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به نام خدا
آنچه به نسل جوان، توانایی و خالقیت می بخشد تا بتواند برای خود، خانواده و جامعه نقش مفید و مؤثری ایفا کند، داشتن 
هویت است. هویتی که همچون تکیه گاه فکری را در مواجهه با مشکالت یاری کند. چنین هویتی ابتدا در خانواده شکل 

می گیرد و سپس در محیط جامعه، مدرسه، دانشگاه، بازار کار و اشتغال تکوین پیدا می کند.
بر این اساس مدیریت مطلوب خانواده، قادر است بر مبنای شناخت نیازهای اساسی نوجوان و جوان، به او یاری نماید 
از او سازد و در مرحلۀ بعد نفوذ های اجتماعی نهادهایی همچون مدرسه، گروه  باثباتی  تا شخصیت محکم، یکدست و 
همساالن، مراکز فرهنگی و تربیتی، رسانه ها و دانشگاه نقش های خود را یکی بعد از دیگری، ایفا می کنند تا نسل جوان با 

هویت خانوادگی و اجتماعی حاصل، تداوم بخش راه زندگی باشد.
همچنین به نظر می رسد دو عامل در موفقیت و هویت یابی نسل جوان، تأثیرگذاری بیشتری دارند، ابتدا نهاد خانواده و 
دیگری سبك زندگی است. اّولی در شکل تربیت والدین و در طی سال های طوالنی، ظاهر می شود و در جوانی، با تشکیل 
خانواده و همسرگزینی، به نوعی دیگر نقش آفرینی می کند و دومی با نوعی از سبك زندگی، راه و رسم آیندۀ نسل جوان 

را ترسیم می نماید.
سبك زندگی )Life Style ( می تواند به عالئق، نظرات، رفتارها و جهت گیری رفتاری یك فرد، گروه و یا فرهنگ داللت 
داشته باشد و به معنای شیوۀ زندگی خاص یك فرد، گروه یا جامعه است. سبك زندگی در شکل نوین آن، اولین بار توسط 
آلفرد آدلر، صاحب نظر در حوزۀ روان شناسی و در سال 1929 ابداع شد و این اصطالح به منظور توصیف ویژگی های زندگی 
آدمیان مورد بهره برداری قرار گرفت. به عبارت دیگر سبك زندگی شامل هدف فرد، خودپنداری، احساس های فرد نسبت 
به دیگران و نگرش فرد به دنیا می شود و در همین راستا، می توان گفت که سبك زندگی توحیدی، شامل محورهایی نظیر 

خوشایندی دنیایی و آخرتی و انسانی و الهی می شود که کامل ترین نوع رشد و تعالی است. 
و صاحب نظران  اندیشمندان  توجه  مورد  اسالمی،  ایرانی-  پیشرفت  الگوی  اخیر، موضوع  در سال های  اینکه  به  توجه  با 
جامعه، حوزه و دانشگاه بوده است، ضرورت دارد پرداختن به سبك زندگی با محوریت فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، مّد نظر 

قرار گیرد تا همسو با تالش هایی باشد که در جهت بومی سازی علوم انسانی و اجتماعی صورت می گیرد.
کتاب حاضر در پنج فصل و ذیل عناوین »انسان و جهان هستی، انسان و نظام خانوادگی، انسان و نظام اجتماعی، انسان و 
تشکیل خانواده و انسان و مدیریت خانواده« مبتنی بر آموزه های اسالم و با بهره گیری از یافته های علوم تربیتی و روان شناختی 

به دانش آموزان عزیز ارائه می شود، همان هایی که سازندگان جامعۀ امروز و فردای این سرزمین اند.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه
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واحد یادگیری 1

راز آفرینش جهان

انسان و جهان هستی

»خلقت را آغاز کرده و موجودات را، بدون جوالن اندیشه ای، یا استفاده از تجربه ای، بیافرید و همه چیز را 
بهنگام قرار داد و موجودات گوناگونی را هماهنگ کرد. سپس خدای سبحان، طبقات فضا را شکافت و اطراف 
آن را گشود و طبقات فوقانی هوا را در آن ایجاد کرد. پس از آن آبی را با امواج متالطم و انبوه و متراکم در 
آن روان ساخت. آن آب را بر پشت تندبادهای جنباننده از جای برکنده و شکننده سوار کرد، و باد را فرمان 
داد تا آب را از حرکت بازدارد. سپس به طوفان امر کرد تا امواج دریاها را به هر سو روان کند و بر هم کوبد، 
تا آنجا که آب ها روی هم قرار گرفتند چون قله های بلند کوه ها باال آمدند. امواج تند کف های برآمده از آب ها 

 ) را در هوای باز و فضای گسترده باال برد، که از آن هفت آسمان را پدید آورد1.« )امام علی 

1. نهج البالغه، خطبة اول )در وصف آفرینش آسمان و زمین(

زمانی که دور از هیاهوی شهر و در کنج خلوتی، فرصتی برای آدمی مهیا می شود تا به افکار و اندیشه های دور 
از خود، سامان بخشد و با ذهن منظم و متمرکز به فردا و آینده بیندیشد، خود را از یک فکر و نفوذ آن، رها 

نمی یابد و آن اندیشه دربارة راز آفرینش جهان است.
به راستی هدف از خلقت جهان هستی چیست؟ از یک نظر خدای متعال با ارادة آفرینش جهان، هدفی که 
مفید برای خودش باشد، در نظر نداشته و ندارد، چون او کامل و فاقد هر عیب و نقصی است، بلکه هدف از 
چنین خلقتی، رساندن خیر به همة موجودات است تا آنها در پرتو نعمت وجود، نقص ها و کاستی های خود را 
برطرف نموده و به رشد و بالندگی برسند، لذا چون هستی نسبت به نیستی، نوعی کمال محسوب می شود، هر 
پدیده ای که آفریده می شود، نسبت به مرحلة قبل از آن، که عدم و نیستی بوده، از یک مرحلة کمال برخوردار 
می شود. به عنوان مثال ما انسان ها همین که شأن وجودی یافته ایم در مقایسه با نیستی و عدم، از درجه ای 
از کمال برخوردار شده ایم و حال از اینجا به بعد با عملمان اگر صالح و شایسته باشد، درجات دیگر کمال را 

می یابیم و چنانچه عملمان ناشایسته باشد، از مراتب انسانیت تنزل پیدا کرده و سقوط می کنیم.
اندیشمندان و حکما معتقدند که نیستی یا عدم، منشأ هیچ خیر و کمالی نیست، چون هیچ است و هیچ نمی تواند 

موجد و موجب خیر و خوبی باشد بلکه این هستی یا وجود است که منشأ همة خیرها و کماالت است.
از سوی دیگر با کمی دقت در پدیده های خلقت، معلوم می شود که خداوند اراده کرده است که آنها به نوعی در 
خدمت رسانی به انسان قرار گیرند. به عنوان مثال یکی از جنبه های استفاده از حرارت خورشید و نزول باران و باد 

طلیعه
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1. این تعبیر از استاد جوادی آملی در تفسیر موضوعی قرآن )جلد اول( اخذ شده است.
2. ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب النار )آل عمران: 191(

3. و الی  اهلل المصیر )نور: 42(

و خاک و امثال آنها، رویش گیاهان، درختان و حیات طبیعت است. طبیعت سرسبز و زیبا و درخشنده، عالوه بر 
تأمین اکسیژن و عناصر حیاتی دیگر، مواد غذایی مورد نیاز حیوانات و جانداران از هر نوع را فراهم می آورند و بخشی 
نیز در برنامة غذایی انسان قرار می گیرند تا مواد مورد نیاز خود را از آنها تأمین کنند. حیوانات با تغذیه از طبیعت 
و نیز برخی جانداران دیگر به نوبة خود بخشی از مواد غذایی انسان را فراهم می کنند و این چرخة حیاتی همچنان 

ادامه دارد تا هر موجودی به تکامل واقعی خود برسد و مجموعة خلقت در جهت خدمت به انسان تداوم می یابد.
در زمرة موهبت های جهان که در راستای فایده رساندن به انسان هستند، می توان به این جنبه نیز اشاره کرد 
که عالم هستی، منظرة گسترده و پهناوری است که آدمی را به تفکر وا می دارد و به عبارت دیگر موضوعی 

برای اندیشه ورزی محسوب می شود.
در قرآن کریم از آسمان ها و زمین، 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 زمین و در دل دریاها 
و اقیانوس ها و نظایر آنها به عنوان نشانه های قدرت الهی و یا آیات یاد شده است. هر یک از موضوعات مذکور، 
زمینه 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 برسد1. منظوری که خدای متعال و خالق جهان هستی است. به رابطه 

انسان و جهان هستی که بر معرفت و شناخت مبتنی باشد، معرفت آیاتی نیز گفته می شود.
بر این اساس می توان به این نتیجه رسید که جهان هستی، هدفمند است و برای خلقت آن، غایت و مقصودی در 
نظر گرفته شده است. در کتاب الهی، با دو دسته از آیات در این زمینه روبه رو می شویم؛ دستة اول، آیاتی که عبث 
و باطل بودن جهان هستی را نفی می کند نظیر این آیه که می فرماید: » بارالها تو اینها را باطل و بیهوده نیافریدی2«
و  دارد  به سوی مقصد معین و مشخصی داللت  بر هدفمندی جهان و حرکت آن  آیاتی که  و دستة دوم، 
مجموعة هستی را در حرکت به سوی خود می داند نظیر این آیه که فرموده است: »آگاه باش که همة امور به 

سوی خدا در حرکت است3.« 

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 سیر حرکت خود به سوی غایتی مشخص، طی طریق می کند. چنانچه 
بخواهیم از راز خلقت آدمی سخن بگوییم، کار قدری دشوار می شود و پاسخ به این مطلب که انسان برای چه 
منظوری آفریده شده، قرن های متمادی، اندیشة فیلسوفان و حکما و دانشمندان را به خود مشغول داشته است 

و هر یک فراخور نبوغ، قدرت اندیشه ورزی و خالقیت خود پاسخ به این پرسش داده اند.
پاسخی که از تعالیم اسالمی می توان دریافت، روشن و صریح است. انسان آفریده شده تا نماینده و جانشین 
خدا در روی زمین باشد، به عبارت دیگر چون خداوند، آدمی را خلیفة خود در روی زمین قرار داده است، 
بنابراین باید جلوه ای از صفات الهی باشد و این واالترین جایگاهی است که خداوند برای مخلوقی از مخلوقاتش 

در نظر گرفته است.
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1. و اذ قلنا للمالئکه اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابلیس ابی )بقره:34(
2. فتبارک اهلل احسن الخالقین )مؤمنون: 14(

3. در محضر عالمه طباطبایی، ص 318
4. من قطع سدره صوب اهلل راسه فی النار )بحاراالنوار، ج 3( 

توضیح مطلب اینکه اگر برای هر پدیده ای، بتوان مرتبة اعالیی در  نظر گرفت، مرتبة اعالی آفرینش نیز مربوط 
به داستان خلقت انسان است. زیرا تنها موجودی که مالئک به امر الهی بر او سجده کردند، انسان بوده1 و نیز 

تنها مخلوقی که پروردگار در آفرینش او به خود تبریک گفت، انسان بوده است2. 
لذا باید اندیشید که در حقیقت چه رمزی در داستان آفرینش انسان نهفته است که چنین جایگاهی در عالم 

خلقت به او اختصاص داده شده و به تعبیر دیگر چرا او »اشرف مخلوقات« نام گرفته است؟
در پاسخ به این پرسش، باید از آموزه های دینی یاری گرفت، در یکی از آیات قرآن کریم که به آفرینش انسان مربوط 
می شود، خدای متعال می فرماید: » من از روح خود در او )انسان( دمیدم« و این مطلب دربارة هیچ موجود دیگری 
غیر از انسان گفته نشده است. برخی از اندیشمندان نظیر عالمه طباطبایی در این باره می نویسند که منظور از آیة 
شریفه، نوعی تشریف است3. به عبارت دیگر پروردگار عالم خواسته با این مطلب به شرافت انسان اشاره فرماید، 
یعنی انسان در عالم هستی، در جایگاهی ایستاده است که می تواند شریف ترین مرتبه و موقعیت را از آن خود کند.

توجه به چند نکته می تواند نتیجة چنین مقامی بر انسان را روشن کند:
اوالً اینکه باور به موقعیت شریف در جهان هستی، آدمی را بر می انگیزد تا به گونه ای عمل کند که مورد رضای 
الهی باشد و طبعاً اعمالی این گونه است که پاک، سازنده و خوب باشد. ثانیاً توجه داشتن به این موقعیت، 

ایجاب می کند که انسان در مناسباتش با جهان بر اساس موازین صحیح و منطقی عمل نماید؛ یعنی:
  با انسان های دیگر به عنوان همنوع بر اساس دوستی و داد و ستدی منطبق با حق و عدل رفتار کند، از ظلم 

و ستم به دیگران پرهیز نماید و حقوق انسانی و اجتماعی آنان را در همه حال مراعات کند.
  با موجودات و سایر جانداران بر اساس استفادة مشروع و معقول رفتار نماید و در این راه حقوق حیوانات را 

کاماًل حفظ و رعایت کند و از هرگونه ستمی نسبت به آنها خودداری نماید. 
  در ارتباط با طبیعت شامل جنگل ها، مراتع، درختان، گیاهان، اقیانوس ها، دریاها، رودخانه ها، نهرها، آب و هوا 
و سایر منابع زیستی، به گونه ای عمل نماید که هیچ گونه آسیب و زیانی به محیط زیست وارد نکند و آنها را 
نعمت هایی الهی تلقی کند که به عنوان امانت هایی در اختیار او قرار گرفته است تا در راه حیات تکاملی خود، 

استفاده ای معقول، محدود و مشروع از آنها بنماید. 
»در روایتی از رسول اکرم آمده است که هرکس )بی جهت( درخت سدری را قطع کند، خدا سرش را 

در آتش فرو می برد4.«
چنین تعبیری، حاکی از اهمیت و قداست محیط زیست و به ویژه درختان و گیاهان است که برای تأمین 

اکسیژن مورد نیاز انسان و سایر احتیاجات او، نقش آفرینی می کند.
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1. نظر متفکران اسالمی دربارة طبیعت، ص 389
2. همان، ص 400ـ 401

3. نظر متفکران اسالمی دربارة طبیعت، ص 400ـ 401

زیبایی و داشتن رمز و راز در آفرینش انسان، بیانگر حقایقی چند است، که از مهم ترین آنها، هدفمندی چنین 
آفرینشی است. زیرا پدیده ای که عالوه بر زیبایی و حسن در خلقت، از جایگاه شرافت نسبت به سایر مخلوقات 
برخوردار است، نمی تواند بی هدف و بیهوده باشد و نیز در مباحث قبلی معلوم شد که چون کل جهان هستی، 
دارای هدف و مقصود مشخصی است، خلقت انسان  هم به عنوان زیرمجموعه و یکی از اجزای این جهان، به 

نوبة خود باید دارای هدف و منظور معینی باشد.
از برخی مقدمات در مطالب پیشین، چنین استفاده می شود که چون آدمی، خلیفه، جانشین و نمایندة پروردگار 
در روی زمین است، طبعاً باید بیشترین قرابت و شباهت را با صفات الهی داشته باشد و در سیر تحولی خویش 
باید همچون سایر پدیده های جهان که به سوی آفریدگار در حرکتند، او نیز به سوی خالق خویش، در حرکت و 

پویایی باشد تا در پرتو آن بتواند به کمال نهایی خویش دست یابد.
در این راستا، نوعی وجه مشترک میان انسان و جهان، قابل مشاهده است، با این توضیح که همان گونه که جهان 
به صورت یکپارچه در حرکتی کمالی به سوی پروردگار در حرکت است، انسان نیز در چنین خط سیری، در 
تکاپو و تالش است و مقصد همه یکی است و لذا وجود چنین سنخّیت و مشابهت، موجب نوعی همدمی میان 

انسان و جهان می شود.
در نظر ابن سینا، انسان به عنوان عالم صغیر و آخرین مرحله در سلسله مراتب وجود و نقطة بازگشت به مبدأ 

مورد بررسی قرار می گیرد1. او می گوید:
»  انطباق بین انسان و جهان مبتنی بر یک هماهنگی درونی و همدمی بین آن دو است. این رابطة درونی که 

از چشم اکثر مردم پنهان است با تکامل و تزکیة نفس آشکار می شود2.« 
منظور ابن سینا این است که انسان و جهان، رابطه ای بر اساس همدمی دارند، یعنی همان گونه که جهان در 
حرکت عظیم خود به سوی مبدأ آفرینش )خدا(، رو به کمال می رود، انسان نیز در چنین حرکتی، هماهنگ 

و همآور با جهان هستی است.
راه دستیابی به چنین همدمی را ابن سینا در بندگی و عبادت خدا دانسته است و می نویسد:

»انجام احکام عبادی، همدمی بین انسان و جهان را قوی تر می سازد و انسان را برای کسب فیوضات عالم باال 
آماده می کند. عبادت و مخصوصاً نیایش، همچنین عالم خارج را در درون وجود انسان منعکس می سازد و 

ظاهر را به باطن باز می گرداند3.«
از مطالب مذکور می توان چنین نتیجه گرفت:

1  انسان، عالم صغیر و نسخه ای از جهان هستی است که »عالم کبیر« نام دارد، یعنی از عظمت ها و اسرار عالم 

کبیر، جلوه هایی به مقیاس کوچک تر در وجود انسان نهفته است و همان گونه که جهان هستی، در خّط سیر 
تکاملی خود به سوی خالق در حرکت است، انسان نیز در چنین مسیری، روی به جانب پروردگار خویش دارد و 
لذا نه تنها بی هدف و سرگردان نیست، بلکه هدفمند و غایت مدار است و غایت و هدف او، پروردگار متعال است.

هدفمندی آفرینش انسان
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2  وجود مشابهت های میان انسان و جهان یا به عبارتی عالم صغیر و عالم کبیر، به گونه ای است که بیشترین 

مردم از آن آگاه نیستند، ولی صاحبان خرد و بصیرت به آن آگاهی دارند و می دانند که این مشابهت از 
نوع همدمی انسان و جهان است. پس انسان نیز در هماهنگی با جهان به ربوبیت الهی، اقرار داشته و او 
را »رّب« خویش می داند و لذا با چنین باوری، انسان در طبیعت، رها و سرگردان و به حال خود وانهاده 
نیست، بلکه به طور مستمر به پروردگار خویش توجه دارد و خود را در معرض تربیت او قرار می دهد و این 

امر با تسلیم در برابر دعوت پیامبران الهی، و انجام اوامر پروردگار، معنا پیدا می کند.
3  برای تقویت همدمی انسان و جهان، انجام عبادت و نیایش ضروری است، زیرا راز و نیاز با پروردگار، درون 

و باطن آدمی را مصفا و نورانی کرده و درک حقایق معنوی برای او امکان پذیر می شود، بنابراین انسان با 
یافتن چنین راهی در سیر تکاملی اش، زندگی توأم با انگیزش و پویایی داشته و از هر نوع احساس بیهودگی 

و بی هدفی، به دور است.
4  نتیجة چنین ارتباطی با جهان، تأثیر مثبت و سازنده بر انسان های دیگر است. چگونگی آن را ابن سینا چنین 

بیان می کند:
»روح انسان نیز تا حدی که بتواند خود را منزه )پاک( سازد می تواند بر روی عالم خارج اثر بگذارد؛ روح 
اکثر مردم ضعیف است و به این جهت اکثر آن محدود به بدن آنهاست و قدرتی در عالم خارج از بدن ندارد. 

لکن برخی نفوس می توانند بر روی نفوس ضعیف تر اثر بگذارند1.« 

1. همان، ص 401
ـ 2۵۷ 2. فلسفة تربیت اسالمی، ص 2۵۶ 

هدفمندی آفرینش انسان از جهات دیگری نیز قابل تأیید و توجیه است. از جمله می توان به بُعد مسئولیت پذیری 
آدمی اشاره کرد که در ابعاد مختلفی تبیین می شود. در این راستا یکی از اندیشمندان مسلمان به نام عرسان 

گیالنی در کتاب جدیدش به نام »فلسفة تربیت اسالمی« می نویسد2:
»مسئولیت اجتماعی حلقه ای است که مواضع انسان در دنیا و آخرت را به هم پیوند می دهد، به این ترتیب 
مسئولیت اجتماعی، حوزه ها و قلمروهای کوچک و بزرگی دارد و از فرد آغاز می شود و به انسانیت می انجامد: 
1  مسئولیت فرد نسبت به خود و قدرت های عقلی، شنیداری، دیداری، جسمی و روحی که خداوند به او ارزانی 

داشته است تا آنها را سازوار با دستورهای الهی در آنچه که برای آن آفریده شده اند به کار گیرد.
2  مدیریت فرد در قبال خانواده اش که شامل مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزندان دختر و پسر، مسئولیت 

فرزندان نسبت به پدر و مادر و مسئولیت زن و شوهر نسبت به یکدیگر است.
3  مسئولیت خویشاوندان نسبت به یکدیگر 

4  مسئولیت فرد در برابر امت و مسئولیت امت در برابر فرد 

5  مسئولیت هر نسل نسبت به نسل های پس از خود در پرورش آنها

6  مسئولیت امت در قبال امت های دیگر 

7  مسئولیت انسان نسبت به همة پدیده ها، به این اعتبار که او جانشین خداوند در زمین است و جملگی پدیده ها 

همه ریز ه خوار خوان خداوندی اند و دوست داشتنی ترین آنها در نزد خداوند، نیک ترین آنها نسبت به آفریدگان 

انسان و مسئولیت اجتماعی
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او است و این مسئولیت آن اندازه گسترده است که حتی شامل انسان و حیوانات و گیاه و جامدات هم می شود.«
تأمل در محورهای باال، بیانگر این واقعیت است که پذیرش مسئولیت اجتماعی مبتنی بر باوری پیشینی به 
نام هدفمندی انسان است، زیرا انسان بی هدف، دلیلی نمی بیند که خود را در قبال دیگران متعهد بداند و در 
نتیجه مجبور به انجام تعهداتش گردد، در حقیقت انسان هدف دار است که با درک صحیح از هستی خود و 
رابطة آن با هستی جهان، خود را موظف می داند که در جهات گوناگونی که بر او تعریف شده، مسئولیت هایی 

را شناسایی نماید و در انجام آن تالش کند.

»همة تالش هایی که بشر برای شناخت جهان بیرون از خویشتن انجام می دهد، خوب است. اما من می گویم 
به جهان درون خویش توجه کنید و خود را بشناسید« )سقراط( 

با درک اینکه خلقت جهان و انسان هدفمند است، آدمی در جست و جوی راهی برای رسیدن به این هدف، 
تالش می کند و با به کارگرفتن نیروی اندیشه درصدد تحقق چنین مقصود و منظوری است، که در مباحث 

پیشین مشخص شد آراستگی به صفات الهی است.
برای آراسته شدن به صفات الهی، معلوم شد که از طریق تزکیة نفس و دور کردن هرگونه آلودگی اخالقی، این 
امر امکان پذیر است. حال چنین انسانی که قدم در راه می نهد تا نفس خویش را پاکیزه نماید در اولین گام، 

ضروری است که دنیای درون خویش را کشف کند و دقیقاً با سرمایه ها و ظرفیت های باطنی اش آشنا شود.
دنیای درون آدمی، همچون گنجینه ای است که برای دسترسی به آن، نیاز به کاویدن و به اعماق رفتن است؛ 
از این روی، راه شناخت نفس، راهی طوالنی و توأم با رنج و مشقت است ولیکن به هر اندازه که فرد در این 

مسیر تالش کند، نتیجه بخش است و موجب رضایت خاطر می گردد.
در این زمینه اشاره به رویکرد سقراط خالی از لطف نیست. فیلسوفان تا قبل از سقراط، تشنة دانستن بودند 
و کوشش خود را در همة مسائل و مشکالت نظری و عملی به کار می بستند و به طورکلی برون نگر1 بودند و 
اشتیاق داشتند پدیده های جهان واقع را برای همگان شرح و توضیح دهند و سر و کارشان غالباً با همین جهان 
خارج بود. ولی فلسفه با سقراط به مسیر تازه ای افتاد. انقالب سقراط، وارد کردن اخالق در فلسفه، اخالق را 
در کانون توجه فلسفه قرار دادن و تأکید ورزیدن بر استدالل نظری است و این کار به معنای درون نگری2 از 

جهان خارج، روی برتافتن و نظر کردن به انسان و خویشتن انسان است3.
و نیز توجه به بخش خودآگاه و ناخودآگاه اندیشة انسانی می تواند در کاویدن درون وی تأثیر گذار باشد.

ویلیام منینگر4 می گوید: »اگر مغز انسانی را به یک کوه یخ شبیه کنیم، قسمت ناخودآگاه آن عبارت است 
8  کوه یخ که در زیر آب است و برای بینندگان، دیدن آن میسر نیست. برعکس، قسمت دیگر مغز یعنی 

9 از 
1  باقی مانده را تشکیل می دهد، قابل درک و کنترل می باشد. اندازه و نیروی وادی خودآگاه 

9 وادی خودآگاه که  
نسبت به وادی ناخودآگاه درست مثل نسبت پوست پرتقال است به خود پرتقال۵«.

کشف دنیای درون

1. Extratensive 
2. Introspection 

3. مبانی و تاریخ فلسفة غرب، ص 8۷
4. William Meninger

ـ  11 ۵. خویشتن شناسی، ص 10  
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سال ها پیش، سنگ نوردی که به تنهایی و در دل شب تاریک از یکی از دیواره های یخی کوهستان مرتفعی در 
شمال آلمان صعود می کرد، در اثر اصابت طناب با تیغ تیز و برنده یک شکاف یخی به گودالی پوشیده از برف 
و یخ سقوط کرد و از ناحیة سر و پاها دچار ضربه و جراحت شد. اگرچه جراحت پاهایش چندان جدی نبود 

ولی ضربة وارد شده به سرش به گونه ای بود که حافظه اش را از دست داد. 
اینک او تنها در تاریکی محض و در عمق گودال پوشیده از یخ هایی که صدها سال به صورت الیه های روی هم 

انباشته شده بودند، افتاده بود و احساس تنهایی می کرد.
اولین چیزی که فکرش را به خود مشغول داشت، این بود که من کجا هستم؟ ولی لحظاتی بعد از خود پرسید 
که واقعاً من کیستم؟ و با تعجب هرچه به ذهنش فشار آورد، پاسخی برای آن نیافت، زیرا ضربة وارد شده به 
ناحیه ای از مغز، حافظه اش را از کار انداخته بود و در نهایت با عجز و درماندگی پرسید من چه باید بکنم؟ و 

چگونه خود را از این وادی مرگ برهانم؟
آری او با سه چالش بزرگ روبه رو بود: 

اوالً: من کیستم؟ 
ثانیاً: من کجا هستم؟ 

ثالثاً: من چه باید بکنم؟ 
زندگی همچون دریای پهناوری است که گاه آرام و گاه متالطم است و انسان ها به سان سرنشینان کشتی هستند 

که بر روی امواج بیکران روان است. الزمة سفری مطمئن، دست کم دانستن پاسخ پرسش های باال است.
محدودة  از  آگاهی  با  و  دارد  دقیقی  و  روشن  نسبتاً  تعریف  توانمندی هایش  برای  کیست،  بداند  که  انسانی 

ظرفیت ها و قابلیت هایش می تواند آنها را شکوفا کند. 
انسانی که بداند در چه جهانی زندگی می کند، قادر است مناسبات صحیحی با آن برقرار کند. 

و انسانی که بداند برای چه به این دنیا آمده است، درک صحیحی از مسئولیت هایش خواهد داشت. آگاهی 
به پرسش های جدی و اساسی باال، در مجموع موقعیتی برای آدمی فراهم می کند که اصطالحاً به آن هویت 

فردی می گوییم.
لذا می توان هویت فردی را به سان مثلثی تشبیه کرد که اضالع سه گانة آن به ترتیبی که گفته شد، در سه 

محور اصلی، متمرکز می شوند )مانند شکل 1(.

شکل 1ـ نسبت هویت فردی با اضالع سه گانة آن

من کیستم؟

هویت فردی
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بر این اساس می توان نتایج پاسخ به این سؤاالت بنیادین را به ترتیب زیر بیان کرد:
محور )1(: من کیستم؟ چه توانمندی هایی دارم؟ چه کاستی هایی دارم؟ آیا می توانم استعدادهایم را شکوفا 

کنم؟ 
محور )2(: من در چه جهانی زندگی می کنم؟ چه تعاملی می توانم با جهان داشته باشم؟ آیا جهان حساس و واجد 

آگاهی است؟
محور )3(: من چه باید بکنم؟ چه انتظاراتی از من وجود دارد؟ چه مسئولیتی در قبال دیگران دارم؟ چگونه 

می توانم نقش خود را ایفا کنم؟
برای روشن تر شدن مفهوم هویت فردی، ذکر این مثال بی مناسبت نیست: در ریاضیات، یک نقطه با مشخص 
شدن طول و عرض آن تعریف می شود. این طول و عرض با استفاده از محورهای مختصات به دست می آید. 
مثاًل نقطه )A)a,b که طول آن a و عرض آن b  است، با روشن بودن این ویژگی ها، قابلیت آن را پیدا می کند 
که در معادالت ریاضی وارد شود و در غیر این صورت و با معلوم نبودن طول و عرض، امکان استفاده محاسباتی 
از آن وجود نخواهد داشت. بنابراین همان گونه که یک نقطه، نیاز به مشخص شدن مختصاتی نظیر طول و 
عرض دارد تا موقعیت الزم را پیدا کند و در محاسبات و معادالت ریاضی وارد شود، انسان نیز برای اینکه 
بتواند نقش خود را در جهان ایفا کند، نیاز به معین شدن هویت خویش دارد و به عبارت دیگر ابتدا باید بداند 

که کیست تا قادر باشد ایفاگر مسئولیت خود در جهان باشد.

a

b

شاید بتوان به طور مختصر هویت را چنین تعریف کرد: هویتی که فرد درصدد است تا به طور روشن با آن مواجه 
شود این است که او کیست؟1 فراتر از هویت، آنچه که هر نوجوان و جوانی به دنبال آن است، این است که او 
چه چیزی می تواند بشود؟ و این امر تابع تالش و کوشش وی است. هر اندازه فرد در مسیر حرکت از »بودن« 

به سوی »شدن«، سعی و مجاهدت بیشتری نماید، می تواند از خویشتن، شخصیتی عالی تر و نیرومندتر بسازد.
در حقیقت، مجموعه ای از سرمایه های عظیمی در درون انسان به ودیعه گذاشته شده است تا با انتخاب خویش 
در خصوص آنها تصمیم گیری کند، چنانچه ارادة او به سوی به کار گرفتن این ظرفیت ها در راه رشد و بالندگی 
باشد، ثمرة آن کماالت و فضایلی است که در او تبلور می یابد و در صورتی که ارادة او، به نادیده گرفتن ظرفیت ها 

یا به کار گرفتن آنها در راه گمراهی و انحطاط معطوف شود، ثمری جز خسران و خود زیانی نخواهد داشت.
»در حکایات کهن آورده اند که حکیمی را زمان مرگ فرارسید. او تنها یک فرزند داشت. وی را طلبید و به او 
گفت: پسرم من برای تو گنجی را پنهان کرده ام که پس از مرگ من آن را بیابی و با آن زندگی سعادتمندی 

داشته باشی. ولی همین که تصمیم گرفت محل گنج را بگوید از دنیا رفت. 

شکل 2

1. جوان و بحران هویت، ص 8
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پسر با دنیایی از غم و اندوه، روزگار تنهایی خویش را آغاز کرد و تمامی این شب ها و روزها در فکر پیدا کردن 
محل گنج بود، و هر جا و نقطه ای را که احتمال می داد، می کند و می کاوید ولی هرچه بیشتر می جست، 
کمتر می یافت و در نهایت خسته و ناامید، در کنج اتاقش می نشست و به تصویر پدر که در اتاقش نصب کرده 
بود خیره می شد. یک روز که دارایی اش تمام شد و دیگر پولی برای تأمین مایحتاج و غذای خود نداشت، 
در  حالی  که فکرش پریشان بود، به تصویر پدر بیشتر دقت کرد. به نظرش رسید در چشمان پدر حالت خاصی 
با تمرکز بیشتر متوجه شد پدر به نقطه ای که پشت میز  وجود داشت و می خواست به او چیزی بفهماند، 

کوچکی است می نگرد، همان میزی که برای تعلیم از پدر و انجام تکلیف استفاده می کرد.
ناگهان فکری به ذهنش زده شد، میز را کنار  نهاد و زیر آن را جست و جو کرد و قطعه سنگ کوچکی دید که در 
کنار سایر قطعات زمین را مفروش کرده بود. آن قطعه را به سختی از جای درآورد، زیر آن جعبه کوچکی دید، با 
اشتیاق و کنجکاوی در جعبه را گشود و یادداشتی از پدر دید که به خط زیبایی نوشته بود: پسرم اینک که این 
نوشته را می خوانی، من در کنارت نیستم. آن چیزی که تو را به سعادت می رساند، سعی و تالش خود توست، 
اگر روی دیگران حسابی باز کردی به مقصود نمی رسی ولی اگر به تالش خود اتکا کردی خوشبخت خواهی شد.

پسر که اکنون به یک راز بزرگ زندگی پی برده بود، با خوشحالی از جا برخاست و با خود گفت: آری پدرم 
راست می گوید، گنج درون خود انسان است.«

در زمینة نقش سعي و تالش در کامیابي نوجوانان و جوانان، اگرچه شواهد فراواني از زندگي بزرگان و چهره هاي 
ماندگار این سرزمین موجود است، ولي از باب نمونه، به بیان مورد ذیل اشاره مي شود:

1. استاد عشق، ص 80ـ81

گاهی اوقات در سکوت شب، صداهایی از اتاق ابزار )کارگاه( شنیده می شد. گوش می کردم، نه اشتباه نمی کردم. 
صدا از همانجا می آمد. آهسته از جا برمی خاستم و پاورچین پاورچین، به طرف اتاق می رفتم، چراغ کارگاه 
پدرم طبق معمول روشن بود. با خودم می گفتم، چطور پدرم می توانند، با وجود خستگی و بعد از سه ساعت 
درس دادن به من و یک ساعت گفتن خاطرات و بعد از خواندن، تازه بیایند و مشغول کار آزمایشگاهی و 
پژوهشی شوند، من می خواستم بروم تو و صدایشان بزنم ولی فکر کردم بهتر است اول از پشت در اتاق ابزار 

نگاهی به داخل بیفکنم و ببینم چه کار می کنند.
یکی از شب ها، آهسته به پشت در نزدیک شدم، خوشبختانه پدرم پشت شان به در بود. راحت ایستادم و به داخل 
نگاه کردم و با کمال تعجب دیدم، مشغول سوار کردن یک پمپ تهی گر )وکیوم پمپ( بودند، که به تازگی طراحی 
آن را تمام کرده بودند. حتی برای سوار کردن این دستگاه سنگین که دقت زیادی برای کار الزم بود، مرا صدا نکرده 
بودند. به سرعت داخل رفتم، سالم کردم و گفتم: ببخشید، چطور با مریضی و تب، در ساعت 3 بعد از نیمه شب، 
این کار را انجام می دهید؟ آیا بهتر نیست شما بروید بخوابید تا هر طور که می گویید من این دستگاه را سوار کنم؟ 
ایشان سرشان را بلند کردند و گفتند: حاال، وقت استراحت شماست. شما تمام روز را دویده ای، هزار کار انجام 

داده ای و االن خسته هستی، برو بخواب، من بعدها خیلی وقت خوابیدن دارم!1 
)نقل خاطره ای از ایرج حسابی، فرزند دکتر سید محمود حسابی، پدر فیزیک ایران(

جلوه ای از سعی و پایداری
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حال چنین انسانی با آن همه ذخایر وجودی و استعدادهای درونی، آمادة حرکت است تا این توانایی های بالقوه را 
بالفعل کند، نظیر فنر فشرده و جمع شده ای که آمادة پرتاب است و اگر انگشتان را از دو سوی فنر بردارند، به سرعت 

رها می شود و مسیری را طی می کند. اما نکتة مهم این است که در چه جهتی و به کدام سوی پرتاب می شود؟ 
شاید با ذکر مثالی این مطلب روشن شود. کشتی اقیانوس پیمای عظیمی را می توان در نظر گرفت که محمولة 
گران بهایی از کاال را در خود جای داده و عازم مقصد خویش است. بدنه، بادبان ها، مخزن، عرشه و تمامی 

اجزای کشتی سالم، مستحکم و فاقد هر گونه عیب و نقصی است و سوخت کافی نیز در آن موجود است. 
حال برای اینکه کشتی به مقصد برسد و تمامی خدمه، مسافرین و کاالهای با ارزش را از میان آب های خروشان 
و گرداب های دریایی به سالمت و امنیت به ساحل برساند نیازمند چه چیزهای دیگری است، دست کم به دو 
چیز محتاج است، ابتدا ناخدای ماهر، با تجربه و مدیر و مدبری که همة جوانب ضروری برای چنین سفری را 
تدارک دیده باشد و یک لحظه از وظایفش غفلت نکند و دیگری وجود قطب نما، رادارها و جهت یاب هایی است 

که کشتی را دقیقاً در مسیر تعیین شده، قرار دهد و ناخدا آن را هدایت نماید.
فقدان هریک از این دو عامل موجب سرگردانی در دریا های بی کران و نتیجة آن، برخورد با قطعات بزرگ یخ های 
شناور در اقیانوس اند و غرق شدن و یا به دام گرداب های هولناک افتادن و هالکت همه و یا بیهوده دور خود 
چرخیدن و تمام شدن آب و آذوقه و سوخت کشتی که نتیجة هر یک از آنها جز نابودی و مرگ چیزی نخواهد بود.

