوادگان، برادران، خواهران، عروسان، دامادان، عموزادگان، 
عمه زادگان، دایی زادگان و بستگان دیگر زیر نظر رئیسی واحد، پیرامون اجاقی واحد و 
برای برگزاری آیینی واحد، در زیر سقفی واحد گرد می آمدند. این گروه، گواهی است که 

از تیره پدید آمده است. 
در دورۀ ساسانی، خانواده با پدر، مادر و فرزندان، حجمی بسیار کمتر از حجم نمونۀ 
تیره ای خود داشت. می توان گفت خانواده در آن وقت به ساده ترین صورت خویش 
درآمده بود. ساده ترین و اولین نمونۀ خانوادۀ ایرانی در دورۀ پیش از اسالم، در قرن ششم 
میالدی در گرماگرم سلطنت ساسانیان پدیدار شد. در این دوران، دولت هر سال عدۀ 
بسیاری از دوشیزگان بی چیز و ندار را به همسری می داد و پیش از این کار، برای آنها 

جهیزیه فراهم می آورد.
با پذیرش اسالم توسط ایرانیان، سنت ها و آیین ازدواج نیز تحت تأثیر اسالم قرار گرفت. 
اسالم بر امر ازدواج اهتمام بسیار داشته و دارد. تأکید آیات قرآن کریم، احادیث و سنت 
پیامبر اکرم  و امامان معصوم  بر امر ازدواج، دلیل روشنی بر این توجه و اهتمام 
اسالم به امر ازدواج است. در قرآن کریم، ازدواج به مثابه پیمانی بزرگ )میثاقی غلیظ(1 
است. تعبیر میثاق از ریشۀ َوثَِق به معنای اطمینان داشتن و واژۀ میثاق، حاکی از معاهده 
و پیمان دو طرفه است. مفهوم میثاق به تنهایی در واژه شناسی و در اصطالح شناسی 
قرآنی، نه تنها همواره برخوردار از نوعی وجهۀ مثبت بلکه دارای قداست نیز می باشد. 
پیمانی محکم که قلب هیچ مؤمنی حرمت آن را خوار نمی دارد و آسان نمی شمارد. 

1ـ سورۀ نساء، آیۀ 21
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این میثاق، عهد و پیمانی است که از زن و مرد گرفته شده و پایۀ پیوستگی و بایستگی 
اجتماعات بشری، از همین اجتماع کوچک دو نفره و خانواده حاصل می شود. در این 
راستا پیامبر اکرم  نیز فرموده اند: ازدواج سنت من است1 و در اسالم هیچ بنایی نزد 

خداوند محبوب تر از ازدواج نیست2. 
بدیهی است که ازدواج مانند هر پدیدۀ اجتماعی دیگری، هنجارهایی دارد که این 
هنجارها نسبت به هر جامعه و نیز هر مقطع زمانی می تواند تفاوت هایی داشته باشد. در 
دوران کنونی، ازدواج در کشور ما نیز دارای ویژگی های خاص خود است که در مرحلۀ 
نوین خود با تغییرات اجتماعی وسیعی در همۀ پدیده های اجتماعی از جمله ازدواج 
و همسرگزینی رو به روست. تغییراتی که موجب شده است تا مردان و زنان، نگرش 
نوینی از پیوند زناشویی و ازدواج داشته باشند. با باال رفتن سطح آگاهی های اجتماعی، 
سواد عمومی، تحصیالت افراد و برخی تغییرها در نقش های اجتماعی، سطح توقعات و 
انتظارات مردان و زنان هم تغییر کرده که جملگی باعث شده اند تا همسرگزینی و نگرش 

به ازدواج تحوالتی را تجربه کند. 
در کنار تمام عوامل تاریخی، مذهبی و اجتماعی یاد شده، تجارب شخصی هر فرد نیز بر 
نگاه وی به ازدواج تأثیر می گذارد. تجربۀ چگونگی کیفیت ارتباط بین پدر و مادر، نحوۀ 
روابط خواهر ها و برادرها با همسرانشان و حتی نوع سبک دلبستگی به وجود آمده در 
خود فرد که پیشتر درباره اش سخن گفتیم، همگی بر احساس و نگرشی که اشخاص به 
ازدواج دارند، مؤثر است. به عنوان مثال مشاهدۀ طالق، خیانت و درگیری های خانوادگی از 
جمله عواملی هستند که تمایل فرد را نسبت به ازدواج کاهش می دهند و بر عکس، تجربۀ 
روابط و احساسات سالم در بطن خانوادۀ اولیه از جمله عوامل سوق دهندۀ فرد به سمت 
ازدواج هستند. زیرا ازدواج برای هر فرد، تداعی گر آن چیزی است که از ابتدا در خانوادۀ 
اولیه و اطرافیان نزدیکش تجربه کرده است. هرچه این تجربه نامناسب تر باشد، افراد برای 

1ـ جامع االخبار، محمد بن محمد، ص 101
2ـ مکارم االخالق، ص 196
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با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که ازدواج در عین سادگی، از پیچیده ترین و 
با اهمیت ترین تصمیم گیری های زندگی است و تأثیر زیادی بر رضایت افراد از زندگی 
دارد. با این حال به نظر می رسد دیدگاه جامعه نسبت به اهمیت ازدواج دچار نوعی غفلت 
و سهل انگاری شده و به جای تسهیل و کمک به ازدواج، گاه به بی اهمیت شمردن آن و از 
سوی دیگر به سخت گیری های بی مورد در قبال ازدواج گرایش یافته است که این خود 
بر تجربیات شخصی هر فرد و در نتیجه نگاه او به ازدواج بی تأثیر نخواهد بود. بنابراین، 
بسیاری از جوانان در برخورد با چنین شرایطی، برای تصمیم گیری دربارۀ ازدواج ممکن 
است تردیدهایی را در خود احساس کنند تا جایی که حتی شاید برخی از آنها ازدواج خود 

را برای سالیان طوالنی به تأخیر بیندازند.

آیا نظر همۀ دوستان شما دربارۀ ازدواج یکسان بود؟ کدام قسمت از دیدگاه های 
شما تحت تأثیر مذهب و یا عوامل اجتماعی و تاریخی و کدام قسمت از دیدگاه تان 

تحت تأثیر تجارب شخصی است؟

فعالیت کالسی

پیشگیری از تجربۀ مجدد آن ممکن است از ازدواج، بیشتر دوری  کنند و برعکس، هرچه 
شیرین تر باشد، افراد برای تجربۀ دوبارۀ آن ممکن است به سمت تشکیل خانواده تمایل 
و اشتیاق بیشتری داشته باشند. بنابراین، نگرش به ازدواج می تواند با توجه به تجربیات 
شخصی، از فردی به فردی دیگر متفاوت باشد ولی از آن جنبه که افراد یک جامعه به 

زندگی نسبتاً واحدی تعلق دارند، مشترک باشد. 
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در این درس، از یک پژوهش میدانی استفاده می کنیم که در آن، پژوهشگری برای 
شنیدن بی واسطۀ سخنان دانش آموزان هم سن  و  سال شما به استان ها و شهرهای 
مختلف رفت تا بتواند فضایی را برای شنیده  شدن حرف های شما به وجود آورد. در این 
پژوهش از حدود 2000 نفر از همساالن شما خواسته شد تا بر اساس تجربیات و درک 
فردی خود، از خانواده و مسائل مربوط با آن سخن بگویند. در این بین، موضوعی که جالب 
توجه بود و شاید شنیدن و خواندن آن برای شما هم خالی از لطف نباشد، چالش هایی 
بود که همساالنتان با ازدواج داشتند؛ چالش هایی که حتی برخی از آنها را به ترس و 
پرهیز از ازدواج سوق می داد. از آنجا که شما هم به نسل آنان تعلق دارید و تجربه های 
نسلی مشترکی را با هم داشته اید، شاید نسبت به آنچه گفته اند نزدیکی فکری بیشتری 

احساس کنید.
براساس این پژوهش، نخستین علتی که باعث واهمۀ جوانان از ازدواج می شود، »توقعات 
باال و شرایط سخت ازدواج« است. به نظر می رسد نداشتن امکانات اولیۀ زندگی، شغل و 
شرایط مالی مناسب و نیز هزینه های باالی عروسی، ازدواج را در نظر همساالنتان دشوار 

کرده است. 
برخی دیگر فکر می کنند »تغییر سنت های گذشته و شکل گیری هنجارهای جدید«، 

ضرورت تشکیل خانواده را در نظر آنها کم اهمیت کرده است. 
ازدواج می دانند. بی تعهدی و  از  آنها، »بی اعتمادی« را دلیلی برای ترس  از  عده ای 

بی وفایی، برخی از آنها را به همه بدبین کرده است. 
برخی دیگر به »محدودیت های ناشی از ازدواج« اشاره می کنند. آنها معتقدند ازدواج 
مانعی برای آزادی های فردی آنها است. همچنین »دور شدن از پدر و مادر«  در کنار 
»ترس ناشی از مشاهدۀ شکست های متعدد در خانواده و بیرون از آن«، عوامل دیگری 
هستند که برای برخی از همساالن شما ترس از ازدواج را ایجاد می کنند و تجربۀ ازدواج 

را برای آنها دور از ذهن و پر از دلهره جلوه می دهند.
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واقعیت آن است که اگرچه تعداد زیادی از همساالن شما دربارۀ ترس از ازدواج و دالیل 
آن سخن می گویند، اما بسیاری نیز وجود دارند که نه تنها با آنها هم عقیده نیستند بلکه 
به ازدواج، بسیار هم مایل هستند. آنها تصویر زیباتری از ازدواج در ذهن خود دارند و فکر 
می کنند که واقعۀ خوبی در انتظار آنان است. بنابراین، چنین گمان نکنید که همۀ هم سن 
و ساالن شما به افرادی دلزده و ترسیده از ازدواج تبدیل شده اند. از سوی دیگر بسیاری از 
حرف های دوستان و همساالن شما بی پایه نیست؛ زیرا حتی آنها که مایل به ازدواج هستند 
هم از برخی نگرانی ها می گویند و از آنها بیم دارند. اما مسئله این است که آیا ریشۀ همۀ این 
مسائل با ازدواج نکردن از بین می رود؟ آیا ازدواج نکردن باعث می شود که تجربه های ناشی 

 حال شما موارد ذکر شده را با هم مرور کنید و بگویید دربارۀ هر کدام، نظر شما 
چیست؟ با آن موافق هستید، یا مخالف؟ علت مخالفت و یا موافقت خود را توضیح 

دهید.