اگر ناخدایی در کشتی نباشد و دستان قدرتمند و باتجربه ای سکان کشتی را در دست نداشته باشد، ولی اینکه 
رادارها و قطب نما، جهت صحیح را نشان دهند، ناخدایی وجود ندارد که بتواند در میان آب های خروشان و 
امواج کوه پیکر و گرداب های هولناک، کشتی را سالم به مقصد برساند و چنانچه ناخدای ورزیده و مجربی 
سکان کشتی را در دستان خود بگیرد ولی رادارها و قطب نما از کار افتاده باشد و آسمان دریا نیز ابری و هوا 
طوفانی باشد که نتواند از طریق ستارگان، جهت یابی کند، باز هم نتیجه فرقی نخواهد کرد و هر حرکتی در 

چنین شرایطی، رفتن به کام مرگ خواهد بود. 
و  رادارها  نقش  و  کرد  تشبیه  آدمی  عقل  به  را  دریا دیده  و  با تجربه  ناخدای  نقش  می توان  مذکور  مثال  در 
قطب نما را نیز به هدف و جهتی تشبیه نمود که او در زندگی مشخص کرده است و در رسیدن به آن تالش 
می کند، بر این اساس انسانی که در سنین جوانی، عقل خود را تقویت کرده و آن را بر احساسات خویش غالب 
نموده و سرمایه های وجودی اش را به درستی تشخیص داده است و آنها را امانت هایی از جانب خداوند می داند 
و عالوه بر اینها جهت و مقصد درستی را برای خویش برگزیده است و تمامی ظرفیت ها و توانایی هایش را در 
راستای آن هدف به کار می گیرد تا شکوفا شوند، همانند آن کشتی اقیانوس پیمایی است که به ساحل می رسد.
و دارد، داشتن چنین جهتی در  بی بدیلی در زندگی آدمی داشته  و  لذا مبنای جهت گیری، نقش بی نظیر 
انسان موجب می شود که استعدادها و توانایی های فرد بر آن هدف و جهت مشخص شده  راستای حرکت 

متمرکز گردد و در اثر تمرکز نیروها، نتیجه ای ارزشمند به دست دهد.
شاید ذکر مثالی دیگر به روشن شدن این مطلب یاری رساند. استخر بزرگ و پرآبی را می توان تصور کرد که 
در فضایی گسترده و محوطه ای وسیع قرار گرفته است و اشعة حیات بخش خورشید بر آن نور افشانی می کند. 
تا زمانی که منفذی و رخنه ای در دیواره های استخر به وجود نیاید، آب های استخر نگهداری می شود و قابل 

استفاده خواهد بود و مدت های مدید، آب موجود در آن زالل، پاک و شفاف می ماند. 

مبنای جهت گیری
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ولی چنانچه این آب داخل استخر را به وسیلة پمپ قوی بیرون بکشیم و روی زمین و محوطة اطراف استخر 
بریزیم، در کمتر از یک ساعت و زیر اشعة پرقدرت خورشید، همة آب ها تبخیر می شود و چیزی از آن باقی 
نمی ماند، چون پراکنده شدن آب هایی که قباًل در یکجا مجتمع شده بود، باعث محو و از بین رفتن آنها گردید 
ولی تا زمانی که در محفظة استخر و در یکجا بودند، بقا و تداوم داشتند، نیروها و استعدادهای جوانان نیز 
تا زمانی که به سوی جهت مشخص و هدف معینی نشانه گیری شود، تمام ظرفیت ها متمرکز می شود و در 
غیر این صورت، زمانی که توانایی هایشان به سوی جهتی دقیق و متمرکز نباشد، پراکنده می شود و به هرز 

می رود و هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت. 
بر این اساس، داشتن »جهت معین« در زندگی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان، تا آن اندازه حائز اهمیت است 
که برخی از روان شناسان و جامعه شناسان نظیر اریک فروم از آن به عنوان »نیاز به مبنای جهت گیری«یاد 
می کنند1. او معتقد است: »کمال مطلوب آن است که موازین جهت گیری متکی بر عقل باشد، زیرا فقط از 

طریق عقل می توان تصویری واقع گرایانه و عینی از جهان داشت2«.
انسان دارای سرمایة عظیمی از استعدادهای بالقوه است که او را از سایر موجودات متمایز می کند. به عنوان مثال 
مغز او دارای بیش از یکصد میلیارد سلول عالی و پیشرفته است. حال اگر انسان فقط بخواهد یک زندگی مادی 
و زیستی داشته باشد و در حد خورد و خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای زیستی اش تالش کند، با خیلی 
کمتر از این سرمایه های وجودی نیز می تواند به مقصود برسد، همان طور که سایر جانداران نیز استعدادهایشان در 
حد زندگی زیستی و مادی است و نه بیشتر؛ بنابراین، آدمی نیز نیاز به این همه سلول های عالی مغز نباید داشته 

باشد. اما او برای چیزی بیشتر از یک زندگی معمولی آفریده شده است. به درستی برای چه چیزی؟3

1. روان شناسی کمال، ص 8۷
2. همان

3. این موضوع در بخش بعدی بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

اگر از بیشتر مردم همین سؤال پرسیده شود، در جواب می گویند: »کمال«. اما کمال چیست؟ بهتر است با 
مثالی به این سؤال پاسخ دهیم. یک دانة گیاه که در دل خاک قرار می گیرد، اگر عوامل مساعدی نظیر خاک 
مناسب، آب و رطوبت، نور و اشعة خورشید بر آن بتابد و خار و خاشاک، علف های هرز از اطراف آن دور شوند، 
به تدریج سر از خاک بیرون می آورد و به نهالی نورس تبدیل می شود و بعد به درخت مبدل می گردد و در 
نهایت به بار می نشیند و میوه می دهد. میوه دادن درخت، کمال نهایی آن دانه یا بذر است. بنابراین انسانی 
که با شناخت تمامی استعدادها و ظرفیت های درونی اش، آنها را به کار می اندازد و خود را در مسیر رشد و 

بالندگی قرار می دهد، در حقیقت به کمال می رسد. 
اما کمال نیز درجات و مراتبی دارد، نظیر قله های مرتفعی برای رسیدن به آنها باید از تپه ها و صخره های 
این رو، همة کوهنوردان در مسیر  از  تا راه رسیدن به قله های صعب العبور هموار شود.  کم ارتفاع عبور کرد 
صعود قرار می گیرند، اما برخی به دامنه های کم ارتفاع، تعدادی به ارتفاعات نسبتاً مرتفع و باالخره معدودی 
از آنها بر قله های رفیع قدم می گذارند. همة آنها در صعود مشترکند اما در درجه و مرتبه صعود متفاوت اند. 

اینکه آدمی تا کجا صعود کند، به اراده و همت او بستگی دارد. اراده های پوالدین خلل ناپذیر، او را به باالترین 

کمال انسان
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مراتب کمال سوق می دهد و آنانی که همت های کوتاهی دارند به اندک بسنده می کنند. نویسنده ای خوش ذوق 
به نام ریچارد باخ در قالب داستانی زیبا و جذاب به نام »جاناتان مرغ دریایی«، پرواز به اوج ها را به تصویر کشیده 

است. در فرازی از این متن آمده است: 
»با طلوع خورشید، جاناتان دوباره سرگرم تمرین )پرواز( شد، از ارتفاع پنج هزار پایی همه چیز به ذرات چرخانی از 
گرد و غبار شبیه بود. او سرزنده و پر از شوق بود و از فرط غرور و سرمستی در پوستش نمی گنجید، چرا که سرانجام 
توانسته بود بر ترس خود چیره شود. این بار هم بال هایش را بی درنگ به تنش چسباند، سر بال های نوک تیزش 
را در دو سر گستراند و مستقیم به سمت دریا هجوم برد. آن روز تا پاسی از شب به پرواز ادامه داد و روش های 
متعددی از پرواز را کشف و تجربه کرد. وقتی شب از نیمه گذشت و تاریکی همه جا را فرا گرفت،  کاماًل خسته بود، 
با این حال از فرط خوشحالی با همان حرکت فرود آمد. با خودش می گفت، برای زندگی کردن چه دلیلی مهم تر از 
این می توانست وجود داشته باشد! این قدر رفت و آمد و تقالی مالل آور در اطراف قایق های ماهیگیری به خاطره 
خرده ای نان و تکه ای ماهی ...؟ اینکه نشد زندگی؛ برای زیستن دلیل دیگری هم وجود دارد! ما قادریم از بند 
جهالت برهیم و خود را در زمرة مخلوقات با شعور و با فضیلت قرار دهیم. ما می توانیم رها شویم و پرواز را بیاموزیم.«
اما بیان این نکته خالی از لطف نیست که برخی افراد وقتی به هدفشان می رسند، همان جا متوقف می شوند و 
پویایی و حرکت خود را از دست می دهند و رکود و تعطیلی جایگزین رشد و پویایی می شود. در این صورت 
چه باید کرد؟ عده ای از متفکران معتقدند اگر در راهی که گام برداشته اید، به هدفتان رسیدید، هرگز متوقف 
نشوید بلکه در حالی که به هدف نزدیک می شوید، هدف دیگر و واالتری را در نظر بگیرید که به محض نیل 

به مقصود، هدف خود را همچنان ادامه دهید. 
یکی از سخنرانانی که در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاهی شرکت کرده بود به آنها چنین توصیه 
می کرد: »بگذارید که این مراسم آغاز پیشرفت تان باشد نه پایان آن« و در عبارت دیگری رمز موفقیت دائمی 

را به آنان گفت: »سعادت و خوشبختی آدمی در تعقیب ]آن[ است نه تسخیر«.
ظاهراً این عبارت نیاز به توضیح بیشتری ندارد، اما به لحاظ اطمینان خاطر می توان گفت، انسان تا زمانی که 
در راه درستی کار و تالش می کند، خوشبخت واقعی است ولی اگر با رسیدن به مقصود و به دست آوردن 

مطلوب خود، چنانچه از حرکت بایستد، احساس خوشبختی نمی کند.

لوازم کمال

از لوازم کمال این است که انسان جایگاه خود را بشناسد تا بداند چه انتظاری باید از خویشتن داشته باشد. یکی 
از ویژگی های منحصر به فرد آدمی که در هیچ موجود دیگری به غیر از مالئکه وجود ندارد، کرامت و بزرگواری 
است. معنی کرامت این است که انسان با درک موقعیت ویژه ای که در عالم خلقت دارد، به انجام کارهایی مبادرت 
ورزد که در راستای رضای الهی است و با قدر و منزلت او سازگاری داشته باشد، و از اقدام به هر عملی و بیان هر 

کاری که او را از دایرة رضایت پروردگار دور می نماید و با شأن انسانی او ناسازگاری دارد، پرهیز کند. 
در راستای همین مطلب حضرت علی  می فرمایند: »برای نادانی انسان همین بس که قدر و منزلت خویش 

را نشناسد1.« 

1. نهج البالغه، خطبة 103 )وکفی بالمرء جهاًل ان ال تعریف قدره(
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1. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر )اسراء: ۷0(
2. الحدیث )روایات ترتیبی(، مرتضی فرید تنکابنی

3. و لقد کرمنا بنی آدم )اسراء: ۷0(
4. ترجمة تفسیر المیزان، ج 2۵، ص 2۶۶

۵. حجرات: 13

نادرست  کارهای  از  نشناسد،  را  جایگاه خویش  درستی  به  فردی  چنانچه  گفت  می توان  مطلب  توضیح  در 
روی گردان نخواهد بود. لذا تأکید آموزه های دینی بر کرامت آدمی تا آنجاست که خداوند در قرآن می فرماید: 

»ما به تحقیق فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم1.«
آشنایی با این واقعیت موجب می شود که انسان قادر باشد زندگی کریمانه ای داشته باشد.

بر این اساس می توان به سبک زندگی کریمانه اشاره کرد که با فرهنگ ایرانی   ـ اسالمی ما سازگار است. یکی 
از ویژگی های این سبک زندگی، این است که انسان از دیگران کمتر چیزی درخواست کند. با اینکه در زندگی 
اجتماعی، داد و ستد با دیگران و حتی در صورت نیاز، از سایرین یاری خواستن و به آنان یاری رساندن، امری 
طبیعی شمرده می شود، با این حال برای حفظ کرامت، بهتر آن است که درخواست از دیگران کاهش یابد و 

این امر به عزت و بزرگواری نزدیک تر است.
بیان داستان زیر می تواند به روشن شدن این مطلب کمک کند:

تأمین  و  معاش  امرار  برای  و  آمد  ایشان  نزد  نداشت  بدن  در  دست  که  مردی  اکرم   پیامبر  زمان  »در 
زندگی اش از ایشان یاری خواست. حضرت به او نگاهی کردند و پرسیدند: آیا با سرت می توانی بار ببری؟

آن مرد پاسخ داد: آری.
حضرت فرمودند: با سرت بار ببر و از مردم بی نیاز باش2«. 

به نظر می رسد اگر زندگی با عزت نفس همراه باشد، ولو آنکه انسان قدری در سختی و محدود بودن امکانات 
به سر برد، بهتر از زندگی مرفه ولی بدون عزت نفس خواهد بود.

کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی
در روند زندگی، دو نوع کرامت برای انسان قابل تصور است؛ یکی کرامت ذاتی و دیگری کرامت اکتسابی. 
همة افراد در بدو تولد به لحاظ برخورداری از نعمت عقل، از کرامت ذاتی برخوردارند و خداوند در کالم الهی 

می فرماید: »همانا ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم3«. 
این نوع کرامت که شامل تمامی انسان ها می شود به شرطی در طول زندگی به آنها قابل انتساب است که از نعمت 
عقل در راه مصالح فردی و اجتماعی استفاده کنند و در غیر این صورت، چنانچه نیروی خرد و اندیشه شان را در 

راه هدف های خود به کار گیرند، مشمول آن نخواهند بود.
»انسان در میان سایر موجودات عالم، خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن عقل است و معنای 
برتری انسان بر سایر موجودات این است که در غیر عقل، از سایر خصوصیات و صفات هم، انسان بر دیگران 

برتری داشته و هر کمالی را که در سایر موجودات هست، حّد اعالی آن در انسان است4«. 
کرامت اکتسابی، همان طور که از نامش پیداست، موقعیتی است که کسب آن برای انسان، امکان پذیر  باشد. 

در کالم الهی، این نوع کرامت در پرتو داشتن تقوا به آدمی اعطا می شود.
خداوند متعال در این باره می فرماید: »  ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم۵« ؛ به درستی که گرامی ترین شما، با تقواترین 

شماست.
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1. وقی: الوقایه .. حفظ الشی ِمّما یوذیه و یَُضّره )المفردات فی القرآن، ص ۵30(
2. المیزان، ج 3، ص 41۶ به نقل از هزار و یک نکته از قرآن کریم، ص 3۷۶

3. مجادله: 11
4. نساء: 9۵

نکتة قابل تذکر اینکه قرآن کریم هرگونه امتیازات نژادی، قبیله ای، رنگ پوست، قومی و نظیر آنها را که در میان 
ملل و اقوام رایج بوده و هست، نفی می کند و فقط عامل کرامت انسان ها را برخورداری از ویژگی تقوا می داند.

در معنای تقوا آمده است که آن از ریشة »وقی« نگهداری و حفاظت از شیء، از آن چیزی است که موجب 
اذیت و یا ضررش می شود1. »بر این اساس می توان تقوا را پرهیز از گناهان و دوری از زشتی ها دانست. ابوبصیر 
از امام صادق  پرسید: حق تقوا چیست؟ امام  فرمود: پرهیز کنی و پیوسته شکر او را به جای آوری و 

هیچ گاه ناسپاسی نکنی2.« 
البته در کنار تقوا، برخی ویژگی های ارزشمند نیز نظیر علم همراه ایمان و جهاد در راه خدا مورد تأیید کتاب 
الهی قرار گرفته است و دربارة فضیلت علم توأم با ایمان می فرماید: »خدا مقام مؤمنانی از شما و کسانی که 
دانش داده شده اند را باال برد و خدا به آنچه می کنید، آگاه است3.« و نیز دربارة فضیلت جهادگران فرمود: 

»خداوند مجاهدان را بر نشستگان به پاداشی بزرگ برتری داده است4.«
همان گونه که دربارة تقوا گفته شد، در خصوص علم توأم با ایمان و نیز جهاد الهی نیز توجه به اکتسابی بودن 
آنها بسیار مهم است، به این معنی که خدای متعال، از عواملی برای تکریم انسان یاد کرده که هیچ کدام ذاتی 
نیستند که آدمی با خود به دنیا آورده باشد، بلکه بر مؤلفه هایی تأکید می نماید که همگی در سایة تالش و 
کوشش به دست می آیند و به عبارت دیگر اکتسابی اند، تا افرادی مدعی نشوند که در کالم الهی کرامت و جهاد 
در راه خدا، مقوله هایی هستند که خارج از دسترس آدمی است، بلکه هر انسانی، در صورت ارادة معطوف به 

عمل می تواند به داشتن آنها مزیّن و آراسته گردد. 
اما این مطلب که چرا علم منهای ایمان موجب رفعت مقام انسان نمی شود و لزوماً باید همراه با ایمان باشد، 
دلیلش آن است که چه بسا با رشد علم و آگاهی فرد، احساس غرور و خود   برتربینی به او دست دهد و علمش 

را به حساب خود گذاشته و تمامی آن را حاصل زحمات و رنج خویش بداند. 
نگاهی اجمالی به تاریخ کشورمان مؤید این است که دانشمندان فاقد ایمان چه در داخل و چه در خارج کشور، 

چگونه قراردادهای استعماری را علیه ملت و کشورمان امضا کردند. 
در این صورت خداوند را در جایگاه مالک و مدیر امور خود نمی بیند و در نتیجه خود را در محضر او احساس 
نمی کند. چنین انسانی، جهان هستی را فاقد نظارت الهی می داند و بر این اساس هر اقدامی برایش موجه 

خواهد بود، حتی اقداماتی که علیه یک کشور، یک ملت و یک جامعه باشد.

جلوه ای از کرامت
»به گذشتة پرمشقت خویش می اندیشید، به یادش می آمد که چه روزهای تلخی را پشت سر گذاشته است، 

روزهایی که حتی قادر نبود قوت روزانة زن و کودکان معصومش را فراهم نماید. 
با خود فکر می کرد که چگونه وقتی یک جملة کوتاه ـ فقط یک جمله ـ که از پیامبر خدا  شنید، به او 
چنین نیرو داد و مسیر زندگانی اش را عوض کرد و او و خانواده اش را از فقری که گرفتارش بودند نجات داد. 
او یکی از صحابه رسول اکرم  بود، فقر و تنگدستی بر او چیره شده بود، در یک روز که حس کرد دیگر کارد 
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1. داستان راستان، ج 1، ص 2۷ـ31
2. چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص  182

راه کمال
انسان موجودی است که فطرتاً گرایش به کمال دارد، یعنی بدون نیاز به اینکه کسی به او بیاموزد که در 
جست و جوی کمال باشد، به طور ذاتی و خودجوش سعی دارد تا زندگیش روز به روز حرکتی رو به جلو داشته 

باشد. ولی نکتة مهم این است که هر کس، کمال را در چیزی می بیند که با دیگری فرق دارد. 
مثاًل فردی کمال را در قدرت می بیند، دیگری در ثروت و سومی در شهرت و چهارمی در معرفت و باالخره 

هرکس براساس میزان بینش و آگاهی اش، کمال را در چیزی می بیند و به سوی آن حرکت می کند.
امام خمینی  در این زمینه مطلبی دارند و می نویسند: »در تمام حرکات و زحمات و جدیت های طاقت فرسا، 
که هر یک از افراد این نوع در هر رشته ای که واردند، مشغول اند، عشق به کمال آنها را به آن واداشته، اگر چه 
در تشخیص کمال و آنکه کمال در چیست و محبوب و معشوق در کجاست، مردم کمال اختالف را دارند2.« 
با توجه به مطالب قبلی می توان نتیجه گرفت که چون خدای متعال، کمال مطلق است و از هر جهت که 
بتوان به او معرفت اجمالی پیدا کرد، مالحظه می شود که در آن زمینه دارای کمال است نظیر: علم، قدرت، 
رحمت، رزاقّیت و نظایر آنها، لذا اگر فردی راه زندگی خود را بر اساس "طریق الی اهلل" قرار دهد، یعنی راهی 
را برگزیند که او را به سوی خدا رهنمون شود، در مسیر کمال حقیقی قرار می گیرد و به هر اندازه که در این 
طریق، سعی و تالش جدی نماید، به خدا نزدیک تر می شود و به عبارت دیگر به کمال بیشتری دست می یابد. 
یکی از نشانه های راه کمال حقیقی آن است که وقتی انسان در این مسیر گام می گذارد و با جدیت تمام به 
پیش می رود، در ازای هر پیشرفتی که برایش حاصل می شود، احساس شوق و شعف بیشتری به او دست 

می دهد و رغبت او را برای ادامة مسیر، تقویت می کند و هرگز احساس سرخوردگی نمی کند.

به استخوانش رسیده است، با مشورت و پیشنهاد همسرش تصمیم گرفت از پیامبر استمداد مالی نماید، همین 
که به محضر آن حضرت رسید و خواست چیزی بگوید، پیامبر فرمودند: »هرکس از ما کمکی بخواهد، به او کمک 
می کنیم؛ ولی اگر کسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند، خداوند او را بی نیاز می کند. 
آن روز چیزی نگفت و به خانة خویش برگشت. باز با هیوالی مهیب فقر که همچنان بر خانه اش سایه افکنده 
بود، روبه رو شد. ناچار روز دیگر به همان نیت به مجلس رسول اکرم حاضر شد و باز همان جمله را از ایشان 
شنید: این دفعه نیز بدون گفتن حاجت خود به خانه برگشت و چون خود را همچنان در چنگال فقر، ضعیف و 
ناتوان دید، برای سومین بار به نزد پیامبر رفت و آن حضرت برای بار سوم همان جمله را تکرار کردند. این بار 
اطمینان بیشتری در قلب خود احساس کرد. حس کرد که کلید حل مشکل خویش را در همین جمله یافته است. 
با خود فکر کرد که از من چه کاری ساخته است؟ به نظرش رسید که به صحرا برود و هیزمی جمع کند 
و بیاورد و بفروشد. رفت و تیشه ای عاریه کرد و به صحرا رفت، هیزمی جمع کرد و فروخت. لذت حاصل از 
دسترنج خویش را چشید. روزهای دیگر هم به این کار ادامه داد تا تدریجاً توانست از همین پول برای خود 

تیشه و حیوان و سایر لوازم کار را بخرد. باز هم به کار خود ادامه داد تا صاحب سرمایه شد. 
روزی پیامبر اکرم به او رسید و تبسم کنان فرمود: » نگفتم هر کس از ما کمک بخواهد ما به او کمک 

می کنیم ولی اگر بی نیازی بورزد، خداوند او را بی نیاز می کند1.« 
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در مقابل آن، می توان روندة راهی را در نظر گرفت که به گمان خود راه کمال است و تصورش این است که 
چنین راهی او را به سعادت می رساند، مثاًل جویندگان قدرت، شهرت و یا ثروت که اینها را کمال می دانند، هر 
اندازه که در این طریق آموزش می بینند، احساس آرامش و راحتی نمی کنند، بلکه آن زمان که به قلة قدرت، 
ثروت و شهرت می رسند، احساس بیهودگی و پوچی می کنند و خسته و ناراضی از اینکه همة عمر به دنبال 
چیزی بودند که به گمانشان کمال و سعادت بود و اکنون که ناخرسند و ناتوان به جای آب به سراب رسیدند، 
دیگر آن توان جوانی و قدرت الزم را برای شروعی دوباره ندارند و از راه طی شده قادر نیستند به عقب برگردند 
و از نو آغاز کنند، لذا آنچه دارای اهمیت زیادی است، تشخیص کمال حقیقی از کمال اعتباری  )مجازی( است 

که برای شروع حرکت در چنین راهی، اولویت دارد. 

جوان و کمال گرایی
با دیدن این عبارت، شاید این پرسش در ذهن آدمی نقش ببندد که چه نسبتی میان جوانی و کمال وجود 

دارد؟ چنانچه این سؤال برای کارشناسان مطرح گردد، احتمال دارد، پاسخ های ذیل ارائه شود: 
جوان برای رسیدن به کمال، بیش از دیگران امکان موفقیت دارد، زیرا:

  اندیشه ای نیرومند دارد. 
  روحی لطیف و مصّفا دارد.

  ایده ها و آرمان های متعالی دارد. 
  فطرتی پاک، زالل و خدایی دارد. 

  احساسات و عواطف سرشار و غنی دارد. 
  از حیث قدرت و توان جسمی و فیزیکی، در بهترین شرایط برای انجام کار و فعالیت است. 

  و در انجام فعالیت های خیر و خوبی، از دیگران سرعت و شتاب بیشتری دارد.
از روزمرگی و  فراتر رفتن  اوج گرفتن و  به  از زندگی است که فرد عالقه مند  این همه، جوانی دوره ای  با 
رسیدن به بالندگی است، بنابراین نیل به کمال برای هر انسانی عموماً و برای جوان خصوصاً جایگاه و رتبة 

برتر داشته و دارد. 
از شرایط نیل به کمال، داشتن چشم اندازها و افق هایی است که در پیش روی آدمی قرار دارد، به عبارت دیگر 
الگوهای برتر و سرمشق های عالی انسانی، نقش تعیین کننده ای در زندگی جوانان دارند. زیرا زمانی که جوانان 
بدانند کسانی که این راه را طی کرده اند، چه نوع انسان هایی هستند، به آنان تأسی می کنند و آنها را سر مشق 

خویش قرار می دهند.

جوان و الگوهای برتر
»من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند که همواره با مادر است. پیامبر هر روز نشانة تازه ای از اخالق 
نیکو را برایم آشکار می فرمود و به من فرمان می داد که به او اقتدا نمایم. پیامبر  چند ماه از سال را در 

حرا می گذراند، تنها من او را مشاهده می کردم و کسی جز من او را نمی دید1.«

ـ  88 1. نهج البالغه، خطبة 193: 83  
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امام علی 
عبارات باال بخشی از بیان امیرالمؤمنین امام علی  است که در وصف پیامبر اکرم  فرموده اند. تأمل در 

مطالب باال بیانگر ویژگی هایی است که الگویی متعالی برای اقتدا کنندگان دربر دارد.
با این مقدمه، می توان دریافت که در زندگی اسوه های اخالقی، ظرفیت هایی موجود است که آدمی قادر است 
با اقتدا به آنها، به رشد و بالندگی برسد. اما باید دید چه نکاتی در زندگی الگوهای متعالی وجود دارد که 
موجب حرکت در نوجوانان و جوانان می شود و آنان را به سمت الگو ها سوق می دهد و آنان را جذب می کند. 

با نگاهی اجمالی، دست کم می توان به محورهای زیر در تأسی به الگوها اشاره کرد:
1  اولین نکتة مهم این است که آنان )الگوهای برتر( در زندگی خود با چه چالش ها و تنگناهایی روبه رو شدند؟ 

درک این واقعیت موجب می شود که آدمی در مقایسة مسائل خود با مشکالت آنان، به کوچکی و ناچیزی 
معضالتش پی ببرد و آنها را بزرگ نپندارد بلکه در حد و اندازه خود ببیند و توان مقابله با آنها را داشته 
باشد. به عنوان نمونه به یک فراز از کالم امام علی  ذیاًل اشاره می شود: »در احواالت مؤمنان پیشین 
اندیشه کنید، که چگونه در حال آزمایش و سختی به سر بردند. آیا بیش از همه مشکالت بر دوش آنها 
نبود؟ و آیا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند؟ و آیا از همة مردم جهان، بیشتر در تنگنا قرار 
نداشتند؟ فرعون های زمان، آنها را به بردگی کشاندند، و همواره بدترین شکنجه ها را بر آنان وارد کردند، و 
انواع تلخی ها را به کامشان ریختند، که این دوران ذلّت و هالکت و مغلوب بودن تداوم یافت، نه راهی وجود 
داشت که سرپیچی کنند و نه چاره ای که از خود دفاع کنند، تا آنکه خداوند، تالش و استقامت و بردباری 

در برابر نامالیمات آنها را مشاهده فرمود و آنان را از تنگناها نجات داد1.« 
2  دومین نکته این است که الگوهای برتر در برابر تنگناهای پیش رو، با چه روشی مواجه شدند؟ آیا موضع 

آنان در برابر مشکالت تسلیم شدن بود یا جرئت ورزی؟ مروری اجمالی بر زندگی نامة الگوهای برتر، مؤید 
برابر سختی های زندگی  تاریخ نمی توان یافت که در  الگویی را در  این واقعیت است که هیچ شخصیت 
زانو زده و تسلیم شده و به اصطالح روش انفعالی داشته باشد، چون اگر این گونه بود، قادر نبودند از قعر 

سختی ها به قلة رفیع پیروزی دست یابند. 
و  تالش  فرجام  آیا  چیست؟  رو  پیش  موانع  با  برتر  الگوهای  مواجهة  نتیجة  که  است  این  نکته  3  سومین 

کوشش آنان پیروزی و بهروزی است یا شکست و ذلت؟ بررسی تاریخ زندگی نامة بزرگان گواه است که آنان 
توانستند بر ناامیدی و یأس چیره شوند و با عزم جدی و ارادة مصمم به مقصود دست یابند و کاری که در 

نظر دیگران غیر ممکن می نمود، امکان پذیر نمایند.
زندگی نامه و سیرة علمی و عملی بزرگان علم و اخالق مؤیّد این واقعیت است که آنان سازندگان تاریخ 
پر افتخار جامعه بشریت اند و اگر آثار و مفاخر آنان از صحنه های تاریخ محو شود، مطلب قابل توجهی از 

آن باقی نمی ماند. 

1. نهج البالغه
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در این پودمان، ابتدا به اسرار جهان هستی اشاره شد که همچون مجموعة عظیمی در حرکت پویایی به سوی 
مقصدی معین رهسپار است و انسان ها به عنوان زیر مجموعة جهان هستی، به سان کاروانی طوالنی از ابتدا 
تا انتها، در خّط سیری طوالنی به سوی هدفی در حرکتند تا شایسته مقام جانشینی خداوند شوند. انسان با 
داشتن چنین هدفی، ناگزیر مسئولیت هایی را بر دوش خود احساس می کند، مسئولیت هایی که در قبال خود، 

خانواده، دیگران و حتی محیط زیست نیز معنا پیدا می کند.
و نیز مشخص شد که انسان برای رسیدن به هدف خویش، ناگزیر از شناخت دنیای درون خود است و مشخصاتی 
که وی از خود کشف می کند در چارچوبی با عنوان هویت فردی، یکپارچه می شود. چنین انسانی در گام بعدی به 
سوی کمال واقعی خود در تالش بوده و از لوازم کمال واقعی، درک کرامت ذاتی و اکتسابی و نسبت میان این دو 
آگاه است. در همین راستا جوانی با مشخصات ویژه و متمایز خود که به سرعت و شتاب، نیل به کمال دارد، ظاهر 
می شود و در جهت رسیدن به کمال مد نظر، نیازمند اقتدا به الگو های برتر و راستین است، الگوهایی که توانستند 

ثابت کنند، نیل به کمال واقعی، گرچه دشوار به نظر می رسد، اما قابل تحقق و دستیابی است. 

جمع بندی و با  هم نگری



20

پرسش هایی برای بحث و گفت و گو
1 انسان در چه صورتی می تواند جانشین خداوند در زمین باشد؟ 

2 چرا به انسان لقب اشرف مخلوقات داده شده است؟

3 آیا همة انسان ها تا پایان عمر، دارای کرامت ذاتی خواهند بود؟

4 چه نسبتی میان کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی وجود دارد؟

5 منظور از عالم کبیر و عالم صغیر چیست؟ این دو چه نسبتی با هم دارند؟

6 رابطة میان هدفمندی آفرینش از یک طرف و مسئولیت انسان از طرف دیگر چیست؟

7 مبنای جهت گیری، چه نقشی در تکوین هویت فردی دارد؟

8  آیا کتابی را می شناسید که تا حدودی از جهت محتوا و مضمون، شبیه »جاناتان، مرغ دریایی« باشد؟ چه 

شباهتی میان این دو وجود دارد؟
9 عبارت » سعادت آدمی در تعقیب است نه تسخیر« دقیقاً چه معنا و مفهومی دارد؟

10 چرا جوانان در رسیدن به خیر و فضیلت، بیش از دیگران می کوشند؟

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

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

دلسوز، »پدر و مادر« است.

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

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

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

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

1. انگیزش و شخصیت، ص 101
2. مزلو این نیازها را به طور مبسوط بیان کرده است و در فصول بعدی همین کتاب به آنها بیشتر پرداخته خواهد شد.

انسان و نظام خانوادگیواحد یادگیری 2

طلیعه

نیازهای انسان
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بنابراین از همان آغاز، نوزاد آدمی باید در کنار خویش از نعمت وجود مادر و پدری برخوردار باشد که عمیقاً 
او را دوست داشته باشند و به ویژه مادر نظیر یک پرستار در تمامی ساعات شبانه روز از او مراقبت نموده و 
نیازهای اولیه او را تأمین کند تا در سایة وجود مادر و پدر، کودک قادر به ادامة زندگی شود. لذا دست قدرتمند 
الهی و عشق به فرزند باعث می شود او را با مهر پرورند و خواب و آرامش خود را فدای او کنند تا او همچون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. همان، ص 78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. جوان و بحران هویت 
2. همان، ص69



25

پودمان 2    انسان و نظام خانوادگی

1. یکصد و پنجاه موضوع از قرآن و احادیث، ص  350
2. اخالق نیکوماخوس، ج2، ص216

3. نهج البالغه، خطبة 157: 6ـ7

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

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

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

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

درخواست کنند اگرچه بی نیاز باشند1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نظام ارتباطی افراد خانواده 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طرف مقابل می تواند نشانه ای از حمایت محسوب شود.

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

3. Empathy
4. همان، ص  117

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

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

آنان بفهمانیم که احساس ما دربارة آنها چگونه است2.

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

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

و حوصله به مطالب آنان گوش فرا دهند. 

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

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

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

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

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

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

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

جدول 1ـ چگونگی ارتباط محورهای شناخت و اهداف تربیتی آنها

1. positiveness
2. همان، ص  119ـ 120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به حداقل می رساند.

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

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

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

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

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

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

خواهی رسید لذا از کوتاهی همت تو متأسف شدم.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و راحتی بیشتری در زندگی داشته باشند.

1. من شاور الرجال، شارکها فی عقولها )نهج البالغه، حکمت 161(
2. الحدیث )روایات تربیتی(، مرتضی فرید تنکابنی، باب الولد
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اینک بر اساس مطالب پیشین می توان انواع ارتباطات انسانی مورد بحث و اهداف ناظر به آنها را در جدول ذیل 
مالحظه کرد:

اهداف تربیتی مورد نظرمعنا و مفهوم ارتباطنوع ارتباطردیف

ارتباط 1
شناختی

الف( شناخت در حیات

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

هـ( شناخت مراحل رشد و تحول

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

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

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

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

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

 تالش برای توسعه و گسترش آنها

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

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

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

 افزایش زمینه برای استمرار رفتارهای نامطلوب

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

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

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

ارتباط انسانی در یک نگاه

خانه، کانون ارتباط یا خوابگاه؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 فرزند، مایة امتحان والدین است2. 

3 نگران نبودن از هزینة فرزندان3 

4 نور چشم بودن بعضی از فرزندان4 

5 موعظه به فرزند در خصوص پرهیز از شرک5 

6 دعا برای فرزند در خصوص پرهیز از پرستش بت ها6

7 دعا برای فرزند برای بر پا داشتن نماز7

8 توصیه و سفارش برای بقا بر آیین اسالم8.

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

1 دشمنی بعضی از فرزندان9 

2 عدم افتخار به زیادی فرزندان10

3 سودمند نبودن فرزند ]غیر صالح[ در قیامت11

4 باز نداشتن فرزند از یاد خدا12و13.

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

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

11. ممتحنه: 3
12. منافقین: 9

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

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

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

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

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

4 یادآوری سختی های مادر در دوران بارداری5 

5 وصیت برای والدین در ارث6 

6 دقت در احترام به والدین7 

7 اطاعت نکردن والدین در معصیت الهی )شرک(8 

8 نیکو معاشرت نمودن با والدین مشرک9 

9 طلب مغفرت برای والدین10.

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

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

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

8  . لقمان: 15
9. همانجا

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

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

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

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

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

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

جمع بندی و با هم نگری

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

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

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

نمی توانند از دیگران انتظار رفتاری احترام آمیز داشته باشند.



40

پرسش هایی برای بحث و گفت و گو
1  آیا نیاز های روحی دیگری، عالوه بر آنچه در کتاب آمده است، می توانید بیان کنید و نحوة تأمین آن را در 

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

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

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

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

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

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

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

خودیابی و خود ارزیابی
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» هر یک از ما احساس می کنیم که جامعه، خود را به صورت نیرویی به ما نشان می دهد. نیرویی که می توانیم 
آن را دوست بداریم، یا دوست نداریم، اّما مسلماً نمی توانیم آن را جزء تصورات باطل خود قلمداد کنیم و 
نادیده اش بگیریم. مثاًل ما نمی توانیم، حتی در آزاد منش ترین جامعه ها، هر طور دلمان می خواهد رفتار کنیم.
قیود جامعه، فقط در خارج نیستند. جامعه به درون تفکر ما، به درون احساسات ما نیز رخنه می کند. جامعه 

به میزان وسیعی تعیین کنندة زندگی معنوی ما است1. )ی.م. بوخنسکی(
یک  متن  در  باید  و حتماً  کند  زندگی  تنهایی  به  نمی تواند  انسان  چرا  به راستی  نیازمندیم؟  جامعه  به  چرا 

اجتماعی جایی برای خود پیدا کند و زندگی کند؟
در برابر این پرسش، شاید پاسخ هایی نظیر موارد ذیل به ذهن آدمی برسد:

  انسان نیازهای مادی و فیزیولوژیکی و زیستی دارد که به تنهایی قادر به تأمین آنها نیست و تنها در سایة 
زندگی جمعی و مشارکت و همکاری با دیگران، امکان دارد که پاسخ متناسبی به هر یک از آن نیازها بدهد 

و بتواند ادامه حیات دهد، نظیر نیاز به غذا، مسکن، بهداشت و امثال آنها.
  عالوه بر نیازهای زیستی و مادی، آدمی یک سلسله نیازهای دیگری نیز دارد که از جنس احتیاجات روحی 
و روانی است و از نظر پیچیدگی و عمق در سطح باالتری نسبت به نیازهای اولیه قرار دارد، نظیر نیاز به 
امنیت، داد و ستد عاطفی، ابراز وجود و مانند آنها که جز با حضور در متن جامعه و ارتباط با دیگران تأمین 
نمی شود. به عنوان مثال احساس امنیت زمانی تأمین می شود که آدمی خود را تنها احساس نکند و حمایت 
دیگران را از خود به همراه داشته باشد و در مواقع خطر بتواند به آنها پناه ببرد یا نیاز به داد و ستد عاطفی 
)تعلق( که در ارتباط با خانواده، والدین، همسر یا دوستان و نزدیکان ارضاء می شود. نیاز به ابراز وجود، 
زمانی به خوبی برآورده می شود که در اطراف انسان کسانی باشند که شاهد موفقیت ها و پیشرفت هایش 
بوده و با تشویق و ترغیب نقاط قوت و مثبت، به او امکان ابراز وجود بخشند و زمینه های اعتماد به نفس 
و خودباوری را در او تقویت کنند. برخی چون خواجه نصیر الدین طوسی معتقدند که واژة انسان از ریشة 
»انس« است، یعنی خصلت طبیعی او، زندگی با همنوعان است و ریشه تمدن، مدینه است به این معنا 
که زندگی اجتماعی جز از طریق تعاون امکان پذیر نیست2. او ناچار است که در جامعه برای رفع نیازهای 

خویش با همنوع خود زندگی کند. این دیدگاه طبیعی بودن حیات اجتماعی انسان را تأیید می کند. 

ـ  124 1. مقدمه ای بر فلسفه، ص 123  
2. تاریخ فلسفه در اسالم، ج  1، ص  894 به نقل از جامعه در قرآن، ص  25

انسان و نظام اجتماعیواحد یادگیری 3

مقدمه
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جامعه به وضع و حالت انسان ها یا حیواناتی گفته می شود که بر پایة قانونی مشترک زندگی می کنند و اجتماع 
در اصطالح جامعه شناسان و فیلسوفان این فن، به هیئت و ترکیبی که از اشخاص موجود تشکیل می شود، 

اطالق می شود!

فرق جامعه و اجتماع
این دو اصطالح معنای واحدی ندارند، هر چند در عرف عام بنا به تسامح، تفاوتی میان آن دو نمی فهمند و در 
بسیاری از موارد در گفتار و نوشتار، آن دو را به جای هم به کار می برند؛ اما با دقت علمی باید فرق هایی میان 

آنها بر شمرد:
اما  انسان ها و یا حیواناتی را گویند که بر اساس قانونی مشترک زندگی می کنند،  1  جامعه، وضع و حالت 

اجتماع صرف گرد آمدن دو یا چند چیز را گویند.
2  جامعه انسانی می تواند بر اساس ارادة انسان ها، حاالت و اقسام متعددی داشته باشد، اما اجتماع لزوماً چنین 

نیست.
3  جامعه از اعضایی شکل گرفته و دارای هدف مشخصی است، لیکن جمع شدن افراد مختلف و اجتماع کردن 

آنان چه بسا هدف معینی نداشته باشد. 
قراردادهای جمعی شکل  بر اساس  که  است  انسانی  ابداعی  جامعه  جامعه شناسان،  برخی  تعاریف  4  مطابق 

می گیرد؛ اما الزمه اجتماعی بودن گروه این چنین نیست1. 

در خصوص اجتماعی بودن انسان برخی اندیشمندان معتقدند که این امر فطری است. از جمله عالمه طباطبائی 
می گوید: »اجتماعی بودن، فطری هر فرد انسانی است2.«

منظور از فطری بودن این است که هر انسانی به صورت ذاتی و خودجوش برای ادامه حیات به ارتباط با 
دیگران نیازمند است.

دوم اینکه جامعه، بیش از جمع کل افراد انسان است، عالوه بر افراد، جامعه متضمن روابط واقعی میان انسان ها 
نیز هست که رو به سوی هدفی مشترک دارند3. 

انسان به سوی زندگی با دیگران روی آورده است تا در پرتو زندگی دسته جمعی بتواند احساس امنیت نماید 
و نیازهای خود را تأمین کند و این پدیده را از کسی نیاموخته و لذا اکتسابی است.

اجتماعی بودن انسان مانند سایر امور مربوط به او، پدیده ای مبتنی بر رشد و تکامل است. در حقیقت باید گفت که 
اجتماع انسانی از نخستین روزی که پدید آمده آن طور تام و کامل پیدا نشده که قابل ازدیاد و رشد نباشد؛ نه تنها 
اجتماع انسانی بلکه همة خواص روحی و هرچه مربوط به انسان است، چنین می باشد. به عبارت دیگر نمی توان 

ـ 27 1. جامعه در قرآن، ص  26 
2. روابط اجتماعی در اسالم، ص 6

3. مقدمه ای بر فلسفه، ص 132

تعریف جامعه

انسان و اجتماعی
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1. روابط اجتماعی در اسالم، ص 7
2. جامعه در قرآن، ص  32

3.  منظور از آزادی درونی، آزادی از هوای نفس و اسارت خواهش های غریزی است و منظور از آزادی بیرونی رها شدن از بندگی و عوامل 
قدرت و حکومت های جابر و ستمگر است. 

گفت خاصیت اجتماعی بودن انسان در اول پیدایش به کامل ترین صورت پیدا شده است بلکه خاصة مزبور مثل 
همة خواص دیگر انسانی ارتباط به دو نیروی علم و اراده دارند، به تدریج در انسان به حد کمال می رسند.

و از تأمل در حاالت انسان ها فهمیده می شود که اولین اجتماعی که در بین بشر پدید آمده، اجتماع خانوادگی 
بوده که بر اثر ازدواج پیدا شده است1.

زندگی اجتماعی از نظر قرآن
قرآن کریم، افزون بر اهتمام به زندگی فردی و توصیه به تربیت شخص در تهذیب باطنی و تعدیل رفتار ظاهری، 

بر زندگی جمعی تأکید فراوان دارد و بخش مهمی از آیات الهی در قرآن مجید ناظر به این مطلب است.
آیات کریمه در این زمینه در سه بخش مطرح می شود:

1  همة انسان ها از یک زن و مرد آفریده شده اند، پس از این جهت امتیازی میان آنها وجود ندارد.

2  هیچ قبیله و جامعه ای بر قبیله و جامعة دیگر فخر ندارد و گروه بندی هایی چون عرب، عجم، ایرانی، مصری 

و مانند آن، مدرک و معیار شرافت و نشانة کرامت نیست.
اختالف رنگ ها، زبان ها، اقوام، قبایل و عشایر، شناسنامه های طبیعی برای شناختن یکدیگر است که همراه 
همه است. این تفاوت ها به مثابة زبانی بین المللی برای تفاهم با یکدیگر است و بر این اساس، نه سفید بودن 

صفحات شناسنامة طبیعی )رنگ پوست(، مایة فخر است نه سیاه بودنش مایة وهن.
3  بخش سوم، بیانگر اصل نهایی، یعنی مالک برتری نزد خداست، پس در این زمینه آیات مربوطه نازل به 

اصل زندگی اجتماعی انسان تثبیت شده است، چون می فرماید که شما فقط آحاد و افراد نیستید بلکه 
گذشته از جنبة فردی، شما را قبیله ای بزرگ قرار دادیم2. 

در بررسی رابطة فرد و اجتماع، مالحظه می شود که هر انسانی دارای جایگاه، منزلت و حقوقی است که تعریف 
دقیق و خاص خود را دارد.

مثاًل هر فردی دارای کرامت و عزت بوده و از آزادی های درونی و بیرونی3 متناسب با قوانین برخوردار است.
چنین انسانی عالوه بر داشتن حقوق فردی به لحاظ اینکه عضو جامعه ای است که در آن زندگی می کند، از 

شأن اجتماعی نیز برخوردار است و متناسب با آن، حقوق اجتماعی نیز دارد. 
از این رو، در تعالیم اسالمی همان گونه که فرد انسانی دارای عمل، اجل، سرنوشت، معرفت و اطاعت است، به 
همان ترتیب قرآن برای »ملت«، وجود )هستی(، اجل، کتاب، شعور، فهم، عمل، اطاعت و معصیت نیز قائل 
شده است و لذا می بینیم قرآن به همان اندازه که داستان های افراد و اشخاص را مورد توجه قرار داده بلکه 
بیشتر به تاریخ های ملل هم توجه کرده است. این توجه خاص قرآن وقتی صورت گرفته که در تواریخ جزء 
تاریخ ملل  به نگارش  نبوده و مورخین مشغول  ضبط احوال پادشاهان و بزرگان مشهور، معمول و متداول 
و  اجتماعات نشده بودند، مورخینی مانند مسعودی و ابن خلدون، بعد از نزول قرآن تا اندازه ای بدان مشغول 

روابط فرد و اجتماع
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1. روابط اجتماعی در اسالم، ص  13ـ14 
2. همان، ص  15

شدند تا آنکه تحول اخیر در تاریخ پدید آمد1.
لذا با توجه به مطالب باال، مشخص می شود که رابطة فرد و اجتماع، رابطة حقیقی است. برخی صاحب نظران معتقدند 
که از چنین رابطه ای میان فرد و اجتماع، نتیجه گیری می شود که تنها واقعیت تمام عیار در جامعه، افراد هستند.

بر این اساس می توان چنین برداشت کرد که اسالم عالوه بر توجه به شأن فرد، به شأن اجتماع نیز اهتمام 
ورزیده است، به گونه ای مهم ترین احکام و دستورات شرعی مانند حج، نماز، جهاد، انفاق و خالصه تقوای دینی 

را بر اساس »اجتماع« استوار کرده است2.

وظایف متقابل فرد و اجتماع

با توجه به اینکه روابط فرد و اجتماع رابطه ای حقیقی است باید روشن شود که فرد و اجتماع هر کدام چه 
مسئولیت هایی بر عهده دارند؟ از یک سو، فرد به عنوان شخصی که دارای حقوق مشخص است و هر حقی، 

ضرورتاً با تکلیفی همراه است، شناخت حقوق فرد به نوعی وظایف اجتماع را مشخص می کند.
وظایف اجتماعی نیز غالباً به شکل وظایف دولت، هیئت حاکمه و رهبران جوامع تعریف می شود. از سوی دیگر 
و متقاباًل شناخت حقوق اجتماعی، متضمن وظایف و مسئولیت های فرد است و این واقعیت را بیان می کند 

که فرد و جامعه، نسبت به یکدیگر در چه حدودی موظف اند.
به عنوان مثال، هر فردی حق دارد که از آموزش و پرورش متناسب با استعدادهای خود برخوردار باشد و 
جامعه از جمله دولت نیز وظیفه دارد امکانات الزم را برای رشد استعدادهای فرد و شکوفایی آنها فراهم آورند. 
و در مثال دیگر دولت حق دارد که برای تأمین بودجة سالیانه، مالیات هایی را برای اقشار مختلف مردم و 
متناسب با هر نوع شغل و حرفه، تعیین و برای دریافت آنها اقدام کند و افراد و آحاد ملت متقاباًل وظیفه دارند 

در پرداخت به موقع و دقیق مالیات، دولت را یاری نمایند.
برخی تحلیلگران در ارزیابی وظایف متقابل به این نتیجه می رسند که در اوضاع و شرایط نسبتاً دشواری که 
در تاریخ جوامع پیش می آید، فرد و اجتماع از بخشی از حقوق خود صرف نظر می کنند تا اینکه اوضاع کشور 

به وضعیت عادی برگردد.
اینکه افراد در زمان خشکسالی یا وقوع جنگ، با اتخاذ سیاست های صرفه جویی و کاهش مصرف و حضور در 
میدان نبرد، جامعه را در عبور از بحران یاری می دهند و متقاباًل کارگزاران به عنوان نمایندگان مردم و جامعه، 
پس از پشت سر گذاشتن تهدیدهای مذکور، در کاهش میزان مالیات و یا بازسازی بافت ها و اماکن آسیب دیده، 

کلیة آحاد مردم را یاری می کنند.



46

1. نهج البالغه، خطبة 216
2. همانجا

چنانچه جامعه ای درصدد پیشرفت و تعالی باشد، از لوازم آن، رعایت حقوق فردی و اجتماعی در همة زمینه ها 
و امور جاری زندگی است، به عنوان مثال رهبر جامعه به عنوان اثرگذارترین مسئول و امت که نگاه به پیشوا 
و قائد خود دارند، از حقوقی متقابل برخوردارند که نتیجة تحقق آنها، اصالح در همه امور است، لذا از یک نظر 

می توان برای حقوق اجتماعی، جایگاهی معنوی قائل شد.
به عنوان نمونه ای تاریخی، به فرازی از خطبة امام علی که در صحرای صفین ایراد فرمودند ذیاًل اشاره می شود:
»در میان حقوق الهی، بزرگ ترین آن، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجبی که خدای 
سبحان بر هر دو گروه الزم شمرد، و آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر، و عزت دین قرار داد. پس مردم 

اصالح نمی شود، جز آنکه زمامداران اصالح گردند، و زمامداران اصالح نمی شوند جز با درستکاری مردم.1«
سپس ایشان در ادامة نامه به آثار رعایت حقوق متقابل اشاره می کند:

»  و آنگاه که مردم، حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد، راه های 
دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر  پایدار گردد، پس روزگار اصالح شود و مردم در 

تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می گردد.
اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند، یا زمامداران بر مردم ستم کنند، وحدت کلمه از بین می رود، نشانه های 
ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد، و راه گستردة سنت پیامبر متروک، هواپرستی فراوان، 

احکام دین تعطیل، و بیماری های دل فراوان شود2.«

نکات کلیدی
در تجزیه و تحلیل این بخش از نامة حضرت، نکات مهمی به چشم می خورد که عبارت اند از:

نامة  در  ولی  اجتماعی محسوب می شود  از جنس حقوق  اینکه ظاهراً  با  مردم،  و  متقابل رهبری  1  حقوق 

مذکور، این حقوق در زمرة حقوق الهی قرار گرفته است، یعنی از حیث اهمیت چنان است که چون خداوند 
آن را مقرر نموده به حقوق الهی منسوب شده است و این توصیف، داللت بر جایگاه و منزلتی واال دارد.

الهی  میان حقوق  در  مردم  و  رهبر  برای حقوق  بی نظیر  موقعیتی  نشانة  الهی«،  »بزرگ ترین حق  2  تعبیر 

دارد، زیرا هر نوع حق الهی، باعظمت و بزرگ است، چون خداوند، ذاتی با عظمت و بی منتهاست، حقوق 
او نیز وسیع و عظیم است و عبارت »بزرگ ترین حق الهی منزلتی فوق منزلت های مربوط به حقوق است 
و می توان چنین برداشت کرد که چنین حقی، بی نظیر و بی بدیل است و این نکته نیز اهمیت فوق العادة 

حقوق اجتماعی را می رساند.
3  نتیجة ادای حقوق متقابل رهبر و مردم، اصالح روزگار و عزت یافتن حق و آشکار شدن راه های دین و 

برخی برکات و پیامدهای مطلوب دیگر است و اگر همة این فضائل را بتوان در عبارتی کوتاه خالصه کرد، 
آن عبارت چنین است: »سعادت دنیا و آخرت«. 

4  نکتة دیگر در توجه به نتایج ضایع شدن حقوق متقابل است. این آثار و تبعات به گونه ای است که حتی 

تحقق یکی از آنها، می تواند هشداری برای انسان باشد تا از ضایع شدن این حقوق پرهیز کند، از جملة 

منزلت حقوق اجتماعی
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این موارد از بین رفتن وحدت کلمه یا اتحاد ملی است که در صورت مبتال شدن ملتی به این بلیه و آفت 
اجتماعی، نه تنها امکان هیچ گونه پیشرفت و کمالی نخواهد داشت بلکه تفرقه و تجزیه مردم، زمینه را برای 

تسلط بیگانگان فراهم می سازد.
و یکی دیگر از این آسیب ها، تعطیل شدن احکام دین است، احکامی که عزت و پایداری دین متکی بر 
اجرای آن احکام است و چنانچه یک دین قادر به اجرای احکام خود نباشد، دلیلی بر بقای حیات و استمرار 

آن وجود نخواهد داشت.

این بخش با طرح یک پرسش جدی آغاز می شود. چه نسبتی میان خانواده و جامعه وجود دارد؟ آیا همان 
رابطة میان فرد و خانواده، عیناً در مورد خانوادة و جامعه موجود است؟ به عبارت دیگر قباًل اشاره شد که 
فرد سالم و رشید، زمینه ساز تشکیل خانوادة سالمت و موفق است. آیا می توان گفت که خانوادة سالمت و 
موفق نیز، زمینه ساز تحقق جامعه متعالی و بالنده است؟ و در نقطة مقابل آیا خانوادة آسیب زا می تواند در 

آسیب پذیری جامعه تأثیر گذار باشد؟
از حیث رابطة منطقی به نظر می رسد پاسخ به این پرسش مثبت است. یعنی تردیدی وجود ندارد که خانواده 
به عنوان سنگ بنای جامعه، تعیین کنندة ماهیت و چگونگی اجتماع است. نمی توان از خانواده های آسیب زا، 
متزلزل و نابسامان، انتظار تحقق جامعه ای سالم داشت و یا برعکس نمی توان گفت که با وجود خانواده های 
سالمت و بسامان، جامعه ای آشفته و نابهنجار داشته باشم. در تحلیل خانواده سالم، می توان تصور کرد که 
خانواده های سالم و موفق، موجب پرورش نسلی شکوفا و با اراده می شوند و همین نسل، مقدرات اصلی جامعه 
را به تدریج در دست گرفته و در جایگاه مسئوالن و کارگزاران اجتماع قرار می گیرند و چون پرورش یافتة 
خانواده های با اصالت و متدین و موفق اند، سیر حرکت اجتماع را به سمت و سویی می برند که عّزت و سیادت 
کشور را تأمین کند. در همین راستا و به عنوان شواهدی تاریخی به دو مورد از نهج البالغه ذیاًل اشاره می شود:

مورد اول: در بخشی از نامة امام علی  خطاب به مالک اشتر – استاندار مصرـ چنین آمده است:
»سپس در نظامیان با خانواده های رشید، دارای شخصیت و بامروت، و از خانواده های پارسا و صالح، دارای 
سوابقی نیکو و درخشان، که دالور و بخشنده و بلند نظرند، روابطی نزدیک برقرار کن، آنان همة بزرگواری را 

در خود جمع کرده و نیکی ها را در خود گرد آورده اند1.«
مورد دوم: »کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خانواده های پاک و با تقوا، که در مسلمانی 
سابقة درخشانی دارند، انتخاب کن، زیرا اخالق آنان، گرامی تر، و آبرویشان محفوظ تر، و طمع ورزیشان کمتر 

و آینده نگری آنان بیشتر است.
سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار، که با گرفتن حقوق کافی در اصالح خود بیشتر می کوشند و با بی نیازی، 
دست به اموال بیت المال نمی زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند2.« 

جایگاه خانواده در اجتماع

1. نهج البالغه، نامة  53، ص 52   ـ53
2. همان، ص 72ـ73
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ارزیابی و تحلیل
بررسی اجمالی موارد مذکور، مؤید نکات مهمی به شرح زیر است:

1  با وجود اهمیت همة قشرها و گروه های جامعه، نقش کارگزاران و مسئوالن و نیز نظامیان به گونه ای است 

که از تأثیرگذاری بیشتری در مقایسه با سایرین برخوردار است، زیرا تأکید حضرت در نامة مذکور، بر این 
دو گروه بیش از دیگران است و دلیل آن هم دقت در گزینش آنهاست که در مورد گروه های دیگر به این 

صورت بیان نشده است. 
2  در گزینش دو گروه باال، اهمیت خانواده های پاکدامن و درستکار که با عبارت » اهل البیوتات الصالحه« 

قید شده است، به گونه ای است که در رأس فضائل دیگر قرار گرفته است، یعنی انتخاب مهم ترین افراد 
جهت مدیریت جامعه باید ابتدا به خانواده های آنان توجه داشت که آنان در دامان خود پرورده اند. این امر 
نشانگر یک واقعیت است، که خانواده ها چنانچه پاکدامن و موفق باشند، می توانند جامعه ای بالنده، شکوفا 
و متعالی بیافرینند، زیرا غالباً مردم، چشم به عملکرد مسئوالن و کارگزاران دارند، چنانچه آنها، افرادی 
موجه، خوشنام و صادق باشند، مردم گرایش به این دسته از ارزش های اخالقی پیدا می کنند و در غیر 
این صورت، زمانی که رهبران و مدیران جامعه، بدکار، آلوده و فرصت طلب باشند، نوعی سستی و تزلزل در 
اعتقاد و عمل بیشتر مردمان به وجود می آید، و نسل های بعد نیز از آنان در پایبندی به دین و ارزش های 

اخالقی، سستی بیشتری نشان می دهند. 
3  از جمله دالیلی که آن حضرت برای چنین گزینشی ذکر می نمایند، داشتن اخالق پسندیده ای است که 

فرزندان از خانواده های اصیل و پاکدامن، به دست آورده اند، این دسته از خانواده ها، اخالق کریمانة خود 
را غالباً از طریق تعلیم و تربیت و در مواردی بر اساس وراثت به فرزندانشان آموخته و یا منتقل کرده اند 
و نتیجه اینکه آنها چون همة بزرگواری و نیکی را در خود فراهم کرده اند، این میراث به نسل های بعد نیز 

تسّری می یابد و این امر به معنای شکل گرفتن جامعة سالم و متعالی است. 
4  نکتة دیگری که حائز اهمیت است و پس از انتخاب مسئوالن و کارگزاران از خاندان های اصیل و پارسا، بر 

آن تأکید می شود، پاک و سالم نگه داشتن آنها از حیث سؤاالت اقتصادی و اجتماعی است. توصیة حضرت 
در این زمینه، تأمین اقتصادی مسئوالن و مدیران ارشد جامعه است، زیرا در این صورت، آنان عذری برای 
خیانت اقتصادی نخواهند داشت. البته شایان ذکر است که حضرت امکان خیانت اقتصادی برخی مسئوالن 
را حتی در صورت تأمین مادی و مالی، منتفی نمی دانند ولی بر این مطلب تأکید می نمایند که داشتن 

حقوق کافی، راه عذر را بر مسئوالن خاطی می بندد و اتمام حجت بر آنان محسوب می شود.
5  و باالخره نکتة پایانی اینکه امام علی  به مالک اشتر تأکید می کنند که با کسانی روابط نزدیک برقرار 

نماید که دارای خانواده های اصیل و پاکدامن اند. اهمیت این مطلب آن است که با شناختی که آن حضرت 
از شخصیت کم نظیر مالک اشتر داشته و او را برای استانداری مصر به عنوان یکی از پهناورترین قلمروهای 
اسالمی، برگزیده اند، همچنان به او سفارش می کنند که معاشران و مصاحبانی را برای روابط دوستانه و نزدیک 
برگزیند که دارای سوابق درخشان، خانواده هایی پاک و اصیل و سایر فضائل نیک باشند. چنین به نظر می رسد 
که مسئوالن و کارگزاران جامعه که زمام امور کشور را در دست دارند، مصون از خطا و لغزش نیستند، لذا 
هم در مرحلة گزینش مدیران ارشد جامعه باید دقت فراوانی در ریشه داشتن آنان از حیث ارزش های اخالقی 
مبذول نمود و هم در باقی ماندن آنان در سالمت اخالقی و پاکدامنی شان دقت کرد، زیرا سالمت اخالقی و 

دینی، هم در آغاز راه و هم در تداوم و فرجام راه، شرط الزم و کافی مدیریت جامعه محسوب می شود. 
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آغاز  از خانواده  و شکل گیری جامعه  است  مرکزی جامعه  که خانواده، هستة  اشاره شد  پیشین  مطالب  در 
می شود1. در منظر قرآن کریم، برای وظایف و مسئولیت های خانواده، داللت هایی وجود دارد که با استناد به 

کتاب »جامعه در قرآن«، مطالب ذیل نقل می شود2: 
گفتنی است که خانواده جامعه ای کوچک به شمار آمده و قرآن کریم برای سالم سازی جوامع انسانی به این 
هستة اجتماعی، رویکردی خاص دارد؛ خداوند برای نجات و رهایی از گمراهی و توجه به تعلیم و تربیت به 

سرپرست خانواده، چنین خطاب می فرمایند:
»قوا انفسکم و اهلیکم ناراً« 3؛ یعنی، ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانوادة خویش را از آتشی که هیزم 

آن، مردم و سنگ هاست حفظ کنید.
یا به اساسی ترین عامل سعادت امر می کند و می فرماید:

..بالصلوه و اصطبر علیها4«؛ یعنی، و کسان خود را به نماز فرمان ده و بر آن پافشاری کن. »و امر اهلک 
و نیز به پیامبرش چنین می فرماید : »و انذر عشیرتک االقرنین5«  ؛ یعنی، و خویشان نزدیکت را هشدار ده.

ای  یعنی،  االیمان6«؛  الکفر علی  استحبوا  ان  اولیاء  اخوانکم  و  اباءکم  از طرف دیگر می فرماید: »التتخذوا  و 
کسانی که ایمان آورده اید. اگر پدران و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دادند ] آنها را[ دوست نگیرید.

بنابراین، اگر برخی از اعضای خانواده، کفر را بر ایمان به خدا ترجیح دادند، آنان را سرپرست خود قرار ندهید.
در توضیح آیات مذکور چنین آمده است: »این امر و نهی به اعضای خانواده و دوگانگی در رفتار نشان اهمیت 
موضوع است. هر گاه برخی از افراد در مسیر هدایت باشند، بر سایر اعضای خانواده الزم است از آنان تبعیت 
کنند و هر گاه سرپرست خانواده نیز در وادی گمراهی باشد، دیگر اعضا نباید از او پیروی کنند. دستور قرآن 
برای استحکام خانواده، امر به نیکی ها یا نهی از زشتی ها است. همة این احکام و دستورهای اکید در قرآن 
کریم برای آن است که خوبی ها و بدی های جامعه از خانواده بر می خیزد. اگر این موضوع چندان مهم نمی بود، 

خداوند برای خانواده این همه جایگاه برنمی شمرد7.«
با توجه به آیات الهی اگر گفته شود که هدایت و ضاللت افراد مرهون هدایت ها و گمراهی های خانوادگی است، 
از این رو در اسالم، کارکرد خانواده، فقط در فراهم ساختن نیازهای اقتصادی خالصه نمی شود، بلکه وظیفة 
اساسی آن، مراقبت از فرزندان، نظام بخشی به رفتار غریزی نوجوانان و جوانان و تأمین نیازهای فرهنگی و 
ندارد، چنین  آنها سهمی جز آسایشگاه موقت شبانه  البته در جوامعی که خانواده در  آنان است.  اجتماعی 

احکامی هم نیست، چون به اهمیت خانواده و تأثیر مهم آن در فرهنگ سازی جامعه پی نبرده اند8. 

1. جامعه در قرآن، ص 49
2. همان، ص 49ـ50

3. تحریم: 6
4. طه: 132

5. شعراء: 214
6  . توبه: 23

7. جامعه در قرآن، ص 50
8  . همان، ص 50ـ51 

خانواده، نهادی اجتماعی
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بخش قابل توجهی از فکر و فعالیت نوجوانان، معطوف به یافتن »هویت فردی« می شود و در این زمینه، آنان 
در جست و جوی یافتن رابطه میان خود و خویشتن درون هستند و از خود و احیاناً دیگران جویای یافتن 
آنان  کیستم«  که »من  است  اساسی  مسئلة  این  آن  محور  که  مهمی هستند  پرسش های  برای  پاسخ هایی 
به تدریج و در طی سال های گذرا از نوجوانی به جوانی به برخی پاسخ های مناسب دست می یابند و شاید در 

دوران جوانی، پاره ای دیگر از سؤاالتشان نیز پاسخ الزم را پیدا کند. 
در همین راستا و در کنار سؤاالت مذکور، پرسش مهم دیگری در ذهن نوجوانان جوانه می زند و آن پرسش از 
رابطة »من« و »  جامعه« است و به عبارت دیگر آنها می خواهند نسبت میان »خود« و »جامعه« را بیابند. سؤاالتی 
نظیر آنچه در عبارات ذیل آمده است، ذهن جست و جوگر آنان را بر می انگیزد تا پاسخ هایی در خور توجه بیابند.

  من در چه جامعه ای زندگی می کنم؟
  در آینده چه جایگاهی باید در جامعه داشته باشم؟

  انتظارات منطقی جامعه از من کدام است؟
  متقاباًل جامعه چه انتظارات منطقی از من دارد؟

  افتخارات جامعة من چیست؟
  مفاخر و دانشمندان جامعه، در من چه تأثیراتی دارند؟

  در زندگی مفاخر و دانشمندان جامعه، چه نکات و درس هایی برای من وجود دارد؟
  آیا من در قبال خدمات جامعه نظیر زحمات والدین، معلمان و مربیان و دیگران، احساس وظیفه می کنم؟

  آیا می توانم برای غلبه بر مشکالت و چالش های جامعه ام، کاری انجام دهم؟
  برای ایفای نقش در جامعه، نیاز به چه مهارت ها و قابلیت هایی دارم؟

در مباحث پیشین معلوم شد که برای دستیابی به هویت فردی، شناخت ویژگی ها و مشخصات درونی، ضرورت 
دارد تا هر شخصی قادر باشد تصویر روشن و دقیق از خویشتن داشته باشد. 

در مرحلة بعد، دست یافتن به هویت فردی، زمینه را برای تحقق هویت خانوادگی مهیا می کند و به عبارت 
دیگر سازگاری فردی، مقدمه ای برای سازگاری خانوادگی است و سپس در مرحلة دیگری، هویت خانوادگی، 

این امکان را فراهم می کند تا افراد بتوانند به هویت اجتماعی نائل شوند. 

انسان و هویت اجتماعی
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ابتدا به تعریفی از تربیت از منظر اجتماعی اشاره می شود. از دیدگاه جامعه شناسی، تربیت، عملی است که 
نسل های بزرگ تر روی نسل هایی که هنوز برای زندگی اجتماعی پخته نیستند انجام می دهند و هدف این 
و پرورش دهد که جامعة  بر انگیزد  را  و اخالقی  از حاالت جسمانی و عقالنی  است که در کودک، شماری 
این  اقتضاء می کند1.  آماده می شود،  برای آن  به نحو خاصی  نیز محیط ویژه ای که فرد  سیاسی روی هم و 
تعریف به ماهیت اجتماعی تربیت ناظر است. شاید بتوان بر اساس تعالیم دینی، تربیت اجتماعی از منظر اسالم 

را این گونه تعریف کرد2. 
» ایجاد زمینه برای برقراری، توسعه و تعمیق روابط و مناسبات اجتماعی میان آحاد جامعه در جهت نیل به 

قرب الهی«
مالحظه می شود که در تعریف مذکور، داشتن ارتباطات انسانی پویا و فعال با دیگران، فارغ از هدف نیست، 
بلکه در راستای نزدیک شدن به خداست، لذا هر نوع روابطی با سایر افراد و گروه ها، به خودی خود مطلوب 
نیست، بلکه آن روابطی که در جهت رضای پروردگار و رسیدن به مقام قرب او برقرار گردد با ارزش تلقی 

می شود و مورد توصیه و تأکید است. 

در کتاب » جامعه در قرآن« می نویسد: »آیاتی که در این زمینه وارد شده است3، نشان می دهند که رشد و نمو 
تدریجی جامعه از زن و شوهر و اوالد، یعنی خانواده آغاز و به ارحام و عشیره و سپس به جامعة بزرگ ختم 
می گردد4.« »هدایت و سعادت جامعه در گرو تربیت و هدایت افراد و خانواده است و ضاللت و شقاوت جامعه، 
نتیجه اعوجاج و انحراف خانواده هاست و اگر کانون خانواده اصالح گردد، جامعه که در حقیقت خانواده ای 

وسیع تر است، به رستگاری رهنمون می گردد5. «
در همین کتاب در توضیح مطلب چنین آمده است:

»  قرآن کریم، تهذیب و تربیت نفوس را بسیار مهم می شمرد و نخست به تربیت فرد و سپس نزدیکان و خویشان 
و آن گاه جامعه را مورد توجه قرار داده است. تأکید آیات در اهتمام به ترتیب این مراحل در خور توجه است: »  قوا 
انفسکم و اهلیکم ناراً 6«؛ یعنی، ابتدا از خودتان محافظت کنید تا به تباهی آلوده نشوید، سپس اهل )خانواده( خود 
..بالصلوه و  اصطبر  را از افتادن در آتش جهنم بر اثر ابتالی به گناهان حفظ کنید. همچنین می فرماید: » و   امر اهلک 
علیها  7« ؛ یعنی، وقتی خودت را تربیت کردی و اهل ذکر و یاد خدا شدی، خانواده ات را نیز به این کار وادار، زیرا 

بنای خانواده و جامعه، با تربیت نفوس استحکام می یابد«.
برای تشویق انسان ها به این امر به همین حد اکتفا نمی کند، بلکه به معرفی الگو و نماد می پردازد و پیامبران 

1. تربیت و جامعه شناسی، ص  48
2. تعلیم و تربیت در نهج البالغه، فصل ششم )تربیت اجتماعی(، ص  277 

3. آیاتی نظیر آیة 214 سورة شعراء، آیة 6 سورة تحریم، و آیة 94 سورة حجر 
4. جامعه در قرآن، ص  73

5. همان، ص  73
6  . تحریم: 6
7. طه: 132

انسان و تربیت اجتماعی

تربیت اجتماعی در نگاه قرآن
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1. مریم: 55
2. ابراهیم: 40
3. شعراء: 214

4. جامعه در قرآن، ص 73ـ74
5  . مومنون: 70ـ71

6  . همانجا
7. روابط اجتماعی در اسالم، ص 31ـ40

..بالصلوهو الزکاه1«. این آیه  الهی را که به این امر اهتمام داشتند، اسوة دیگران می شناساند: »و کان یامر اهله 
دربارة حضرت اسماعیل است که اهل بیت )خانواده( خود را به اقامة نماز و ادای زکات فرمان می داد و نیز 
..الصلوه و من ذریتی2« ؛ یعنی، نخست مرا از  از زبان حضرت ابراهیم چنین نقل می کند: »رب اجعلنی مقیم 
اقامه کنندگان نماز و از عباد صالح و سپس فرزندان مرا در زمرة این افراد قرار بده. به رسول خدا نیز دستور 
می دهد که پس از رسیدن به جایگاه رسالت، نخست نزدیکان و خویشان خود را از عذاب الهی بترساند: »   و انذر 
عشیرتک من االقربین3«. همة این آیات، دستور به اصالح، تهذیب و ارشاد و تربیت است. در حقیقت مهم ترین 
وظیفة انبیاء اهتمام به تشکیل جامعه ای سالم بوده است که بر تربیت افراد استوار بوده و انسان ها در آن با سازش 

و صفا و صمیمیت زندگی کنند4. 

از مسائل مورد توجه در موضوعات اجتماعی، پاسخ به این پرسش است که آیا فرد اصالت دارد یا جامعه؟ آیا 
رعایت مصالح فردی باید در اولویت قرار گیرد یا مصالح اجتماعی. بر این اساس اندیشمندان مسلمان به این 
موضوعات نظر کرده و دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. از جمله این محققان، عالمه طباطبائی است که به 

طور مشروح، این مسئله را بررسی کرده است. 
خواستة  و  طبع  با  موافقت  نه  است  پی ریزی شده  از حق  پیروی  براساس  اسالمی  »روش  می گوید:  ایشان 
انسان ها. در بیانات قرآن به آن اشاره شده و در جایی قرآن می فرماید: موافقت با هواها و خواسته های اکثریت، 

منجر به فساد و تباهی می شود و بدین جهت نباید از این هواها پیروی کرد5« . 
ایشان در ادامه می نویسد: »آراء و نظرات اکثریت، در مقابل اقلیت همیشه »حق« نیست. آراء و نظرات اکثریت، 
اگر مطابق با واقع باشد، حق است و اگر مطابق نیست، حق نیست، بنابراین شایسته نیست که انسان در برابر 

آن خاضع شود« . 
شما اگر به مطلبی یقین داشتید، ولی همة مردم با شما مخالفت کردند، اگر چه ظاهراً تابع آنان شوید ولی 
آنکه سخن شما  برای  نه  یا عامل دیگری تسلیم شده اید،  یا حیا  اثر حجب  بر  بلکه  طبعاً خاضع نگشته اید 
فی نفسه خود به خود حق است و واجب االتّباع. بهترین بنایی که می رساند که رأی و نظر اکثریت همیشه حق 
و واجب االتباع نیست این آیه است: » .... بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون6 «، یعنی؛ پیامبر برای آنان 

حق آورده )یا به حق آمده( ولی اکثر مردم از حق کراهت دارند.
اگر هر چه رأی اکثریت بر آن قرار گرفته، حق باشد، ممکن نیست مردم از حق بدشان آید و با آن به معارضه 

بپردازند7. 

اصالت فرد یا جامعه
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با این بیان واضح شد که پیروی از اکثریت را بر مبنای طبیعت استوار کردن، غلط است1، از بیانات عالمه 
طباطبائی این نکته به دست می آید که مدرک و معیار، همیشه اکثریت نیست و به عبارت دیگر آنچه اکثریت 
جامعه پسندید، همیشه حق و حقیقت نیست بلکه میزان، شناخت حق در علم و معرفت و عمل کردن بر 
اساس آن است، لذا باید ابتدا »حق« را تشخیص داد و اکثریت و اقلیت و یا جامعه و فرد را با آن سنجید و 

ارزیابی کرد، به منظور استنادات بیشتر به دو مورد از فرمان حضرت علی  ذیاًل اشاره می شود:
مورد اول: آن حضرت خطاب به شخصی به نام »طارث« که در تشخیص »حق« سرگردان بود فرمودند: »ای 
طارث تو زیر پای خود را دیدی اما به پیرامونت نگاه نکردی، پس سرگردان شدی، تو حق را نشناختی تا بدانی 

اهل حق چه کسانی هستند و باطل را نیز نشناختی تا باطل گرایان را بدانی2«  . 
مورد دوم: »حق به شخصیت ها شناخته نمی شود، خوِد حق را بشناس تا پیروان آن را بشناسی3«

1. همان، ص  31
2. نهج البالغه، حکمت  262

3. میزان الحکمه، ج 2، ص  473

جمع بندی و باهم نگری
در این پودمان به لحاظ بررسی نسبت انسان و نظام اجتماعی، ابتدا به ضرورت وجود جامعه اشاره شد. بر این 
اساس چنانچه انسان فرضاً بتواند نیازهای زیستی و حیاتی خود را به تنهایی و دور از محیط جامعه تأمین کند، 
قادر نخواهد بود به نیازهای روحی و روانی خود که مهم ترین آنها غلبه بر تنهایی، احساس تعلق به دیگران و 
داد و ستد عاطفی است، پاسخ دهد، از این رو، انسان در پرتو حضور فعال در متن جامعه، امکان زندگی بالنده 

و با معنا را می یابد. 
در این فصل همچنین به وظایف متقابل فرد و جامعه پرداخته شد و مشخص گردید که حقوق اجتماعی، 
دارای منزلت و جایگاه رفیعی است و تأمین حقوق متقابل، امنیت و آرامش را به وجود خواهد آورد. در بخش 
هویت اجتماعی به مؤلفه هایی اشاره شد که وحدت آنها به صورت یکپارچه می تواند، احساس تعلق به جامعه 
را تقویت کند و همین امر موجب احساس مسئولیت در قبال نهادهای اجتماعی می شود. در میان نهادهای 
اجتماعی، دو عامل یعنی خانواده و مدرسه، بیشترین تأثیر سازنده و طوالنی را بر تکوین هویت اجتماعی دارند 
و در بحث اصالت فرد و جامعه، مشخص شد که نه اقلیت و نه اکثریت، هیچ کدام برای همیشه نمی توانند بر 
»حق« باشند، بلکه میزان در این امر، شناخت »حق« و »حقیقت« است و آن گاه سنجش فرد و جامعه با 

میزان »حّق« است که درجة »حقانیت« و اصالت آنها را تعیین می کند.
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پرسش هایی برای بحث و گفت و گو
1  چرا در صورت تأمین نیازهای اولیه، انسان نیازمند جامعه است؟ مهم ترین دلیل برای ضرورت این امر چیست؟

2  مهم ترین تفاوت جامعه و اجتماع چیست؟ چه چیزی به جامعة انسانی، ارزش می بخشد و آن را از اجتماع، 

متفاوت می سازد؟
3  در نظر قرآن کریم، مهم ترین امتیازی که گروهی را بر گروه دیگر اولویت و برتری می بخشد، کدام است؟ چرا؟

4  نسبت حق و تکلیف چیست؟ در این مورد بحث کنید.