 مواردی را که عامل ترس از ازدواج در همساالن شما شده اند دوباره مرور کنید. 
فکر می کنید این باورها از کجا ریشه می گیرند؟

فعالیت کالسی
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از ارتباطات دیگر و عوارض آن از بین برود؟ آیا ازدواج نکردن فرهنگ نامناسب هزینه های 
سنگین ازدواج را کاهش می دهد و یا ازدواج نکردن باعث می شود تا همیشه در کنار پدر و 
مادرتان بمانید؟ خوب می دانید که این گونه نیست. برای حل مشکالت و معضالتی که از 
نظر دوستان شما گفته شد باید راه حل های منطقی دیگری جست که به نظر می رسد آن 

راه حل ها با ازدواج نکردن و ترس از آن نسبتی نداشته باشند.
اگر هزینه های ازدواج باالست باید فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی را اصالح کرد و 

بر آن تاخت.
اگر بی اعتمادی به جنس مخالف هست باید به نوجوانان و جوانان آموزش داد که فکر نکنند 
تجربه های متعدد ارتباطی خارج از نظام خانواده چیزی بر آنها می افزاید بلکه برعکس، اتفاقاً 

از سالمت روان آنها و اعتمادی که می تواند ضامن خوشبختی آنها باشد می کاهد.
اگر محدودیت های ناشی از ازدواج برای همساالن شما ترس آور است باید به آنها آموخت 
که بودن در کنار کسی که همراه و همپای شما در خوشی ها و سختی هاست، بر آنچه به 

عنوان آزادی فردی از آن نام می برید که گاه با تنهایی همراه است سایه می اندازد. 
همچنین باید بیاموزیم که ازدواج کردن به معنای نقض حریم خصوصی زوجین نیست بلکه 
این حریم همیشه باید محترم شمرده شود تا پایه های ارتباط آنها مستحکم باقی بماند. 
دور شدن از پدر و مادر اگر قرار است به ترسی برای ازدواج نکردن تبدیل شود، در واقع یک 
مسئلۀ روانی است که حتماً باید درمان شود؛ چراکه انگار پسر یا دختر آن قدر بزرگ نشده اند 

که بتوانند استقالل و هویت فردی خود را تعریف کنند و به آن جان بدهند.
چنانچه تجربه های ناموفق در زندگی که منتهی به ترس از ازدواج شده اند به تجربه هایی 
بدل شوند که از آنها بیاموزیم و مراقب باشیم که در آن شرایط قرار نگیریم، آن گاه ماجرا 
به صورتی دیگر رقم خواهد خورد. انصاف و عقل حکم می کند به جای حذف ازدواج، به 
دنبال حذف موانعی باشیم که به نفس ازدواج ربطی ندارند. زیرا خداوند مهربان، ازدواج 
را نیاز تک تک ابنای بشر و عامل آرامش و رحمت همۀ انسان ها قرار داده است و به این 

دلیل، دوری از آن نمی تواند معقوالنه باشد. 
نگران کننده آن است که بسیاری از این نوجوانان بر این گمان هستند که از ابتدای زندگی 
باید تمام شرایط به طور کامل برای آنها آماده باشد. در حالی که بودن دو خانواده در کنار زوج 
تازه شکل گرفته و همراهی آنان در کار و تالش و برنامه ریزی هدفمند برای آینده، مسیر 
مشترکی را برای زوجین فراهم می سازد که اگر آن را آگاهانه و عاقالنه برگزیده باشند، 

بی نهایت از آن لذت خواهند برد و به آنچه در کنار هم ساخته اند، افتخار خواهند کرد.
محصول چنین روابط ارزشمند و هدفمندی می تواند یک خانوادۀ پویا باشد که جمع 
دل نشینی در آن شکل خواهد گرفت. به راستی مهم آن است که هر دو طرف ماجرا تمام 
آنچه را که دارند برای رشد و پیشرفت خانواده در طبق اخالص قرار دهند و باور داشته 
باشند که خداوند خود روزی دهنده و برقرار کنندۀ رحمت و برکت است. چرا که خداوند 

به واسطه لطف و رحمت بی انتهایش، به عمل اندک ما پاداش فراوان خواهد داد.
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تشخیص مشکالت جدی خانواده ها از دید نسل نو درس 29

شما ممکن است در اطراف 
را  متفاوتی  مشکالت  خود 
از  یا  و  دیده  در خانواده ها 
باشید.  شنیده  برخی  زبان 
می رسد  جالب  به نظر  اما 
از  زیادی  تعداد  بدانید  که 
نوجوانان هم سن و سال شما 
که در استان ها و شهرهای 
می کنند،  زندگی  متفاوت 
خانواده  مسائل  عمده ترین 
را در چه مواردی می بینند. 

مشکالتی که می تواند بنا  به بافت های متفاوتی که افراد در آن زندگی می کنند، مختلف و 
یا همسان باشد.

در این درس می خواهیم دربارۀ مشکالت جدی خانواده های ایرانی بعد از ازدواج 
از دیدگاه همان دانش آموزان مشارکت کننده در پژوهشی که در درس قبل به 
آن اشاره کردیم، برای شما بگوییم. اما پیش از آن، با هم فکر کنید و ببینید به 
 نظر شما مهم ترین مشکالت خانواده ها پس از ازدواج چیست و از کجا سرچشمه

می گیرند؟
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نخستین مشکلی که بسیاری از دوستان شما از آن می گویند،   مشکالت مربوط به 
»بیکاری و مشکالت معیشتی« است. آنها بر این باورند که بسیاری از خانواده های 
ایرانی نه تنها دچار چالش های مهم اقتصادی هستند که گذران زندگی را برای آنها سخت 
کرده است، بلکه وجود مشکالتی برای دستیابی به شغل مناسب، وضعیت دشوارتری را 

برای آنها رقم زده است. 
این نوجوانان به معضل »  اعتیاد« و عوارض بسیار آن اشاره دارند. از نظر آنها اینکه دسترسی 
به مواد مخدر راحت و کم هزینه تر از سابق شده است، در شیوع این مشکل نقش اساسی دارد.

آنها »  خیانت« را مشکل دیگر خانواده ها می دانند که به بی اعتمادی زنان و مردان نسبت 
به هم منتهی شده و گاه فضای خانوادگی را آکنده از سردی، تلخی و دوری می سازد. 

همسـاالن شـما بر این باورند که »تصورات نادرسـت از ازدواج و زندگی زناشویی« بین 
دختران و پسـران باعث شـده اسـت تا مفهوم خانواده به چالش کشـیده شود. مثالً دختر 
و پسـری کـه تنها بـرای فـرار از محدودیت ها، تـرس از تنهایـی و انگیزه های جنسـی به 
سـراغ ازدواج می آیند، زمانی که نمی توانند پاسـخ مطلوب خود را از ازدواج و خانواده ای 
که تشـکیل داده اند بگیرند، مشـکالت جدی برای آنها آغاز می شـود. پیمان زناشویی در 
عمـق خـود محدودیت هایی دارد که ناظر بر تعهد و مسـئولیتی اسـت کـه زوجین آنها را 
پذیرفته انـد. همچنیـن زن و شـوهر دارای حریـم خصوصـی  هسـتند که به نـام دوری از 

تنهایی، اجازۀ نقض شدن آن از سوی طرف مقابل وجود ندارد.
»  ازدواج های نامناسب« مشکل دیگری است که از منظر نوجوانان بسیار جدی است. 
آنها فکر می کنند زنان و مردانی که به اجبار تن به ازدواج داده اند و درک و تفاهم کاملی 
از هم ندارند و یا اینکه برای ازدواج به رشد و بلوغ مناسب نرسیده اند خانواده ای را شکل 
می دهند که از اساس، نامناسب شکل گرفته و در ادامه هم امکان بروز مشکالت عدیده 

در آن وجود خواهد داشت.
همسـاالن شـما می گوینـد »  ناتوانـی همسـران در حل مسـئله« ضعـف عمـدۀ دیگر 
خانواده هاسـت کـه غالباً تمـام اعضا اعم از زن و شـوهر و فرزندان با آن دسـت به گریبان 
هسـتند. این ناتوانی سـبب می شود آنها توانایی حرف زدن و نقد یکدیگر را نداشته باشند 
و در زمان بروز مسائل و مشکالت، به جای درک مسئله و تالش برای حل آن، به پرخاش، 

خشونت، عصبانیت و حذف صورت مسئله روی  آورند. 
همچنین آنها بر این باورند که بسیاری از مشکالت خانواده ها ریشه در »  ناآشنایی 
همسران با نیازهای یکدیگر« دارد. به این معنا که زنان و مردان نه نیازهای یکدیگر را 
می شناسند و نه درک درستی از هم دارند. آنها هر کدام به جای تالش برای نزدیک شدن 
به دنیای هم و شناخت یکدیگر، با دنیای زنانه یا مردانه و تجربیات فردی خود به آن 

دیگری می نگرد و نیازهایش را تعریف می کند.
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»وقت نگذاشتن برای همسر و خانواده« معضل دیگری است که در کالم آنها دیده 
می شود و می گویند که زنان و مردان و پدران و مادران گاه اولویت های دیگری به جز 
خانواده دارند. برای وقت گذراندن با اعضای خانواده اهمیت قائل نیستند و برنامه های 
مشترکی مانند یک شام خانوادگی با هم ندارند. از همین رو مدام در حال دور شدن از 
هم هستند. تالش بیش از حد برای مسائل اقتصادی و تأمین رفاه خانواده دلیل ظاهراً 
موجهی شده است که مردان و زنان، وقت کافی برای همدیگر و خانوادۀ خود نداشته 
باشند. در حالی که به باور این دانش آموزان در کنار هم بودن، وقت گذاشتن و تأمین 

عاطفی اعضای خانواده از بسیاری مسائل دیگر مهم تر است.
و در نهایت، این »  فضای مجازی« است که از منظر همساالن شما به عنوان مسئلۀ 
جدی خانواده ها مطرح می شود. فضای مجازی در شکل گیری برخی روندهای رفتاری و 
ظاهری تأثیرگذاشته و هنجارهای جدیدی را ایجاد کرده است. همچنین فضای مجازی 
برخی رفتارهایی را که در گذشته نادرست تلقی می شد، در باور افراد جامعه به رفتارهای 
معمولی و پذیرفته شده تغییر داده است. ضعف در آشنایی با چگونگی استفاده صحیح 
از فضای مجازی باعث شده است تا مسائل مهمی در خانواده ها شکل بگیرد و در بعضی 
شرایط به جای درک واقعیت و حضور در خانواده، وقت بسیاری از اعضای خانواده، صرف 

معاشرت های مجازی می شود.

 حال مواردی را که خودتان نوشته اید مرور کرده و با آنچه همساالنتان گفته اند 
مقایسه کنید. موارد مشابه و متفاوت کدام اند ؟ فکر می کنید تفاوت بین مواردی 
که شما بیان کرده اید و آنچه که همساالنتان گفته اند از کجا سرچشمه می گیرد؟

 به نظر شما برای حل چنین مشکالتی در خانواده ها از چه راهکارهایی می توان 
استفاده کرد؟ آیا این مسائل قابل پیشگیری هستند؟ برای پیشگیری از مسائلی که 

گفته اید چه راهکار یا راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

فعالیت در 
منزل
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متعدد  تجربه های  و  ناکامی ها  همان  دستۀ  در  می توان  را  مشکالت  این  واقع  در 
با  پیرامون خود  شکستی دانست که دانش آموزان و همساالن شما در خانواده های 
آن برخورد کرده اند. چنین به نظر می رسد که برای حل شدن برخی از مشکالت، به 
سیاست گذاری های کالن در حوزۀ مسائل معیشتی، اقتصادی و فرهنگی نیاز است اما 
برخی دیگر از مشکالت شاید قابل پیشگیری باشند. مثالً اینکه دختران و پسران جوان 
بتوانند خود را بشناسند و دربارۀ زندگی با فردی که قرار است بقیۀ روزهای سخت و 
شیرین زندگی را در کنارش بگذرانند، به درستی تصمیم بگیرند. آنها احتیاج دارند تا 
به مهارت های گفت وگو و حل مسئله مجهز باشند. همه باید بدانیم که برای هر فردی، 
چه زمانی که فرزند یک خانواده است و چه زمانی که خود تشکیل دهندۀ خانواده ای 
دیگر است، همیشه اولویت با خانواده است. اگر درس می خوانیم، کار می کنیم، معاشرت 
می کنیم و یا هر کار درست دیگری که به آن مشغول هستیم، برای آن است که خانواده 
را خوشحال و سرپا نگه داریم. اگر این اتفاق نیفتد شاید در مالک سنجش، کارهای 
دیگرمان چندان هم ارزشمند تلقی نشوند. اینکه برای حل مسائل خانواده تالش کنیم و 

بهترین راه حل را برگزینیم شاید یکی از بزرگ ترین رسالت های ما باشد. 
اما جالب است بدانید که همساالن شما هم مانند بسیاری از بزرگان علم خانواده و 
روانشناسی بر این باورند که بسیاری از مشکالتی که برای خانواده ها بیان شده است، در 
گرو داشتن آمادگی برای شناخت کامل خود و انتخاب های درست در زندگی و در نهایت 
دوری از ازدواج های پرخطر و مناقشه برانگیز است. آنها استفاده از کمک های تخصصی 
را چه در سطح آموزش و کمک از مشاوران و چه همفکری با والدین و عقالی فامیل، 
برای کاهش این خطرات و داشتن انتخاب مناسب، بسیار مؤثر می دانند. از این رو در 
درس آینده، ازدواج های پرخطر را بررسی کرده ایم که دوری از آنها می تواند عامل حذف 

بسیاری از این مشکالت باشد. 