5  چرا حقوق اجتماعی به ویژه حقوق متقابل رهبر و ملت، دارای قداست است؟

6  در نامة امام علی  به مالک اشتر، در چه زمینه هایی باید به خانواده های پاکدامن و صالح اهمیت داد؟ 

چرا؟
7  مهم ترین پرسش ها در بحث هویت اجتماعی کدامند؟

8  نسبت هویت های سه گانة فردی، خانوادگی و اجتماعی چیست؟

9  آشنایی با مفاخر فرهنگی و علمی و چهره های ماندگار چه تأثیری دارد؟

10  چرا اکثریت، همیشه مالک و میزان حق و حقیقت نیست؟

خودیابی و خود ارزیابی
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پودمان 4

انسان و تشکیل خانواده
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یکی از مراحل تأثیرگذار زندگی، مرحلة تشکیل خانواده و ازدواج است و چنانچه این مرحله با موفقیت به 
نتیجه برسد، می توان آن را نقطه عطف زندگی تلقی کرد و چنانچه این مرحله، با دشواری یا مشکالت آغاز 
شود و در ادامة چنین روندی، همچنان اختالفات زندگی و تنگناهایی بروز پیدا کند، می تواند نقطة آغازی 

برای دوره ای دشوار و پرچالش محسوب گردد.
بر این اساس، ازدواجی موفق و مطلوب است که طرفین با شناخت متقابل یکدیگر و قبول مسئولیت های 
دقیقی که بر عهده می گیرند، گام در این وادی نهند و از نتایج چنین زندگی مشترکی، این است که زوجین به 
تکامل فکری و معنوی خود، سرعت بیشتری می بخشند، لذا با توجه به عمر زندگی مشترک، که غالباً سالیان 
طوالنی به درازا می انجامد، ازدواج موفق، با سعادت و خوشبختی همة زندگی برابری می کند و در نقطة مقابل 

نیز، ازدواج ناموفق، به معنای یک عمر درد و رنج است.
و  می یابد  اختصاص  خانواده  تشکیل  به  مربوط  مباحث  به  فصل  این  موضوع،  اهمیت  لحاظ  به  این رو،  از 
نیز  انتخاب همسر و  نا صحیح  موضوعاتی همچون ضرورت زندگی مشترک، معیارها و میزان های صحیح و 

برخی مخاطرات روابط آزاد و خارج از چارچوب صحیح قبل و بعد ازدواج را دربرمی گیرد.

زندگی خوب
اندیشمندان از دیرباز به بیان دیدگاه های خود دربارة جامعة مطلوب، زندگی خوب و توأم با آرامش و رابطة این دو 
پرداخته و تعریف هایی در این زمینه ارائه کرده اند، به عنوان مثال افالطون، آرمان تربیتی خود را بر اساس تحقق 
جامعه ای برخوردار از عدالت، زیبایی، حکمت، برادری، آرامش و حسن نیت استوار می سازد1. به عبارت دیگر چنین 
جامعه ای با داشتن ویژگی های باال، به حالتی می رسد که می توان آن را »هویت متعادل« یک جامعه تلقی کرد2. 
ارسطو نیز با بیان اینکه، هدف جامعة سیاسی، نه تنها »زیستن«، بلکه »بهزیستن« است، تلویحاً »حیات برین« 
را، آرمان و مقصود زندگی تلقی می کند3. اپیکور فیلسوف یونانی می گوید برای رسیدن به شادمانی و لذت 
پایدار معنوی، باید از زندگی به طور متعادل بهره گرفت. او می گوید باید بیاموزیم که برای رسیدن به شادمانی 
و لذت پایدار معنوی، باید از زندگی به طور متعادل بهره گرفت. او می گوید باید بیاموزیم که میان لذت و الم، 

به حالت تعادل یا »آتاراکسیا4« دست می یابیم که همان آرامش جسم و جان است5.

1. تأملی نقدگونه در باب معنای غایی زندگی با تأکید بر دیدگاه ویکتور فرانکل
2. گزیدة مقاالت فلسفی، استیس

3. سیاست، ارسطو
4. Ataraxia

5. سیر اندیشة فلسفی در غرب، ص 52

انسان و تشکیل خانوادهواحد یادگیری 4

مقدمه
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ابو علی سینا در بیان زندگی مطلوب، بیانی دارد و می گوید:
»حیات معقول، زندگی جاویدان نفس در یک شادمانی پاینده است. این شادی سرمدی و خوشحالی زوال ناپذیر 

از آراسته شدن به علوم الهی و زدودن جهل از دامن نفس حاصل گشته است1. « 

زندگی پاک
در نگاه قرآن کریم، چشم انداز خاصی برای زندگی مطلوب وجود دارد. در چنین افقی، به مرحله ای واالتر از 
زندگی مادی و زیستی اشاره شده و از آن به عنوان »حیات طیبه« یا »زندگی پاک« یاد شده است و الزمة 

دستیابی به آن، دو چیز است: ایمان و عمل صالح. خدای تعالی می فرماید.
»  هر کس از مرد یا زن، کار شایسته کند و مؤمن باشد. قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای، حیات ]حقیقی[ بخشیم 

و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد2.« 
در تفسیر المیزان آمده است: »خدای تعالی، مؤمنی را که عمل صالح کند به حیات جدیدی، غیر از آن حیاتی 

که به دیگران داده، زنده می کند3.« 
در تفسیر نور نیز می نویسد: »حیات طیبه آن است که انسان، دلی آرام و روحی مؤمن داشته باشد، مؤمن نور 
خدا می بیند، مشمول دعای فرشتگان است، مشمول تأییدات الهی است، اینگونه افراد، خوف و ُحزنی ندارند4.« 
و در تفسیر موضوعی قرآن نیز از »حیات طیبه« به عنوان موضوع مهمی که قرآن کریم آن را ره آورد وحی 

می داند، چند نکتة اساسی را مطرح می کند5: 
اول: اینکه قرآن پیروانش را نوید حیات داد و فرمود: » هر کس به قرآن عمل کند، زنده می شود: »چون خدا 
و پیامبر، شما را به چیزی فراخواندند که به شما حیات می بخشد، آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان 

آدمی و دلش حایل می گردد و هم نزد او محشور خواهید شد6.« 
دوم: اینکه آن حیات موعود، حیات طیبه و پاکیزه خواهد بود. 

سوم: اینکه این حیات طیب و پاکیزه، انسان را صعود می بخشد و به مقامی می رساند که در آن، منزلت نزد 
خدا خواهد بود.

چهارم: اینکه نتیجه این صعود، جاودانی بودن و دائمی شدن است.
پنجم: اینکه انسانی که به این مقام رسید، در تمام شرایط زندگی طیبش، پربار و ثمربخش است. با روشن 
شدن مفهوم حیات طیبه، می توان به رابطة آن با »رزق الهی« نیز اشاره کرد. صاحب تفسیر المیزان در تبیین 

مفهوم رزق الهی می نویسد: »رزق کریم، همان حیات طیبه در دنیا و آخرت و اجر نیکوی آخرت است.« 
از نکات قابل توجه در این موضوع، امکان برخورداری همة انسان ها، اعم از زن و مرد، از حیات طیبه است، زیرا 
بر اساس آیة شریفة مذکور، شرایط برخورداری از چنین حیاتی، ایمان و عمل صالح است و موضوع مرد و زن 

حیات معقول از دیدگاه ابن سینا

1. مجموعة رسائل، ص 615
2. من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیّینه حیاه  طیبه   ... )نحل: 97(

3. ترجمة تفسیر المیزان، ج 24، ص 262
4. تفسیر نور، ج 6، ص 451

5. تفسیر موضوعی قرآن، ج 1، ص 175
6 . انفال: 24
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بودن، در این امر دخالتی ندارد. به عبارت دیگر نیل به حیات طیبه، مستقل از جنسیت است. از جهت دیگر، 
کمال حقیقی انسان و برخورداری او از وجوه کمال، به روح و نفس آدمی مربوط می شود، نه به جسم او، چون 
جنسیت در حوزة جسم و بدن، محل اعتنا بوده و در حوزة روح و نفس، جنسیت دخالتی ندارد، بر این اساس، 

این آیة شریفه امکان نیل به زندگی پاک را برای همة مردم، اعم از مرد و زن، برابر می داند. 
که  می رسد  نظر  به  چنین  می شود؛  مربوط  پاک«  »زندگی  و  »زندگی خوب«  میان  مقایسة  به  دیگر  نکتة 
در  انسانی،  خواسته های  تأمین  برای  و  است  مطلوب  و  ارزنده  جنبه های  به  ناظر  زندگی خوب،  مؤلفه های 
چارچوب حیات دنیوی، الزم و ضروری می باشد ولی این مؤلفه ها، فراتر از زندگی دنیایی نمی رود و نگاهی به 
حیات اخروی )دنیای پس از مرگ( ندارد، در حالی که در »زندگی پاک«، عالوه بر داشتن ویژگی هایی نظیر 
آرامش درون و نداشتن خوف و حزن، که ناظر به حیات دنیوی است، انسان را به جاودانی بودن، دائمی شدن 
و صعود می رساند که فراتر از زندگی دنیایی بوده و حیات اخروی را به گونه ای ترسیم می کند که انسان، برای 

همیشه در آن مرحله از هستی، به جاودانگی می رسد که منتهای آرزوی هر انسانی است.

برای تشکیل خانواده، ضرورت های متعددی قابل بیان است که از جمله برخی از مهم ترین آنها، موارد ذیل است:
1 استمرار حیات بشر

متعال،  خداوند  است.  هستی  جهان  در  انسان  نسل  تداوم  خانواده،  تشکیل  برای  دلیل  مهم ترین  و  اولین 
موجودات و پدیده های طبیعت را ُمسّخر انسان قرار داده است و او باید به گونه ای به ادارة زندگی خویشتن 
بپردازد که عالوه بر حفظ محیط زیست و بهبود آن، نسلی از خویش باقی گذارد تا بتواند با استفاده از میراث 

فرهنگی و تمدنی پدران و نیاکان خویش، راه زندگی را تداوم بخشد.
بی تردید تنها راه سالمت و تداوم نسل، همسرگزینی و تشکیل خانواده است، زیرا در محیط سالم و پاک خانواده 
است که دختر و پسر می توانند با پاسخ دادن به نیازهای طبیعی، روحی و غریزی خود، با اقدام به فرزندآوری، 
نسل سالم و پاکی از خود برجای گذارند. در غیر این صورت، آنهایی که می اندیشند با روی آوردن به جنس مخالف 
و دور از چارچوب خانواده و بدون رعایت موازین شرعی و قانونی، با او رابطه ای آزاد برقرار می کنند، در حقیقت 
عالوه بر دامن زدن به انحرافات اخالقی و ایجاد رفتارهای پرخطر، جامعه را به سوی بی بند و باری سوق می دهند 
و با اتکا به آزادی بی قید و شرط در انجام خواسته های نفسانی شان، از تشکیل خانواده سر باز می زنند و پدیدة 
فرزندآوری که در چارچوب خانواده، معنا و مفهوم پیدا می کند، در روابط آزاد و غیراخالقی دختر و پسر، جایی 

پیدا نمی کند و در نتیجه به کاهش نسل یا فرزندان نامشروع و در نهایت امر به نابودی نسل می انجامد.

2 تحقق جامعه سالم

این واقعیت که خانواده، جزء الینفک اجتماع است، تردیدی نیست. ارتباطات درونی اعضای خانواده، موجب 
ادارة مطلوب زندگی خانوادگی می شود. و موفقیت در این زمینه، به طور مستقیم بر تشکیل بنیاد جامعه و 
تقویت آن، اثرگذار است. کانون خانواده با تقسیم و تعریف نقش ها و مسئولیت ها، افراد را یاری می دهد تا 
در انجام وظایف خویش، موفق و کارامد باشد و همزمان به سهولت ارتباطات اجتماعی یاری می رساند، زیرا 
فرزندانی که در سایه تربیت والدین، ایفاگر مسئولیت های خانوادگی هستند، قادرند تا در محیط جامعه نیز 

ضرورت تشکیل خانواده
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مسئولیت پذیر بوده و توانمندی و کارآمدی خود را در محیطی گسترده تر و پیچیده تر، بروز دهند، لذا تشکیل 
و تقویت بنیان خانواده، به ایجاد و توسعه نهادهای اجتماعی می انجامد.

وحدت و همبستگی اجتماعی، محصول خانواده ای منسجم و یکپارچه است، خانواده ای که از ابتدای دوران 
رشد فرزندان، آنها را به تدریج با وظایف شان در محیط زندگی آشنا کرده و هم زمان آنها را برای ورود به جامعه 

و ایفای نقش هایشان آماده می سازند.
در مقابل، می توان تصور کرد که غفلت خانواده ها از تربیت اجتماعی فرزندان، عالوه بر مسئولیت گریزی در کانون 
زندگی و سست شدن بنیان خانواده، موجب می شود که افرادی بی تفاوت و یا هنجار شکن به جامعه وارد شوند که 
نه تنها باری از دوش اجتماع برنمی دارند، بلکه به عنوان یک چالش بزرگ در مقابل نیروهای اجتماعی قرار گیرند.

می توان در توضیح مطلب اظهار کرد که بینش صحیح و معقول خانواده ها به اجتماع، راهی را پیش روی 
انجام  در  و  شده  مواجه  اجتماعی  نیروهای  با  مثبت گرا  نگاهی  با  بتوانند  نیز  آنان  که  می گشاید  فرزندان 
مسئولیت های محوله، موفقیت الزم را کسب نموده و اعتماد نهادها و سازمان های تربیتی و اجتماعی نظیر 
مدرسه، دانشگاه، سازمان شغلی و سایر مراکز مربوطه را به کفایت اجتماعی شان جلب نمایند. بدیهی است 
خانواده هایی که بر اثر جهل و فقدان آموزش و تربیت صحیح، با نگاهی منفی گرا با جامعه مواجه شده و همین 
نگرش را به فرزندانشان منتقل می کنند، نسلی سرخورده، جامعه گریز و بی مسئولیت تحویل اجتماع می دهند. 
لذا نتیجه می گیریم که پایه و اساس جامعه سالم، خانواده ای است که آگاه، با درایت و رشید بوده و فرزندان 

را نه بر اساس هدف های شخصی و زودگذر بلکه بر مبنای اهداف اجتماعی و دراز مدت تربیت کند.

3 انتقال ارزش های فرهنگی

هر ملتی در کنار ویژگی هایی که موجب تمایز آن از سایر ملت ها می شود، دارای یک سلسله ارزش ها، سنت ها 
و باورهایی نیز هست که از آن به عنوان »فرهنگ« یاد می شود. فرهنگ در هر جامعه ای، نمایانگر وضعیت 
معنوی و اخالقی آن جامعه است و تمدن، نمایانگر وضعیت مادی و زیستی آن به حساب می آید. با این توصیف 
مشخص می شود که سهم فرهنگ در توسعه و پیشرفت معنوی و اخالقی قابل مقایسه با سهم تمدنی آن 
نیست. اگر چنین توصیفی قابل قبول باشد، در این صورت می توان گفت که خاستگاه فرهنگ، خانواده است. 

به این معنا که ارزش های فرهنگی، جنبة اکتسابی داشته و از طریق تعلیم و تربیت آموخته می شود.
بر این اساس می توان گفت که اولین و مهم ترین نهادی که از طریق آن، ارزش های فرهنگی از نسلی به نسل دیگر 
آموخته می شود، خانواده است. زیرا نفوذ فرهنگی خانواده در فرزندان به گونه ای است که از اولین سال های تولد 
کودک به طرز چشمگیری تأثیرات خود را برجای می نهد. احترام به بزرگ ترها، مسئولیت پذیری، نظم و انضباط، 
آشنایی با آموزه های دینی و التزام به آنها، نوع دوستی، حفظ سالمت محیط زیست و نظایر آنها، ارزش هایی هستند 
که فرزندان قبل از هر چیز، از والدین خود می آموزند و با مشاهده رفتار و عملکرد آنان، این ارزش ها تقویت می شود.

در  تجربه ای  می رسد،  مسائل  تشخیص  و  درک  به سن  که  زمانی  کودک  گفت  می توان  مطلب  توضیح  در 
خصوص احترام به دیگران ندارد، ولی با مشاهدة رفتار و احترام پدر و مادر به یکدیگر، آن را می آموزد. او 
به مردم داری و ُحسن  والدین که آمیخته  با دیدن رفتار  و  از خصلت مردم داری چیزی نمی داند  همچنین 
با دیگران مدارا کند و در مورد سایر ارزش های فرهنگی نیز  معاشرت است، می آموزد که مردم دار باشد و 
همین قاعده صادق است. از این رو، اگر نهادی به عنوان خانواده وجود نمی داشت، فرزندان، در موقعیتی قرار 
نمی گرفتند که بتوانند آن ارزش ها را بیاموزند و در نقطة مقابل نیز باید گفت نسلی که بد تربیت شده و از 



60

1. اِسراء: 23

فرهنگ و ارزش های آن به دور است، از متن خانواده هایی که فاقد فرهنگ مطلوب بوده اند، روییده و اگر تغییر 
و تحول مطلوبی نیابند، همچنان ارزش های نابهنجار و فاقد اصالت را به نسل بعد از خود منتقل خواهند نمود.

4 پاسخ به احتیاجات اساسی

نیازهای سایر  انسان و سایر موجودات، در کمیت و کیفیت احتیاجات اساسی اوست،  از وجوه تفاوت  یکی 
موجودات از نظر کمی، محدود و از جهت کیفی بسیار متمایز از انسان هاست. به عنوان مثال انسان نیاز به 

ابراز وجود دارد و عالقه مند است که توانایی هایش را به دیگران بروز دهد و نظر آنان را به خود جلب نماید.
و از این طریق، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند و یا اینکه تمایل به این دارد تا به خود شکوفایی برسد یا فراتر 

رفتن از فردیت خود، به کمال حقیقی برسد، در حالی که این نوع نیازها در حیوانات وجود ندارد.
بر این اساس، آدمی از زمان تولد، نیاز به محیطی گرم و افرادی با عاطفه و دلسوز و مسئولیت شناس دارد تا 
گوش به زنگ احتیاجات روحی و روانی او باشد و در برابر تهدید ها و خطرات از او محافظت نماید تا با عبور از 
این دورة کودکی، با سالمت و امنیت به دوران بعدی زندگی وارد شود و این مسئولیت ها و مراقبت ها همچنان 
ادامه پیدا می کند تا او به سن جوانی برسد و استقالل الزم برای زندگی اش را بیابد. مالحظه می شود، تمامی 
این مسئولیت ها و وظایف یاد شده، از عهدة کسانی برمی آید که از صمیم قلب به او عشق ورزند و همة زحمات 
و رنج های این راه طوالنی را به جان خریده و کودک را چون جان شیرین در آغوش پُر مهر و محبت خویش 

بپرورانند و این مهم فقط از دو انسان فداکار ساخته است که نام مقدس و زیبای آنان پدر و مادر است.
بدیهی است انجام این همه خدمات و در مواردی فداکاری ها از عهدة هیچ کس دیگری بر نمی آید و لذا به پاس 
این از خود گذشتگی ها و انسانیت هاست که واژة »خانواده« قداست می یابد و احسان به والدین در کنار عبادت 

خدا قرار می گیرد1.
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با روشن شدن برخی از ضرورت های تشکیل خانواده، اکنون مجال پرداختن به این موضوع فراهم می شود که 
آیا بنیان خانواده نیاز به تقویت و تعالی دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، دالیل آن کدامند؟

برای بررسی پرسش مذکور، ابتدا یادآوری این مطلب ضروری است که خانواده یک سازمان زنده و حیاتی 
است و اگر به حال خود رها شود، مانند همة سازمان ها، در معرض فرسایش قرار می گیرد و اگر تدبیری برای 
حفظ و نگهداری آن اتخاذ نشود، به تدریج از درون دچار استهالک، خوردگی، ضعف و پژمردگی خواهد شد و 
در صورتی که برای شادابی، تحرک، پویایی و بهروزی آن، برنامه ریزی شود، می تواند به تعالی و تکامل برسد. 

برخی عوامل تأثیرگذار بر اعتالی خانواده عبارت اند از:
1 آینده نگری

زنان و مردانی که با اقدام به ازدواج، گام در راه مشترکی می نهند و هدف ازدواج را رفاه و برخورداری می دانند، 
به تدریج و با رونق گرفتن اوضاع اقتصادی، احساس می کنند که ظاهراً به هدفشان رسیده اند و اگر سعادت را 
در همین بدانند، به ظاهر احساس خوشبختی می کنند ولی پس از گذشت زمان اندک، در می یابند که نه تنها 
احساس خوشبختی واقعی ندارند بلکه در معرض سرخوردگی و درون تهی شدن قرار می گیرند، زیرا آنچه به 

زندگی انسان ارزش می بخشد، مادیات و رفاه نیست، بلکه چیزی غیر از آن است.
در نقطة مقابل، آن دسته از همسران جوانی که آرمان و هدف ازدواج را چیزی فراتر از مسائل مادی و رفاهی 
می دانند و با آینده نگری، درصدد رسیدن به اعتالی اخالقی و معنوی هستند، هرگز در معرض روزمرگی واقع 
نمی شوند و در عین حال که برای رفاه و برخورداری اقتصادی می کوشند، آن را هدف غایی نمی دانند و تنها 
در حد یک زمینه و مقدمه برای رشد و بالندگی تلقی می کنند. بر این اساس می توان گفت که داشتن افق دید 
وسیع و پهنانگر بر کارکردهای زندگی مشترک اثرگذار است و برای برخورداری از آینده نگری، ضروری است 
که نوجوانان و جوانان از دریچة مسئولیت ها به زندگی بنگرند و به نقش خود در این زمینه، جدی تر بیندیشند.

یادآوری یک نکته خالی از لطف نیست که نفوذ برنامه های طنز و سرگرمی در زندگی نسل جوان، چنانچه 
بیش از حد اعتدال باشد، کمترین آسیب آن، جدی نگرفتن زندگی و مسائل مرتبط به آن است.

2 برخورداری از بینش صحیح

از مهم ترین عوامل تعالی خانواده، داشتن نگاه و رویکرد خاصی به همسر و فرزند و فرایند زندگی مشترک 
است. آنهایی که همسر را ودیعه ای الهی و امانتی از جانب خداوند می دانند و فرزندان را مایة روشنایی چشمان 
زندگی  الگوی  و  نمی شوند  تفریط  و  افراط  در خانواده، دچار  مناسباتشان  و  رفتار  در  تلقی می کنند، هرگز 
آنها، خانواده متعادل است. بر این اساس، همسر و فرزندان را در موفقیت هایشان سهیم و شریک می دانند 
اندیشة سعادت  بالندگی خود تلقی می کنند و در تمام لحظات، در  آنان را پیشرفت و  تعالی  و پیشرفت و 
خانواده شان هستند. چنین بینشی موجب می شود که از ظرفیت های الزم برای خوشبختی بهره مند باشند. 

علم النفس،  دانشمندان  نیز  و  اخالق  علمای  می شود.  مرتبط  عمل  و  فکر  بین  رابطة  به  مسئله  این  تحلیل 
معتقدند که انسان اگر به طور مستمر و مداوم به چیزی بیندیشد، ناگزیر آن را جامه عمل خواهد پوشاند. مثاًل 
کسانی که دائماً به نیکی ها و زیبایی ها فکر می کنند پس از مدت زمانی، آن را به عمل درمی آورند و در مقابل، 
کسانی که همیشه به بدی ها و زشتی ها و امور خالف اخالق می اندیشند، در عمل نیز به همان مسائل، لغزش 

تقویت و تعالی خانواده
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پیدا می کنند، لذا زمانی که فرد بر اساس بینش الهی، باور پیدا می کند که خانواده، امانتی از جانب اوست، 
چنین باوری در عمل منجر به عملکرد مطلوب و سازنده ای در قبال همسر و فرزندانش خواهد شد.

در میان قشرهای مختلف زن و مرد، برخی افراد نیز یافت می شوند که بینش معیوبی به همسر و فرزند داشته 
و دارند و آنها را به عنوان امانت های الهی در نظر نمی گیرند، بلکه نگاهی تحقیرآمیز به آنان داشته و آنها را 
فقط افرادی برای خدمت به خود می دانند و لذا در وادی عمل نیز، رفتار مناسب و شایسته ای با آنان ندارند 
و در نتیجه از الگوی خانوادة مطلوبی، تبعیت نمی کنند و ادامة چنین روندی نه تنها به سعادت خانواده منجر 

نمی شود بلکه زمینة بدبختی آنان را نیز در مواردی مهیا می نماید.
، مؤیدی بر این مطلب است، ایشان در بخشی از نـامه به فرزنـدشان امام  در این راستا سخن امام علی
تو  سبب  به  خانواده ات  مبادا  یعنی،  بک1« ؛  الخلق  اشقی  اهلک  یکن  ال  »و  می فرمایند:  مجتبی  حسن 

بدبخت ترین خلق باشند.
از این سخن چند نکته قابل برداشت است که عمدتاً عبارت اند از:

 جهل و ناآگاهی انسان، موجب شقاوت و بدبختی خانواده می شود.
  میان بدبختی انسان و خانواده اش، مرز جدایی وجود ندارد، لذا اگر فردی، خانواده اش را با رفتار خویش 

بدبخت کند، در حقیقت بدبختی خود را رقم زده است.
  آنچه خانواده و خود انسان را بدبخت می کند، عملکرد مبتنی بر جهل و نا آگاهی است، لذا دو رکن اساسی 

برای رهایی از شقاوت، دانش زندگی و عمل بر اساس آن است.
  شقاوت و سعادت انسان و خانواده، امری است که وابسته به اراده و نوع انتخاب فرد است و به عبارت دیگر 
بدبختی و خوشبختی وابسته به ذات آدمی، بخت و اقبال و امثال اینها نیست، بلکه اموری اکتسابی است 
و نتیجه و حاصل عمل خود انسان هاست. حال که انسان مختار است که سعادت و یا شقاوت را برگزیند، 
چه مانعی دارد که سعادت را کنار می نهد و شقاوت را انتخاب می کند؟ حتی اگر وی برای خود، خواهان 

سعادت نیست، خانواده اش این حق را دارند که از خوشبختی بی نصیب نمانند.

3 پذیرش مسئولیت های جدید

هر مرحله از زندگی انسان، مسئولیت های جدیدی را با خود به همراه می آورد. تشکیل خانواده به عنوان یک 
مرحلة تعیین کننده در عمر آدمی، تعریف کنندة وظایف نوینی است که هر یک از دختر و پسرها باید بپذیرند 
تا این مسیر طوالنی را با موفقیت سپری کنند. قوام خانواده بستگی به این دارد که هر یک از زن و مرد با 
مسئولیت های جدیدشان به خوبی آشنا شوند و با تمام وجود در انجام آنها بکوشند تا نهاد نوپای خانواده در 

سایة تالش های آنان شکوفا شود و شاهد به بار نشستن زحمات خویش باشند.
در چنین صورتی می توان انتظار داشت که پس از گذشت سال های اولیة زندگی مشترک، به تدریج، رو به سوی 
تعالی و بالندگی حرکت کنند و هر یک از زوجین، عالوه بر خودسازی، برای رشد همسرش، گام های مؤثری 
بردارد تا او نیز تحول مطلوبی پیدا کند و در نتیجه مجموعة زندگی مشترک، روندی استکمالی داشته باشد.

چنانچه با آغاز زندگی مشترک، هر یک از زوجین از مسئولیت های خود و یا قسمتی از آنها، عقب نشینی کرده و 
از زیر بار وظایف خود به طور کلی و یا جزئی شانه خالی کنند، در آن صورت مواجه با چالش هایی خواهند شد 

1. نهج البالغه، نامة 31، بند 103
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که برای برطرف کردن و فائق آمدن بر آنها ناگزیرند نیروی انسانی و فرصت های زیادی را هزینه کنند تا زندگی به 
مرحلة تعادل و توازن برسد و بر این اساس دیگر مجالی برای خودسازی و به کمال رساندن زندگی نخواهند یافت.
نکته ای که یادآوری آن ضرورت دارد، این است که برای داشتن خانواده ای متعالی، گاهی الزم می شود که 
انسان از عالیق، خواسته ها و تمنیات خود چشم پوشی کند و در اندیشة همسر و فرزندانش باشد که آنها چه 
انتظاراتی دارند  ـ انتظارات معقول و منطقی  ـ و اگر برای پاسخگویی و تأمین انتظارات آنان، الزم است که فرد 
از خودگذشتگی نماید و با نادیده گرفتن بخشی از خواسته های شخصی، خانواده اش را دریابد و با رسیدگی به 
شرایط و نیازهای آنانی که با او زندگی می کنند، خانوادة خود را از برخی مشکالت نجات دهد. خودشکوفایی 

و تعالی زندگی، دقیقاً در چنین بستری شکل می گیرد و معنا پیدا می کند.

4 معنویت

معنویت واژه ای است که از معنا گرفته شده و به دو منظور به کار می رود، ابتدا برای نامیدن پدیده یا موضوعی 
که از نوعی قداست و ارزش معنوی برخوردار باشد، استفاده می شود نظیر ایثار و فداکاری و دوم به جریان یا 
چیزی که دارای هدف و مقصد مشخصی باشد، نسبت داده می شود. با این مقدمه باید گفت که معنویت افراد 
تابع رویکرد آنها به زندگی و جهان است. رویکرد انسان ها به جهان هستی غالباً ذیل یکی از این دو دسته 
قرار می گیرد: دسته ای مادی گرا هستند و باور آنها این است که تمامی پدیده ها و موجودات حاصل یک اتفاق 
و تصادف ساده اند و معتقدند که جهان فاقد مدیر و مدبّری به نام پروردگار است و به سوی هدف خاصی 
پیش نمی رود. در دیدگاه مادی گرایان دستگاه عظیم جهان هستی، چیزی جز دنیای مکانیکی و منحصر در 
پدیده های طبیعی نیست و فراتر از چنین دنیایی، چیزی به نام سرای آخرت وجود ندارد و لذا وجهة همت 
از  از دنیا و غرق شدن در خوشی ها و سرگرمی هاست. بدیهی است در میان این عده  آنان، در لذت بردن 

انسان ها، معنویت، مفهومی نداشته و جایی در زندگیشان پیدا نمی کند.
دستة دوم انسان هایی هستند که معتقدند جهان خالقی مدیر و مدبر دارد و بشر را به سوی راهی روشن 

هدایت می کند و برای به کمال رساندن او همه امکانات و شرایط را مهّیا نموده است.
و  نعمت ها  از  تا  خواسته  او  از  و  است  داده  قرار  آخرت  سرای  برای  مقدمه ای  و  زمینه  را  دنیا  )خالق(  او 
موهبت های دنیا به طور مشروط و معقول استفاده نماید ولی آن را هدف خویش قرار ندهد، بلکه آن را زمینه 
و وسیله ای برای جهان آخرت در نظر گیرد، جهان آخرتی که برای همیشه در آنجا به سر خواهد برد و با این 
طرز تلقی رابطة انسان با دنیا و آخرت، به گونه ای تنظیم می شود که بر اساس آن، انسان برخوردار از معنویت:
  از دنیا و نعمت های آن رو برنمی تابد، بلکه به اندازة معینی از آن بهره می گیرد و با احساس شکر و قدردانی 

به درگاه الهی، درهای جدیدی از موهبت ها را به روی خود باز می کند.
  او با داشتن رویکردی معنوی به زندگی، برای دیگران نیز اندیشه ها و افکاری خیرخواهانه داشته و در حد توان 

خود، سعی در تأمین نیازمندی هایشان نموده و خوشحالی و سعادت آنان را، خوشبختی خود تلقی می کند.
  او در مواردی که میان برخورداری خود و دیگران، ناگزیر به انتخاب یکی از آن دو باشد، دیگران را بر خود 
ترجیح داده و به معنای واقعی کلمه »ایثار« می کند. به عبارت دیگر به بهاِی محرومیِت خویش، سایرین را 

بهره مند می سازد و در نتیجه، نوعی بهجت و نشاط باطنی احساس می کند.
  انساِن معنوی به خاطر داشتن ارتباط خوب و مستّمر با خداوند، در هر لحظه از زندگی او را حاضر و ناظر 
بر خود و اعمالش می داند و لذا در همة مناسبات فردی، خانوادگی و اجتماعی، مراقب است تا رفتاری 
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مطابق با رضای الهی داشته باشد و بر این اساس در تعامل با اجتماع، صحیح عمل می کند تا مورد قبول 
خدای تعالی قرار گیرد.

زندگی در دنیا برای انسان معنوی با انسان مادی، از تفاوت های زیادی برخوردار است که از مهم ترین آنها، 
احساِس برآمده از زندگی برای هر یک از آنهاست. انساِن معنوی، از اینکه در دنیایی زندگی می کند که 
خالقی حکیم و مشفق، آن را اداره می کند، احساس امنیت، آرامش و نشاط دارد، زیرا می داند همة امور 
زندگی از ُخرد و کالن به دست آفریدگاری است که جز خیر و خوبی برای بندگانش نمی خواهد و الطاف 
بی پایانش همة افق هستی را در برگرفته است. زندگی در چنین دنیایی، دارای طعم متفاوتی با آنچه انسان 

مادی احساس می کند، است.
که  معیارهایی عمل می کند  و  موازین  بر اساس  اجتماعی  و  فردی، خانوادگی  امور  در همة  معنوی    انساِن 
آموزه های دینی برای افراد ترسیم کرده است و باور به این حقیقت که خدای تعالی، پیوسته ناظر اعمالش 
است، در چارچوبی عمل می کند که نزد خالق خود، سربلند و آبرومند باشد. در این صورت انساِن معنوی اوالً به 
خود، ظلم و ستم روا نمی دارد، زیرا از حقوق خویش نسبت به تمامی نعمات فردی آگاه بوده و در حد توان آنها 
را ادا می کند. ثانیاً به حقوق متقابل خود و خانواده نیز آشناست و مجّدانه سعی می کند تا وظایفش را نسبت 
به همسر و فرزندانش ایفا نماید. بنابراین در تعامل با خانواده، اجحاف روا نمی دارد. در نتیجة چنین رفتاری با 
همسر و فرزندان، زمینة دلگرمی و دلبستگی آنان فراهم شده و با رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود، مقّدمات 
تقویت و تعالی خانواده مهیا می گردد. زیرا بیشترین کشمکش ها و چالش های خانوادگی، زمانی سر برمی آورد 
که حّقی ضایع شود و یا ُحرمتی نادیده گرفته شود و هرگاه زن و مرد در چارچوب خانواده، بکوشند تا حقوق 
متقابل همسران را به درستی بشناسند و آنها را کامل ادا نمایند، روابط بین آنان به باالترین سطح خود ارتقا 
پیدا می کند و عالوه بر آن، در روابط والدین و فرزندان نیز، شناخت و رعایت حقوق متقابل، موجب همزیستی 
مسالمت آمیز آنان می شود و جایی برای نگرانی هر کدام از آنان از حیث تبعیض و اجحاف باقی نخواهد ماند و 

مجموع روابط و مناسبات به سمت و سوی خانوادة پایدار و بالنده هدایت خواهد شد.
در مقابل، می توان تصور کرد که انساِن مادی به جهت عدم اعتقاد به خداوند، به گونه ای زندگی می کند که 
خود را در مقابل قدرتی مافوق )خدا( مسئول نمی داند و لذا چنانچه به خود و یا دیگری، ستم ورزد، نیاز به 
پاسخگویی در برابر خدا، احساس نمی کند و در صورتی که با تنگناهای پیچیده ای در زندگی مواجه شود، 
کسی را ندارد که به او پناه برده و از او برای حل مشکالتش یاری جوید، زیرا معتقد نیست که خداوند 
مقتدر و حکیم، پناهگاه اطمینان بخشی برای انسان در فراز و نشیب های زندگی است و لذا یّکه و تنها در 

برابر امواج حوادث، چون پَّر کاهی است که دستخوش موج های سهمگین دریا شده باشد.
نکته ای که یادآوری آن ضروری است، تشخیص معنویت اصیل و حقیقی از معنویت های کاذب و غیر حقیقی 
است، زیرا با توجه به روی آوردن نسل جوان به ارتباط با عالم معنا و گرایش آنان به عشق و پرستش، برخی 
عرفان های کاذب و معنویاِت خود ساخته درصدد جذب جوانان هستند. اگرچه تمیز و تشخیص این نوع 
معنویت ها، امری پیچیده بوده و نیاز به آگاهی زیادی دارد و در حیطة کارشناسان معارف دینی است ولی 
توجه به یک معیار و ضابطه می تواند به نسل جوان یاری رساند تا گرفتار معنویت ها و عرفان های کاذب 
نشود. این معیار مبتنی بر ارتباط مستقیم و بی واسطه با خدا بوده و نماز تجلّی چنین رابطه ای است و دو 
رکن مهم قرآن کریم و اهل بیت  به عنوان راهنمایان حقیقی، می توانند سالک و جویای معنویت حقیقی 
را به مقصد اصلی هدایت کنند و جوانان در عصر غیبت امام زمان )عج(، با التزام به تبعیت از مراجع تقلید 
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که نایبان عام حضرت ولی عصر )عج( هستند، می توانند به معنویت راستین و اصیل دست یابند.
لذا هر فرد یا مکتبی که نسل جوان را به عرفان و معنویت دعوت کند ولی بر معیارهای مذکور در باال 
مبتنی نباشد، قابل اطمینان نیست و شایستگی دلبستگی و تبعیت ندارد. نتیجه ای که از این مطالب به 
دست می آید این است که اگر همسران جوان از همان ابتدای ازدواج بنای زندگی مشترکشان را بر ارتباط 
، استوار سازند و قرآن کریم راهنمای آنان باشد و در طول زندگی، این  با خدا و تبعیت از اهل بیت 
رابطه را غنی تر و گسترده تر سازند، عالوه بر تقویت و تعالی کانون زندگیشان، می توانند الگویی برای سایر 

زوج های جوان نیز قرار گیرند.
معنویت حقیقی که بر پایة دین استوار است، قادر است آدمی را از جاذبة تفّنن و روزمرگی، رها کرده و او 
را به جاذبه های متعالی سوق دهد. داشتن چنین جاذبه هایی، افق زندگی را برای انسان تغییر می دهد و 
دیدگاهی جدید برای او می آفریند که در پرتو آن، از حدود و مرزهای خواهش های حقیر زندگی خالصی 
یابد و دل به جاذبه های معنوی بندد که پایانی ندارد ولی به هر مرحله که برسد، مرتبه ای از مراتب کمال 

را درمی یابد و همچنان چشم انتظار دستیابی به مراحل باالتر خواهد بود.

برای داشتن ازدواجی سالم و موفق، از تدابیر زیادی باید بهره گرفت؛ زیرا انسان در این مرحله به یکی از مهم ترین 
و طوالنی ترین انتخاب هایش دست می زند و از جهت عقالنی الزم است با بررسی جوانب مختلف، به این مرحله 

گام نهد.
برخی از عوامل مهمی که رعایت آنها در این مرحله به نوجوانان و جوانان توصیه می شود عبارت اند از:

1 حفظ پاکدامنی و عفاف

از ویژگی هایی که نه تنها در این مرحله بلکه در تمامی دوران زندگی، برای انسان ضرورت دارد، مراقبت از 
سالمت اخالقی خویشتن و پرهیز از عواملی است که پاکدامنی و عفاف دختران و پسران را تهدید می کند 
و هر عاملی که او را به زشتی و بدی به ویژه آلوده شدن دامن می کشاند، حفظ نماید. بر این اساس عفاف، 

اختصاص به دختران و زنان ندارد بلکه شامل پسران و مردان نیز می شود.
در تعریف عفت، راغب اصفهانی می گوید: »عفت، دست یافتن به حالتی در نفس ]آدمی[ است که بدان وسیله از 
غلبة شهوت بر ]آدمی[ جلوگیری می کند1.« او همچنین می نویسد: »اصل عفت جلوگیری دل از عالقه به شهوات 

بدنی و اعتقاد به چیزی است که سبب جور و عدوان می شود و کمال آن، جلوگیری اعضاء و جوارح است2.«
در همین راستا می تواند به ظرفیت های آدمی در زمینة گرایش به پاکی و نیکی اشاره کرد به این معنا که 
انسان با فطرتی پاک متولد می شود و چنانچه تا دوران بلوغ و آستانة ازدواج، پاکِی اخالق خود را حفظ کند و 
با پاکدامنی به مرحلة تشکیل خانواده گام نهد، زمینة سعادت و خوشبختی خود و همسرش را مهیا می نماید، 

زیرا هیچ عاملی همچون پاکدامنی دختران و پسران در ازدواج موفق و زندگی پایدار تأثیرگذار نیست.
جوانانی که به توفیق الهی و بهره گیری از اراده و مراقبت های اخالقی، زندگی مشترکشان را آغاز می کنند، 

مالحظات تربیتی و اخالقی قبل از تشکیل خانواده

1. » العفه حصول حاله النفس تمتنع بها عن غلبه الشهوده«، المفردات فی غریب القرآن، ص  339
2. همانجا



عالوه بر اینکه مورد عنایت ویژه پروردگارند و اوامر او را گردن نهاده اند، از سرمایه بزرگی برخوردارند و آن 
اعتماد متقابل است، زیرا قلب هایی که به یاد خدایند و با او رابطه ای بر اساس عبادت و بندگی دارند، شریک 
زندگیشان را هم به خاطر خداوند دوست دارند و در کالم و نگاهشان، صداقت و معصومیت موج می زند و بر 
این اساس، به سهولت اعتماد همسرشان را جلب نموده و متقاباًل به او نیز اعتماد پیدا می کنند و لذا در چنین 

زندگی هایی، ابرهای سیاه شک و بدگمانی بر روابط آنان سایه نمی افکند.
در نقطة مقابل، آن دسته از جوانانی که با ارتکاب برخی خطاها و گناهان، فطرتشان را غبارآلود می کنند و راه 
توبه و استغفار را در پیش نمی گیرند و کارهای شایسته و اعمال صالحی انجام نمی دهند تا کفارة گناهانشان باشد 
و با چنین وضعی ازدواج می کنند، از یک نوع احساس بد و نامطبوعی در درونشان رنج می برند و یادآوری آن 
گناهان، قلبشان را تاریک و اندوهگین می کند و در نتیجه قادر نیستند با همة ظرفیت روحی و احساسی خویش 
با همسرانشان تبادل عاطفی داشته باشند و عشق و محبتشان را نثار کنند، مگر اینکه از گذشتة خویش و در 
خلوت با خدا، توبه کرده و عزم بر ترک گناه برای همیشه نمایند که در این صورت خداوند، آمرزنده و مهربان 

و توبه پذیر است، به ویژه خدای تعالی به جوان توبه کار، نظر رحمت داشته و دارد و توبة او را زودتر می پذیرد.
ولی برتر از همة حاالت، این است که آدمی مرتکب گناه نشود و قلبی را که حرم الهی است آلوده به خطا 

ننماید و سالمت اخالقی اش را در همة حاالت حفظ نماید.

2 پرهیز از عادات ناپسند

عوامل نامطلوبی بر فرایند ازدواج تأثیر سویی دارد، که باید با مطالعه و آگاهی، هر نوجوان و جوان خود را 
مدیریت کند و به سالمت از آن پیشگیری نماید. این عوامل از دو جهت حائز اهمیت است:

اوالً از جهت تأثیر بر فرد باید بررسی شود و ثانیاً از جهت تأثیر بر فرایند ازدواج قابل تأمل است.

الف( توبه )بازگشت به خدا(
در آغاز باید به این نکته توجه کرد که اگر نوجوان یا جوانی که مبتال به عادات ناپسند و گناه آلود شده است، مصمم 
به ترک آن باشد، ابتدا باید به درگاه خدای تعالی توبه و استغفار نموده و از او خالصانه بخواهد که اشتباهات و 
خطاهای گذشته او را ببخشاید و مطمئن باشد که توبة او مورد قبول درگاه الهی قرار می گیرد و هرگز به این موضوع 
فکر نکند که شاید مورد بخشش خدا قرار نگرفته باشد، زیرا ناامیدی از بخشش الهی، گناه محسوب می شود و با 
امیدواری از اینکه در پیشگاه پروردگار مورد آمرزش قرار گرفته است، اقداماتی را که الزم به نظر می رسد انجام دهد.

در این زمینه به بیان دو روایت از پیامبر اکرم  اکتفا می کنیم:
مورد اول: محبوب تر از هرچیز نزد خداوند جوانی است که از گناه توبه می کند و از پیشگاه الهی، طلب آمرزش 

می نماید1. 
مورد دوم: توبه از گناه، همیشه پسندیده است ولی در جوانی بهتر و پسندیده تر است2. 

شیوه های رهایی از عادات ناپسند

1. الحدیث )روایات تربیتی(، ج  1، ص  232 
ـ 32  2. همان، ص  31 
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حضرت علی  نیز فرمودند: به خداوند آنچنان امیدوار باش که اگر با گناهان اهل زمین در پیشگاه او حاضر 
شوی، تو را ببخشد1. 

ب( پرهیز از اقرار به گناه ]نزد دیگران[
نکتة قابل توجه در این زمینه پرهیز از اعتراف نزد دیگران است با این توضیح که به همان اندازه که توبه به 
درگاه الهی پسندیده و مطلوب است، اقرار به گناه نزد دیگران ناپسند و مذموم است، زیرا  موجب ترویج گناه 

و عادی شدن آن در سطح جامعه می شود.
هر شخص از اعتراف و اقرار به گناه نزد دیگران حتی نزدیک ترین و صمیمی ترین افراد باید خودداری کند، 
زیرا با توجه به درگاه الهی، دیگر نیازی به این امر نیست. اقرار به گناه، آبروی او را خدشه دار نموده و زشتِی 
عمل را از میان می برد. چه بسا آن کسی که امروز نزدش اعتراف به گناه می کند، بعدها از این مسئله علیه 

خود او استفاده کرده و با آبروی او بازی کند.

ج( کار مداوم و سودمند
بیشتر عادات ناپسند دوران بلوغ، غالباً نتیجة بیکاری و بی برنامگی نوجوان و جوان است. ادامة چنین وضعی 
نوجوان را به مسائلی سوق می دهد که سر از عادات ناپسند درمی آورد. در کالم یکی از بزرگان دین آمده است 
که »اگر آدمی نفس خود را به کاری مشغول نکند، نفس او را به کاری وا می دارد« و معنای سخن این است 

که بیکاری و نداشتن برنامه، انسان را در مسیر خواسته های هوای نفس، برمی انگیزد.
در مقابل، باید به کار و فعالیت اشاره کرد که انرژی جوانان را در مسیر درستی هدایت می کند. جوانانی که 
سخت کار می کنند چه بسا دچار خستگی جسمی و فیزیکی شوند ولی از نظر روحی و روانی، احساس آرامش 
و رضایت خاطر می کنند، زیرا َمَفّری برای خروج انرژی ها و توانایی های خود پیدا کرده و از اینکه مهارت کاری 

و شغلی به دست می آورند، اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت.
شاید بتوان گفت که »کار مداوم«، »زندگی سالم« را در پی دارد. یکی از حکما بر این عقیده بود: 

بلکه  کنند،  فکر  بدبختی  از  رهایی  یا  خوشبختی  به  پیوسته  که  نیستند  آنهایی  خوشبخت،  »انسان های 
خوشبخت ها آنهایی هستند که پیوسته سرگرم کار و فعالیت در مسیر مطلوبی هستند و فرصت فکر کردن به 

خوشبختی را پیدا نمی کنند2.« 
و به گفتة برخی افراد موفق، کسی که خود را وقف کار و تالش کرده، هیچ گاه شکست نمی خورد، یکی از این 
افراد که به خاطر کار مداوم در عرصه صنعت تولید خودرو، موفقیت درخشانی کسب کرده »کیم ووچونگ« 

مدیر و مؤسس کمپانی دوو است. او در بخشی از کتابش می نویسد:
را وقف کار و تالش کنید، چنین  باور من است که موفقیت شما زمانی تضمین شده است که خود  »این 
شخصی هیچ گاه شکست نمی خورد. مردم می گویند چگونه شخصی مثل من که تمام فکرش معطوف کار 
است، می تواند از زندگی لذت ببرد. این افراد احتماالً قادر به درک این موضوع نیستند که من چرا به جای 

تفریح خود را تنها وقف کار کرده ام.

1. همانجا
2. دنیای نوجوان، ص 23
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اعمال و رفتارهای نابهنجار تنها زاییده فکر افرادی است که در زندگی هیچ گاه نتوانسته اند لذت واقعی کار 
کردن را بچشند، افرادی که هیچ گاه نتوانسته اند زیبایی غرق شدن در کاری را تصور کنند و یا افرادی که 

نتوانسته اند حّس زیبایی رسیدن به هدفی که برای آن سخت تالش کرده اند را درک کنند1.« 
او در ادامة مطلب می نویسد:

»من هرگز دیر به سرکار نرفتم و هرگز مرخصی نگرفتم، این کار و موفقیت در انجام آن بود که به من لذت 
غیر قابل وصفی می داد2.« 

د( گسترش دایرة ارتباطات
برخی از نوجوانان و جوانانی که مبتال به گناه و عادات ناپسند می شوند، کسانی هستند که در زمینة ارتباط 
انسانی با دیگران دچار مشکل اند و روابط موجود میان آنها و اطرافیان، در موارد قابل توجهی روابط سالم 
و مطلوبی نیست. برخی از آنان روابط خود را به حداقل کاهش داده و به انزوا گراییده اند و پاره ای دیگر به 
وابستگی های عاطفی و افراطی کشیده شده اند. ارتباطات انسانی مطلوب عالوه بر تقویت قدرت روح و روان 

آدمی، تجربیات اجتماعی او را نیز افزایش داده و زمینة رشد خودباوری او را فراهم می سازد.

هـ( تقویت اراده
یکی از عواملی که در ترک گناه و عادات ناپسند اثر گذار است، تقویت نیروی اراده است. شاید برخی نوجوانان 
و جوانان چنین تصور کنند که دیگر اراده ای برایشان باقی نمانده تا بتوانند گناه و عادات ناپسند را ترک کنند 

ولی واقعیت امر، غیر از این است. زیرا حتی در بدترین حاالت، ارادة انسانی به کلی زایل نمی شود.
یکی از صاحب نظران به نام »پل ژاگو« در زمینة اراده می نویسد: 

»وقتی بخواهیم با عادت زشتی مبارزه کنیم، ابتدا باید نتایج نامطلوب )وخیم( آن را در نظر مجسم کنیم و 
بعد منافعی را که در نتیجة ترک آن عاید می شود، در روح خود تصور کنیم و سپس زمان ها و هزینه های 
مختلفی را که از خود و دیگران، قربانی آن عادت کرده  ایم را به خاطر آوریم. در نتیجه  لذت ترک آن را در 

خود احساس می کنیم.
به طور کلی، متمرکز ساختن فکر در کاری که می خواهیم برای اجرای آن، فردا صبح در فالن ساعت بیدار شویم، 
کافی است. برای آخرین بار تکرار می کنیم که کوچک ترین تالش برای تلقین به نفس، اثر با دوامی در روح ما 
خواهد گذاشت و در عرصة روح ما هیچ چیز بی اثر نخواهد بود و کوشش امروز، فتح و پیروزی فردا را در پی 

خواهد داشت3.«
این بخش را می توان با قطعة ادبی زیر به پایان برد، قطعه ای که برای پرورش ارادة نوجوانان و جوانان تنظیم 

شده است.
»در روی امواج تیره

خورشید را به چنگ آورید، ننالید

1. سنگفرش هر خیابان از طالست، ص  49ـ 50 
2. همان، ص  52 

3. قدرت اراده، ص  80  ـ81
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زندگی دریای پُر توفانی است که در هر جایی ممکن است با امواج آن روبه رو شد.
امواج را بشکافید عبور کنید، نایستید.

جزر و مد را پشت سر بگذارید.
در ساحل دیگر، آفتاب زیبایی خواهید دید.

از سعادت ها بحث کنید، دنیا به قدری پُر اندوه است که هیچ احتیاجی به نگهداری غم خود ندارید.
هیچ راهی به کلی سخت و صعب العبور نیست.

به جنبه های درست و روشن نگاه کنید.
روحتان بر اثر ناخوشنودی و اندوه خسته است.

برای استراحت از دوستی ها و روشنی ها بحث کنید1.«

و( ورزش و تربیت بدنی
برخی از شیوه های پیشنهادی در این زمینه، هم در پیشگیری از عادات ناپسند نقش دارند و هم در تدابیر 
درمانی حضور می یابند. ورزش و تربیت بدنی از آن جمله است. فعالیت های سالم ورزشی، نه تنها در تعادل 
بخشیدن به جسم و روح تأثیر دارند، بلکه همراه خود صفاتی از قبیل جوانمردی، آزادگی و پاکی را می آورند. 
معموالً در بین ورزشکاران نوجوان و جوان، موارد کمتری از عادات ناپسند گزارش شده است، زیرا ورزش، 

انرژی های متراکم و سرگردان را در مسیر سالم و جامعه پسند جاری ساخته و هدایت می کند.
تأثیر دیگر ورزش را در پایمردی و استقامت نوجوانان در برابر مشکالت باید ذکر کرد، به ویژه کوهنوردی در 

محیطی سالم و دور از عوامل محرک و ناسالم، توصیه می شود.
تلقی  آن  خطرات  و  صعوبت ها  نشیب هایش،  و  فراز  با  واقعی  زندگی  یک  از  مینیاتوری  نه تنها  کوهنوردی 
می شود، بلکه بر سر سختی و مقاومت نوجوانان در برابر کشش و جاذبه گناهان می افزاید و آنان را پر قدرت تر 

از همیشه به زندگی سالم خو می دهد.
عالوه بر عوامل فوق، ورزش های سالم، نوجوان را برای یک زندگی آرام و بی درنگ، مهیا می کند2.

ز( تقویت احساس حضور
از عوامل مهمی که می تواند نوجوان و جوان را برای ترک عادات ناپسند، یاری دهد، داشتن بینشی است که بر 
اساس آن باور کند که تمام جهان هستی، تجلی گاه انوار الهی است و هر چه هست از مبدأ نوراالنوار )خدای متعال( 
سرچشمه می گیرد و هیچ مکان و مأمنی را نمی توان سراغ گرفت که از حضور پر فیض پروردگار خالی باشد. 

1. پیروزی فکر، ص  80 
2. دنیای نوجوان، ص  262



70

به  عبارت دیگر ما در هر حال و وضعی که باشیم، خداوند متعال ما را می بیند1 و بر عمل ما، نظارت و احاطه دارد.
در راستای همین بینش است که امام راحل  )ره( فرمودند: »  عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید.«

برای کامل شدن مطلب به بیان یک حدیث می پردازیم:
»مردی به حضرت امام حسین  نامه ای نوشت و درآن یادآور شد که من فردی هستم که قدرت مقاومت 

در برابر گناه ندارم، چه کنم؟
امام  در پاسخ نامه نوشتند: پنج کار را انجام بده و هر گناهی می خواهی بکن.

اول اینکه: اگر خواستی گناه کنی، در جایی این کار را انجام ده که خداوند تو را نبیند.
دوم: از قلمرو حکومت خداوند بیرون رو و هر گناهی می خواهی بکن.

سوم: از روزی خداوند مخور و هر گناهی می خواهی بکن.
چهارم: هنگام مردن اگر فرشته مرگ خواست، جانت را بگیرد، تسلیم مشو، و هر گناهی می خواهی بکن.

پنجم: در قیامت اگر مالک دوزخ خواست تو را در آتش جهنم افکند، از ورود در آتش خودداری نما و هر گناهی 
می خواهی بکن2.«

آن مرد وقتی جواب نامه اش را خواند، فکر کرد و متوجه شد که هر زمان بخواهد مرتکب گناه شود، خداوند 
او را می بیند حتی در خلوت تریِن خلوت ها، خدای تعالی بر او و اعمالش نظاره می کند، پس نمی تواند گناه 
کند. او اندیشید که در هر مکانی بخواهد مرتکب گناه شود، آن مکان در قلمرو حکومت خداست و جایی از 
ملک خدا محسوب می شود، پس امکان گناه وجود ندارد. سپس کمی فکر کرد و فهمید هرچه از نعمت های 
روی زمین برای خوراکش تهیه کند، روزی خداوند است که به او رسیده است، لذا قادر به گناه نخواهد بود. 
او باز هم کمی تعقل کرد و دریافت که اگر زمان مرگش فرا رسد، نمی تواند در برابر ملک الموت، ایستادگی 
کند، بنابراین چگونه قادر است گناه کند و باالخره به خوبی دریافت که در قیامت، اگر به خاطر اعمال بدش، 

بخواهند او را وارد آتش جهنم کنند، چگونه می تواند مقاومت کند؟ لذا فهمید که نباید گناه کند.

3 دوستی های سالم و پاک

انسان موجودی است که ذاتاً گرایش به حضور در میان جمعیت ها و گروه ها را دارد و واقعیت زندگی او نیز 
به گونه ای است که به تنهایی قادر به تأمین نیازها و خواسته هایش نیست و با حضور در جامعه و برقراری 
ارتباط مناسب می تواند زندگی را مدیریت کند و لذا براساس نظریة جامعه شناسان، انسان مدنی الطبع است و 

تعامل موفق میان فرد و جامعه، می تواند به شکوفایی فرد و توسعة جامعة پایدار بینجامد.
تمایل جدی نوجوانان و جوانان به دوست و هم صحبت نیز در همین راستا معنا می یابد، آنها عالوه   بر گرایش به 
اجتماع، همچنین عالقمندند که فرصتی برای ابراز وجود بیابند، زیرا موقعیت هایی که به آنان یاری می رساند 
تا بتوانند ابراز وجود نمایند، به آنان اعتماد به نفس بیشتری می بخشد. لذا مهم ترین مسئله ای که در این 
زمینه قابل تأمل است، معیارها و میزان های انتخاب دوست می باشد. دوستی هایی که با شناخت و آگاهی 
همراه است. اگر مالک انتخاب نوجوانان و جوانان، پاکی اخالق، صداقت و معنویت باشد، می تواند زمینة رشد 
و تعالی آنان را فراهم آورد، نظیر دوستی هایی که در محیط مدرسه شکل می گیرد و سالیان دراز، استمرار و 
تداوم می یابد و در مراحل مختلف زندگی نظیر انتخاب همسر، اشتغال و نظایر آنها می تواند انسان را یاری کند.

1. »قل اعملو فسیری اهلل عملکم و رسوله و المؤمنون« )توبه: 105( و نیز آیة شریفة »الم یعلم بان اهلل یری« )علق: 14(
2. لََمعات الحسین )ع(، آیت اهلل سید محمد حسین حسینی تهرانی
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1. بلوغ )چه می دانم!(، ص  60
2. همان

3. دنیای نوجوان، ص 179ـ180

برای دوستی های نامطلوب، مصادیق متنوعی وجود دارد؛ نظیر دوستی با افراد دارای انحراف اخالقی، افراد 
ضد اجتماع، نوجوانان و جوانانی که مبتال به عادات ناپسند دوران بلوغ اند، آنهایی که از مدرسه اخراج شده 
و نیز آنهایی که به باندهای سرقت، قاچاق، مواد مخدر و اختالس می پیوندند یا در مراکز آلوده و مشکوک 
به فساد اخالقی رفت و آمد می کنند، همه مواردی از دوستی های نامطلوب محسوب می شوند. پیوستن به 
این دسته از افراد، عالوه بر به انحراف کشاندن نوجوانان و جوانان، به ایجاد سوء پیشینه منجر می شود و در 
سال های بعد برای ازدواج و اشتغال، آنها را دچار مخاطره می کند، زیرا آنها به لحاظ داشتن سوء پیشینه برای 
ورود به مشاغل گوناگون، دچار مشکل می شوند. مشکل بزرگ دیگر، این است که برای تشکیل خانواده و امر 
ازدواج نیز با موانعی روبه رو می شوند که به راحتی نمی توانند از آنها عبور کنند، زیرا تحقیق در مورد گذشته یا 
وضعیت فعلی شان، نتایج خوبی به بار نمی آورد و اعتماد الزم را برای اقدام به ازدواج نمی توانند به دست آورند 

و خانواده طرف مقابل اعم از دختر یا پسر، چنین پیشینه ای را دلیل کافی برای پاسخ منفی دادن می دانند.

در نقطة مقابل، دوستی هایی که مبتنی بر شناخت و آگاهی نبوده و صرفاً بر اساس عواطف و احساسات زودگذر 
شکل می گیرد و معیار و میزان صحیحی در جریان تشکیل آنها در کار نیست، می تواند تأثیرات مخّرب و 
نامطلوبی را برای سالیان سال دربر  داشته باشد. به عنوان نمونه انتخاب دوست از محیط های ناشناخته یا با 
جنس مخالف دوستی داشتن، مواردی از این نوع است، به ویژه در سال های بلوغ و نوجوانی که احساسات 
شدید و نیرومندی بر پسران و دختران حاکم است، دوستی با جنس مخالف، می تواند توجه عده ای از آنان را 
برانگیزد و با شکل گیری دوستی مذکور، پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد. برخی از روان شناسان، عشق 

و عالقه نوجوانان به جنس مخالف را بر دو نوع می دانند1: 
1 عشق عاطفی

2 عشق شهوانی )غریزی(

منظور از عشق عاطفی، محبت و عالقه ای است که نوجوان به جنس مخالف پیدا می کند و گاهی از آن »به 
با نوعی تمجید و  بلکه  ندارد،  این مرحله، عشق جنبة جسمانی و شهوانی  تعبیر می کنند. در  عشق پاک« 
تحسین و احساس فداکاری توأم است و نوجوان به شدت پرهیز دارد که این نوع احساس را با برچسب عالقة 

جنسی، لکه دار کند و از آن با عنوان عشق آسمانی یاد می کند.
»موریس دنبس« این نوع گرایشات را عشق های افالطونی می نامد2.

در مرحلة عشق شهوانی که به دنبال عشق عاطفی ظهور می کند، نوجوان بیشتر به مسائل توأم با لذت عالقه مند 
می شود و چنانچه در طرف مقابل ویژگی های مطلوب را مشاهده نماید به ازدواج می اندیشد؛ گاهی هر دو جنبه، 
یعنی عشق عاطفی )آسمانی( و عشق شهوانی حضور می یابند و به یکدیگر حد می زنند. لذا چنانچه در حیات جنسی 
نوجوان، عشق عاطفی و عشق شهوانی به شکل مطلوب در چارچوب قانون و شرع پیوند خورده و پس از دوران 
نامزدی )عقد(، منجر به تشکیل خانواده شود، می توان گفت این راه پُر مخاطره را به سالمت پشت سر گذاشته اند3.

پیامدهای دوستی نامطلوب
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یکی از عواملی که در کوتاه مدت و دراز مدت زندگی جوانان را دچار مخاطره می کند، دوستی با جنس مخالف 
است. در کوتاه مدت آنها را از پیشرفت تحصیلی و موفقیت آینده باز می دارد و تمامی فعالیت هایشان را بر 
و در کوچه و خیابان پرسه  از درس و مدرسه گریزان شده  لذا  مسائل عاطفی و عشقی متمرکز می سازد، 
می زنند و غافل از آینده ای که در پیش دارند، در گیر و دار مسائل احساسی و عاطفی، به آسیب های اخالقی، 
مواجه  دیگری  مشکالت  با  دراز مدت  در  جوانان  و  نوجوانان  از  دسته  این  می شوند.  مبتال  دینی  و  تربیتی 

می شوند که به پاره ای از آنها ذیالً اشاره می شود:
1  داشتن تجربه ای نظیر دوستی با جنس مخالف، عالوه بر اینکه از نظر شرعی حرام است، همیشه تهدیدی 

بالقوه برای زندگی مشترک محسوب می شود، زیرا چنانچه در برابر این سؤال قرار گیرند که آیا تاکنون 
دوست جنس مخالف داشته اند؟ به درستی نمی دانند که پاسخشان چیست؟ اگر حقیقت مطلب را بگویند 
که تجربة دوستی با جنس مخالف را داشته اند، سنگینی حالت بی اعتمادی و سوء ظن بر زندگی مشترکشان، 
سایه می افکند و ممکن است در طول زندگی هر بار که مشکلی در روابط بین آنان بروز پیدا می کند، به این 
مسئله ربط داده شود و همین امر موجب بروز بحران در زندگی مشترک شود و اگر در برابر چنین سوالی، 
دروغ بگویند، احتمال دارد که خود را از یک چالش بزرگ دور نگه دارند ولی احساس ناراحتی وجدان و 

دغدغه های بعدی آن به خاطر رفتار غیر صادقانه، آنان را همچنان آزار خواهد داد.
2  داشتن سابقة دوستی با جنس مخالف، قبل از ازدواج، شرایطی به وجود خواهد آورد که دائماً همسرش را 

با جنس مخالفی که با او دوستی برقرار کرده، مقایسه کند و ظاهر زندگی او را با باطن زندگی خود بسنجد 
و همیشه در رنج باشد، زیرا مشکالت خود را با موقعیت ظاهری او در نظر می گیرد و خود و همسرش را 
مصداق انسان های بدبخت و او را نمونة فردی خوشبخت بداند. در چنین صورتی هرگز از زندگی مشترک، 
احساس رضایت نخواهد کرد. اغلب ما انسان ها عادت داریم که صرفاً برخی از امتیازات دیگران را در یک 
کفة ترازو و ناکامی های خود را در کفة دیگر قرار داده و بر همین اساس دست به مقایسه زده و خود را 
شکست خورده و ناموفق بدانیم و کاماًل توجه نداریم که هر فردی به موازات کامیابی که به دست می آورد، 

در بخش های دیگری از زندگی با ناکامی مواجه است.
ازدواج  از  پس  آنان  که  است  برخوردار  جذابیت  از  پسر(  و  )دختر  طرفین  برای  زمانی  مشترک،  3  زندگی 

چیزهایی را در وجود یکدیگر کشف کنند و رضایت خاطر پیدا نمایند. مثاًل میزان محبت و عاطفه ای که 
همسران جوان نسبت به یکدیگر در ابتدا دارند، با کشف دنیای درون شریک زندگیشان، بیشتر و بیشتر 

می شود و همین امر، پایه های زندگی را محکم و استوار می کند.
ولی سابقة دوستی با جنس مخالف، موجب می شود که دختر و پسر، آن چیزهایی را که زوجین پس از ازدواج 
کشف می کنند، برای آنها قبل از ازدواج حاصل شود و پس از تجربه ای این چنین، دیگر چیز جذابی باقی 
نمی ماند که بخواهند از طریق ازدواج به آن برسند و لذا ازدواج چندان موفقی ممکن است در انتظارشان نباشد.
با جنس  بودن دوستی  از حرام  بی اطالعی  با  پسر  و  است که چنانچه دختر  نکته ضروری  این  یادآوری 
مخالف، اقدام به برقراری چنین دوستی کرده باشند و پس از مدتی از حرمت آن مطلع شوند و با توبه 
و استغفار، به فطرت الهی خویش بازگشت نمایند، امید است که مورد رحمت الهی قرار گیرند و خداوند 

متعال به آنها موهبت همسر خوبی عنایت فرماید و به رضایت از زندگی مشترک نائل شوند.

پیامدهای نامطلوب دوستی با جنس مخالف
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4  انتخاب عقالنی: دقت در هر انتخابی باید متناسب با اهمیت و مدت زمان آن باشد. انتخاب همسر، از حیث 

زمانی، انتخابی به درازای یک عمر زندگی است و لذا دختران و پسران جوان در موضوع انتخاب همسر، 
بیشترین و بهترین عوامل را باید به کار گیرند تا زندگی موفق و سعادتمندی داشته باشند.

منظور از انتخاب عقالنی، در نظر گرفتن معیارها و میزان هایی برای ازدواج است که بر مبنای عقلی استوار 
ابتدای  بر پایة احساسات زودگذر نباشد. زیرا احساسات جوانان شدید و پرشور است و در  باشد و صرفاً 
آشنایی با طرف مقابل، صرفاً به این می اندیشند که هر چه زودتر ازدواج کنند و زندگی مشترک را غالباً از 
دریچة عواطف ارزیابی می کنند و در صورتی که تنها مبنای انتخاب همسر، عاطفه و احساس باشد، پس از 
مدت کوتاهی که از شروع زندگی سپری می شود، احساسات آنان، فروکش نموده و مواجه با چالش هایی 
می شوند که راه غلبه بر آنها مسئولیت پذیری، گذشت و ایثار است و چون این صفات و خصلت ها را در خود 
پرورش نداده اند و نیز در وجود همسر خود جست و جو نکرده اند، نمی توانند با نیروی احساسات به مقابله با 
آنها برخیزند و لذا در برابر مشکالت عقب نشینی کرده و هر یک دیگری را متهم به بی مسئولیتی می کند.

بهترین توصیه به دختران و پسران نوجوان و جوان در امر انتخاب همسر، بررسی جوانب مختلف ازدواج، 
ارزیابی خصوصیات اخالقی طرف مقابل، مشورت و هم اندیشی با افراد مورد اعتماد نظیر والدین، معلمان 
و استادان است تا اطمینان پیدا کنند که به دقت توانسته اند این مسائل را ارزیابی نموده و بر مبنای آن 

تصمیمی درست را اتخاذ نمایند.
در میان تمامی مالحظات قبل از ازدواج، جایگاه انتخاب عقالنی از اولویت خاصی برخوردار است زیرا اگر انتخاب 
صحیح و موفق داشته باشند به معنای قرار گرفتن در مسیری هموار در راه زندگی است و چنانچه انتخابی 
شتابزده، نسنجیده و متکی بر احساس داشته باشند، در شرایطی نیستند که بتوانند از این راه عقب نشینی کنند.

5  ازدواج به موقع: موضوع مهم دیگری که تأثیر به سزایی در مصونیت اخالقی جوانان دارد و بر سالمت زندگی آنان 

و نسل بعدی مؤثر است، »ازدواج به موقع« است. شادابی و نشاط اوایل جوانی در پرتو »ازدواج به موقع« حفظ 
می شود. ازدواج زودهنگام، احتماالً به جهت نداشتن تجربة کافی زندگی، در معرض نوسان هایی قرار می گیرد و 
باب ناسازگاری میان زوجین گشوده می شود، زیرا ازدواج عالوه بر بلوغ جسمی و فیزیکی، نیاز به بلوغ فکری و 

پختگی روحی نیز دارد تا بتوان کشتی خانواده را در میان امواج بی پایان دریای زندگی هدایت کرد.
ازدواج دیرهنگام نیز با آفت ها و آسیب های دیگری مواجه می شود، زیرا تشکیل خانواده در سال های بعد از 
جوانی، به معنای از دست دادن شور و نشاط اولیه ای است که مربوط به عنفوان جوانی می باشد. لذا برخی از 
دختران و پسرانی که دیر هنگام ازدواج می کنند، بخشی از پتانسیل اولیه و نیروی قوام بخش زندگی را از دست 
داده اند و حال و حوصلة کافی برای گذران مراحل مختلف زندگی مشترک و تربیت فرزند را دارا نیستند، البته 
همة ازدواج های دیرهنگام چنین نیستند، بلکه عده ای نیز هستند که به مدد ورزش و فعالیت های بدنی، تغذیة 
مناسب و بهره گیری از روش های برقراری ارتباط انسانی، قادرند شور و هیجان الزم را به زندگی تزریق نموده 

و با مطالعة آثار و ادبیات خانواده و تربیت فرزند، ابتکار عمل الزم را به دست گیرند.
برای ازدواج به موقع، عالوه بر ویژگی مذکور در باال، می توان امتیازهای دیگری نیز در نظر گرفت که از آن 
جمله حفظ سرمایة دین و ایمان جوانان در پرتو داشتن همسر است. از آنجایی که جوانان بیش از سایر 
گروه های سنی در معرض مخاطرات اخالقی و رفتارهای پرخطرند، اقدام به ازدواج عالوه بر مصونیت آنها از 
تهدیدهای مذکور، به آنان یاری می رساند تا موهبت و سرمایة دین و ایمان خود را حفظ کنند و با مساعدت 

همسری همراه و هماهنگ، رشد معنوی بیشتری نیز داشته باشند.
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بر این اساس، باید نتیجه گرفت که به همان اندازه که بی احتیاطی و شتابزدگی در ازدواج، نکوهیده است 
و پیامدهای نامطلوبی دارد، در نقطة مقابل، وسواس به خرج دادن در امر تشکیل ازدواج و انتخاب همسر 
نیز ناپسند و مذموم است و بهترین زمان برای ازدواج موفق و پایدار، سال های اولیة جوانی است که دختر 
و پسر از انرژی، انگیزه، سالمت جسمی و استقامت الزم برای پذیرش مسئولیت های مشترک برخوردارند.