یک یا چند خانوادۀ موفقی را که در اطراف خود می شناسید، انتخاب کنید. چه 
ویژگی هایی آنها را از نگاه شما به خانوادۀ موفق تبدیل کرده است؟ به نظر شما آنها 

با مشکالتی که برایشان اتفاق می افتد چه برخوردی می کنند؟

فعالیت در 
منزل
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شناخت و پرهیز از ازدواج های پرخطر درس 30

برخي از افراد براي ازدواج مناسب نیستند و باید از آنها پرهیز شود. برخي از خصلت ها 
و ویژگي ها هستند، که ازدواج و زندگي مشترك را با مشکالت بسیار زیادي روبه رو 
خواهند ساخت. البته هیچ کدام از ما بي عیب نیستیم و واضح است که هر فردی ضعف ها 
و کاستي هاي خاص خود را دارد. اما برخي از ویژگي هاي منفي در مقایسه با سایر 
خصلت ها خطرناك تر و مخرب تر هستند و در صورتي که فردي دارای آن ویژگي ها باشد، 
زندگي با او در واقع یك کابوس خواهد بود و الزم است که از چنین فردي اجتناب شود. 

این ویژگی ها که خط قرمز ازدواج محسوب می شوند عبارت اند از:

1ـ اعتیاد 
باید توجه داشت که اعتیاد 
از وابستگی  طیف وسیعی 
به مواد و مشروبات الکلی 
تا عادات نابهنجار را شامل 
می شود. وابستگی به مواد 
و مشروبات الکلی یا عادات 

نابهنجار، یك اختالل روانپزشکی و روانشناختی است، که از یك سو خوشبختی را در 
زندگی فرد و خانوادۀ او از بین برده و از سوی دیگر آسیب های اجتماعی و اقتصادی 
بی شماری را به همراه می آورد. البته عادات نابهنجار و اعتیادهای رفتارِی مستقل از 
مواد شیمیایی تا همین سال های اخیر هم در طبقه بندی های رسمی به عنوان اعتیاد 
محسوب نمی شدند و مدت کوتاهی است که اعتیادهایی مانند اعتیاد به اینترنت و 
بازی های رایانه ای به عنوان شکلی از اعتیاد طبقه بندی شده و مورد توجه قرار می گیرند. 
ازدواج با این افراد یك خودآزاري و یك آسیب جدي است. اما اگر مایل به یك چنین 
ازدواجی بودید، تنها مي توانید از او بخواهید که اعتیاد خود را کنار بگذارد و براي ترك، 
کمك تخصصي بگیرد. در خصوص اعتیاد به مواد نیز در صورتي که این فرد موفق به ترك 
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شد، الزم است تا یک سال از ازدواج با او خودداري شود. چون 12 ماه اول پس از قطع 
وابستگي، دورۀ پرخطري براي بازگشت بیماري به شمار مي رود.

2ـ خشم ناگهانی و بدون کنترل
قبل از ازدواج الزم است به مسئلۀ خشم 
توجه کنیم. در صورتي که فردی در کنترل 
خشم خود مشکل دارد و در هنگام برخی 
به شـدت خشمـگین  مشکالت جــزیی 
مي شـود، از ازدواج با او بایـد پرهیز کـرد، 
به شدت  افرادي  چنین  با  زندگي  زیرا 

آسیب زننده  است.
موارد زیر برخي از نشانه هاي هشدار مربوط به خشم ناگهاني و بدون کنترل در فرد 

محسوب می شوند:
  هنگامي که برخي چیزهاي کوچک مطابق میل او نیست، از کوره در رفته و 

خشم خود را روي کساني که در اطراف او باشند، خالي مي کند.
   هنگامي که با نظر او موافق نیستید، با فریاد، بد دهني و تهدید پاسخ مي دهد.

  خلق و خوي او به ناگهان از وضعیتي مهربان، گرم و صمیمي به وضعیتي 
عصباني تغییر مي کند.

اشتباهي  یا مرتکب  انجام نمي دهید،  برایش  را که مي خواهد    وقتي کاري 
مي شوید، آمادگي او براي اینکه داد بزند و شما را تحقیر کند، باالست.

  به دفعات در مکان هاي عمومي نظیر رستوران ها، مراکز خرید، خانۀ دوستان 
و... صدایش را بلند کرده و یا عصباني مي شود.

  خشم خود را به صورت فیزیکي و با زدن، پرت کردن اشیا، هل دادن و یا 
مواردی از این قبیل نشان مي دهد.

3ـ اختالالت روانی شدید 
ازدواج بـا افــرادی که از اختـالالت روانی 
شـدید رنـج می برنـد از جملـه ازدواج های 
پرخطـر بـه حسـاب می آید که بهتر اسـت 
پیـش از آن با یـک روانشـناس متخصص، 
مشـاوره نمـود. شـرکت در چنـد جلسـۀ 
روانشـناختی پیـش از ازدواج منجـر بـه 
تشـخیص به هنـگام و پیشـگیری از یـک 
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ازدواج نافرجام می شود. بیماری هایی مانند وسواس شدید، پارانویید )بدبینی و شکاک 
در دستۀ  انزواطلبی شدید  و  ُخلقی شدید  نوسان  با  افرادی  حاد،  افسردگی  بودن(، 
اختالالت روانی قرار می گیرند. پس از تأیید متخصص از وجود این دسته از بیماری ها، 

اجتناب از ازدواج با چنین افرادی ضروری است. 

4ـ اختالل و انحراف جنسی 
اختالل جنسی مربوط به عملکرد جنسی است که باعث رنج و ناراحتی فرد در حوزۀ عمل 
جنسی شده و بر روابط او با همسرش تأثیر می گذارد. اما انحراف جنسی مربوط به حوزۀ 
عالقه  و گرایش جنسی است،  هنگامی که نوع عالقه و گرایش جنسی فرد خارج از هنجار 
بوده و عملکردهای طبیعی زندگی جنسی را مختل کند، نام انحراف جنسی به خود می گیرد. 
اختالل و انحراف جنسي حوزۀ وسیعي از رفتارها را شامل می شوند. از آنجا که ارتباط 
جنسي یکي از حوزه هاي با اهمیت زندگي مشترک است، فردي که داراي اختالل و یا 

انحراف جنسي باشد، براي ازدواج مناسب نیست.

5  ـ داشتن مشغلۀ ذهنی یا واقعی با شریک قبلی زندگی خود
ازدواج با فردي که هنوز از روابط عاطفی گذشته خود التیام نیافته، ازدواجي یأس آور و 

موجب دل شکستگي خواهد بود. چنین افرادي را مي توان با ویژگي هاي زیر شناخت:
الف( هنوز خشم و انزجار شدیدي نسبت به معشوق قبلي خود در دل دارند. هرچه خشم 
و عصبانیت بیشتري از گذشته در دل باقی مانده باشد، به همان میزان توانایي فرد براي 

عشق ورزیدن در روابط فعلي کاهش پیدا مي کند.
ب( هنوز به خاطر ارتباط پیشین خود احساس گناه مي کند و خود را مسئول مي داند. 

چنین احساسی می تواند بر قابلیت و توانمندي او در ورود به رابطۀ جدید تأثیر بگذارد.
برخي وسوسه مي شوند یا اراده می کنند که با افرادی که هنوز درگیر روابط عاطفی 
گذشتۀ خود هستند، ازدواج کنند تا به گمان خود، او را نجات دهند. غافل از اینکه التیام 
این افراد نیاز به زمان و کمک تخصصي دارد. اگر کسي تا به این حد آسیب دیده، باید به 

او وقت داد تا خود را به کمک متخصصین التیام دهد.

چند نمونه از انحرافات جنسی را نام ببرید. فعالیت کالسی
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عالوه بر پنج مورد فوق که خطوط قرمز ازدواج به حساب می آیند، الزم است در هنگام 
ازدواج با افرادی که ویژگی های زیر را دارند نیز محتاطانه عمل شود:

 افرادي که مسـئولیت زندگـي خود را برعهـده نمي گیرند: مسـئولیت پذیری، دایرۀ 
وسـیعی از مصادیـق را دربرمی گیـرد. پذیـرش مسـئولیت در زندگـی مشـترک شـامل 
مسـئولیت پذیری در قبال نقش همسـری، نقش والدینی و برآوردن نیازهای طرف مقابل 
اعـم از مـادی، روانـی و عاطفی اسـت. از جمله مهم تریـن مسـئولیت های مرتبط با نقش 
همسری، »  اهل کار و تالش بودن« است. کار، نه تنها در بیرون از منزل بلکه امور خانگی 
را نیـز دربرمی گیـرد. به طور کلی هر یک از همسـران باید بکوشـد وظایفـی را که برعهده 
می گیرد به خوبی ایفا نماید و این وظایف نه تنها در قبال همسر بلکه در قبال فرزندان نیز 
می باشد. باید توجه شود فردی که به منظور ازدواج انتخاب می گردد نه تنها باید به عنوان 

یک همسر، بلکه به عنوان والد آتی فرزندان نیز در نظر گرفته شود.
وجود مسئولیت پذیری رفتاری نیز در روابط بین فردی از اهمیت به سزایی برخوردار 
است. افرادی که مسئولیت رفتارهای خود را برعهده نمی گیرند و در نتیجه پیامدهای 
به وجود آمدۀ ناشی از آن را به دیگران نسبت می دهند، افرادی مسئولیت گریز هستند 
که معموالً دیگران را به خاطر مشکالت زندگي خود مسئول مي دانند و آنها را سرزنش 
مي کنند. آنها مسئولیت سهمي را که خود، در ایجاد آن مشکالت داشته اند، برعهده 
نمي گیرند. وقتي با چنین افرادي روبه رو شویم، معموالً داستان هاي فراواني از ظلم 
دیگران و مظلومیت آنها را مي شنویم. اما باید مراقب بود نفر بعدي خود ما خواهیم بود 

که از دیدگاه این افراد، ظالم تلقی می شویم. 

  افرادي که دیگران را به شدت کنترل مي کنند: افرادي که دیگران را به شدت کنترل 
مي کنند، درست مقابل افرادي هستند که مسئولیت زندگي خود را بر عهده نمي گیرند. 
فردي که مسئولیت زندگي خود را بر عهده نمي گیرد، اغلب از تصمیم گرفتن دوري 
مي کند. اما افرادي که دیگران را به شدت کنترل مي کنند، همۀ تصمیم ها را خودشان 
می گیرند، هرگز از دیگران کمک و راهنمایی نمي خواهند و دائماً براي دیگران تعیین 
تکلیف مي کنند. آنها مي خواهند کنترل همه چیز در دست خودشان باشد و هر کاري 

می کنند تا مبادا احساس شود که چیزي تحت تسلط و کنترل آنها نیست. 
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  افرادي که محرومیت شدید ایجاد می کنند: این گونه افراد تعمداً از لحاظ مادی و 
احساسی طرف مقابل خود را در مضیقه گذاشته و موجبات آسیب های جسمانی و روانی را 
برایش فراهم می آورند. این محرومیت به ویژه در بعد مادی، تنها زمانی معنا می یابد که فرد با 
وجود توانمندی و تمکن مالی، هیچ گونه تالشی در راستای برطرف نمودن نیازهای منطقی 
و اولیۀ همسر و خانوادۀ خود انجام نمی دهد. به عنوان نمونه، روانشناسی نقل می کند که یک 
روز یکی از مراجعانش به  هنگام تعریف خاطره ای از دوران کودکی با نفرتی زیاد پدرش را به 
خاطر آورد که اگرچه خانه ای در یکی از مناطق خوب شهر داشت اما تا آخر عمرش خانواده 
را وادار کرده بود تا در خانه ای که در جنب سردخانۀ بیمارستاِن محل کار او بود، زندگی 
کنند. همان طور که مالحظه می کنید خساست پدر نه تنها نیازهای مالی اعضای خانواده را 

برآورده نساخت بلکه آسیب های روحی و روانی نیز برای آنها برجای گذاشت. 
در بُعد عاطفی نیز افرادي که نمي توانند احساسات خود را بروز دهند و هرگونه عواطف 
و احساسات را مسخره کرده و بیان آنها را کاري عبث و بیهوده مي دانند از جمله افرادی 
هستند که در ارتباط با آنها باید سنجیده تصمیم گرفت. در واقع این افراد از هیجانات و 
احساسات مي ترسند و به راحتي مي توانند زندگي مشترک را با مشکل مواجه سازند. چرا 
که یک قسمت عمدۀ ازدواج، ارتباط عاطفي است و افرادي که نمي توانند عواطف خود را 

بروز دهند، در زندگي مشترک خلل ایجاد مي کنند.

  افرادي که خانوادۀ آزاردهنده دارند و نمي توانند در مقابل آزار آنها از همسر و خانوادۀ
خود حمایت کنند: کسی که ازدواج می کند نه تنها با همسر خود، بلکه به طور استعاری 
با خانوادۀ او نیز ازدواج مي کند. بنابراین، خانوادۀ همسر مي تواند نقش مثبت یا منفي در 
ازدواج ایفا کند. برخي از خانواده ها به طور خیلي جدي در زندگي فرزندانشان مداخله 
مي کنند و تأثیر منفي قابل مالحظه اي مي گذارند. تأثیر خانوادۀ همسر بستگي به نحوۀ 
برخورد همسر دارد. چنانچه همسري رفتار غیرمحبت آمیز و مخرب خانوادۀ خود را 
تحمل نکند و در برابر آنها ایستادگي کند، خطر زیادي رابطۀ او و همسرش را تهدید 
نمي کند. اما اگر همسر نتواند رفتار مخرب و آزار دهندۀ خویشاوندان خود را کنترل کند، 

روابط او و همسرش به تدریج رو به وخامت مي گذارد. 

چگونه می توان به آزاردهنده بودن خانوادۀ طرف مقابلتان، آن هم در مقطع پیش 
از ازدواج پی ببرید؟

فعالیت کالسی
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نادیـده گرفتـن نشـانه هاي هشـدار دهنده در هنـگام آشـنایی قبـل از ازدواج، یکـي 
از خطرناک تریـن اشـتباهاتي اسـت کـه مـا مرتکـب آن مي شـویم. در واقـع مـا عالیـم 
هشـدار دهنده ای از فـرد مقابل خود می بینیم که برآن اسـاس باید محتاط تر باشـیم، اما 
برعکس، خواسـته یا ناخواسـته با روش هایی چون کم اهمیت جلـوه دادن، توجیه کردن، 
منطقی جلوه دادن و انکار کردن واقعیات از آنها چشـم پوشـي مي کنیم. در زیر برخی از 

این نشانه ها به همراه پیامدهایشان آورده شده اند:

نشانه های 
نشانه های مشکل نهایيهشدار دهنده

مشکل نهایيهشدار دهنده

از پاسـخ بـه سـؤاالت 
طفـره مـي رود یـا آنها 
را کـم اهمیـت جلـوه 

مي دهد.

بـا ایـن کار ممکن اسـت 
او یـک مشـکل جـدی را 
پنهان کنـد و نمي خواهد 
بـراي بهبـود رابطه کاري 

انجام دهد.

روابط بین خانوادگی ضعیفی
را  خانواده اش  زیاد  دارد. 
نمي بیند یا با آنها صحبت 

نمي کند.

با صمیمي شدن مشکل 
دارد و نسبت به اعضاي 
خانوادۀ خود خشم دارد 
و ممکن است خشم او 

به شما  نیز  منتقل  شود.

نامـزد/  بـا  همچنـان 
خـود  قبلـي  همسـر 
تماس هاي مکرر برقرار 
مي کنـد و مرتـب بـا او 

صحبت مي کند .

قـادر نخواهـد بـود بـه 
شـما قـول ازدواج بدهد. 
این احتمـال وجود دارد 
که مجـدداً سـراغ نامزد 
قبلـي خـود برگـردد و 
هرگـز شـما را به عنـوان 
فـرد اصلـي زندگي خود 

برنگزیند.

بسیــار مطیــع اعضــاي 
به  و  است  خود  خانوادۀ 
از  زیاده  که  مي رسد  نظر 
مي زند.  حرف  آنها  با  حد 
در برابـر درخــواست های   
غیر منطقی آنها نمي ایستد. 
به آنان اجازه مي دهد که به 
او امر و نهي کنند و آنها نیز 
حد و مرزي در این رابطه  

نمي شناسند.

قادر نخواهد بود که جاي 
شـما را در خانوادۀ خود 
باز کنـد و شـما همواره 
در بیـن آنهـا احسـاس 
غریبگـي خواهیـد کرد. 
اگر به شـما حمله کنند 
طـرف شـما را نخواهـد 

گرفت.

مشروبات الکلی یا مواد 
مخدر مصرف می کند. 
قادر نخواهد بود بدون 
»  میهــمان بــازی« و 
بساط«،  کردن  » پهن 
در کنار یکدیگر باشند.

این امکان وجود دارد که 
الکلـی یـا معتاد بـه مواد 
مخدر باشد. گرچه او این 

را انکار خواهد کرد.

بسـیار سـخت گیر و دقیـق 
بوده و مرتباً عشـق، محبت، 
توجـه و هدایـاي بسـیار به 
شـما مي دهـد. این طـور به 
نظـر مي آیـد که » بیسـت و 
چهار سـاعت« فقط به شما 

فکر مي کند.

این امـکان وجـود دارد 
که روي شـما احسـاس 
مالکیـت شـدید دارد و 
در ضمن بسـیار حسود 
باشـد و قائـل بـه آزادی 

شما  نباشد.



پودمان پنجم  |  بررسی و تبیین نقشۀ ازدواج

199

نشانه های 
نشانه های مشکل نهایيهشدار دهنده

مشکل نهایيهشدار دهنده

نیـاز  و  چشـم چراني 
شـدید به جلـب توجه 

از جانب دیگران.

مراقـب او باشـید. چنین 
افرادي به شـما احساس 

امنیت  نمي دهند.

نسبت به نامزد/ همسر قبلي 
خود بسـیار عصبانـي بوده و 
مدام او را به خاطر مشکالتي 

که داشته، مقصر مي داند.

»  نفــر  اســت  ممــکن 
باشـید!  شــما  بعـدي« 
را ســـهمي   مسـئولیت 

به  وجــود  کـه خـود در 
 آوردن مشـکالت داشـته
در  و  نمي پذیـرد  اسـت، 
پایـان، همیشـه از دسـت 

شما عصباني خواهد بود.

و  اسـت  بـدهــــکار 
پرداخت  چـــک هاي 
نشـدۀ بسـیاري دارد. 
اقتصـادي  لحـاظ  از 
بي ثبـات بـوده و مدام 
مي گوید:»موقتاً دستم 

تنگ است.«

را  او  مالي  مشکالت  بار 
شما باید بر دوش بکشید. 
پــس پول حاضر کنید! 
زیادي  بهانه هاي  و  عذر 

خواهید شنید.

مي خواهـد کـه همـه جـا 
رئیس باشد. همیشه خود را 
خیلـي قوي جـا مي زند و به 
زعم خود همـواره »  مي داند 
کـه چـه مي خواهـــد« و 
هیچ گونه احسـاس ترس یا 
آسـیب پذیري از خـود بروز 

نمي دهد.

عاشـق کنتـرل کـردن 
دیگران است. در شروع 
احســـاس مي کنــید 
مراقبـت  شـما  از  کـه 
دیـري  امـا  مي کنـد، 
نمي پاید کـه مي بینید 
با یـک دیکتاتور زندگي 

مي کنید.

آنچه در قسمت باال گفته شد دربارۀ ویژگی هایی است که اگر هر فردی یکی از آنها 
را داشته باشد، ازدواج کردن با وی مخاطره انگیز می شود. اما گاهی مواقع رابطه به 
خودی خود ویژگی هایی دارد که ادامه دادنش معقول و به صالح نمی باشد. آیا در 

این زمینه ذهنیتی دارید؟

فعالیت در 
منزل
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شناسایی مالک های نسل نو برای ازدواج درس 31

دربارۀ مالک های ازدواج و انتخاب همسر ممکن است بسیار خوانده و یا شنیده باشید. اما 
گاهی به نظر می رسد که شما چندان با این موارد نمی توانید ارتباط ذهنی برقرار کنید 
و از آنها به عنوان راهکارهایی غیرعملی در زندگی خود نام می برید که با شرایط عصر و 
دوره ای که در آن زندگی می کنید، همخوانی ندارند. از این رو باردیگر به یافته های همان 
پژوهشی برمی گردیم که پیش از این هم چندین بار به آن اشاره شده و در آن همساالن 

شما از مالک ها و راهکارهای ازدواج موفق سخن گفته اند. 
نخستین راهکاری که دوستان شما به آن اشاره می کنند یاری گرفتن از »  کمک های 
تخصصی« است. آنها »  کمک گرفتن از متخصص و مشاور« را در کنار »  ضرورت برای 
آموزش های پیش از ازدواج« از جمله کمک های تخصصی می دانند که کمک شایانی به 

انتخاب درست همسر خواهد کرد. 
مالک و راهکار بعدی برای ازدواج موفق، » تأیید خانواده« است. آنها معتقد هستند 
که ازدواج موفق در گرو تأییدی است که خانواده بر انتخاب آنها دارد. آنها بر این باور 
هستند که وقتی خانواده، همسر فرد را )چه دختر باشد و چه پسر( تأیید کند، بسیاری 
از نگرانی ها حل می شود؛ چون تجربه و درک بزرگ ترها در انتخاب فرد مناسب می تواند 