الزم به ذکر است که تأکید بر اوایل جوانی به عنوان مرحله ای مناسب برای ازدواج، صرفاً به این معنا نیست 
که هر جوانی در اوایل این دوران و به محض رسیدن به بلوغ جسمی و فیزیکی حتماً شرایط دیگر ازدواج 
را هم داراست، بلکه اینها شرایط الزم برای ازدواج محسوب می شوند و شرط کافی، همان طور که قباًل هم 

اشاره شد، بلوغ فکری و روحی و مسئولیت پذیری است.
6  مدیریت دنیای مجازی: ارتباط با دنیای مجازی، در دنیای امروز گریز ناپذیر است و استفاده های اطالعاتی و 

تحقیقاتی مربوط به آن، بخش مهمی از زندگی ما انسان ها را پوشش می دهد ولیکن در کنار جواب مثبت و 
حیاتی دنیای مجازی، مسائل دیگری نیز قابل طرح و توجه است که اگر به درستی مورد تأمل قرار نگیرد، 

تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
این موضوع اگرچه برای هر انسانی قابل بررسی و ارزیابی است ولی برای جوانان در آستانة ازدواج از دو 

جهت، اهمیت می یابد:
ابتدا از حیث برنامه ریزی و اختصاص زمان مناسب به دنیای مجازی است. بخشی از نوجوانان و جوانان به لحاظ 
ارتباط بی رویه و گسترده با دنیای مجازی، به مرحله ای می رسند که نوعی وابستگی روحی و روانی به آن پیدا 
می کنند و تصور اینکه روز و شبی بر آنها بگذرد و ساعاتی از عمر خود را به ارتباط با دنیای مجازی صرف نکنند، 
غیر قابل قبول است و در مواردی میزان وابستگی برخی از آنها به مرحله ای می رسد که اصطالحاً به آن »اعتیاد 
به دنیای مجازی« گفته می شود، زیرا همان طور که اعتیاد به مواد مخدر، ارادة فرد را سلب می کند و فرد معتاد 

خود را ناتوان و بی اراده احساس می کند، اعتیاد به دنیای مجازی نیز چنین وضعیتی را به دنبال می آورد.
بدیهی است آن دسته از زوج های جوانی که با ورود به مرحلة تشکیل خانواده، همچنان وابسته به دنیای 
مجازی اند و هدف اصلی آنها، دست یافتن به اطالعات و مسائل علمی و پژوهشی نبوده و به قصد پرسه زدن 
به طور  پیدا می کنند،  دنیایی  به چنین  تفّنن و سرگرمی ورود  نوعی  و  دنیای مجازی  و کنار  در گوشه 
طبیعی، بخش مهمی از اوقات شبانه روزیشان را که باید صرف مسائل مهم زندگی نظیر اشتغال، حضور در 
کنار همسر و خانواده و انجام مسئولیت های جدید شود، در پای دستگاه رایانه یا ماهواره از دست می دهند 
و خأل به وجود آمده از این امر، نقطة شروعی بر یک مشکل جدی در زندگی نوپای آنهاست، مشکلی که 

اگر به موقع حل نشود به بحران خانوادگی تبدیل خواهد شد.
جهت دوم اینکه، پرسه زدن بی هدف در دنیای مجازی، در موارد زیادی منجر به استفاده های غیراخالقی و 
ضداخالقی از دنیای مجازی می شود، به ویژه جذابیت ها، رنگ ها، جلوه های گوناگونی که دشمنان داخلی و 
خارجی برای جذب جوانان به مسائل غیر اخالقی به کار می گیرند و نیز بی احتیاطی های اخالقی و نداشتن بنیة 
معنوی و دینی مستحکم، بسیاری از جوانان را به مسائل مبتذل و هنجارشکن سوق می دهد و به مرحله ای 
می رسند که توجه به همسر و خانواده را از دست داده و جاذبه های فریبنده و ضد اخالقی دنیای مجازی، 
جایگزین جاذبه های اصیل و مقدس خانوادگی می شود و چه بسا ارتباط با دنیای مجازی برخی از مردان و زنان 
جوان و متأهل را به ارتباط با جنس مخالف سوق داده و ادامة چنین وضعی، منجر به از هم پاشیدگی کانون 

خانواده می شود. لذا مدیریت دنیای مجازی به عنوان یک ضرورت، نیازمند رعایت موارد ذیل است: 
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اول: با برنامه ریزی روزانه و اختصاص زمان مناسب به هر فعالیت، سهم مشخصی از وقت و فرصت موجود را 
به دنیای مجازی داده و از این میزان تخّطی نشود، بدیهی است ارتباط انسانی با همسر و فرزندان، نیایش 
و ارتباط با خدا، ورزش و سرگرمی های سالم، دیدار بستگان و دوستان، مطالعة آثار و کتاب های ارزنده، هر 

کدام دارای سهم مناسب خود خواهد بود.
دوم: ارتباط با دنیای مجازی بر اساس هدف مشخص و تعریف شده ای صورت گیرد؛ زیرا در این حالت به خوبی 
می دانیم به دنبال چه چیزی هستیم و فرصت هایمان از دست نمی رود ولی بدون هدف در دنیای نامحدود 

مجازی پرسه زدن به نتیجه ای جز اتالف وقت و از دست دادن بهترین سال های عمر نخواهد داشت.
سوم: در نظر نگرفتن مالحظات دینی، اخالقی و فرهنگی در استفاده از شبکه ها و پایگاه های مختلف به ویژه 
سایت های خارجی با احتمال مخاطرات زیادی همراه است. داشتن چارچوب دینی، ارزشی و فرهنگی و پایبندی 
به آن، مانع از گرایش به فرهنگ های بیگانه می شود. در مواردی مشاهده شده است که معدودی از زوج های جوان 
با اعتقادات دینی و مالحظات فرهنگی نسبتاً ضعیف و به خاطر تحت تأثیر فرهنگ های بیگانه قرار گرفتن، ابتدا 
خود دچار از خودبیگانگی و استحاله فرهنگی شده و پس از آن دچار ازهم پاشیدگی بنیان خانوادگی گردیده اند. 
7  مطالعات خانوادگی و تربیتی: چنانچه شما قصد سفری چند روزه به کشور بیگانه داشته باشید که برای 

اولین بار می خواهید از آنجا دیدن کنید در کنار تدارک لوازم سفر، سعی خواهید کرد که حداقل کتاب یا 
کتابچة راهنمای سفر به چنین کشوری را قباًل مطالعه کنید و اگر دسترسی به آن نداشته باشید، حداقل 
تالش می کنید که بروشور چند صفحه ای دربارة آن تهیه و مطالعه نمایید، با اینکه مسافرت شما ممکن 

است بیش از یک هفته به طول نینجامد.
ازدواج، سفری است به امتداد همه سال های زندگی، که نمی توان برای آن مدت زمان مشخصی از قبل 
تعریف یا تعیین کرد، سفری که زن و مرد با پیمان زندگی مشترک آن را آغاز می کنند، بنابراین بسیار 
عاقالنه خواهد بود که قبل از ازدواج، دربارة تشکیل خانواده و آیین همسرداری، مطالعاتی داشته باشند و 
نیز از یک یا چند سال قبل از فرزنددار شدنشان، مطالعاتی تربیتی داشته باشند، تا در سایة این آگاهی ها 

و دانش های خانوادگی و تربیتی، فرزندان سالم و صالحی داشته باشند.
الزم به یادآوری است که خدای متعال مرد و زن را از لحاظ روحی متفاوت آفریده است، هر یک از این دو 
ویژگی های خاِص شخصیتی خود را داشته و به دنیای متفاوتی تعلق دارند، لذا زن و مرد از هر حیث مانند 
آنها در طول زندگی،  این منظور است که  بلکه مکمل همند و زندگی مشترک به  هم نبوده و نیستند، 

همدیگر را کامل کنند تا رشد و بالندگی نصیب آنها شود.
بر این اساس مطالعة دنیای روحی زن، برای مرد یک ضرورت محسوب می شود تا با شناخت ویژگی های 
زن و داشتن تعامل موفق با او زندگی سعادتمندی داشته باشد، همچنین مطالعة دنیای روحی مرد، برای 
زن یک »باید« محسوب می شود تا او هم بتواند از دنیای متفاوت مرد، شناختی منطقی داشته باشد و در 

پرتو چنین شناخت متقابلی به نیکبختی دست یابند.
خوشبختانه در چند دهة اخیر با رواج کالس های آموزشی برای جوانان در آستانه ازدواج و برگزاری کارگاه های 
عملی در این زمینه و نیز انتشار نشریه های فراوان در زمینة ادبیات ازدواج، خانواده و تربیت فرزند، گام های 
مهمی برداشته شده است تا دختران و پسران جوان با آگاهی های قبلی و شناخت اولیه، بنیان زندگی مشترک 
را به نحو مطلوبی پایه گذاری نمایند و حاصل آن، زندگی های سالم، خانواده های متعادل و زوج های خوشبخت 

و فرزندان سعادتمند خواهد بود.
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ابتدا ارائة تعریف روشنی از انگیزه1 ضروری به نظر می رسد. در معنی این واژه می توان گفت: انگیزه، حالتی 
است در درون فرد که به او انرژی می دهد و او را به سوی یک هدف خاص رهبری می کند و در تعریفی دیگر 
آمده است که بنا به تعریف علمی، انگیزه حالتی فرضی در موجود زنده است که برای تعیین انتخاب ها و رفتار 

معطوف به آن هدف به کار می رود و انگیزه ها بنا به تعریف ذهنی به صورت آرزو یا میل تجربه می  شود2.
هر عمل و رفتاری، برخاسته از انگیزه یا انگیزه هایی است که در مواردی از آنها آگاهی داشته و داریم و در 
مواردی دیگر نسبت به آنها چندان شفافیت و شناخت روشنی نداریم. ولی به میزان آگاهی از انگیزه های خود، 

امکان مدیریت آنها را به مراتب بیشتر خواهیم داشت.
ازدواج در جایگاه انتخابی مهم و تعیین کننده، در برگیرندة انگیزه های متعدد و متفاوتی است، که می توان آنها 

را در سه بخش فاقد انگیزه، انگیزه های مطلوب و نامطلوب، طبقه بندی کرد.

الف( ازدواج های فاقد انگیزه
یا  اتفاقی  بیشتر جنبة  پیوندهایی میان دختر و پسر، زن و مرد است که  فاقد انگیزه،  ازدواج های  از  منظور 
تصادفی داشته و از قبل هر دو طرف یا یکی از طرفین با انگیزة قبلی و مشخصی، وارد مرحله ازدواج نشده 
است، پیوندهایی که صرفاً بر پایة یک احساس تند و شدید، عواطف گرم یا یک عشق گذرا شکل می گیرد، 

نمونه ای از این ازدواج ها محسوب می شود.
اینک به بیان انگیزه های مطلوب خواهیم پرداخت:

ب( انگیزه های مطلوب
را  اخالقی، چشم اندازهای خاصی  ارزش های  نظام  به  بودن  معطوف  و  ماهیت  لحاظ  از  انگیزه ها  این دسته 
پیش روی جوانان می گشاید. این انگیزه ها نه تنها مطلوب، بلکه کارآمد نیز هستند زیرا به لحاظ مبتنی بودن 
بر ارزش ها، تأثیراتی را بر همسران جوان می گذارند که به روند زندگیشان کیفیت خاصی می بخشد، که ذیاًل 

به مواردی از آنها اشاره می شود:
1  ازدواج با انگیزة الهی: چنانچه انتخاب همسر و تشکیل زندگی مشترک بر مبنای جلب رضایت الهی محقق 

شود، این امر نویدبخش ازدواجی موفق و فرجامی نیکو می باشد. توضیح مطلب اینکه، ازدواج به نوعی اطاعت 
از اوامر الهی است لذا عمل به این امر، موجب رضای او خواهد بود. در بیانات رسول اکرم  آمده است:

»ازدواج موجب حفظ نیمی از دین می شود و برای نیمی دیگر باید از تقوا یاری گرفت3.« 
ولی  است  آن  به  دستیابی  و  کمال  انسان، جست و جوی  مهم  از خصوصیت های  انگیزة کمال:  با  2  ازدواج 

انسان ها در تشخیص مصداق کمال اختالف دارند. در حقیقت این مورد با مورد اول خیلی نزدیک است؛ زیرا 
اعتقاِد انساِن خدا باور این است که هر عاملی به هر اندازه که آدمی را به خدا نزدیک کند، واجد درجه ای 

از کمال است4.

1. Motive
2. فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، ص  384

3. میزان الحکمه، ج  4، ص  272
4. تعلیم و تربیت در اسالم، ص  254

انگیزه شناسی ازدواج
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1. تربیت خانواده در سیرة نبوی، ص  60
2. روم: 21

« تألیف دکتر محمدرضا شرفی نقل می شود. 3. این موارد از انگیزه های نامطلوب از کتاب »تربیت در سیرة نبوی 

برخی اندیشمندان مسلمان نظیر استاد شهید مطهری معتقدند:
»این پختگی ]روحی و روانی[ در پناه ازدواج و تشکیل خانواده تحقق می یابد.« 

3  ازدواج با انگیزة تأمین نیازها: از عوامل دیگر در ترغیب جوانان به ازدواج، انگیزة تأمین نیازهای روحی و 

روانی است. آدمی در پرتو ازدواج، فرصتی می یابد تا نیاز خود به احساس ایمنی، دوست داشتن و دوست 
داشته شدن فهم و درک متقابل، تکریم زیبایی و خودشکوفایی را تأمین نماید.

زندگی  برای تشکیل  از زوج های جوان  بسیاری  اتکای  نقطة  انگیزة دیگری که  امنیت:  انگیزة  با  4  ازدواج 

محسوب می شود، تأمین احساس امنیت است، یعنی فرد با اقدام به ازدواج، در حقیقت به دنبال یافتن 
تکیه گاه مطمئن و آرامش قابل قبول و دلپذیری برای زندگی است و برای رسیدن به این آرامش، سعی 
در جلب حمایت و پشتیبانی دیگری از خویشتن دارد1. نکتة قابل توجه اینکه در کالم الهی یکی از اهداف 

تشکیل خانواده و همسرگزینی، دست یافتن به آرامش ذکر شده است2.
نکتة قابل توجه دیگر اینکه، انگیزه های یاد شده با یکدیگر ارتباط طولی دارند و در یک راستا می توانند قرار 
گیرند، مثاًل تأمین نیاز به امنیت، به تأمین نیازهای اساسی منجر شده و هر دوی آنها به کمال اخالقی و 
معنوی آدمی می انجامد و با هدف قرار دادن قرب الهی به عنوان غایت، می توان احتمال داد که با ازدواج، 

رضایت پروردگار نیز تأمین شده است.

ج( انگیزه های نامطلوب
در مقابل انگیزه های مطلوب، با صورت های متفاوتی از انگیزه هایی مواجه می شویم که انگیزه های نامطلوب 

ازدواج تلقی می شوند. مواردی از این نوع انگیزه ها به اختصار در ذیل می آید3: 
1  ازدواج اجباری: در این نوع ازدواج ها، پیوند زندگی مشترک با ارادة کامل دختر یا پسر یا هر دوی آنها منعقد 

نمی شود و تصمیم نهایی را دیگران اتخاذ می کنند، در حالی که یکی از آداب پسندیده در ازدواج اسالمی این 
است که پدران و مادران بدون مشورت و رضایت دختران و پسران، در امر ازدواج آنها اقدام نکنند. مشکل اصلی 

این قبیل ازدواج ها، کاهش انگیزة زوج های جوان برای مواجهه با مشکالت ناشی از زندگی است.
2  ازدواج اضطراری: اگر در ازدواج اجباری، دیگران ارادة خود را بر فرد تحمیل می کنند، در ازدواج اضطراری، 

فرد چنین وضعیتی را به خود تحمیل می کند، نظیر دختران یا پسرانی که برای نجات از خانوادة پدری 
خود و به ناچار تن به ازدواج می دهند، نظیر آن دسته از خانواده های پدری که نابسامان، متارکه کرده، 

آلوده به اعتیاد، منحرف، طرد شده، پرخاشگر و سرکوبگر هستند.
3  ازدواج با انگیزة ترّحم: چنین انگیزه ای دقیقاً با انگیزة »مهرورزی« تفاوت دارد، زیرا مهرورزی، رابطه ای 

سالم، رشید و متقابل میان دو انسان است در حالی که ترحم رابطه ای یک جانبه تلقی می شود. در ازدواج 
با انگیزة ترّحم یکی از همسران به دیگری کاماًل وابسته شده و طرف مقابل نیز بر اساس ترحم با او رفتار 

می کند که اساساً چنین رویه ای با رشد شخصیت انسان، ناسازگار است.
4  ازدواج با انگیزة مهاجرت: نوع دیگری از ازدواج ها که در چند دهة اخیر رایج شده تشکیل زندگی با نّیت 

و انگیزة مهاجرت به کشوری بیگانه و احیاناً اقامت دائم در آنجاست. این نوع ازدواج ها در مواردی بدون 
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شناخت کافی از طرف مقابل و خانواده اش صورت می گیرد و چه بسا دختران جوانی با رؤیای سفر به خارج 
و اقامت در کشور بیگانه، خوش بینانه وارد زندگی مشترک می شوند ولی به مرور در می یابند که فاصله میان 

تصورات و واقعیات، زیاد است.
5  ازدواج با انگیزة اقتصادی: یکی از انگیزه های پنهان در برخی ازدواج ها، دستیابی به هدف های اقتصادی و 

مادی است که در پاره ای موارد پسران و گاهی دختران برای تأمین خواسته های مادی اقدام به تشکیل زندگی 
مشترک می کنند. این نوع ازدواج ها نیز به لحاظ ابتناء بر چنین انگیزه ای، غالباً با ناکامی مواجه می شوند.

با زنی ازدواج کند، خدا او را به  انگیزة مال  در روایتی از رسول اکرم  آمده است که اگر مردی به 
خویشتن وا می گذارد1.

6  ازدواج با انگیزة زیبایی دوستی: گرایش به زیبایی یکی از تمایالت فطری انسان است و در مراحل مختلف 

زندگی به صورت های گوناگون تجلی می کند. بر همین اساس جوانان، توجه به زیبایی همسر آینده شان را 
به عنوان یک عامل مهم در نظر می گیرند.

واقعیت این است که اگر عامل زیبایی در کنار سایر عوامل دیگر و در حد و اندازة خود، مورد توجه باشد، 
انتخابی منطقی و معقول محسوب می شود ولی در صورتی که مهم ترین شاخص برای ازدواج در نظر گرفته 
شده و سایر عوامل به حساب نیایند، زندگی مشترک آنها دچار آسیب های کم و بیش جدی خواهد شد زیرا 
زیبایِی صرف و فاقد ارزش های اخالقی در کنار آن، فرد را در معرض لغزش های بیشتری قرار خواهد داد.

آنچه  به  ازدواج کند،  زیبایی اش  به خاطر  با زنی  آمده است: »  اگر کسی  اکرم   فرمایشات رسول  در 
دوست دارد در او مشاهده کند، نمی رسد و از آن برخوردار نمی شود2.«

7  ازدواج با انگیزة تفّنن: هر اقدامی برای ازدواج با انگیزة تفّنن، در معرض تهدید خواهد بود، زیرا ورود افراد 

و پدیده های جدید و جذاب، توجه افراد تفنن طلب را بر می انگیزد تا به نوعی به این گونه محرک ها پاسخ 
دهند. لذا این گونه ازدواج ها که فاقد هدف عالی و مقصد مشخصی است، در طرفین مسئولیت های کافی را 
برای حفظ زندگی برنمی انگیزد. شاید برنامة اصلی این گونه افراد این است که هر چیزی به تجربه کردنش 
می ارزد و بدیهی است چنین دیدگاهی آن اندازه چارچوب محکمی ندارد تا در صورت مواجهه با چالش های 

پیش رو، از همسر و زندگی اش، محافظت نماید.
8  ازدواج با انگیزة رهایی از تفرد )غلبه بر تنهایی(: انسان به طور فطری، تمایل به زندگی اجتماعی دارد و 

جامعه شناسان و برخی اندیشمندان نظیر عالمه طباطبائی، آدمی را موجودی مدنی الطبع می دانند3 و عامل 
بقای انسان و اجتماعی بودن وی تلقی می کنند. بر این اساس، شاید بتوان، انگیزة رهایی از تنهایی را طبیعی 
و منطقی دانست ولی نکتة اساسی این است که چنین انگیزه ای نه شرط الزم و نه شرط کافی برای توفیق 
زندگی مشترک است، زیرا در بخشی از این انگیزه، رگه هایی از خودخواهی و خود محوری است، در حالی که 

در مواردی الزم است فرد با هنر مهرورزی و ترجیح همسر بر خویشتن، به یاری همسر و زندگی بشتابد.
9  ازدواج با انگیزة تکوین هویت: برخی از جوانان به دلیل وجود مشکالتی در قلمرو هویت، سعی می کنند 

که به وسیلة ازدواج با خانواده های سرشناس، بانفوذ و دارای شهرت و موقعیت های اجتماعی نسبتاً خوب، 
هویت خویش را ترمیم و قدر و منزلتی برای خود پیدا کنند. وجود چنین انگیزه ای در ازدواج به معنای 

1. میزان الحکمه، ج 4، ص 277
2. همان جا

3. ترجمة تفسیر المیزان، ج 3، ص 167
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اتخاذ رویکرد خاصی نسبت به همسر است به این معنا که »رویکرد ابزاری« به جای »رویکرد انسانی« بر 
زندگی حاکم می شود، در این صورت چنین فردی، همسر آینده اش را نه به خاطر خودش بلکه ابزاری در 
جهت نیل به هویت و موقعیت خود می خواهد کسانی که به جای تکیه بر تالش و کوشش خود، چشم به 
امکانات همسر و خانواده اش دارند، در حقیقت دچار نوعی احساس ضعف شخصیت اند و در این صورت 

نمی توانند مدیریت مطلوبی برای زندگی داشته باشند.

-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8
-9

نمودار 1ـ انگیزه شناسی ازدواج در یک نگاه
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آنچه در این پودمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ابتدا تعاریفی از زندگی خوب، حیات معقول و زندگی پاک 
بر اساس آموزه های دینی بود. به دنبال آن، این موضوع بررسی شد که اساساً چه ضرورت هایی برای تشکیل 
خانواده وجود دارد و مشخص گردید که در میان این دسته از باورها و الزام ها، استمرار حیات بشر و تداوم 
نسل، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، اگرچه سایر مؤلفه ها نیز سهم خاص خویش را دارا هستند. 
مطلب مهم دیگر این پودمان، مالحظات تربیتی و اخالقی قبل از ازدواج است که تأثیر تعیین کننده ای بر 

فرایند تشکیل خانواده دارد. 
رعایت این دسته از مالحظات، نظیر حفظ پاکدامنی و عفاف، پرهیز از عادات ناپسند و دوستی های ناسالم و 
پرهیز از دوستی با جنس مخالف، همه مواردی هستند که در نظر گرفتن آنها و اقدام مناسب، می تواند زندگی 

مشترک را از برخی مخاطرات رهایی بخشد.

از مباحث پیشین می توان چنین نتیجه گرفت که رعایت مالحظات تربیتی و اخالقی، قبل از ازدواج، متضمن 
دو دسته آثار است: یک دسته از آنها ناظر به فرد و سالمت اخالقی و تربیتی اوست و دستة دیگر در برگیرندة 

تدابیری است که رعایت آنها به ازدواج سالم و پایدار و خانوادة موفق و بالنده منجر می شود.
مهم ترین تدبیر در این میان، انتخاب محیط معاشرت، دوستان و همراهانی است که در صورت انتخاب صحیح 
آنها، بهترین زمینه برای تقویت خانواده فراهم خواهد شد و در حقیقت این امور در یک راستا قرار می گیرند. 
پرهیز از دوستی های ناسالم و آلوده، پرهیز از دوستی با جنس مخالف و دوری از ارتباط با گروه ها و باندهای 

غیراخالقی و ضداجتماعی، پیشینة روشن و قابل قبولی برای آغاز زندگی مشترک محسوب می شود.
در نقطة مقابل، آلوده شدن به عادات ناپسند و پیوستن به افراد و مراکز مشکوک و آلوده و دوستی با جنس 
مخالف و تداوم آن در دوران قبل از ازدواج، جوانان را در وضعیت متزلزل و ناپایداری قرار می دهد که کمترین 

آسیب آن، بی اعتمادی و بدبینی همسران به یکدیگر خواهد بود.

جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و باهم نگری
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1  شرایط مورد نظر افالطون برای »  زندگی خوب و توأم با آرامش« چیست؟

2  چه رابطه ای میان ویژگی های »جامعة مطلوب« و »  زندگی خوب« از دیدگاه افالطون، قابل برداشت است؟

3  »زندگی خوب« از نظر اندیشمندان چه تفاوتی با »زندگی پاک« از دیدگاه قرآن کریم دارد؟ به دالیل خود 

در این مورد اشاره کنید.
4  نکات اساسی برگرفته از »حیات طیبه« چیست؟ به نظر شما کدام نکته مهم تر است؟

5  به نظر شما عالوه بر عوامل مؤثر در اعتالی خانواده که در کتاب آمده است، چه عامل )عوامل( دیگری 

می تواند موجب تقویت و تعالی خانواده شود؟
6  ویژگی های ازدواج به موقع کدامند؟ چرا چنین ازدواجی می تواند جوانان را در برابر تهدیدهای اخالقی 

حفظ و حراست نماید؟
7  چه راه کارهایی وجود دارد تا یکی از همسران جوان، مانع وابستگی شریک زندگی اش به دنیای مجازی 

شود؟
8  چه کتاب هایی در خصوص تشکیل خانواده، ازدواج سالم و موفق و هنر همسرداری مطالعه کرده اید؟ بهترین 

و مؤثرترین آنها از دید شما کدامند؟ چرا؟
9  در زمینه پیامدهای دوستی های نامطلوب، عالوه بر موارد یاد شده در کتاب، می توانید به آثار دیگر این 

نوع دوستی ها اشاره کنید.
10  آیا با انگیزه های نامطلوب دیگری که در ازدواج مطرح است، آشنایی دارید؟ آنها را نام برده و نوع تأثیر آنها 

را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

خودیابی و خود ارزیابی
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خانواده به  عنوان يک نهاد و يا سازمان زنده، براي تداوم حيات خويش نيازمند توجه خاصي است. به عنوان مثال 
»  مديريت زمان« براي اين منظور است که بتوانيم از فرصت هايمان حداکثر استفاده را ببريم و به ضرورت ها و 
اقدامات مربوط به آنها بپردازيم، لذا به »مديريت زمان« اصطالحاً »برنامه ريزي« و يا به عبارت ديگر »  مديريت 

آينده« نيز گفته مي شود.
بر همين منوال، مديريت خانواده قابل تعريف است و منظور از آن، نوعي برنامه ريزي براي حفظ و مراقبت از 

خانواده و تدابير مناسب براي پيشرفت و موفقيت اعضاي آن است.
همان طور که انسان در برابر تهديدها و مخاطرات، بيماري ها و حوادث، نياز به حفظ و مراقبت دارد، خانواده 
هم در برابر عوامل آسيب زا نياز به محافظت دارد و براي غلبه بر روزمرگي و يکنواختي، نيازمند برنامه اي در 

جهت پيشرفت و کاميابي است.
با پذيرفتن اين واقعيت که مسئوليت ها و وظايف مربوط به خانواده، بيشتر از گذشته است، مسئوليت اصلي در 
جهت حفظ و مراقبت و نيز پيشرفت و موفقيت در وهلة اول برعهدة والدين و سپس متوجه فرزندان است و در 
ميان والدين، نقش پدر به عنوان سرپرست خانواده، اساسي تر و سنگين تر مي باشد و در کنار او مادر و فرزندان 
نيز، هر کدام به نوبة خود تالش مي کنند تا خانواده دستخوش مخاطرات نشود و همچنين از پيشرفت باز نايستد.

دارد؟«  براي مديريت خانواده وجود  پرسيده شود: »واقعاً چه ضرورتي  آنها  از  زماني که  افراد،  برخي  شايد 
پاسخ چندان دقيق و روشني نداشته باشند؛ ولي زماني که در فرصت مناسب و با تمرکز فکر به اين موضوع 

بينديشند، پاسخ هايي مي يابند که قابل توجه است، نظير عبارات زير:
 خانواده هم بايد مدير داشته باشد.

 خانواده بدون مديريت يعني خانوادة رها و به حال خود وانهاده.
 خانواده بدون مديريت يعني بي هدفي در زندگي.

  خانواده وقتي مديريت نشود يعني هر کس، هر جور بخواهد زندگي مي کند.
از اين رو، مي توان براي مديريت خانواده، به موارد زير اشاره کرد که داللت بر ضرورت آن دارد:

1 »سعادت«

هر پديده اي را که در نظر بگيريم، غايتي و هدفي براي آن وجود دارد، مثاًل غايت بذر و دانه، رويش گياه و درخت 

انسان و مدیریت خانوادهواحد یادگیری 4

مقدمه

ضرورت و مدیریت خانواده
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و غايت و هدف لباس، پوشيدن آن و غايت باران، خّرمي و سرسبزي طبيعت و غايت آدمي، انسان واقعي و 
با   اخالق  شدن است. حال اگر مي بينيم براي هر چيزي، هدفي وجود دارد که آن چيز براي آن هدف خلق شده است، 
آيا خانواده مي تواند بدون غايت و هدف باشد؟ از اين رو، انديشمندان معتقدند که هدف زندگي خانوادگي، سعادت يا 
خوشبختي است، زيرا اگر زندگي انسان به غير از سعادت منتهي شود، جز زيان و ُخسران چيزي عايد او نخواهد شد.

لذا دستيابي به سعادت، نيازمنِد سعي فراوان و تالش بي وقفه است و آن هم، محتاج مديريت و برنامة صحيح 
است. به عنوان مثال کسي که خواستار رسيدن به سعادت اخالقي است، بايد يک عمر در اين راه مجاهدت 
با نفس کند تا به مقصودش نائل شود و ديگري که خواهان رسيدن به قلة معرفت است، در تمامي مراحل 
زندگي براي کسب دانش از پاي نمي نشيند تا به هدف خود برسد، همين طور دربارة ادب و اخالق اگر کسي 
جوياي دستيابي به آن باشد تا به سعادت برسد، بايد به طور مداوم در اين زمينه کوشش نمايد تا به آن ادب 

عالي انساني برسد، همان ادبي که سعادت حقيقي محسوب مي شود.
بيشترين مسئوليت در زمينة سعادت خانواده برعهده والدين است که با ايجاد فضاي تربيتي سالم، فرزندانشان 

را به نحوي مطلوب تربيت کنند و آنها را از مخاطرات اخالقي حفظ نمايند.
از نگاهي ديگر، فرزندان نيز به نوبة خود، مسئوليت دارند تا به ميزان توانايي شان، هماهنگ با والدين، محيط 
تربيتي مناسبي را که به وجود آمده حفظ نمايند و در راستاي تأمين خواسته هاي والدين که همانا خواستة 

اولياي دين است، از هيچ تالشي فروگذار نکنند. 
استاد مطهري در زمينة سعادت انسان مي نويسد:

»پيامبران الهي آمده اند که به ما راه زندگي و به تعبير ديگر دِر ورودي زندگي و خوشبختي را نشان دهند. 
آمده اند که به بشر بفهمانند که بدي و بدکاري و هوسبازي و دروغ و خيانت و منفعت پرستي و کينه توزي و 
خودپرستي، راه ورودِي زندگي و طريق رسيدن به سعادت و آرامش و رضايت خاطر نيست؛ دِر ورودي زندگي 

و خوشبختي، نيکي و نيکوکاري، راستي و درستي و استحکام اخالقي و خيرخواهي و مهرباني است.
و  آرام  را  قلب  که  است  مقدس  اعتقادات  آن  براساس  نيکوکاري  سپس  و  معنويات  به  اعتقاد  و  اينها  تنها 

رضايت خاطر را تأمين مي کند و »سعادت« را ميسر مي کند1«.

2 »عدالت«

اگر معلمي هنگام امتحان دانش آموزان، نمرة همه را از آنچه استحقاق دارند کمتر بدهد، برخالف عدالت رفتار 
کرده است. همچنان اگر نمرة برخي را برطبق استحقاق آنها بدهد و نمرة برخي ديگر را کمتر بدهد، باز برخالف 

عدالت رفتار کرده است.
بنابراين عدل الهي به اين معناست که موجودات جهان، هر کدام در درجه اي از هستي و در درجه اي از قابليت 

فيض گيري از خداوندند. 
اگر حيات جاويدان در کار نباشد، َمَثل انسان هايي که در نظام ايمان و عمل صالح حرکت کرده اند و انسان هايي 
که در نظام ضدايمان و عمل صالح حرکت کرده اند، َمَثل شاگرداني است که برخي تکاليف خود را به نحو 
احسن انجام داده اند و برخي ديگر وقت خود را به بازيگوشي گذرانده اند و معلم بخواهد همة آنها را از نمره 

محروم سازد، اين محروميت ظلم است و برخالف اصل عدل2 .

1. تمثيالت و تشبيهات در آثار استاد شهيد مطهري، ص 133
2. تمثيالت و تشبيهات در آثار استاد شهيد مطهري، ص 54 ـ53
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در تمثيل مذکور، استاد شهيد مطهري بر چند نکته تأکيد دارد که از جمله عبارت اند از:
  نظام جهان هستي بر عدل استوار است به اين معنا که هر موجودي در حد ظرفيِت خود از فيض الهي 

برخوردار مي شود.
  انسان ها در دنيا بايد به اين نظام عدالت الهي اعتقاد داشته باشند.
  وجود اعتقاد به جهان آخرت، زمينه ساز عقيده به عدالت مي شود.

عدل و عدالت به معني برابري است1 و در قرآن کريم که فرموده: »خداوند به عدل و احسان و به بذل و عطا 
به خويشاوندان امر مي کند2« منظور از عدل در اينجا عدل اجتماعي است3. 

منظور از عدالت اجتماعي نيز اين است که تفويض مسئوليت ها و امتيازها ميان آحاد جامعه به گونه اي انجام شود 
که هر کسي در جايي که شايستة آن است قرار گيرد و در توزيع امکانات و درآمدها نيز تبعيض در کار نباشد.

آنچه در اينجا از عدالت موردنظر مي باشد، عدالت تربيتي است. اگر اعضاي خانواده در تعامل با يکديگر، هر 
کسي را در جايگاهي که بايد باشد قرار دهند به اين معنا که احترام و شخصيت او را به اندازه اي که شايسته 
اوست، رعايت کنند و خواسته هايشان را از او بر مبناي توانايي اش تنظيم نمايند، در اين صورت مي توان گفت 

که در اين خانه، عدالت تربيتي تحقق يافته است.
مراعات شود و از جمله در  بايد دقيقاً  به عنوان مثال، همسران نسبت به يکديگر حقوق متقابلي دارند که 
ارتباط عاطفي و بذل محبت کوتاهي نکنند و با تولد فرزند )فرزندان(، از سهم محبت همسر نکاهند و به فرزند 
نثار کنند، بلکه با تداوم محبت به همسر، به فرزند نيز عاطفة پدري و مادري را عطا کنند و نيز پس از تولد 
فرزند دوم، سهم عاطفي فرزند اول فراموش نشود، بلکه بايد همچون خورشيد درخشاني که منبع اليزال و 
پايان ناپذيري براي ادامة حيات بشر در روي زمين است، والدين با نثار محبت خويش به عنوان کانوِن عاطفِي 

نامحدود، به حيات جسمي و روحي فرزندان تداوم بخشند.
در چنين صورتي است که هر يک از اعضاي خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان، با احساس امنّيت و مثبت نگري 
در مسير پيشرفت و تعالي پيش مي روند و همين فرزندان در سال هاي بعد و در زمان تشکيل خانواده قادر خواهند 
بود محبتي را که از والدين خود آموخته اند، نثار فرزندانشان نمايند و نسل بعد نيز نسلي سالم و با اعتماد به نفس 

تربيت شود.
فرزندان نيز به نوبة خود نسبت به والدين از جهت عاطفي معتدالنه رفتار خواهند کرد. به گونه اي که در پاسخ 
به زحمات ارزشمند والدين، محّبتي خالصانه نثار مي کنند و پدر را بر مادر و يا مادر را بر پدر ترجيح نخواهند 
داد، بلکه عادالنه و با تساوي، احساسات پاک و قدرشناسانة خود را به صورت انجام خواسته هاي منطقي آنان 
بروز مي دهند. اين دسته از فرزندان که از محبت عادالنة والدين در دوران مختلف زندگي بهره مند شده اند، 
نسبت به يکديگر نيز مناسباتي دوستانه و مبتني بر احترام و حمايت خواهند داشت و در چنين صورتي است 

که مي توان آنها را نمادي از خانوادة متعادل دانست.
در روايتي از پيامبر اکرم  خطاب به والدين چنين آمده است:

»اعدلوا بين اوالدکم کماتحبون ان يعدلوا بينکم4«  ؛ يعنی، ميان فرزندانتان با عدالت رفتار کنيد، آن گونه که 

1. قاموس قرآن، ج چهارم، ص   301
2. نحل: 90

3. قاموس قرآن، ج چهارم، ص 34
4. فرقان: 74



87

پودمان 5    انسان و مدیریت خانواده

دوست داريد با شما با عدالت رفتار شود.
به نظر مي رسد برخي آثار عدالت تربيتي در خانواده در مناسبات ميان والدـ فرزند و فرزندـ فرزند را مي توان 

در محورهاي ذيل ارائه کرد:
مؤلفه هاي عدالت تربيتي در خانواده:

1 بهبود مناسبات ميان والدين )همسران(

2 بهبود مناسبات ميان والدين فرزندان

3 بهبود مناسبات ميان فرزندان و والدين

4 بهبود مناسبات ميان فرزندان و فرزندان

بديهي است خانواده اي موفق به پياده کردن عدالت تربيتي در محيط زندگي مي شوند که از مديريت مطلوب 
و برنامه ريزي دقيقي برخوردار باشند.

3 »رضایت«

پرسشي که در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد اين است که اساساً چه نوع مناسباتي ميان اعضاي خانواده 
بايد برقرار باشد تا آنها احساس موفقّيت و شادکامي داشته باشند. يکي از پاسخ هايي که مي توان در اين زمينه ارائه 
داد، اين است که رفتار هر يک از آنان به گونه اي باشد که در ساير اعضای خانواده، احساس رضايت خاطر بيافريند.

چنين رضايت خاطري زماني در کانون خانواده تحقق پيدا مي کند که همة اعضاي خانواده چنين بينشي پيدا 
کنند که زندگي يعني حرکت و پويش به سوي آينده، آينده اي که خيلي زود از راه مي رسد و آدمي را غافلگير 
مي کند. لذا آنهايي که نمي خواهند فرصت هاي خود را از دست دهند در زمان حال، نيم نگاهي به آينده داشته 
و براي آن طرح و انديشه اي در ذهن داشته باشند. عالوه بر اين چنانچه هر يک از اعضاي خانواده به اين 
بينش برسند که هم زمان با رشد و پيشرفت خويش، در انديشة موفقيت سايرين نيز باشند، در اين صورت 
است که پيشرفت جمعي حاصل مي شود. به طور طبيعي زماني که در کانون خانواده، همة افراد در ارزيابي 
خود و ديگران، به نتايج خوبي دست يابند و ببينند که خودشان و ديگران از همة ظرفيت ها و قابليت هايشان 

به خوبي استفاده کرده اند، حّس بسيار خوبي خواهند داشت که مي توان آن را احساس رضايت خاطر ناميد.
در کالم الهي به اين موضوع اشاره شده است و از جمله مي فرمايد:

»]بندگان الهي، در مقام دعا و نيايش[ مي گويند: بارالها! از همسر و فرزندان مان، براي ما، روشنايي چشم عطا 
کن و ما را پيشواي پرهيزکاران قرار ده1. 

از تفسير اين آيه، پيام هايي قابل برداشت است که اجماالً عبارت اند از:
1 انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعّهد است و بايد براي عاقبت نيکوي آنها تالش و دعا کند.

2 در تربيت عالوه بر علم و تالش، بايد از خدا نيز کمک خواست.

3 فرزند صالح، نور چشم است.

4  در دست گرفتن مديريت جامعه، آرزوي عبادالرحمن است، زيرا عهده دارشدن امامت و رهبري متقين، ارزش 

است.