کارساز باشد. 
»  شناخت پیش از ازدواج« مالک دیگری است که نوجوانان به  طور جدی به آن اشاره 
دارند و البته آن را بعد از تأیید خانواده می دانند. آنها معتقدند برای کاهش مشکالت 
بعدی در زندگی، باید کسی را که قرار است به عنوان همسر انتخاب کنند، تا اندازۀ ممکن 
بشناسند. نخستین راهی که نوجوانان برای شناخت پیش از ازدواج مطرح می کنند 
»  لزوم تحقیق پیش از ازدواج« است و اگر نتایج حاصل از تحقیق خانواده، مناسب بودن 
فرد را تأیید کرد، راه دیگری که از نظر آنان می تواند شناخت پیش از ازدواج را تقویت 
کند، امکان » آشنایی پیش از ازدواج« است. آنها این آشنایی  را با عباراتی مانند، ارتباط 
تحت نظر خانواده معرفی می کنند که در آن، حریم ها رعایت شوند و به مرزهای اخالقی 

و فرهنگی خانواده ها احترام گذاشته شود. 
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نوجوانان مشارکت کننده در پژوهش بر این نظر هستند که در کنار تمام آنچه از خانواده 
برای تحقیق و معاشرت برمی آید این است که اگر دختران و پسران احساس کنند که در 
انتخاب همسرشان مشارکت داشته اند و آن را نتیجۀ » انتخاب« خود بدانند، نه تحمیل 

و اجبار دیگران، مالک مهمی در ازدواج موفق به شمار می رود. 
» سن«،  مانند  مالک هایی  و  می دانند  پایدار«  ازدواج  » الزمۀ  را  عقلی«  » بلوغ  آنها 
» تجربه« و » همراهی منطق و احساس برای انتخاب« را به عنوان نشانه هایی از بلوغ 
عقلی می دانند. اگرچه مالک »  سن« بین آنها بسیار محل بحث و تبادل نظر است اما در 
مجموع بر این باور هستند که سن مناسب برای ازدواج، زمانی است که فرد خود را به 

لحاظ درک و درایت در اندازۀ ادارۀ یک زندگی مشترک بداند. 
»پختگی« مؤلفه دیگری است که از نظر نوجوانان حاضر در پژوهش برای انتخاب فرد 
مناسب باید مورد توجه قرار گیرد. آنها باور دارند که »پذیرش ویژگی های واقعی همسر 
به جای تالش برای تغییر« می تواند نشانه ای برای پختگی فرد تلقی شود. همچنین 
مشارکت کنندگان، »  رشد و بلوغ فردی« را نشانه ای دیگر از پختگی فرد می دانند که 
از نظر آنان آنقدر که فرد به رشد طرف مقابل خود فکر می کند، رشد و کمال خودش را 

برای ازدواج در نظر نمی گیرد.
»یادگرفتن مدیریت هزینه« مالک دیگری است که همساالن شما برای ازدواج موفق 
ضروری می دانند. آنها معتقدند که مدیریت هزینه به معنای مدیریت درآمد است و زن 
و مرد باید یاد گرفته باشند که بتوانند امورات زندگی را با درآمد خود مطابقت دهند تا 

برایشان مشکلی پیش نیاید. 
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نوجوانـان حاضـر در پژوهـش بـر ایـن بـاور هسـتند 
کـه »  فراهـم بـودن زیرسـاخت های ازدواج« مانند 
»  اشـتغال«، » توانایی مالی« و همچنیـن »  گذراندن 
سربازی« موضوع مهم دیگری است که نمی توان آن را 

از نظر دور داشت. 
»  اصالـت خانوادگـی«، » درک و تفاهم« و »  تناسـب 
نیـز سـه مـالک دیگـر هسـتند کـه  تحصیـالت« 
مشـارکت کنندگان در پژوهش از آنها به عنوان عواملی 
بـرای ازدواج موفـق نـام می برنـد و آنهـا را ضـروری 

می دانند.

حال شما به خودتان برگردید و فکر کنید چه مالک ها و راهکارهایی برای ازدواج 
موفق دارید؟ مالک و راهکارهای شما با آنچه همساالنتان گفته اند چه شباهت ها 

و تفاوت هایی دارند؟
آیا مالک های مهم دیگری هم هست که دوستانتان از آنها غافل بوده اند؟ آن 

مالک ها کدام اند؟

فعالیت در 
منزل

 از نظر شما مالک ها و راهکارهایی که همساالنتان بیان کرده اند تا چه اندازه درست
و عملی به نظر می رسند؟ با کدام یک از آنها موافق نیستید؟ چرا؟

فعالیت کالسی
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در نظر داشته باشید که افراد زیادي وجود دارند که در جست وجوي فرد مناسبي هستند، 
پیش از اینکه تالش کنند تا خود، فرد مناسبي شوند. اما زماني مي توانید فرد مناسبي را 
براي زندگي خود پیدا کنید که خودتان فرد مناسبي شده باشید. حتي اگر فرد مناسبي 
را به عنوان همسر برگزینید اما خوِد، شما فرد مناسبي نباشید، ارتباط شما با اشکال های 
زیادی مواجه خواهد شد. بنابراین، الزم است هر یک از زوجین به منظور تجربۀ ازدواجی 

موفق، از ویژگی هایی که در زیر آمده است، تا حدودی برخوردار باشند: 
  قبل از ازدواج باید به حدی از استقالل و پختگی رسیده باشند.

  صادقانه همدیگر را دوست داشته باشند.
  بتوانند از بودن در کنار هم لذت ببرند.

  در شغل و حرفۀ خود ثبات داشته باشند )شغل فقط شامل کارهای بیرون از 
خانه نمی شود بلکه خانه داری نیز از مشاغل به حساب می آید( .

  تا حدودی از خود و طرف مقابل شناخت داشته باشند و راغب به افزایش این 
شناخت در فرایند ازدواج باشند. 

  بتوانند نظرات و خواسته هاي خود را تا حد زیادی قاطعانه بیان کنند.
  سعي کنند خود خواه نباشند و خواسته هاي همسر خود را تا حدی که به کسی 

آسیب وارد نشود برآورده کنند.
  انتظارات نسبتاً واقع بینانه اي از مشکالت ازدواج داشته باشند.

  بتوانند به خوبی با خود و خانواده های یکدیگر ارتباط برقرار  کنند.
  بتوانند اختالف های احتمالی بین خود را به صورت مناسب حل  کنند.

  در مجموع احساس خوبي از شخصیت همسر خود داشته باشند.
  تا حد زیادی بر سر ارزش هاي اخالقي و مذهبي با یکدیگر توافق داشته باشند.

  با توجه به مصلحت زندگی زناشویی، نسبت به تقسیم نقش های مرتبط با 
زندگی مشترک اقدام کنند. 

هر چقدر که شما و همسر آیندۀ تان بتوانید موارد فوق را بیشتر در خود پرورش 
دهید، به همان میزان به سمت تجربۀ ازدواجی موفق و در نهایت خانواده ای 

موفق پیش می روید.
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از دید شما نشانه ها و ویژگی های یک ازدواج موفق 
کدام اند؟

اکنون که به بررسی راهکارهای خود و همساالنتان برای ازدواج موفق پرداخته اید، نوبت 
آن رسیده است که به ازدواج موفق نگاهی تخصصی تر داشته باشیم. خرید و نگهداری از 
یک نهال در ابتدا، کار آسانی به نظر می رسد، اما چند هفته که از داشتن آن نهال می گذرد 
متوجه می شوید که حفظ سرسبزی و شادابی این نهال در گرو رعایت کردن نکات مهمی 
در مورد مقدار آب، نور و غذای کافی و مناسب و همچنین هرس کردن شاخ و برگ و 
سمپاشی به موقع آن است. هرگاه این صفات و توجهات در طول زمان استمرار  یابد 
کم کم متوجه قد کشیدن، شکوفه دادن و ثمردهی آن می شوید و روز به روز از دیدنش 

بیشتر لذت می برید. 
ازدواج هم مانند یک نهال است. آیا تا به حال واژۀ شجره نامه به گوشتان خورده است؟ 
شجره نامه فهرست منظمی از نسبت افراد با یکدیگر است که رایج ترین این نسبت ها، 
نسبت پدر و فرزندی است. اگر والدین را تنۀ درخت زندگی ناشی از ازدواج بدانیم، 
فرزندان، شاخ و برگ های آن درخت هستند. والدین ما نیز شاخ و برگ درخِت ازدواج 
والدینشان بوده اند و والدین آنها نیز شاخ و برگ درختی دیگر. همۀ ما چه در قالب یک 
درخت تحت مفهوم زوجیت و چه شاخ و برگ به عنوان فرزندان، متعلق به یک مجموعۀ 
بزرگ هستیم که قدمتش به هزاران سال می رسد. اگرچه هر ازدواجی می تواند ظرفیت 

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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یک درخت هزاران ساله را داشته باشد؛ اما الزاماً ممکن است چنین امری به فعلیت نرسد 
همان طور که هر نهالی نیز ممکن است به درختی تنومند و ثمربخش تبدیل نشود. ازدواج 
هم مانند یک نهال، نیازمند رسیدگی است. همان طور که آب، نور، مواد غذایی و خاک 
مناسب موجب طراوت یک نهال می شود، توجه به نیازهای متقابل در زندگی مشترک نیز 
رضایتمندی زناشویی را در پی می آورد و تداوم این شرایط، پایداری آن زندگی را موجب 
می گردد. نتیجۀ این پایداری و آرامش خانواده مسلماً رشد شخصیت و رضایتمندی 

والدین و فرزندان خواهد بود. 
بنابرایـن، دو مؤلفـۀ اصلـی 
ازدواج موفق، رضایتمندی 
و پایـداری اسـت کـه با در 
نظـر گرفتـن ایـن دو، در 
قالب دو محور عمود بر هم، 
شاهد چهار وضعیت ازدواج 
خواهیـم بود کـه عبارت اند 
ازدواج  موفـق،  ازدواج  از: 
کوتاه مدت، ازدواج بسـوز و 

بساز و ازدواج سیاه بختی.

در ازدواج از نوع سیاه بختی نه تنها ارتباط زوجین پایدار نیست، بلکه افراد در کوتاه مدت 
نیز در کنار یکدیگر احساس رضایتمندی نمی کنند. در نوع دیگر ازدواج، یعنی ازدواج 
بسوز و بساز، افراد با وجود آنکه پاسخگوی نیازهای یکدیگر نیستند و با هم احساس 
خوشبختی نمی کنند، همچنان با وجود همۀ سختی ها، نسبت به رابطۀ خود پایبند باقی 
می مانند. اما در ازدواج کوتاه مدت، وضعیت به گونه ای دیگر است. افراد به صورت موقت 
با پاسخگویی به نیازهای متقابل، احساس رضایتمندی می کنند، اما برای بقا و ادامۀ 
ارتباط خود، تعهدی بلندمدت در قبال یکدیگر ندارند. این نوع ازدواج اگرچه در ابتدا 
رضایت بخش است، اما از آنجایی که هیچ گونه مسئولیت پذیری در قبال رابطۀ طرفین 

وجود ندارد، موجب رشد آنها و تجربۀ خانوادۀ موفق نمی گردد. 
از طرفی میل به بقا، از خواست های فطری انسان است. همان طور که هیچ گاه آدمی 
به بی فرجام ماندن یک ارتباط  نمی خواهد زندگی اش با مرگ پایان پذیرد، احتماالً 
رضایت بخش نیز تمایلی نداشته باشد. بنابراین، برای احساس رضایتمندی پایدار در یک 

رابطه، مناسب ترین نوع ازدواج، ازدواج موفق است.

رضایتمندی

پایداری

ازدواج بسوزازدواج موفق
و بساز

ازدواج 
کوتاه مدت

ازدواج همراه با 
سیاه بختی
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اگر رضایتمندی و پایداری را علی رغم آنکه معکوس یکدیگر نیستند در دو سوی 
یک خط قرار دهیم، به نظر شما چه عواملی می توانند با پایداری و نیز با احساس 

رضایتمندی در یک ازدواج، رابطه داشته باشد؟

فعالیت کالسی

ازدواج موفق

پایـــداریرضایتمندی

 ویژگی هایی چون اصالت خانوادگی، ُکفویّت خانوادگی )هم سطح و هم تراز بودن دو 
از جمله  قدردانی  و  وفاداری  بودن،  اطمینان  قابل  تعهد، صداقت،  اعتماد،  خانواده(، 
ویژگی هایی هستند که بیشتر با پایداری ارتباط دارند و ویژگی هایی چون عالقه مندی، 
اهمیت دادن به یکدیگر، ارتباط مؤثر و با هم بودن، بیشتر با احساس رضایتمندی در 

ازدواج مرتبط هستند.

آشنایی، تنها در یک تعامل دو نفره به دست نمي آید، بلکه ما مي توانیم از اظهارنظر 
دیگرانی چون والدین، عقالی خانواده و نیز دوستان عاقل و دلسوز براي شناخت بهتر فرد 
مقابل سود جوییم. معموالً ازدواج در دو سطح به انجام مي رسد: یکي در سطح خانواده 
و دیگري در سطح فرد. وقتي خانواده براي ازدواج فرزندي تصمیم مي گیرد به مسائلي 

احتمال  افزایش  برای  همساالنتان  و  شما  راهکارهای  از  کدامیک  شما  به نظر 
تجربۀ رضایتمندی و پایداری در ازدواج مناسب تر است؟ کدامیک رضایتمندی و 

کدامیک پایداری خانواده را بیشتر می سازد؟

فعالیت کالسی
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می پـردازد کـه خـود فـرد 
ممکن اسـت به آنهـا کمتر 
توجه  کند و زماني که خود 
فـرد بـراي ازدواج تصمیـم 
مي گیرد، بیشتر به مسائلي 
می پـردازد کـه خانـواده به 
آنهـا کمتـر توجـه می کند. 
معموالً خانواده ها به عوامل 
مربـوط بـه بُعـد پایـداری 
اصالـت،  ارزش هـا،  یعنـی 
طبقـۀ اجتماعي و مسـائل 
منطقي ازدواج توجه دارند. 
اما هر یک از طرفیِن ازدواج 

بـه عوامل مربـوط به بُعد رضایتمندی یعنی جذابیت ها، عالیق، عشـق و موارد بین فردي 
توجـه می کننـد. ازدواجـي موفق اسـت که در آن، منطق و احسـاس هر دو بـا هم دخیل 
باشـند. بنابراین، اگر یـک ازدواج فقط منطقي باشد، ازدواج مناسبي نمی باشد همان طور 
که اگر فقط مبتنی بر احساسات باشد، باز هم ازدواج مناسبي نیست. اگر خانواده نماد 
ازدواج منطقي، و فرد نماد ازدواج مبتنی بر احساس و عاطفه باشد، تضارب نظر فرد و 
خانواده باعث مي شود که یک ازدواج منطقی مبتنی بر احساس روي دهد. بنابراین، 
تصمیم خانواده در کنار تصمیم فرد اهمیت بسیار زیادي دارد. حذف هر کدام از این دو 
سطح تصمیم گیري، مي تواند موجب زیان های فراوانی شود. بنابراین حضور خانواده ها در 

کنار شناخت افراد از یکدیگر، موجبات ازدواج موفق را فراهم مي نماید. 
شاید پیش خود فکر کنید که اگر بین نظر خانواده و نظر فرد تفاوت وجود داشته باشد 
آن وقت چه باید کرد؟ در چنین شرایطی می توان از یک مشاور یا روانشناس متخصص و 
مطلع در حوزۀ ازدواج، راهنمایی خواست. شرکت در جلسات مشاوره می تواند به افرادی 
که تمایل به ازدواج دارند کمک کند تا دیدی واقع گرایانه نسبت به خود، طرف مقابل و 
ازدواج به دست آورند. عالوه بر این، افراد می توانند با شرکت در برنامه های آموزش پیش 
از ازدواج نیز به آمادگی و مهارت های ارتباطی خود بیفزایند. بنابراین، شرکت در جلسات 
آموزشی یا مشاوره ای پیش از ازدواج می تواند تا حد زیادی از بروز مشکالت جدی در 

ازدواج پیشگیری کند.
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اگر کسـی بخواهد فرد مورد نظرش را برای ازدواج انتخاب 
کنـد الزم اسـت مالک ها و معیار های شـخصی خـود را به 
خوبی بشناسـد و بتوانـد مصداق هـا و ویژگی های رفتاری 
و شـخصیتی مربـوط به هرکـدام را توضیح دهـد و به آنها 
آگاه باشـد. نکتـۀ قابـل توجه این اسـت که ایـن مالک ها 
منحصر به فرد هسـتند و افراد تا جـای ممکن می توانند به 
خود و تجربیات گذشتۀ شـان رجـوع کرده و مواردی را که 
بـرای آنها از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت، شناسـایی 
کننـد. همچنین باید دانسـت که معمـوالً همۀ مالک های 
مورد نظر در یک فرد وجود نخواهند داشـت. بنابراین، باید 
ایـن مالک هـا را اولویت بندی کـرد تا بتوان مطابـق با آنها 

دربارۀ فرد مورد نظر برای ازدواج تصمیم گیری کرد.
اگر افراد، مالک های خود را تا حدود زیادی بشناسند، راحت تر می توانند میزان تفاهم 
خود را با طرف مقابل تشخیص داده و در مورد ادامۀ ارتباط و ازدواج تصمیم گیری کنند.

اکنون تصور کنید با شخصی به قصد ازدواج آشنا شده اید؛ چطور می توانید متوجه 
بشوید که آن شخص همسر ایده آل شماست؟ آیا مالک ها و معیارهای مشخصی 
برای انتخاب همسر خود دارید؟ آیا می توانید هر یک از مالک هایتان را به همراه 

مصادیقش توضیح داده و آنها را اولویت بندی کنید؟

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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واژۀ »  تفاهم« برای شما قطعاً واژۀ غریبی نیست. در ازدواج هایی که از دید اکثر افراد، 
نامعقول و شگفت انگیز هستند، بسیار شنیده اید که افراد به طنز از جملۀ »  مهم تفاهم 
است« استفاده می کنند. بنابراین، به نظر می رسد واژۀ تفاهم به مفهومی کلیشه ای برای 
ازدواج تبدیل شده است، در حالی که واقعاً باید به آن اهمیت دهیم. تفاهم در ازدواج به 
معناي فهم مشترک یا فهم نزدیک همسران نسبت به یک موضوع است و با توافق فرق دارد. 
در »تفاهم«، من و تو بدون اینکه از قبل با هم هماهنگ کرده باشیم، یک نظر داریم و یا 
نظراتمان نزدیک به هم است. اما در »توافق«، نظرات من و تو یکی نیست و الزم است انرژي 
مصرف کنیم و نظراتمان را به هم نزدیک کنیم. تفاهم چیزی است که بدون نیاز به صرف 
انرژي، به دالیل مختلف از جمله پیشینۀ همانند، از قبل در همسران وجود دارد. به همین 
دلیل گفته مي شود افرادي که از لحاظ سني، فرهنگيـ  اجتماعي، تحصیلي، دیني و… 
تفاوت زیادی با هم دارند، براي ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند. چرا که این افراد تفاهم 
زیادي با هم نخواهند داشت. تفاوت هاي فرهنگي، قومي، نژادي، سني، مذهبي، اجتماعي و 
تحصیلي باعث مي شوند که نگرش افراد به دنیا و موضوعات زندگي متفاوت باشد. وقتي که 

نگرش ها متفاوت باشند، تفاهم نیز با مشکل روبه رو خواهد شد.
مطمئناً توافق که رنگ و بویی از ایثار و گذشت دارد، جایگاه بسیار مهمي در زندگي 
مشترک خواهد داشت. اما آنچه در مرحلۀ انتخاب همسر مهم است، »  تفاهم« بین دو نفر 
است. براي آنکه بفهمیم با چه کسي تفاهم داریم، ابتدا الزم است خود و خواسته هایمان را 
بشناسیم و از آنجا که ازدواج حوزه اي است با متغیرهاي متعدد؛ وقتي همسران در مورد 
هر کدام از این متغیرها فهم نزدیک به هم داشته باشند، مي توانیم بگوییم که در مورد 

آن مطلب با هم تفاهم دارند.
محورهای اصلی تفاهم را در شانزده قسمت دسته بندی کرده ایم. برای اینکه بتوانید 
تصمیم گیری کنید که آیا طرف مقابل، فرد مناسبی برای ازدواج با شما هست یا نه، ابتدا 
خودتان باید به مالک ها و معیارهای ازدواجتان آگاهی داشته باشید. برای شناسایی، 
اولویت بندی و ارزش گذاری مالک های خود می توانید مطابق مراحل پیشنهادی صفحه 

بعد عمل کنید:

 آیا می توانید تعریفی از »  تفاهم« ارائه کرده و فرق تفاهم و توافق را در روابط توضیح 
دهید؟

فعالیت کالسی
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مرحلۀ اول: به محورهای اصلی تفاهم توجه کرده و به هریک از آنها بیندیشید.
محورهای اصلی تفاهم عبارت اند از: سرگرمی و عالیق، باورها و ارزش های دینی، باورها و 
اصول اخالقی، دوستان، اهداف، رشد و پیشرفت شخصی، خویشاوندان، رابطۀ صمیمانه 
با همسر، خانوادۀ خود، خانوادۀ همسر، حل اختالف، پول و مسائل مالی، خواسته ها و 
توقعات، نحوۀ رویارویی با هیجانات، وظایف زن و مرد در خانواده، فرزند و تربیت فرزند، 

موضوعات جنسی و امثال این ها.

مرحلۀ دوم: فهرستی از آرزوها و خواسته های خود را دربارۀ همسر آینده بنویسید.
در هر یک از محورهای اصلی تفاهم، ویژگی های مطلوب همسر آیندۀ خود را به صورت 
جمالت خبری بنویسید. هرچه این فهرست کامل تر باشد، ارزیابی تفاهم، دقیق تر و در 

نهایت انتخاب همسر راحت تر خواهد شد.
به عنوان مثال، برای موضوع سرگرمی و عالیق می توانید فهرستی به این ترتیب تهیه 

کنید:
1 به هنر عالقه داشته باشد؛

2 اهل کوهنوردی باشد؛
3 از سینما و تئاتر خوشش بیاید؛

4 اهل مطالعه باشد؛
5 رمان بخواند؛
6 فیلم ببیند؛

7 از معاشرت با دوستان و خویشاوندان خوشش بیاید؛
8 و...