1. تفسير نور، ج 8  ، ص 286ـ287
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5  در دعا به حداقل اکتفا نکنيد، بلندهمت باشيد )خدايا ما را در رسيدن به کمال، رهبر متقين قرار ده، نه آنکه 

تنها از متقين باشيم.(
براين اساس مي توان چنين نتيجه گرفت که خانواده، اوالً به لحاظ نيل به سعادت به عنوان آرماني متعالي 
و هدفي واال در زندگي مشترک، الزم است که از مديريت مؤثر و مطلوبي برخوردار باشد. عالوه بر اين از 
لوازم زندگِي بانشاط و بالنده، وجود رفتاري توأم با عدالت است؛ عدالتي که در مناسبات همسران با يکديگر 
و نيز مناسبات والدين و فرزندان حاکم باشد و در کنار اين دو، دستيابي به رضايت به عنوان عاملي تأثيرگذار 
بر ارتباطات اعضاي خانواده، مورد توجه بايد قرار گيرد. اين سه عامل همچون اضالع مثلثي هستند که 

ضرورت مديريت خانواده را تبيين مي کند.

در توضيح طرحواره مي توان گفت در ميان ضرورت هاي مذکور، نقش آرمان و هدف عالي داشتن براي زندگي 
اهميتي بيش از ساير عوامل دارد، زيرا بي هدفي زوجين، زندگي مشترک را به سرگرداني، پوچي، روزمرگي و 
ابتذال مي کشاند و دست کم، وضعيتي مالل آور را موجب مي شود. ولي تالش براي نيل به سعادت، به عنوان 
آرمان واال، آنها را به تکاپو وا مي دارد تا خود را از زندگي روزمره و رويکردي سطحي به آن داشتن، رها سازند 

و به سوي زندگي برين رهسپار نمايند.
رضايت داشتن از زندگي، در بسياري از موارد، نتيجه و حاصل مديريت موفق در خانواده است، نه به عنوان يکي از 
عوامل، ولي در اين مبحث به لحاظ استناد قرآن کريم که همسر و فرزند خوب و باايمان را عاملي براي روشنايي 
چشم انسان مي داند و مسلماً زماني همسر و فرزند ماية روشني چشمان اند که با گفتار و رفتار خويش، رضايت 

آدمي را فراهم آورند، لذا در اينجا به عنوان يک ضرورت در مديريت زندگي در نظر گرفته مي شود.

طرحوارۀ 1ـ نسبت مدیریت خانواده و ضرورت هاي آن
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اولين گام در زندگي مشترک و در زمينة شناخت همسر، اين است که آنها وجوه مشترک خود را به درستي 
بشناسند. به اين معني که دقيقاً بدانند چه فصل مشترک هايي با هم دارند و در چه زمينه هايي با هم شباهت 
دارند. اين امر موجب مي شود تا احساس صميميت و تفاهم بهتر و بيشتري با يکديگر داشته باشند. تقويت و 
توسعة چنين مواردي، باعث مي شود تا از نظر روحي با هم مأنوس شوند و همين امر، تکيه گاهي براي آنان در 

برابر مشکالت و تهديدهايي است که هر خانوادة نوپا و جواني ممکن است با آنها مواجه شود.
با شريک زندگي اش در چه مواردي مشابهت دارد،  از همسران، زماني که پي مي برد  بديهي است هر يک 
احساس بهتري پيدا مي کند، زيرا باورش اين است که نوعي وحدت و هم گرايي ميان آنهاست که در صورت 
هر دو  مرد  و  زن  مثال  عنوان  به  شود،  تلقي  آنها  ميان  و صميمت  تفاهم  زمينة  مي تواند  مطلوب،  مديريت 
گرايش به معنويت و ارتباط با خدا دارند يا اينکه تمايل به مطالعه در هر دو وجود دارد و نيز در زمينة تحرک 
اجتماعي، عالقه مندند که با فاميل و بستگان ارتباط خوبي داشته باشند و در زمينة اقتصادي، ساده زيستي را 
بر تجمل پرستي ترجيح مي دهند. اين نوع مشابهت ها، فرصت ارزشمندي به زوج جوان مي بخشد تا زندگي را 

به پيش ببرند و رشد و ترقي مطلوبي داشته باشند. 

به لحاظ گستردگي ارتباطات در عصر حاضر و نيز به جهت اهميت روزافزون نقش خانواده در ايجاد توازن در 
عرصة ارتباطات، مي توان ادارة مطلوب خانواده را مديريتي چندوجهي تعريف کرد که مهم ترين آنها عبارت اند از:

به لحاظ اهميت مديريت معرفتي و تأثيرات آن بر خانوادة موفق و کارآمد، مطالب در دو بخش ارائه مي شود؛ 
مديريت معرفتي در رابطه با همسر و مديريت معرفتي در رابطه با فرزند و براي هر کدام اصول پيشنهادي نيز 

ارائه خواهد شد.
الف( مدیریت معرفتي ]نسبت به همسر[:

در مباحث خودسازي، اين واقعيت مطرح مي شود که خودشناسي، زمينه و مقدمه اي براي خودسازي است، 
با اين توضيح که فرد هر اندازه خود را بيشتر و بهتر بشناسد، توفيق بيشتري در رشد شخصيت خود خواهد 

داشت، لذا گام اول در اين راه، شناخت و معرفت است.
در زندگي مشترک نيز، دختر و پسري که تصميم مي گيرند هم سفر يکديگر باشند، براي رسيدن به مقصد، 
الزم است ابتدا همديگر را بشناسند و از دنياي روحي هم باخبر باشند. بخش مختصري از شناخت، در فرايند 
خواستگاري و تحقيق و نيز در دوران نامزدي حاصل مي شود، ولي بيشترين ميزان شناخت با شروع زندگي 
مشترک و پس از ازدواج حاصل مي شود. در تداوم زندگي، شناخت همسر به عنوان روندي مستمر و روبه رشد 

تلقي شده و با گذشت هر سال، چنين شناختي به مراتب کامل تر و عميق تر خواهد شد.
قباًل در پودمان دوم اين اثر دربارة ارتباط شناختي اعضاي خانواده با يکديگر مطالبي بيان شد، ولي در اين پودمان 
به آن دسته از مسائلي که شناخت آنها در روابط همسران با يکديگر بيشترين ضرورت را دارد، خواهيم پرداخت.

مدیریت چند وجهی

ـ   مدیریت معرفتی اول  

تشابه و تناسب ها
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الزم به يادآوري است که تناسب با تشابه تفاوت هايي دارد که نبايد از آنها ساده عبور کرد. در موارد زيادي 
ممکن است همسران جوان، تشابه چنداني در زمينه هاي خاصي نداشته باشند ولي نوعي تناسب در روحيات 
و حاالتشان با يکديگر داشته باشند. در تناسب، يکساني وجود ندارد ولي تمايل به هماهنگي مشاهده مي شود. 
به عنوان مثال اگر دختر و پسري که تمايل به ازدواج با هم دارند، از نظر سني چند سالي با هم فاصله داشته 
باشند به اين معني که پسر از دختر بزرگ تر باشد، در اين حالت تشابه سّني ندارند بلکه تناسب سني دارند و 
اين فاصلة چند ساله به پسر امکان مي دهد تا با تجربة بيشتر، بتواند زندگي را مديريت کند يا در موارد زيادي 
قد پسران از دختران اندکي بلندتر است. در اين حالت نيز همساني از نظر قد وجود ندارد وليکن همين اندازه 
فاصلة ميان قد آن دو، به آنها تناسب الزم را مي بخشد. لذا در برخي موارد اگر به جاي تشابه ميان زوجين، با 
موارد تناسب روبه رو شديم، اين امر جاي نگراني نبوده و نيست بلکه وجود همين تناسب ها نيز مي تواند به 
تفاهم منجر شود؛ نظير اينکه خانواده هاي دختر و پسر از جهت اقتصادي، در وضعيت يکساني قرار ندارند، اما 
خيلي هم با يکديگر فاصله ندارند و مي توان آنها را از نظر اقتصادي، با هم متناسب دانست و اين امر موجب 

بروز مشکلي در زندگي مشترک دختر و پسر نخواهد بود. 
در ادبيات فارسي، تناسب را در شعر نيز در نظر مي گيرند و به عنوان مثال ماه و خورشيد، و چشم و ابرو را 
در اشعار به کار مي برند که حکايت از وجود تناسب در آنهاست. مي توان انگشتان دست را مثال ديگري براي 
تناسب در نظر گرفت. انگشتان دست يکسان نيستند، ولي از تناسب با يکديگر برخوردارند و همين امر موجب 

مي شود که بتواند به راحتي در انجام کارها با يکديگر همکاري کنند.
بر اساس مطالب مذکور، اصول پيشنهادي زير را مي توان ارائه کرد:

اصول پيشنهادي
در زمينة نوع مواجهة همسران جوان با موارد تشابه و تناسب با يکديگر، اصول ذيل پيشنهاد مي شود:

1  شناخت مشابهت ها: در گام اول همسران جوان بايد موارد تشابه ميان يکديگر را بهتر و بيشتر بشناسند. 

زيرا آشنايي کامل تر با فصل مشترک هاي روحي و رواني، موجب احساس هم گرايي و وحدت بين همسران 
شده و موجب مي شود که الفت و انس بيشتري ميان آنها به وجود آيد.

2  گفت و گو دربارۀ مشابهت ها: در گام دوم گفت و گوي زوج هاي جوان دربارة مشابهت هايشان، آنها را از اين 

واقعيت آگاه مي کند که دنياي روحي شان تا چه اندازه به يکديگر نزديک است. در پاره اي اوقات ابراز اين 
فصل مشترک ها و يادآوري آنها، زمينه ساز اميدواري به آيندة زندگي است. زيرا فصل مشترک ها، سرمايه اي 

ارزشمند در زندگي امروز و فردا محسوب مي شود.
3  حفظ و نگهداري مشابهت ها: گام سوم در اين زمينه به حفظ و نگهداري مشترکات ميان زوجين مربوط 

مي شود. چنين به نظر مي رسد که باتوجه به نقش وجوه مشترک ميان همسران جوان و تأثير آن در روند 
زندگي موفق، الزم است که هر کدام در حفظ و نگهداري اين ويژگي ها بکوشند و اجازه ندهند اختالفات 

و برخوردهاي ناخواسته و گذرا، فضاي صميمي زندگيشان را تيره و تاريک نمايد.
4  توسعه و تقویت مشابهت ها: گام چهارم مربوط به توسعه و تقويت فصل مشترک هاي زوجين است، زيرا 

جست و جوي اين موارد و پرورش و گسترش آنها همچون پلي است که دو دنياي متفاوت را به هم نزديک 
و نزديک تر مي سازد.

5  اهميت دادن به تناسب ها: در زمينة تناسب شخصيتي ميان زوجين، توصيه مي شود که به اين موارد اهميت 

داده و به عنوان زمينه اي که مي تواند در قوام بخشيدن به زندگي مشترک تأثيرگذار باشد، تلقي شود. بديهي 
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است انتظاراتي که همسران جوان از موارد تناسب با هم دارند با انتظاراتي که از وجوه مشترک با هم دارند، 
فرق مي کند، لذا بايد هر کدام را در جايگاه و موقعيتي که دارند، با اهميت تلقي کرده و آنها را نديده نگرفت.

6  همکاري در زمينة تناسب ها: همان گونه که اعضاي يک سازمان يا نهاد اجتماعي، از حيث وضعيت پرسنلي و 

رتبه و جايگاه در موقعيت يکسان و مشابهي با يکديگر قرار ندارند، ولي داراي تناسب خاصي از حيث توانمندي 
با يکديگر هستند و نحوة حضور آنها در سلسله مراتب سازماني و در کنار هم قرارگرفتن و همکاري مؤثر است 
که مي تواند آن سازمان را به نهادي پويا، شاداب و با تحرک تبديل کند، خانواده هم سازمان زنده اي است که 
ارکان آن همسران اند و اگر در مواردي تشابه با يکديگر ندارند، ولي از تناسب شخصيتي برخوردارند، همين 

کافي است که در زندگي مشترک با همکاري و تشريک مساعي با هم، خانواده را مديريت کنند.
7  توزیع مسئوليت ها براساس تناسب ها: همسران در جهاتي از حيث ميزان خالقّيت و نوآوري ممکن است 

کاماًل شبيه هم نباشند و يا از لحاظ عاطفي، ميزان تاب آوري شان با هم متفاوت باشند، ولي در کنار هم 
قرارگرفتن آنان در خانواده به عنوان يک واحد اجتماعي، مي تواند فرصتي فراهم آورد که از همة ظرفيت ها 

به درستي استفاده شود. نکتة قابل توجه توزيع مسئوليت ها به قدر وسعت ها و توانمندي هاست.
چنانچه انتظارات همسران از يکديگر براساس ُوسع و توانايي تنظيم و تعريف شود، نه تنها جايي براي ِگله مندي 
و نارضايتي باقي نخواهد ماند، بلکه هر کس به قدر توانايي اش مسئوليت هايي را پذيرفته و از عهدة آنها برمي آيد 

و طرف مقابل هم بيش از اين چيزي را از وي مطالبه نمي کند تا زمينة نارضايتي در خانواده فراهم شود.

دومين ويژگي مورد شناخت همسران، تفاوت ها و تمايزهاست. در اين بخش برخالف تشابه ها و تناسب ها، 
مواردي مورد بررسي قرار مي گيرد که همسران را از يکديگر متمايز مي سازد و به عبارت ديگر نقطه هاي تفاوت 
آنهاست. به عنوان مثال مرد داراي خصوصيتي برون گرا و اجتماعي بوده و زن برخالف او، از روحيه اي درون گرا 
و منزوي برخوردار است و يا برعکس، مرد شخصيتي گوشه گير و منزوي و زن شخصيتي اجتماعي و برون گرا 
دارد. نمونة ديگر را مي توان از طبيعت مثال آورد، مرد از حيث عالقه به طبيعت فوق العاده گرايش به حضور 
در فضاي سبز داشته و دارد ولي زن، نقطة مقابل اوست و از طبيعت گريزان بوده و عالقة مفرطي به خريد و 

جمع آوري مجموعة ظروف چيني و بلور و قراردادن آنها در دکور منزل دارد.
حال مسئلة مهم اين است که با اين موارد اختالف و گاهي تضاد در روحيات زن و مرد چه بايد کرد؟ 

اصول پيشنهادي
در زمينة نوع مواجهة همسران جوان با موارد تفاوت و تمايز يکديگر اصول ذيل پيشنهاد مي شود:

1  پرهيز از تغييردادن شخصيت کلي همسر: زوجين با اطالع پيداکردن از اين موارد اختالف و تمايز، نبايد 

سال ها  حاصل  شخصيت  اين  زيرا  باشند،  همسرشان  شخصيت  وجوه  همة  تغييردادن  درصدد  بالفاصله 
زندگي و تربيت خانوادگي اوست و از طرف ديگر هر کسي به شخصيت خود وابسته است و به نحوي آن 
را دوست دارد. بلکه پاره اي از ويژگي هاي شخصيتي افراد قابل تغيير بوده و اين اندازه تغيير هم نيازمند 
برنامه و تدبير مناسب است، زيرا ويژگي هاي مذکور در طي ساليان گذشته، همچون اليه هاي محکمي در 
اعماق وجود آدمي شکل گرفته است و تغييردادن آنها چنانچه به مصلحت باشد، نياز به زمان زيادي دارد.
2  جلب اعتماد همسر: براي تغيير آن دسته از ويژگي هاي رفتاري و شخصيتي همسر که نامطلوب است، 

تفاوت ها و تمایزها
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ابتدا بايد اعتماد او را به خود جلب نمود، زيرا هر انساني با ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان، مي تواند برخي 
از رفتارهاي همسرش را تغيير دهد. 

رفتاري  و  تفاوت هاي شخصيتي  نبايد  از همسران  گام سوم، هر يک  در  بر ویژگي هاي مشترک:  3  تمرکز 

موجود را به عنوان سندي عليه يکديگر مطرح نمايند، بلکه بر ويژگي هاي مشترک و مشابهي که با يکديگر 
دارند، تمرکز داشته باشند و با طرح مشابهت ها و تناسب ها، چشم اندازي از اميدواري به زندگي مشترک و 

آينده ارائه دهند تا همسرشان را به زندگي دلگرم کنند.
را  نظرش  که  کند  درخواست  دوستانه  از همسرش  مي تواند  فرد  بعدي  گام  در  از دیدگاه همسر:  4  آگاهي 

در  و  شده  آگاه  او  ديدگاه  از  دقت  به  که  است  الزم  مرحله  اين  در  کند.  بيان  موجود  تفاوت هاي  دربارة 
ضمن صحبت هايش، به سخنان او کاماًل توجه کند. اين چنين رفتار دل پسندي که اصطالحاً به آن »  هنر 
خوب شنيدن« نيز مي گويند، ميزان اعتماد او را به همسر افزايش داده و زمينة الزم را براي تغيير مطلوب به 
وجود مي آورد. بايد توجه داشت که هر نوع رفتار تحقيرآميز با همسر، او را به شدت رنجيده خاطر مي کند و به 
مقاومت در برابر هر تغييري وامي دارد. احترام گذاشتن به شخصيت او در فراز و نشيب هاي زندگي يک ضرورت 

غيرقابل تغيير محسوب مي شود.
رفتار همسر مناسب  تغييراتي در  براي طرح  چنانچه زمينه  5  طرح تغيير به صورت پيشنهادي دوستانه: 

تشخيص داده شد، فرد مي تواند پيشنهاد خود را به صورت دوستانه، محترمانه مطرح کند که اگر او هم 
موافقت دارد، نظرش را ابراز کند و فقط يک مورد از ويژگي هاي مورد تغيير بيان شود، زيرا طرح بيش از 
يک مورد و در مواردي مطرح نمودن تعدادي از ايرادهاي اساسي وي، به اعتماد به نفس او لطمه وارد مي کند 

و آن نتيجه اي که موردنظر آدمي باشد، حاصل نمي شود.
6  رعایت انعطاف و پرسش: باوجود رعايت موارد مذکور، چنانچه همسر آمادگي الزم براي تغيير مناسب را 

نشان نداد، نبايد نااميد شد و بايد منتظر بود تا به مرور زمان و به تدريج به خواستة موردنظر دست يافت. 
در اين گونه موارد داشتن انعطاف و نرمش در زندگي مشترک، يک ضرورت است. در چنين صورتي، هم فرد 
خود را براي تغييرات ضروري و مناسب از جهت رفتاري آماده مي کند و هم به همسرش فرصت کافي براي 
کنارآمدن با تغييرات مطلوب مي دهد. نبايد فراموش کرد آنهايي به موفقيت دست مي يابند که شخصيت 
شکننده نداشته و از روحياتي انعطاف پذير برخوردار باشند. براي روشني و وضوح مطلب، توجه به داستان 

کوتاه ذيل، خالي از لطف نيست:
در حکايات کهن از سرزمين ژاپن آورده اند:

باريدن  اتاقش  پنجرة  از  و  نشسته  خود  گرم  اتاق  درون  حکيمي  زمستان،  سرد  و  برفي  روزهاي  از  يکي 
برف سنگيني را که چند روز پشت سرهم آمده بود، نظاره مي کرد. درختي در گوشة حياط قرار داشت که 
شاخه هايش پوشيده از برف بود و فشار زيادي را تحمل مي کرد، ناگهان حکيم ديد که شاخة کوچک و نرمي 
که زير برف هاي متراکم، احساس سنگيني مي کرد، اندکي خم شد و برف ها از روي آن به داخل باغچه ريخت 
و مجدداً به حالت اول خود بازگشت، ولي شاخة بزرگ تري که خشک بود، نتوانست بار سنگيني برف را تحمل 
کند، شکست و از درخت جدا شد. حکيم ژاپني با ديدن اين صحنه گفت: اگر بخواهي در زير مشکالت زندگي 
ُخرد نشوي بايد نرمش و انعطاف داشته باشي. در يک جمله مي توان چکيدة اين بخش از مديريت معرفتي را 

در يک عبارت کوتاه بيان کرد:
»  از زوجين نمي توان انتظار داشت که در همة ويژگي ها مانند هم باشند، آنها مکمل يکديگرند.«
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ب( مدیریت معرفتي]نسبت به فرزند[
آنچه در مطالب پيشين بيان شد، بخشي از مديريت معرفتي نسبت به همسر بود که در محورهاي مختلفي 
مورد بررسي قرار گرفت. اما در مورد فرزند به عنوان حاصل زندگي به خاطر جايگاهي که دارد، از جهت داشتن 
معرفت و شناخت نيز بايد مورد توجه جّدي والدين قرار گيرد. يکي از مباحثي که جا دارد به آن اهتمام جدي 

مبذول شود، راهنمايي فرزند در زمينة مسائل و موضوعاتي است که ذياًل به آن مي پردازيم:
انسان دربارة خويشتن و جهان کسب مي کند  تقویت بصيرت )خودآگاهي(: بصيرت1به آگاهي عميقي که 
گفته مي شود. اصطالحاً بصيرت را درک دل )قلب( نيز مي گويند2 و گاهي به عقل و زيرکي هم معني کرده اند3. 
در قرآن کريم به اين مطلب اشاره شده و مي فرمايد: »ادعوا الي اهلل علي بصيره انا و من التبعني4«؛ يعنی، بگو 

طريقه من و پيروانم همين است که خلق را به خدا با بينايي و بصيرت دعوت کنم.
در بخشي از بيانات امام علي  به بصيرت اشاره شده است و از جمله مي فرمايند: »اِنَّ معي لبصيرتي...5«  ؛ 
يعني، همانا، آگاهي و حقيقت بيني، با من همراه است، نه حق را از خود پوشيده داشته ام و نه بر من پوشيده 
بود. در بيان مذکور بصيرت به مفهوم آگاهي از حق و حقيقت آمده است. ايشان همچنين در بيان اينکه آدمي 

با داشتن بصيرت، قادر است در مواجهه با شبهات قاطعانه رفتار کند، مي فرمايند:
»به خدا سوگند من از پيشتازان لشکر اسالم بودم، تا آنجا که صفوف کفر و شرک، تارومار شد. هرگز ناتوان نشدم 

و نترسيدم. هم اکنون نيز همان راه را مي روم. پردة باطل را مي شکافم تا حق را از پهلوي آن بيرون آورم6.«
از مطلب فوق نيز مي توان چنين استنباط کرد که تشخيص دقيق حق از باطل، نيازمند بصيرت و حقيقت بيني است.

استاد مطهري در بيان آگاهي هاي انسان مي نويسد:
»  انسان هم »خودآگاه« است و هم »جهان آگاه« و دوست مي دارد از خود و از جهان آگاه تر گردد. تکامل و 
پيشرفت و سعادت او در گرو اين دو آگاهي است. يکي از وجوه تفاوت هاي علم و ايمان در اين است که علم وسيلة 
جهان آگاهي و ايمان سرماية  خودآگاهي است7.« ايشان در ادامه مي نويسد: »علم سعي دارد، انسان را همان گونه 
که به جهان آگاهي مي رساند به خودآگاهي نيز برساند، اما خودآگاهي هايي که علم مي دهد مرده و بي جان است، 
شوري در دل ها نمي افکند و نيروي خفتة انسان را بيدار نمي کند. برخالف خودآگاهي هايي که از ناحية دين و 

مذهب پيدا مي شود که با نيروی ايمان پي ريزي مي شود، سراسر وجود انسان را مشتعل مي سازد8. 
بر اين اساس از رسالت هاي مهم نهادهاي تربيتي، خانواده ها، مدارس و رسانه ها، ايجاد خودآگاهي و بصيرت و 
تقويت آن در کودکان، نوجوانان و جوانان است، تا براساس آن، نونهاالن و آينده سازان، قادر باشند در مواجهه 
و رويارويي با امواج شّک و ترديد راه خود را به درستي پيدا کنند و با پرهيز از انحراف به چپ و راست، راه 
مستقيم را که همان راه خدا و بندگي پروردگار است9 بپيمايند و اولين وظيفة خطير والدين نيز ايجاد و تقويت 
خودآگاهي فرزندان است. فرزندان، خود نيز بايد با مطالعة دقيق و مستمر و در زمينه هاي موردنياز به چنين 

1. Insight
2. قاموس قرآن، ج 1، ص  195

3. همان، ص  196
4. يوسف: 108

5 . نهج البالغه، خطبة  137، بند  2
6  . همان، خطبة  33، بند  4
7. انسان در قرآن، ص  67

8  . همان، ص 68
9.»و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم«؛ يعنی، »و مرا پرستش کنيد )امر مرا اطاعت کنيد( که اين راه مستقيم )سعادت ابدي( است« )يس: 61(
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1. انسان در قرآن، ص  67
2. همان، ص  73ـ 74

3. همان، ص  77 )رحم اله امره علم، من اين، فی اين و الی اين(
4. همان، ص 79
5  . همان، ص 80

6  . حديث ماندگاري، ص 253
7. فرهنگ و تهاجم فرهنگي در آيينة نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي، ص 214 و 215

بصيرتي دست يابند. کودکان و نوجوانان در زمينه هاي متعددي نيازمند داشتن بصيرت يا خودآگاهي هستند 
که متناسب با مراحل رشد و تحول آنها، شکل گرفته و مبناي جهت گيري آنها قرار مي گيرد.

انواع خودآگاهي: استاد مطهري در بيان انواع خودآگاهي ها مي نويسد:
»  چند نوع خودآگاهي داريم:

1ـ خودآگاهي فطري، 2ـ خودآگاهي فلسفي، 3ـ خودآگاهي جهاني، 4ـ خودآگاهي طبقاتي، 5ـ خودآگاهي 
انساني، 6ـ خودآگاهي عرفاني و 7ـ خودآگاهي پيامبرانه1.« 

در اينجا به طور خالصه به بيان برخي از آنها مي پردازيم:
1  خودآگاهي فطري: انسان بالّذات، خودآگاه است، يعني جوهر ذات انسان آگاهي است، اين چنين نيست که 

اّول »مِن« انسان تکوين مي يابد و در مرحلة بعد، انسان به اين »من« آگاهي مي يابد. پيدايش »من« انسان، 
عين پيدايش آگاهي به خود است. اين نوع آگاهي، از نوع علم حضوري انسان به خويشتن خويش است2. 
مطالعه در زمينة خودشناسي يا معرفت نفس، موجب خودآگاهي فطري مي شود و ظرفيت آدمي را براي 

کارهاي بزرگ و برجسته افزايش مي دهد و عالوه بر آن، خودشناسي، مقدمه اي براي خداشناسي است.
2  خودآگاهي جهاني: اين نوع خودآگاهي به آگاهي آدمي به خود در رابطه اش با جهان مربوط مي شود و 

پرسش هايي که فرد در اين زمينه برايش مطرح مي شود عبارت است از:
  از کجا آمده ام؟
  در کجا هستم؟
  به کجا مي روم؟

در اين خودآگاهي، انسان کشف مي کند که جزئي از يک »ُکل« است به نام جهان، مي داند که يک جزيرة 
مستقل نيست. سخن پرمغز امام علي ناظر به اين نوع از خودآگاهي است که مي فرمايد: »خداي رحمت 

کند آن که را که بداند از کجا آمده؟ در کجا است؟ و به کجا مي رود؟3 
3  خودآگاهي ملي: اين نوع خودآگاهي به آگاهي انسان به خود در رابطه اش با مردمي که با آنها پيوند قومي 

اين  به  ملي5  به شخصيت  ملي،  فرهنگ  به  آگاهي  يعني  ملي،  گفته مي شود4 خودآگاهي  دارد  نژادي  و 
خودآگاهي، »هويت ملي« نيز اطالق مي گردد.

است.  آن  باالي  اهميت  نشانگر  بارها،  و  بارها  مطلب  اين  بر  ايران  اسالمي  جمهوري  بنيان گذار  تأکيد 
امام   خمينی   مي گويند: »  من به صراحت اعالم مي کنم که جمهوري اسالمي ايران با تمام وجود براي 

احياي هويت اسالمي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذاري مي کند6.«
رهبر معظم انقالب اسالمي نيز بر بصيرت و بينش ملت تأکيد کرده و مي گويند: »اگر پايه هاي فرهنگي 
بخواهد مستحکم شود، شرط اصلي اين است که ايمان مردم به دين و مواريث فرهنگي خودشان روز به 
روز استحکام پيدا کند و تضعيف نشود. ما نمي خواهيم در يک جزيره زندگي کنيم، ما مي خواهيم مردم به 

مواريث و ثروت فرهنگي خود ببالند و احساس حقارت نکنند7.«
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1. همان، ص 216
2. همانجا

ـ  87 3. انسان در قرآن، ص 81  
ـ  88 4. همان، ص 87  

5  .  استاد مطهري معتقدند که سعدي، سخن رسول اکرم  را اقتباس کرده ولي تعميم نادرستي به آن بخشيده است و گفته است بني آدم 
اعضاي يک پيکرند و در توضيح مطلب مي گويند آنچه سعدي گفته ايده آلي است نه واقعيت. بلکه ايده آل هم نيست. چه جهتي دارد که 

موسي با فرعون هم پيکر باشد و ابوذر همدرد معاويه؟! )انسان در قرآن، ص 88(
6  . همان، ص 92 و 94

ايشان همچنين در خصوص کودکان و نوجوانان مي گويند: »االن هم در همة زمينه ها، اعم از زمينه هاي 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي بايد خودمان را تجهيز کنيم و اين تجهيز يکي از مهم ترين تدابيرش همين 

است که ما جوانان و نوجوانان و کودکان اين مرز و بوم را اسالمي بار آوريم1.« 
»امروز جوان ايراني، آگاه و بامعرفت و بصير و سياسي و اهل تحليل است و از همه باالتر باايمان است2.«

است.  انسان ها  همة  با  رابطه  در  خود  به  آگاهي  مفهوم  و  معنا  به  خودآگاهي  اين  انساني:  4  خودآگاهي 

به شمار مي روند  يک »واحد« حقيقي  انسان ها مجموعاً  است که  استوار  اصل  اين  بر  انساني  خودآگاهي 
و از يک وجدان مشترک انساني، ماورای وجدان طبقاتي، مذهبي، ملي و نژادي بهره مندند. ولي چنين 
خودآگاهي تنها ميان انسان هاِي به انسانيت رسيده که ارزش هاي انساني و در حقيقت ماهيت واقعي انساني 

در آنها به فعاليت رسيده و تحقق يافته است، رشد پيدا مي کند3. 
استاد مطهري در اين زمينه مي نويسد: »انسان هايي که ماهيت انساني يافته اند و انسان هايي که از نظر 
فطريات انساني رشد و بالندگي يافته اند، واقعاً اعضاي يک پيکرند و روح واحدي بر آنها حکم فرماست و 
چنين انسان هايي که همة ارزش هاي فطري در آنها روييده شده، همان انسان هاي »مؤمن «اند، زيرا ايمان 
در رأس فطريات و ارزش هاي اصيل انساني واقع است4.« و رسول اکرم  فرمودند: »مؤمنان اعضاي يک 

اندامند، هرگاه عضوي به درد آيد، با تب و بي خوابي، با او همدردي مي کنند5.«
5  خودآگاهي عرفاني )عارفانه(: خودآگاهي عرفاني، آگاهي به خود است در رابطه اش با ذات حق، اين رابطه 

از نظر اهل عرفان، از نوع رابطة دو موجود که در عرض يکديگر قرار گرفته اند، مثل رابطه انسان با افراد 
اجتماع نيست، بلکه از نوع رابطه فرع با اصل و مجاز با حقيقت است.

درد عارف با درد فيلسوف نيز يکي نيست، عارف و فيلسوف هر دو دردمند حقيقت اند، اما درد فيلسوف، 
درد دانستن و شناختن حقيقت است و درد عارف، درد رسيدن و يکي شدن است. عارف، خودآگاهي کامل 

را منحصراً در »خداآگاهي« مي داند6.

اصول پيشنهادي
در اين بخش همانند بخش قبلي، اصول مرتبط با مديريت معرفتي ارائه خواهد شد و به لحاظ اهميت خاصي 
که دارد و نقشي که نوجوانان و جوانان مي توانند در رسيدن به چنين معرفتي ايفا کنند به مطالبي از بزرگان 

نيز استناد خواهد شد.
1  در بُعد خودآگاهي فطري: نوجوانان و جواناني که در جهت شناخت خود، موقعيت سّني و جايگاهي که در 

جهان هستي دارند، تالش مي کنند، به معرفتي دست  يابند که نگاه آنها به خويشتن خود، زندگي و معنا و 
مفهوم آن تغيير مي کند. امام خميني   در اين زمينه مطالبي دارند که به چند مورد آنها اجماالً اشاره مي شود: 
  »  و تو اي فرزندم! از جواني خود استفاده کن و با ياد خدا و محبت به او و رجوع به فطرت اهلل زندگي 
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1. جوانان از ديدگاه امام خميني )ره(، ص 20
2. همان، ص 25

3. انسان در قرآن، ص 31
4. همان، ص 32

5  .  مالک اشتر يکي از فرماندهان و سرداران شجاع حضرت علی  است که نقش چشمگيري در جنگ صفين ايفا نمود. وقتي خبر شهادت 
مالک اشتر را شنيد فرمود: »مالک! چه مالکي؟ به خدا اگر کوه بود، کوهي که در سرفرازي يگانه بود و اگر سنگ بود، سنگي سخت و محکم 

بود که هيچ رونده اي به اوج قلة او نمي رسيد و هيچ پرنده اي برفراز آن پرواز نمي کرد.« )نهج البالغه، حکمت، 443(

کن و عمر را بگذران و اين ياد محبوب هيچ منافاتي با فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و خدمت به دين 
او و بندگان او ندارد1. 

  جوانان که به افق ملکوت نزديکترند براي رسيدن به آب زالل و سرچشمه نور و تهذيب قلب موفق ترند2. 
استاد مطهري نيز در اين مورد مي نويسد: »اسالم عنايت خاص دارد که انسان »خود« را بشناسد و جا 
و موقع خويشتن را در جهان آفرينش تشخيص دهد، اين همه تأکيد در قرآن در مورد انسان براي اين 
است که انسان خويشتن را آنچنان که هست بشناسد و مقام و موقع خود را در عالم وجود درک کند و 
هدف از اين شناختن و درک کردن اين است که خود را به مقام وااليي که شايسته آن است برساند3. 

  آن »خود« همان چيزي است که »روح  الهي« ناميده مي شود و با شناختن آن »خود« است که احساس 
شرافت و کرامت و تعالي مي کند و خويشتن را از تن دادن به پستي ها برتر مي شمارد. به قداست خويش 

پي مي برد، مقدسات اخالقي و اجتماعي برايش معني و ارزش پيدا مي کند4. 
2  در بُعد خودآگاهي جهاني: در اين زمينه به نوجوانان و جوانان پيشنهاد مي شود که با تکيه بر مباني فکري 

اسالم، شناخت خود را نسبت به آنچه در جهان مي گذرد، افزايش دهند و براساس بينش توحيدي درخصوص 
معادالت جهاني به ارزيابي و تحليل صحيحي دست يابند. يکي از نمونه ها و مصاديق چنين نگرشي که ديدي 
جهاني به انسان ارائه نموده و او را فراتر از مرزهاي دين، مورد توجه قرار مي دهد، ديدگاه امام علي  است 
که در بخشي از نامة خود به مالک اشتر مي نويسد: »  مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرارده و با همه، 
دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حيوان شکاري باشي که خوردن آنها را غنيمت بداني، زيرا مردم دو 

دسته اند، دسته اي برادر ديني تو، و دستة ديگر همانند تو در آفرينش اند. )همنوع تو هستند5(  .«
همان گونه که در اين عبارت مشاهده مي شود، حاکم و رهبر نبايد فقط به کساني که هم دين او هستند، 
توجه داشته باشد، بلکه آنهايي نيز که هم دين نيستند ولي همنوع اويند بايد موردتوجه قرار گيرند و حقوق 

آنها رعايت شود.
3  در بُعد خودآگاهي ملي: در اين زمينه به نوجوانان و جوانان توصيه مي شود در محورهاي زير، بصيرت و 

خودآگاهي خويش را افزايش دهند تا پيوند محکمي ميان خود و سرزميني که در آن زندگي مي کنند، 
برقرار شود:

  جامعيت اسالم، تعاليم اجتماعي اسالم، فرد و اجتماع در نگاه دين
  پيدايش انقالب اسالمي، انگيزه و عمل انقالب اسالمي، تمايز انقالب اسالمي و ساير انقالب ها

  پيدايش زمينه هاي استعماري غرب و شرق در ايران، استعمار کهن و نوين، استراتژي مبارزه با استعمار 
نقش  فرهنگي،  فرهنگي، هويت  ناتوي  فرهنگي،  تهاجم  و شرق زدگي،  فرهنگي، غرب زدگي    تهديدات 

مراکز علمي و آموزشي در تکوين هويت ملي
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  حضور زن در انقالب اسالمي، نظر اسالم دربارة نقش و شأن زن، حجاب و امنيت زن، زن رکن اساسي 
خانواده، الگوي زن مسلمان، استقالل زن ايراني و حضور در ميدان علم، سياست، تعليم و تربيت و قانونگذاري 
  دوران دفاع مقدس، انگيزة هجوم دشمن به کشور، حضور اقشار مختلف در عرصة دفاع، نقش زنان در 

دفاع مقدس 
  جايگاه اقتصاد در استقالل کشور، مواجهه در فرهنگ مصرف زدگي و ساده زيستي، فرهنگ سازي براي 

حمايت از کاالي ايراني
4  در بُعد خودآگاهي انساني: در اين زمينه به نوجوانان و جوانان پيشنهاد مي شود که در محورهاي ذيل، بر 

آگاهي خويش بيفزايند:
  پيدايش و ظهور فطريات انسان، گرايش هاي فطري و زمينه هاي پرورش آنها در خويشتن 

  تفاوت »انسان فطري« در اسالم و »انسان درون تهي« در مکاتب مادي و وجودگرا
  نقش »ايمان به خدا« در رويش جوانه هاي فطري انسان

  تأمل در موضوع »مسئوليت آدمي« نسبت به »همنوع خود«
  بررسي رابطة انسان با »محيط زيست«

  آثار همدلي و همدردي با انسان هاِي دردمند
5  در بُعد خودآگاهي عرفاني )عارفانه(: با توجه به محور اصلي خودآگاهي عرفاني که رابطة انسان با ذات 

بپردازند.  تفکر  و  تأمل  به  پيشنهاد مي شود در زمينه هاي ذيل،  نوجوانان و جوانان  به  اقدس حق است، 
به منظور پيداکردن چنين تفکري، فرازهايي از ديدگاه امام خميني   ارائه مي شود:

  من به شما )جوانان( مژده پيروزي مي دهم و خداي تبارک و تعالي به شما نظر دارد. 
  ]خطاب به جوانان[ اين توجه به خدا و هجرت از خود به خدا که بزرگ ترين هجرت هاست، هجرت از 

نفس به حق و از دنيا به عالم غيب، شما را تقويت کرد. 
  اين پيروزي معنوي و مادي مرهون اسالمي بودن انقالب و مردمي بودن و توجه مردم به اسالم و تحول 
روح عظيمي است که خداوند در اين ملت، معجزه آسا ايجاد فرمود که جوانان بسيار عزيز با يک جهش 
و شاعران عارف پيشه در  عارفان  آنچه  و  پيمودند  را  ره صدساله  و روحي، يک شبه  برق آساي معنوي 
ساليان دراز آرزوي آن را مي کردند اينان ناگهان به دست آوردند و عشق به لقاءاهلل را از حد شعار به 
عمل رسانده و آرزوي شهادت را با کردار در جبهه هاي دفاع از اسالم عزيز به ثبت رساندند و اين تحول 
عظيم معنوي با اين سرعت بي سابقه را جز به عنايت پروردگار مهربان و عاشق پرور نتوان توجيه کرد. 