این کار را به همین ترتیب برای هر شانزده مورد انجام دهید. بنابراین، اگر مثالً برای 
هر موضوع، ده »خواسته« داشته باشید، جمعاً 160جملۀ خبری که فهرست آرزوها و 

خواسته های شما هستند، خواهید داشت.
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مرحلۀ سوم: قبل از آنکه به فرد دیگری نمره دهید، نمرۀ خودتان را معین کنید.
قبل از آنکه به فرد دیگری نمره دهید، خودتان را ارزیابی کنید. به این صورت که برای هر 
عبارت و جمله ای که پیرامون موضوعات اصلی نوشته اید، به خودتان یك نمره بدهید. قطعاً 
خود شما از آزمونتان نمرۀ کامل نخواهید گرفت. نمره دادن به خود در این آزمون باعث 

می شود که از ایده آل نگری بپرهیزید و تصور دقیق تری از معنای آزمون داشته باشید.
روش نمره گذاری به این شکل است :

 آن ویژگی را کامالً دارم ← 5 امتیاز؛
 آن ویژگی را زیاد دارم ← 4 امتیاز؛

 آن ویژگی را تقریبًا دارم ← 3 امتیاز؛
 آن ویژگی را کم دارم ← 2 امتیاز؛

 آن ویژگی را به ندرت دارم یا اصالً ندارم ← 1 امتیاز.

مرحلۀ چهارم: هر مالک را براساس ایده آلی که در ذهن دارید نمره گذاری کنید.
همسر ایده آل خود را تصور کنید و در هر جمله و عبارت که پیرامون موضوعات اصلی 
نوشته اید، مطابق با هرآنچه که در مورد وی در نظر دارید و برای شما اهمیت دارد )مطابق 

روش نمره گذاری باال(، نمره دهید.

مرحلۀ پنجم: نمرات را محاسبه کنید و نمرۀ خود و فرد ایده   آل تان را با هم مقایسه کنید.
در هر موضوع، مجموع امتیازهای کسب شدۀ خودتان را با فرد ایده    آل تان مقایسه کنید 
و بررسی کنید که آیا نمرۀ شما و فرد ایده  آل تان تفاوت زیادی با هم دارند یا خیر؟ اگر 
این تفاوت زیاد باشد به نظر می رسد که در مورد انتخاب همسر و مالك هایتان باید کمی 
واقع بینانه تر بیندیشید. در این مرحله، شرایط و ویژگی های خود را هم در نظر گرفته و به 
تناسب این ویژگی ها به همسر آیندۀ تان توجه نمایید و مجدداً با نگاه جدید نمره گذاری 

کنید.
اگر این مرحله را طی کردید و به نظرتان نمرات خود و همسر ایده  آل تان با هم تناسب 
داشتند، می توانید تا حد زیادی اطمینان داشته باشید که مالك های واقع بینانه ای از 
ازدواج و انتخاب همسر دارید و این خود، گام بزرگی در جهت انتخاب بهتر و آگاهانه تر 

همسر مورد نظر است.
از این مرحله می توان نتیجه گرفت که زمانی می توانید فرد مناسبی برای ازدواج پیدا 

کنید که خودتان فرد مناسبی باشید.

مرحلۀ ششم: اگر به خواستگاری رفتید یا خواستگاری برای شما آمد، از این آزمونی 
که ساخته اید، برای ارزیابی تفاهم در آن رابطه استفاده کنید.

با توجه به اطالعاتی که از صحبت با طرف مقابل به دست می آورید، الزم است در مورد 
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هر موضوع به او نمره دهید. دقت داشته باشید که این آزمونی نیست که بخواهید از آن 
به عنوان پرسش و پاسخ خیلی خشک و مستقیم در مکالمات استفاده کنید و نمره دهید 
بلکه باید در موقعیت مناسب و در خالل صحبت ها و با پرسش هایی هدفمند و بعضاً با 

مشاهدۀ رفتار فرد در موقعیت، به او نمره دهید. 
به کمک این آزمون می توانید ضعف های رابطه را پیش از ازدواج بشناسید و در مواردی 
که تفاهم کمتری وجود دارد، الزم است بیشتر صحبت کنید، تا در صورت امکان، 
موقعیت های مورد توافق را شناسایی کنید. الزم است بدانید در هیچ رابطه ای تفاهم 
صد در صد وجود ندارد؛ زیرا هیچ دونفری کامالً شبیه به هم نیستند. اما طبیعی است 
که هرچه تفاهم بین دو نفر بیشتر باشد، بهتر می توانند با یکدیگر کنار بیایند و احساس 

رضایت بیشتری از زندگی مشترک خواهند داشت.
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کاربردآموزش و مشاورۀ پیش از ازدواج درس 34

 مشاورۀ پیش از ازدواج چه ضرورتی دارد؟

 به نظر شما در این جلسات الزم است چه موضوعاتی مطرح شود؟ 

تاکنـون دریافته ایـد کـه هر کس با تمـام نقاط 
قوت و ضعفش و هرچه که باشد، ریشه ای قوی 
در نهـادی به نـام خانـواده دارد. قیافۀ ظاهری، 
ویژگی های شخصیتی، نحوۀ تعامل با دیگران، 
دلبسـتگی ها و مواردی از این قبیل، در هرکس 
کم و بیـش تحـت تأثیر وراثـت و یادگیـری در 
خانواده و شبکۀ خویشاوندی شکل گرفته است. 
مهم تـر از همـه، پی بردیـد که رابطه بـا خود و 
دوستان، آگاهانه یا ناآگاهانه، تکرار همان الگوی 

دلبسـتگی و ارتبـاط خانوادگی اسـت و از آنجا کـه هیچ فردی در شـرایطی ایده آل پرورش 
نیافته اسـت، همۀ افراد در طیفی از کم تا زیاد در برقراری روابط صمیمانه، تجربۀ احسـاس 
صمیمیت، امنیت و آرامش با مشـکالتی دسـت به گریبان اند. اما این را هم یاد گرفتید که 
همیشه امیدی برای بهتر شدن و برای پیش رفتن به سمت موفقیت وجود دارد. ما می توانیم 

با شناخت نسبی خود و یادگیری مهارت های الزم، به بهبود شرایط مان اقدام کنیم.

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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رابطۀ زن و شوهری نیز از این مقوله مستثنی نیست. این رابطه نیز همچون رابطۀ 
دوستانه، چه بسا بیشتر، بستری برای بازنمایی عمیق ترین احساسات و دغدغه های حل 
نشده است. انتخاب همسر و ارتباط با او نیز می تواند به طور خواسته یا ناخواسته تحت 
تأثیر الگوهای قدیمی، بر اساس، ترس ها، اضطراب ها و بی تفاوتی های سابق اتفاق بیفتد 

و مشکالت ما را در مقایسه با گذشته دوچندان کند. 
بنابراین، هر فردی پیش از ازدواج نیازمند است که همۀ آمادگی های الزم ذهنی، روانی، 
شناختی و رفتاری را کسب کند تا بتواند با انتخابی مناسب، احساس رضایتمندی را 
بیش از پیش تجربه نماید. در نتیجه ما معتقدیم که موضوع مهم و اساسی ازدواج، نیاز به 
آموزش و راهنمایی دارد، همچنان که اجداد و نیاکان ما هم این آموزش ها را ولو اندک، 
دیده اند. آنها از طریق ارتباطات چهره به چهره و مشاهدۀ رسومي که تا حد بسیار زیادی 
انعطاف ناپذیر بود و به دلیل ساده تر بودن زندگي، آموزش مورد  نیاز خود را از محیط خود 
دریافت مي کردند. اما در دنیاي جدید و دائم در حال تغییر و تحول فعلي، با رسوم بسیار 
منعطف و برخي اوقات حتي اضمحالل رسوم سنتي، با وجود زمان اندکي که اعضاي 
خانواده با هم هستند و تعداد نفرات کمتري که با هم زندگي مي کنند، ما بیش از گذشته 

نیاز داریم که براي ازدواج آموزش ببینیم و دربارۀ آن یاد بگیریم.
براي اینکه به لزوم این آموزش اندکي واقع بینانه  تر نگاه کنیم، ازدواج را با مسئلۀ دیگر 

زندگي روزمره مقایسه مي کنیم.

برنامه ریزي براي شغل و حرفه در قیاس با ازدواج 
مقدار وقتي که صرف آمادگي براي یک کار یا حرفه مي شود، معموالً بسیار زیاد است. 
مثالً اگر بخواهید مهندس شوید، به غیر از اینکه باید دوازده سال دورۀ تحصیلي را طي 
کرده باشید، الزم است که پس از قبولي در کنکور دانشگاه ها، چهار سال نیز به طور 

اختصاصي در مورد رشتۀ مهندسي مورد نظرتان تحصیل کنید.
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بعد از تحصیالت دانشگاهي و زماني که شاغل شوید، به زودي درمي یابید که سال ها طول 
مي کشد تا پس از تجربه آموزي و آموزش هاي تخصصي دیگر، بتوانید شایستگي الزم را 

در حرفه و کار خود به دست آورید.
همه مي دانند که پیشرفت شغلي و حرفه اي، مسیري طوالني و پر پیچ و خم است که به 
تالش نیاز دارد و کمتر فردي است که در مورد صرف وقت و تالش براي پیشرفت در شغل 
خود اهمال کند و آن را نادیده انگارد. بر خالف چنین رویکردي نسبت به شغل و حرفه 
و پیشرفت و موفقیت شغلي، در مورد ازدواج چنین دیدگاهي در جامعۀ ما و اکثر جوامع 

بشري مالحظه نمي شود.
در جامعۀ ما براي ازدواج کافي است کسي را در نظر بگیرید. اگر »  عاشق« هم بودید که 
چه بهتر و اگر هم نبودید اشکالي ندارد. طي چند جلسه با هم آشنا خواهید شد و بعد هم 
ازدواج و روز بزرگ که فرا رسید، مراسمي با شکوه برگزار خواهید کرد که هرچه با شکوه تر 
و پر زرق و برق تر باشد، بهتر است. بعد از آن، همسران هستند و راهنمایي اندک و کمبود 

آموزش و تجربه که گاه تا پایان زندگي ادامه خواهد یافت.
الزم است به ازدواج حداقل در حد هر برنامۀ مهم دیگري نگاه کرد، چه رسد به اینکه ما 

معتقدیم یکي از مهم ترین برنامه هاي زندگي هر فرد ازدواج اوست.

آموزش پیش از ازدواج فرایندی با هدف افزایش و غنی سازی رابطه های قبل از ازدواج 
است که منجر به خشنودی بیشتر و ثبات در ازدواج می شود و همچنین می تواند احتمال 
طالق در زوجین را کاهش دهد. با این حال در آموزش پیش از ازدواج کاری بیشتر از 
آموزش صرف انجام می شود. در این جلسات نه تنها با آموزش مهارت هایی به زوجین، 
آنها را در ایجاد روابط خشنود کننده توانمند می سازند، بلکه چگونگی حفظ و باقی ماندن 
در این شرایط را نیز به آنها آموزش می دهند. این آموزش ها می تواند از طریق ارائۀ متون 
مختلف، سمینارها، سخنرانی ها، کالس های درس و جلسات آموزش فردی و گروهی و 

به نظر شما اهمیت آموزش  و مشاورۀ پیش از ازدواج در چیست و به افراد چه 
چیزهایی را آموزش می دهند؟

فعالیت در 
منزل
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یا درکارگاه های آموزشی با حضور افراد در آستانۀ ازدواج و متخصصان روانشناسی ارائه 
گردد. محتوای آموزش های پیش از ازدواج معموالً موضوعاتی چون ارتباط، حل تعارض، 
انتظارات، نقش ها، جنسیت، فرزندپروری، اوقات فراغت و اعتقادات مذهبی را تحت 

پوشش قرار می دهد. 
پس از اتمام این آموزش ها، چنانچه افراد احساس کنند همچنان به راهنمایی و کمک 
بیشتری نیاز دارند، می توانند از خدمات مشاورۀ خصوصی جهت مسائل و مشکالت 
ویژه سود جویند. باید درنظر داشت از آنجا که ازدواج یکی از مهم ترین و در عین حال 
پیچیده ترین تصمیمات در طول زندگی هر فرد است، حساسیت انتخاب یک مشاور 
خوب همچون انتخاب یک جراح قلب خوب است. چرا که با یک حرکت نا بجا می تواند 
برای فرد و حتی اطرافیانش آسیبی جبران ناپذیر در پی داشته باشد. بنابراین، به  هنگام 
انتخاب مشاوری شایسته توجه به عوامل مهمی همچون تخصص، نظرات سایر مراجعین، 
به حساب ضروری  امری  فرهنگی،  تشابه  و  اخالقی  مسائل  باب  در  وی  بودن   اصلح 

می آید.

بـا توجـه بـه تمامی مباحـث مطرح شـده، چقدر خـود را بـرای ازدواج و تشـکیل 
خانـواده ای موفـق آماده می بینید؟ فکـر می کنید در چه حوزه هایـی به راهنمایی 

نیاز دارید؟

فعالیت در 
منزل
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ارزشیابی شایستگی پودمان پنجم

عنوان 
پودمان 
)فصل(

تکالیف 
 عملکردی

)واحدهای 
یادگیری(

 استاندارد عملکرد
)کیفیت(

 نتایج
مورد 
انتظار

رهشاخص تحقق
نم

بررسی و 
 تبیین
نقشۀ 
ازدواج

1ـ درک مفهوم 
ازدواج و ازدواج 
پرخطر، تحلیل 

مالک ها و چالش های 
ازدواج و مشکالت 

رایج خانواده ها

2ـ درک »خود« 
به عنوان یک طرف 
ازدواج و اهمیت 

آن در شکل گیری 
ازدواج موفق و 

ضرورت کمک های 
تخصصی پیش از 
انتخاب و ازدواج

 بررسی انواع مختلف 
خانواده و شناخت 
راهکارهای کاهش 
چالش های ازدواج

 تحلیل ریشه های 
مشکالت خانواده و توجه 
به تفاوت آنها در شرایط 
متفاوت و راهکارهای 
مواجهه با سختی ها در 

خانواده

 تعیین موارد اثرگذار 
بر شکل گیری یک 

ازدواج پرخطر و شناخت 
راهکارهای مختلف 

در ارزیابی مالک های 
ازدواج

باالتر از 
حد انتظار

 تحلیل نمونه هایی 
از انواع خانواده در 

بافت های متفاوت و 
کشورهای مختلف

 تحلیل  مواردی  از 
اهمیت  نقش  فردی 

در  شکل گیری  ازدواج 
موفق

3

در حد 
انتظار

 چگونگی تشخیص 
ازدواج های پرخطر و 
راه های پیشگیری از 

وقوع آن

 ارائه راهکارهای 
مواجهه با سختی ها در 

خانواده

 تبیین سن مناسب 
برای ازدواج

2

پایین تر از 
حد انتظار

توضیح مالک های 
1ازدواج موفق

نمرۀ مستمر از 5:

نمرۀ شایستگي پودمان:

نمرۀ پودمان از 20:



218

منابع و مآخذ
   قرآن کریم، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، نشر نیلوفر، 1374.

   احدی، حسن؛ محسنی، نیکچهره: روانشناسی رشد، مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و 
جوانی، انتشارات پردیس، 1384.

   اولسون، اچ دیوید؛ اولسون سیگ، ایمی؛ الرسون، یتر: بازبینی روابط همسران: نقاط قوت رابطه 
خود را بیابید، نشر دانژه، 1391.

   اولسون، اچ دیوید؛ اولسون، امی کی: توانمندسازی همسران: توانایی های خود را بسازید، مترجمان 
کامران جعفری نژاد، منصوره اردشیرزاده، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی، 

.1383
   انصاریان حسین، نظام خانواده در اسالم، انتشارات ام ابیها)س(، قم، 1380.

   ایزدپور، علیرضا؛ شاه حسینی، لیال: انتخاب آگاهانه برای زندگی عاشقانه، انتشارات شالک، 1395.
   باگاروزی، دنیس آی: بهبود بخشی صمیمیت در ازدواج، مترجمان سیدمحمدرضا رضازاده؛ 

سیدسعید پورنقاش تهرانی، نشر دانشگاه الزهرا، 1387.
   بستان)نجفی( حسین، خانواده در اسالم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، 1397.

 بهشتی، احمد،1388، خانواده در قرآن، انتشارات مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت   )ع( .1388.
   پازنر، ریچارد: بنای ارتباط هوشمندانه و عشق عاقالنه در زندگی )RQ- هوش ارتباطی(، ترجمه 

زهره شیری، 1394.
  پسندیده، عباس: رضایت زناشویی، نشر مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، 1391.

  ثابت،حافظ، تربیت جنسی در اسالم، انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی )ره(، 
.1390

   جهانشاهی فرد، سعید: روش تحلیل خانواده، انتشارات ارجمند، 1394.
   حسین زاده، محمدعلی: خانواده موفق: ارتباط والدین و فرزندان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی )ره(، 1396.
   حسینی، سیدمهدی: آموزش و مشاوره قبل از ازدواج، انتشارات آوای نور، 1393.

   رزاقی، رضا: آموزش موضوعات جنسی، ناشر دانژه، 1393.
   رستمی، علی: تربیت جنسی کودکان و نوجوانان با تأکید بر اندیشه اسالمی، انتشارات پردیس، 

.1389
  ساالری فر، محمدرضا،1393،خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی، انتشارات سمت، چاپ، 

دهم،1393.
   شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ رضایی، طاهره سادات: بهداشت روانی خانواده برگرفته از دیدگاه های 

روانشناسی و اسالم )با رویکرد فرهنگ ایرانی(، انتشارات آوای نور، 1394.
   صفری، غالمرضا: خودآموز راهنمایی و مشاوره، نشر ورای دانش، 1389.

  صدر، سید محمد، خانواده در اسالم، انتشارات سوره مهر،1395.
   سیدمحمدحسین، طباطبائی، تفسیر المیزان، انتشارات اسماعیلیه، دارالکتب االسالمیه، 1374.

   عالقمند، محمدعلی: آیین دوست یابی از نگاه امام علی)ع(، انتشارات جلیل، 1382. 
   فریدونی، سمیه: طرح پژوهشی مؤلفه های خانواده مطلوب از دیدگاه دانش آموزان. به سفارش  
دفتر تألیف کتاب های درسی سازمان فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش، 1396.                      
   فقیهی، علی نقی: آموزش های جنسی پیش از ازدواج از دیدگاه اسالم، سازمان بهزیستی کشور، 

.1393



219

   فیشر، هلن: چرا عاشق می شویم، ترجمه سهیل سمی، انتشارات ققنوس، 1396.
   قهاری، شهربانو: صد نکته کلیدی برای جوانان در آستانه ازدواج، نشر قطره، 1394.

   قهاری، شهربانو: مشاوره پیش از ازدواج ، نشر قطره، 1394.
   کاوی، استفان: هفت عادت خوب خانواده، مترجم سوسن ملکی، انتشارات ذهن آویز، 1389.

   کردلو، منیره: لطفاً عاشق شوید، نشر سایه سخن، 1390.
   کلیر، سنت: روابط موضوعی و روانشناسی خود، ترجمه علیرضا طهماسب؛ حامد علی آقایی، نشر 

نی، 1395.
   کیو، مک؛ فانینگ، پاتریک: مهارت های زندگی زناشویی، مترجمان شمس الدین حسینی؛ الهام 

آرام نیا، انتشارات نسل نواندیش، 1396.
   گاتمن، جان: علم عشق، مترجم هاشم پوریامهر، نشر دانژه، 1397.

   گاتمن، جان: به سازی رابطه ها، مترجم مصطفی علیزاده، نشر قطره، 1391.
   گلدنبرگ، هربرت؛ گلدنبرگ، آیرین: خانواده درمانی، ترجمه مهرداد فیروزبخت، نشر رسا، 1396.

   گینوت، هایم: روانشناسی بلوغ، مترجم مهدی قراچه داغی، نشر دایره، 1379.
   محمدبن منور؛ ابی سعدبن ابی طاهر؛ ابی سعید فضل اهلل بن ابی الخیر المیهنی: اسرار التوحید فی 

مقامات الشیخ ابی سعید، انتشارات آگاه، 1393.
   محمدبن یعقوب الکلینی الزاری )م 329 ق(، الکافی، تحقیق: علی اکبر الغفاری، بیروت: دار صعب 

و دار التعارف، 1401 ق، چهارم.
   مسند زید؛ عبد العزیز بن اسحاق البغدادی: منشورات دار مکتبه الحیاه، 1375.

   مطهری، مرتضی: اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب، انتشارات صدرا، 1395.
   مطهری، مرتضی، عدل الهی، انتشارات صدرا، 1394.

   مطهری،مرتضی، نظام  حقوق زن در اسالم ، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، 1369.
   مطهری،مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم، انتشارات صدرا چاپ بیست و سوم، 1373.

   معین الدین، شعبان: دوستی و آداب دوست یابی، انتشارات ورای دانش، 1389.
شهرام  ترجمه  زناشویی،  زندگی  مهارت های  پالگ،کیم:  پاتریک؛  فنینگ،  متیو؛  کی،     مک 

محمدخانی؛ قدرت عابدی، انتشارات وری دانش، 1396.
   مک گراو، فلیپ: روانشناسی خانواده موفق، مترجم محمدمهدی شریعت باقر، نشر دانژ، 1388.

   مک گولدریک، مونیکا؛ گرسون، رندی؛ شلن برگر، سیلویا: ژنوگرام: سنجش و مداخله در مشاوره 
ازدواج و خانواده درمانی، مترجم: فرشاد بهاری، نشر دانژه، 1393.

   ملکی، حسن: روانشناسی خانواده، نشر آوای نور، 1395.
   موسوی، سیدصاحب؛ محمدی، حسین: تربیت جنسی نوجوانان، انتشارات زیتون سبز،1391.

   مهران، گلنار؛ فریدونی، سمیه؛ عدلی، فریبا: طرح پژوهشی مطالعه تطبیقی محتوای آموزشی و 
سلوک مناسب خانواده در نظام های آموزش و پرورش کشورهای منتخب،1396.

   میرمحمد صادقی، مهدی: آموزش پیش از ازدواج، انتشارات به نشر )آستان قدرس رضوی(، 
.1395

   نراقی زاده، افسانه: مسائل جوانان و نوجوانان، انتشارات مهر اندیش، 1394.



220


	001-042 C212121
	043-096-C212121
	097-142-C212121
	143-180-C212121
	181-220-C212121