  من اميدوارم که مملکت شما يک مملکت اسالمي شود. جوان هاي ما، يک جوان هاي معتقد به اسالم 
شوند و اگر اين ايماني که ما را پيش برد، باقي باشد، احدي ديگر نمي تواند به شما تعّدي کند و ان شاءاهلل 

نخواهد توانست.
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از عواملي که به زندگي خانوادگي، رونق و جذابيت مي بخشد، لزوماً رفاه و امکانات مادي نيست، همچنين 
داشتن تحصيالت باال و اخذ مدارک دانشگاهي نيز ضرورتاً، موجب خوشبختي و سعادت نمي شود، زيرا در 
مشاهده  آن  در  فروغي  و  نور  و  بوده  فاقد خوشبختي  زندگي  ولي  دارد  وجود  اينها  همة  موارد،  از  بسياري 
نمي شود. در حقيقت عاملي که به خانواده، روشني، گرمي و اميدواري مي بخشد، عواطف سالم و سازنده اي 

است که دل ها را به يکديگر پيوند مي دهد.
زوج جوان در پرتو مديريت عاطفي مطلوب، قادر هستند بر ضعف ها و کاستي هاي خود غلبه يابند و چالش هاي 
مهم زندگيشان را به لطف نيروي عواطف پايدار حل کنند. مديريت عاطفي به تعبير ساده اين است که همسران 
يکديگر را دوست داشته باشند و اين دوستي به خاطر موقعيت خاِص مالي، خانوادگي، شغلي، تحصيلي يا 
زيبايي طرف مقابل نباشد، بلکه او را به خاطر خودش دوست داشته باشند، زيرا اگر عالقه به همسر به جهت 
يکي از امتيازاتي باشد که در باال به آنها اشاره شد، با تغيير يا از ميان رفتن يکي از امتيازات ظاهري، چراغ 
محبت در خانواده خاموش مي شود و زندگي به سردي عاطفي منجر مي شود. ولي اگر هر يک از همسران، 
شريک زندگي را به خاطر خودش و ارزش هاي باطني او، نظير اخالق، ادب، متانت، صداقت، پشتکار، همدلي 

و همراهي اش دوست داشته باشد، اين نوع زندگي، در معرض تزلزل عاطفي قرار نمي گيرد.

اصول پيشنهادي 
در زمينة مديريت عاطفِي کارآمد و مطلوب در خانواده، اصول ذيل پيشنهاد مي شود:

1  داد  و  ستد عاطفي: در مديريت عاطفي بايد به اين واقعيت اذعان داشت که عاطفة آدمي، همچون سرمايه اي 

است که اگر به کار افتد و در جريان دادوستد قرار گيرد، رشد کرده و بيشتر مي شود و در صورت احتکار 
يا پنهان نمودن آن در جايي، عالوه بر اينکه در معرض خطر دستبرد ديگران قرار مي گيرد، از قدرت آن نيز 
کاسته مي شود. لذا زنان و مردان جواني که در زندگي مشترک، محبت خود را به صورت دادوستد عاطفي، 
و جذاب تر  را گرم تر  آنها  زندگي مشترک  و  افزوده شده  عواطف شان  و عمق  قدرت  بر  مبادله مي کنند، 
مي سازد و در غير اين صورت با پنهان کردن عواطف خود، به تدريج از توان و ظرفيِت احساسات و محبت 

خويش مي کاهند و خانواده از رهگذر چنين پيشامدي، در معرض تهديد واقع مي شود.
2  مهرورزي، الزمة مصونيت اخالقي: مهرورزي به انسان ها، به ويژه به همسر، هنر است و همه کس به اين امر 

آگاهي ندارد که در پرتو ابراز مهر و محبت، پايه هاي زندگي استحکام مي يابد. شايد برخي از زنان جوان که 
فاقد مهارت مهرورزي به همسرانشان هستند، به اين دليل باشد که آن را از مادرانشان نياموخته اند يا دچار 

خودشيفتگي باشند و به همين جهت، قادر نيستند به چيزي غير از خود توجه داشته باشند.
اين دليل در  به  باشد،  زنان جوان  از  تعدادشان بيش  نيز که ممکن است  احتماالً برخي مردان جوان  و 
مهرورزي به همسرانشان کوتاهي مي کنند که آن را با غرور مرد در تعارض مي بينند و تصور مي کنند در 
اثر مهرورزيدن به زنانشان، از جالل و شکوهشان مي کاهد يا مي پندارند که زنان از اين امر سوءاستفاده 
مي کنند. واقعيت امر چيز ديگري است، زنان با ابراز عاطفه به همسرانشان، بر قدر و قيمت خود مي افزايند 
و در قلب آنان جايگاه خوبي پيدا مي کنند و مردان نيز با مهرورزي به زنانشان، آنها را در عزم و اراده زندگي، 

مصمم تر و نيرومندتر نموده و از خطر آسيب ها و تهديدهاي اخالقي حفظ مي کنند.

دومـ  مدیریت عاطفی
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3  حمایت و پشتيباني: زندگي مشترک در روند طبيعي خود با فراز و نشيب هايي روبه رو مي شود که گذر از 

آنها نياز به حمايت طرفين از يکديگر داشته و دارد. همسراني که با درک موقعيت، به ياري شريک زندگيشان 
شتافته و از او در برابر مشکالتش حمايت مي کنند، آزمون لياقت خود را با سربلندي مي گذرانند.

بديهي است انسان ها در مواجهه با تنگناهاي زندگي، به تنهايي قادر بر غلبه بر آنها نيستند و از اينکه همسر خود 
را همراه خويش مي بينند، احساس دلگرمي نموده و با جرأت ورزي به مصاف مشکالت بزرگ تر خواهند رفت.

4  همدلي و همدردي: مواجهه با مشکالت پيش رو براي زوجين، هميشه با موفقيت همراه نيست و در مواردي 

حمايت و پشتيباني يکي از همسران از ديگري، ممکن است بي نتيجه باشد. بايد در نظر داشت آنچه در 
نهايت در ذهن و خاطر همه مي ماند، شکست نيست بلکه حمايت و پشتيباني شريک زندگي اش است. با 
اين حال يادآوري اين نکته ضروري است که همدلي و همدردي به عنوان شيوة مؤثر در اين گونه موارد، قادر 
است، از تلخي شکست و ناکامي بکاهد و احساس خوبي به آدمي بخشد که کسي در کنار اوست و مي تواند 
به او تسلّي خاطر دهد. همدلي و همدردي، از سنگيني بار مشکالت مي کاهد و توان آدمي را براي مبارزه 
با همسر، داراي يک پيام است، پيامي که مضمونش چنين  افزايش مي دهد. همدلي و همدردي  مجدد 

است: در دنيايي که مسائل و مشکالت هرازگاهي سر برمي آورند، تو تنها نيستي و من در کنارت هستم.
است.  عاطفي  مديريت  در  مؤثر  راهکارهاي  از  يکي  اطرافيان،  و  خانواده  در  نشاط آفريني  5  نشاط آفریني: 

روان شناسان معتقدند که »عواطف ُمسري است« به اين معنا که شما هر نوع احساس و عاطفه اي داشته 
باشيد آن را به اطرافيانتان تّسري مي بخشيد، چنانچه احساس شادی و بانشاطي داشته باشيد، خانواده تان 

را مسرور مي کنيد و در صورتي که احساس غم و اندوه در شما باشد، آنها را اندوهگين خواهيد ساخت.
اينک به بيان برخي از کالم و سيرة بزرگان دين به عنوان شواهدي در اين زمينه مي پردازيم:

دربارة پيامبر اکرم  آورده اند که از انسان هاي خشن و بي عاطفه رنج مي کشيد و مي فرمود: »کسي که 
به مردم رحم نکند، خداوند به او رحم نخواهد کرد. به آنچه از مردمان و جانوران در روي زمين است، رحم 

کنيد، تا آنکه در آسمان است به شما رحم آورد.«
، يکي از يارانش را غمگين مي ديد، با شوخي کردن،  از امام علي  نقل شده که فرمودند: » هرگاه رسول خدا 

دل او را شاد مي کرد و مي فرمود: خداوند کسي را که با ترشرويي با برادرانش ديدار کند، دشمن مي دارد. 
و نيز پيامبر اکرم فرموده اند:

» هر که غمي از غم هاي دنيا را از مؤمني بردارد، خدا غمي از غم هاي روز قيامت را از او برمي دارد و هر که 
بر تنگدستي آسان گيرد، خدا در دنيا و آخرت بر او آسان گيرد و هر که رازپوش مسلماني شود، خدا در 

دنيا و آخرت رازپوش وي شود.«
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خانواده به عنوان سنگ بناي اولية اجتماع، کانوني گرم و صميمي است که قادر است فرزندان را براي ورود به 
جامعه، تربيت کند. شکل گيري ارتباط هاي متقابل ميان فرزندان و هدايت آنها توسط والدين، زمينة تکوين 
ارتباط هاي اجتماعي را مهيا مي کند تا فرزندان امروز و جوانان فردا، بتوانند با يکديگر همزيستي مسالمت آميزي 
را تجربه کنند. لذا خانواده را مي توان دريچه اي به اجتماع فردا تلقي کرد. عملکرد خوب و موفق والدين، دريچه اي 
روشن به جامعه اي است که فرزندان با احساس خوب به آن وارد مي شوند و در مقابل، عملکرد نامطلوب و ناموفق 

والدين، روزنه اي تاريک و مه آلود به دنيايي است که فرزندان با احساس نگراني به آن گام مي نهند.

اصول پيشنهادي
در خصوص مديريت اجتماعي خانواده، اصول ذيل به والدين پيشنهاد مي شود:

واقعيت امر اين است که انسان، مدني الطبع بوده و از لحاظ فطري گرايش به حضور در جمع و ارتباط با اجتماع 
دارد و چنانچه سازوکارهاي تربيتي خانواده در راستاي گرايش فطري به اجتماع مديريت شود، فرزندان را در 
تعامل اجتماعي ياري و توانايي مي بخشد. به عنوان نمونه رابطة حسنه با نزديکان و بستگان برقرارکردن و حفظ 
ارتباط هاي فاميلي در چارچوب ارزش هاي ديني، همچون پل مستحکمي است که فرزندان را به دنيايي وارد 
مي کند که به سهولت و صحت بتوانند جايگاه واقعي خويش را در آن پيدا کنند و از برقراري تعامل اجتماعي 

هراسي به خود راه نداده و مسير زندگي خويش را به روشني دنبال نمايند.
در نقطة مقابل، ناتواني و تزلزل والدين در ارتباط هاي درون فاميل، عالوه بر اينکه فرزندان را در درستي و 
اصالت تعامل با ديگران دچار ترديد مي کند، آنها را از داشتن تجربيات زندگي اجتماعي نيز محروم مي سازد. 
اين مطلب مؤيّد آن است که والدين در برقراري مناسبات انساني با ديگران، تنها به خواست و ارادة خود تکيه 

نکنند و مصالح امروز و فرداي فرزندان خود را نيز در نظر داشته باشند.
1  ایجاد نگرش مثبت اجتماعي: رفتار و عملکرد آدمي، تابع نگرش و بينش او در مواجهه با آن زمينه است. حضور 

افراد پرتحرکي که در دنياي ارتباطات، پايبند اصول اخالقي نيز هستند، بيانگر اين است که آنها با نگاهي مثبت 
و سازنده با جامعه مواجه مي شوند و براساس همين ديدگاه، قادرند تعامل سازنده اي با ديگران داشته باشند.

در مقابل، داشتن نگرش منفي به جامعه، تبعات و پيامدهايي دارد که مهم ترين آن رفتار جامعه گريز افراد 
است. منشأ چنين نگرش منفي به جامعه، چندان روشن و شناخته  شده نيست، ولي از موارد غيرقابل انکار، نگاه 
منفي والدين به عرصه هاي اجتماعي و تسّري چنين ديدگاهي به فرزندان است و نتيجة آن تربيت نسلي است 

که پيوندهاي اجتماعي اش، محکم و استوار نبوده و به تبع آن، تجربيات کافي نيز براي شروع زندگي ندارد.
نکتة قابل ذکر آنکه در همة شرايط نمي توان با خوشبيني به جامعه، زندگي را مديريت کرد، بلکه بستگي 
به شرايط و اوضاع و احوال اجتماع دارد. اين مطلب را حضرت علي  در کالمي گهربار چنين فرموده اند: 
»هرگاه نيکوکاري بر روزگار و مردم آن غالب  آيد، اگر کسي به ديگري گماني بد برد، در حالي که از او عمل 
زشتي آشکار نشده، ستمکار است و اگر بدي بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسي به ديگري خوش گمان 

باشد، خود را فريب داده است1«.
2  ترغيب به ارتباط مؤثر: از ويژگي هاي تربيت اجتماعي، ايجاد انگيزه در کودکان و نوجوانان براي داشتن 

سومـ  مدیریت اجتماعی

1. نهج البالغه، حکمت   114
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پودمان 5    انسان و مدیریت خانواده

1. منظور برادر ديني و دوست است.
2. نهج البالغه، نامة 31، بند  98ـ  99

3. همان، بند  110
4. همان، بند  104

ـ  56 5  . همان، بند  54  
6  . الحديث )روايات تربيتي(، ج 2، ص  272

ارتباط آگاهانه، مؤثر و سالم با ديگران است. والدين پيش از مربيان و معلمان، در اين زمينه ايفاگر نقش 
اجتماعي شدن  فرايند  در  تعيين کننده اي  و کردار خود، مي توانند سهم  با گفتار  زيرا  سازنده اي هستند، 

فرزندان داشته باشند.
در بخشي از کالم امام علي  به اين موضوع تأکيد شده است. حضرت مي فرمايند:

»چون برادرت1 از تو جدا گردد، تو پيوند دوستي را برقرار کن، اگر روي برگرداند تو مهرباني کن و چون بخل 
ورزد تو بخشنده باش، هنگامي که دوري مي گزيند، تو نزديک شو، و چون سخت مي گيرد، تو آسان گير، و به 
هنگام گناهش، عذر او بپذير، چنان که گويا بندة او مي باشي، و او صاحب نعمت تو مي باشد. با آن کس که با 
تو درشتي کرده، نرم باش که اميد است به زودي در برابر تو نرم شود؛ با دشمن خود، با بخشش رفتار کن2«

3  تبيين شاخص هاي ارتباط اجتماعي: يکي از وظايف والدين در تربيت اجتماعي، تبيين دقيق معيارها و 

ضوابط دوست يابي و برقراري ارتباط اجتماعي براي فرزندان است.
به لحاظ اهميت اين بخش، فرازهايي از نامة امام علي خطاب به فرزندشان امام مجتبي  ذياًل نقل 

مي شود:
 »دوست آن است که در نهان آيين دوستي را رعايت کند3.«

 »به کسي که به تو عالقه اي ندارد، دل مبند4.«
  »اي پسرم! نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه که براي خود دوست داري، 
براي ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را که براي خود نمي پسندي براي ديگران مپسند؛ ستم روا مدار، 
آن گونه که دوست نداري به تو ستم شود، نيکوکار باش، آن گونه که دوست داري به تو نيکي کنند و 
آنچه را که براي ديگران زشت مي داري، براي خود نيز زشت بشمار و چيزي را براي مردم رضايت بده 

که براي خود مي پسندي5.«
4  نيل به عزت اجتماعي: يکي از اهداف تربيت اجتماعي که از اهميت ويژه اي برخوردار است، دستيابي به 

منزلت و عزت در جامعه است. منظور از اين هدف، تدبير زندگي به گونه اي است که آدمي در مناسبات 
با  البته واضح است که  باشد.  آنان داشته  از  با ديگران، حتي المقدور کمترين ميزان خواهش و تقاضا را 
پيچيدگي روزافزون زندگي و گسترده شدن ارتباطات اجتماعي، نياز مردم به يکديگر بيشتر مي شود و اين 
واقعيتي است که نمي توان آن را انکار کرد، بلکه شايسته است انسان در تنظيم روابط اجتماعي، مبنا و 
اساس را بر کاهش درخواست از ديگران پي ريزي کند تا عزت نفس اش حفظ شود و در صورت نياز به مردم، 

از کساني درخواست کند که داراي عزت نفس باشند.
در آموزه هاي ديني بر اهميت عّزت  نفس و راه هاي دستيابي به آن تأکيد شده است که ذياًل به مواردي 

اشاره مي شود:
  پيامبر گرامي اسالم  فرمودند: »عّزت مردم با ايمان در بي نيازي از مردم است و آزادي و شرافت در 

پرتو قناعت به دست مي آيد6.«
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  امام علي  به فرزند خود امام مجتبي  فرمود:
»نفس خود را از هر پستي بازدار، هر چند تو را به اهدافت رساند، زيرا نمي تواني به اندازة آبرويي که از 

دست مي دهي، بهايي به دست آوري. بردة ديگري مباش که خدا تو را آزاد آفريده است1.«
  آن حضرت در ادامة نامه مي نويسند:

» نگهداري آنچه که در دلت داري پيش من بهتر است از آنکه چيزي از ديگران بخواهي و تلخي نااميدي 
بهتر از درخواست کردن از مردم است2.«

1. نهج البالغه، نامة  31، بند  86  ـ87
2. همان، بند  90ـ 91

، ص 189 3. گفتار دلنشين چهارده معصوم

از مديريت به لحاظ  از مهم ترين زمينه هاي تدبير زندگي، داشتن مديريت اقتصادي خانواده است. اين جنبه 
متغّيربودن برخي مؤلفه هاي اقتصادي و نيز زمينه قرارگرفتن براي اشتغال جوانان، داراي اهميت ويژه اي است. 
سازوکارهاي اقتصادي از دو منظر قابل بررسي است؛ ابتدا يافتن راه هايي براي داشتن درآمد قابل قبول و ايجاد 
تعادل ميان درآمد ها و هزينه هاست تا در ساية آن، خانواده به نحو آبرومندانه اي اداره شود؛ دوم شيوه هاي آموزش 
به فرزندان در زمينة مربوط به تحصيل درآمد و رسيدن به استقالل اقتصادي است که از مهم ترين مؤلفه ها در 

اقتصاد خانواده است و بايد مورد توجه قرار گيرد. به بيان پاره اي از آنها ذيل اصول پيشنهادي مي پردازيم.

اصول پيشنهادي
1  برنامه ریزي صحيح زندگي: در سبک زندگي مطلوب، مديريت زمان، نقش تعيين کننده اي دارد. داشتن 

برنامة مشخص و دقيق و استفاده از فرصت ها به خانواده امکان مي دهد تا به خواسته هاي معتدل و منطقي 
دست يابد و ابعاد گوناگون زندگي را مورد توجه قرار دهد.

در آموزه هاي ديني به اهميت برنامه ريزي در زندگي اشارات متعددي شده که از جملة آنها مطلب ذيل است:
امام موسي  بن جعفر  فرمودند: بکوشيد که وقت خود را به چهار بخش تقسيم کنيد:

1ـ بخشي براي مناجات با خدا، 2ـ بخشي براي تأمين معاش زندگي، 3ـ بخشي براي معاشرت با برادران و 
افراد معتمدي که عيوب شما را به شما معرفي کنند، و قلباً به شما اخالص ورزند و 4ـ بخشي براي تفريح 
سالم و کاميابي هاي مشروع که با اين بخش ]اخير[، براي سه بخش ديگر نيرو مي گيريد.»و همين تفريح 

سالم، موجب ذخيره و شکوفايي و تجديد حيات خواهد گرديد3.«
از نکات قابل توجه در بيان امام علي تأکيد بر امر معاش و تأمين هزينة زندگي است که پس از بخش معنويات 
و ارتباط با خدا، قرار گرفته و هيچ خانواده اي از آن بي نياز نيست. نکتة ديگر تأکيد بر امر مصاحبت و معاشرت 
با افراد بزرگوار و داراي اخالق پسنديده است که بر شخصيت آدمي اثر گذارند و آخرين نکته، اهميت دادن به 

بخش تفريحات سالم است که در صورت پرداختن به آن، بر ساير بخش هاي زندگي نيز نقش آفريني مي کند.
2  تکاپو براي روزي حالل: خانواده هايي که در تالش مستمر براي کسب درآمد بوده و انگيزة آنان به دست 

آوردن روزي حالل است، عالوه بر جلب رضاي الهي و آبرومندي و سربلندي در دنيا، آثار درآمد حالل و 
پاکيزه را در زندگي خود مي يابند و زندگي توأم با آرامش و امنّيت را سپري مي کنند.

چهارمـ  مدیریت اقتصادی
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پودمان 5    انسان و مدیریت خانواده

1. الحديث )روايات تربيتي(، ج 2، ص 250
2. همان

3. نهج البالغه، نامة 31، بند 106ـ 108
4. اعراف: 96

5  . الحديث )روايات تربيتي(، ج 2، ص 81
6 . همان، ص 80

در تعاليم ديني بر کسب روزي حالل تأکيد فراوان شده است و از جمله به دو مورد ذيل استناد مي شود:
مورد اول: امام باقر  از رسول اکرم  روايت کرده است که فرمودند: » عبادت هفتاد جزء است و از 

همه بهتر کسب روزي حالل است1.«
مورد دوم: موسي  بن  بکر از امام موسي  بن جعفر  روايت کرده است که فرمودند: »کسي که از پي روزي 
حالل برود تا خود و خانواده خود را بهره مند سازد، اجر او در پيشگاه الهي مانند اجر سربازي است که در 

راه خدا جهاد مي کند2.« 
3  اعتقادداشتن به روزي الهي: انسان به گونه اي است که اگر باور داشته باشد که فقط خودش در کسب روزي 

نقش دارد، چنين اعتقادي ممکن است در مواردي موجب نااميدي شود، زيرا اگر دستش از همه جا کوتاه 
شود و نتواند درآمد الزم براي خود و خانواده را تأمين کند، به زودي به يأس و نااميدي گرفتار مي شود وليکن 
اعتقاد به اين مطلب که دو منشأ و منبع براي روزي وجود دارد، در اين صورت اميدش را از دست نخواهد داد.

مي فرمايند:  در اين زمينه به کالم امام علي  ذياًل استناد مي شود. حضرت در بخشي از نامه به امام مجتبي
»پسرم، بدان که روزي دو قسم است؛ يکي آنکه تو آن را مي جويي و ديگري آنکه او تو را مي جويد، و اگر تو 
به سوي آن نروي، خود به سوي تو خواهد آمد؛ چه زشت است فروتني به هنگام نياز، و ستمکاري به هنگام 
بي نيازي، همانا سهم تو از دنيا آن اندازه خواهد بود که با آن سراي آخرت را اصالح کني. اگر براي چيزي که 

از دست دادي ناراحت مي شوي، پس براي هر چيز که به دست تو نرسيده نيز نگران باش3.« 
الزم به ذکر است که منظور از اين کالم امام  تالش نکردن در راه کسب روزي نيست، بلکه اين مطلب 
به نوعي مکمل تالش انسان است و از طرف ديگر به تقويت رابطة عبد و معبود نيز مي انجامد، زيرا باور 
حقيقي آدمي به اينکه روزي دهنده خداوند متعال است، موجب مي شود که در همة مراحل زندگي، رضاي 

او را در نظر گرفته و برخالف اوامر الهي کاري انجام ندهد.
4  راه هاي افزایش روزي: از نام هاي خداوند متعال رزاق است، يعني روزي رسان و او رساندن روزي موجودات 

را بر خود مقرر فرموده است و ليکن قواعد و مقرراتي را نيز براي گشايش و بسط روزي بندگان بيان فرموده 
که از جمله در قرآن کريم به آنها اشاره شده است، نظير آية زير:

» اگر مردم شهرها و آبادي ها ايمان آورده و تقوا پيشه مي کردند، ما درهاي برکات را از آسمان و زمين بر 
آنها مي گشوديم4.«

امام حسن عسگري  فرمودند: »اگرچه خداوند در نظام حکيمانة آفرينش، ارزاق مردم را تضمين فرموده 
است، ولي مبادا انديشة ضمانت خداونِد رازق مغرورتان سازد و شما را از انجام فريضه کار و تالش بازدارد5  «.

اين مطالب بيانگر واقعيتي مهم و قابل توجه است که روزِي انسان ها، تابع اعمال و کردار آنان است. در برخي 
احاديث نيز به عوامل جلب روزي و سلب روزي اشاره شده که به دو مورد آنها از قول حضرت امام صادق 

ذياًل استناد مي شود:
مورد اول: »ُحسن اخالق، ماية افزايش روزي است6« 
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مورد دوم: »گناه، مردم را از رزق )روزي( محروم مي کند1«.
5  نيل به استقالل اقتصادي: از آموزش هاي مفيد و ضروري والدين به فرزندان، شيوة دستيابي به استقالل 

اقتصادي است. منظور از استقالل اقتصادي، کاستن وابستگي و اتکاء مالي به ديگران و متکي به خود و 
تالش هاي جدي براي تأمين نيازهاي مادي است.

در اين راستا آشناساختن فرزندان با دو مفهوم »ميانه روي در مصرف« و »قناعت« مي تواند نقش مهمي ايفا 
کند، منوط به آنکه والدين، خود عامل به آنها باشند. ميانه روي در مصرف، شيوه اي معقول در زندگي است 
که در نقطة مقابل مصرف گرايي، تجمل گرايي و رفاه طلبي قرار مي گيرد. زيرا اعتدال در مصرف، موجب 
مي شود که تعادل دخل و خرج برقرار شود. عالوه بر آن »قناعت« به عنوان شيوه اي اقتصادي که متکي به 
باورهاي ديني است، موجب مي شود که آدمي، آرزوهايي در سر نپروراند که در صورت برآورده نشدن آنها، 
احساس ناکامي و ُخسران نمايد. آموزه هاي ديني اسالم، سرشار از حکمت ها و بيانات معصومين  در باب 

قناعت است که ذياًل به برخي از آنها اشاره مي شود:
امام علي فرمودند: »آن کس که ميانه روي کند، تهيدست نخواهد شد2«.

 »قناعت، ثروتي است پايان ناپذير3«.
 »هر مقدار که قناعت کني، کافي است4«.

يکي از وجوه قناعت، توجه به رابطة آن با حيات طّيبه )زندگي پاک( است. زيرا در انديشة ديني، دستيابي 
به زندگي پاک، يک آرمان و هدِف متعالي است. در بيانات حضرت علي به اين نسبت اشاره شده است. 
ايشان مي فرمايند: »آدمي را قناعت براي دولتمندي و خوش خلقي براي فراواني نعمت ها کافي است«. از 
..حياه طّيبه5« چيست؟ فرمودند: »آن زندگي با قناعت است6   «. از بيان  امام سؤال شد تفسير آية »فلنحيينَّه 
مذکور استفاده مي شود که تأثير قناعت در کانون خانواده و نيز محيط جامعه تا جايي است که آدمي را به 
منزلت زندگي پاک نائل مي گرداند و بديهي است برخورداري از زندگي پاک، به اين معناست که حزن و 

اندوهي در ميان نباشد و آرامش و امنيت بر فضاي خانواده حاکم شود.
والدين مي توانند با آموزش شيوه هاي قناعت و صرفه جويي به فرزندان و نيز رعايت ساده زيستي و پرهيز 
از تجمالت و تشريفات، آنها را براي زندگي پاک آماده نمايند و اهتمام خانواده ها در سطح کلي، زمينه ساز 
جامعه اي خواهد بود که با کم کردن مصرف و پرهيز از لوکس گرايي، استقالل اقتصادي کشور را تأمين نمايند.

در همين راستا، توجه به يک نکته حائز اهميت است. والدين مي توانند نيازهاي واقعي فرزندان را در نظر 
گرفته و آنها را در حد ُوسع و توان خود تأمين کنند ولي از پذيرفتن نيازهاي تفّنني و غيرضروري فرزندان 
خودداري نمايند و اساساً زماني براي فرزندان، اقدام به خريد نمايند که آنها احتياج جدي داشته باشند، 
در  و سهولت  به راحتي  يا  ندارند  آن  به  نياز جدي  را که هنوز  فرزندان چيزي  اين صورت،  غير  در  چون 

اختيارشان قرار گيرد، قدر نمي شناسند و درحفظ و نگهداري آن هم نمي کوشند.

1. همانجا
2. نهج البالغه، حکمت، 140

3. همان، حکمت 57
4. همان، حکمت 395

5  . سورة نحل، 97
6  . نهج البالغه، حکمت 229
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6  حمایت از توليد ملي: يکي از مؤلفه هاي مديريت اقتصادي خانواده، تالش در راستاي حمايت از توليد ملي 

است. بديهي است هر کشوري که در دنياي متالطم و ناپايدار امروز، بخواهد روي پاي خود بايستد، ناگزير 
خواهد بود که وابستگي سياسي، اقتصادي، علمي، فناوري و اطالعاتي اش را به ساير جوامع کم کرده يا قطع 
کند تا در صورت تهديد يا تهاجم قدرت هاي بيگانه، از نظر اقتصادي نيز خودکفا باشد و در مقابل محاصرة 

اقتصادي و تحريم هاي مربوطه، دوام آورد.
خانواده ها براي حمايت از توليد ملي، دو راهکار اساسي پيش رو دارند؛ ابتدا اينکه براي خريد کاالي ايراني، 
عزِم جدي داشته باشند و در صورت باالتربودن کيفيت کاالي خارجي، مصمم به حمايت از توليد ملي 
باشند تا به تدريج در ساية مديريِت مطلوِب دست اندرکاران، کاالي ايراني باکيفيت جايگزين کاالي خارجي 
شود و عالوه بر رونق کسب و کار و اشتغال جوانان ايراني، از خروج ارز به خارج کشور براي خريد کاالي 
خارجي جلوگيري شود و وضعيت اقتصادي باثباتي در داخل کشور ايجاد شود. اقدام دوم خانواده ها در اين 
راستا، آموزش به فرزندان براي حمايت از کاالي ايراني است، حمايت از کاالي ايراني از طرف مقام معظم 
رهبري، يک وظيفة ملي و همگاني است که کودکان و نوجوانان و جوانان با اين رسالت مهم ملي آشنا شده 

و در زمان مقتضي بدان پايبند باشند.
زمينه هاي  در  کيفيت  اعتالي  ايجاد  براي خالقيت،  نيز  داخلي  صنعتگران  و  توليد کنندگان  تالش  البته 

مختلف و جديّت براي رقابت با کاالي مشابه خارجي نيز، بايد مّدنظر قرار گيرد.

از وجوه اثرگذار خانواده در فرزندان، مديريت اخالقي و تربيتي است که در مقايسه با تأثير ساير نهادها و مراکز 
فرهنگي و آموزشي، جايگاه ويژه و متمايزي را داراست. زوجين جوان نسبت به يکديگر مي توانند تأثيرات 
متقابل اخالقي و تربيتي داشته باشند و با تولد فرزند در محيط خانواده، نسبت به او نقش تربيتي خود را ايفا 

نمايند. براي تحقق اين نوع مديريت، اصول ذيل پيشنهاد مي شود:

اصول پيشنهادي
1  توجه به نقش تربيتي ازدواج: باتوجه به فرايند ازدواج و شکل گرفتن نوع جديدي از روابط دختر و پسر 

در کانون خانواده، هر کدام از زوجين به دوران تازه اي از تکامل شخصيت گام مي نهند. احساس مسئوليت 
هر يک در قبال ديگري و نيز در برابر زندگي نويني که آغاز کرده اند، از آنها منش و شخصيت جديدي 
مي آفريند که با قبل از ازدواج کاماًل متفاوت است، زيرا با به وجود آمدن حس مسئوليت به عنوان زن يا 
شوهر، هر کدام ناگزيرند با پختگي روحي و قوام فکري بيشتري با مسائل روبه رو شوند و به مرور زمان 

تجربيات تازه اي از زندگي بياموزند که همچون کوله باري از آگاهي و تدبير، پشتوانة بنياد خانواده باشد.
براي اينکه ازدواج از حيث تربيتي، همسران جوان را به رشد و بالندگي برساند، ضروري است که هر يک 
از دختر و پسر، چند گام از همسر خود در زمينة اخالقي و تربيتي جلوتر باشند تا در صورت نياز، شريک 
زندگيش را به پيشرفت و تعالي فراخواند و چنانچه در مواردي همسر به روزمرگي و يکنواختي روي آورد، 

او را برانگيزد تا تحولي در خويشتن پديد آورد.
دلبستگي عاطفي همسران در اوايل ازدواج، از حّدت و قّوت الزم برخوردار است تا به مدد عاليق متقابل، 

پنجمـ  مدیریت اخالقی و تربیتی
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نفوذهاي اخالقي و تربيتي را پذيرفته و با آنها همراهي کند. عالوه بر اين، داشتن ارتباط منظم با مراکز و 
محافل ديني و سير مطالعاتي در زمينة معارف دين و تقويت پيوندهاي ديني، قادر است خانوادة جوان را 

از بي حاصلي و رکود رهانيده و به تحّرک، پويايي و سرزندگي سوق دهد.
2  پرورش گرایش هاي فطري: والدين جوان با تولد اولين فرزندشان، شاهد شور و نشاط جديدي در خانواده 

هستند، ورود کودک به عرصة زندگي، با انگيزه هاي نويني براي پدر و مادر همراه است که مهم ترين آنها، 
تربيت شايسته و مطلوب اوست. الزمة تربيت مطلوب، شناخت گرايش هاي فطري فرزند و پرورش آنهاست. 
اخالقي  فضيلت هاي  به  الهي،  و  پاک  فطرت  به جهت  و  تولد  بدو  از  کودکان  ديني،  آموزه هاي  براساس 

عالقه مندند و هر پديده اي که جلوه اي از اخالقيات داشته باشد، مورد عالقة آنان قرار مي گيرد.
به عنوان مثال، کودک فطرتاً به نيکي کردن به ديگران عالقه مند است و اين گرايش از بدو تولد با او همراه 
است. نقش والدين در اين زمينه، تشويق او به کارهاي نيک، نشان دادن مصاديق کار نيک و آثار رفتار و 
عملکرد پسنديده است تا شخصيت او با ارزش هاي اخالقي تکوين پيدا کند. نمونة ديگر در اين زمينه، اين 
است که کودک به خالقيت و ابتکار عالقة ذاتي دارد و اگر چيزي بيافريند يا خلق کند، آن را دوست دارد، 
چون آن را بخشي از وجود خود مي بيند. نقش والدين، جهت دادن به مسير ابتکار و خالقيت کودک است، 

تا نتيجة چنين تالشي، مفيد و آموزنده باشد.
عالقة وصف ناپذير کودک به دانستن نيز نشانة ديگري از تمايل فطري او به دانايي و آگاهي است. والدين 
مي توانند با رفتارهايي نظير اهميت دادن به پرسش هاي فرزند، هنِر خوب شنيدن، به سؤال بيش از پاسخ 
اهميت دادن و هر روز در انديشة يک سؤال جديد بودن، مشوق او در اين گرايش دروني و باطني باشند و 

به دنيايي از پرسش که ذهن کودک را انباشته کرده، جهت و سمت و سوي مناسب بخشند.
ابتداي دورة کودکي، او  از  3  ایجاد انس و آشنایي با محافل دیني: براي اخالقي بارآوردن فرزند، مي توان 

را با مجالس ديني آشنا کرد. البّته انتخاب مجلس ديني و ميزان حضور کودک بايد متناسب با شرايط و 
مقتضيات او باشد تا احساس خستگي نکند و براي دفعات بعد نيز آمادگي داشته باشد. مي توان برخي 

مشوق ها را نيز به گونه اي به او ارائه کرد که ارتباط با حضور و فعاليتش داشته باشد.
آشنايي فرزند با چنين محافل و مجالسي، به مرور زمان موجب انس و الفت شده و در سال هاي بعد وجود 
چنين عالقه اي باعث پيوند با دين مي شود. ضمناً همراهي والدين با فرزند در رفتن به محافل ديني، نوعي 
هماهنگي ميان علم و عمل آنان است، زيرا پدر و مادري که بر نقش تربيتي محافل ديني تأکيد نموده و در 
مقام عمل نيز خود اقدام به حضور در آنها مي کنند، اين التزام علم و عمل در زواياي روحي و فکري فرزند 

تأثيرات پايداري برجاي خواهد گذاشت و هرگز از ذهن و خاطرة فرزند محو نخواهد شد.
4  تقویت رابطه با خداي متعال: همان گونه که فرزند در درون، گرايش به فضيلت دارد و رفتار اخالقي را بر 

رفتار غيراخالقي ترجيح مي دهد، گرايش دروني و ذاتي نيز به خداوند متعادل داشته و در عمق فطرتش با 
او احساس پيوند و دلبستگي مي کند. الزمة تربيت شايسته اين است که والدين او را به تدريج با آثار لطف 
و نعمت هاي الهي آشنا کنند تا از طريق آنها با خداوند آشنايي اجمالي پيدا کند و در زندگي اش، خداوند 
را در عالي ترين جايگاه قرار دهد و خود را همواره در محضر او ببيند و در حل مشکالت از او ياري بخواهد.

در همين زمينه بجاست به يک نمونة تاريخي اشاره شود؛
دانشمند بزرگ شيخ الرئيس ابوعلي سينا مي گويد: »هر زمان برايم مشکلي علمي پيش مي آمد و از حل آن 
عاجز می ماندم، به مسجد شهر مي رفتم و دو رکعت نماز بجا مي آوردم، سپس از خداوند مي خواستم مرا 
به وسيلة نور آن نماز ياري دهد تا گره از مشکلم باز کند. پس از اداي آن دو رکعت، راه حل مشکل برايم 
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1. هزار و يک نکته دربارة نماز، ص 262
2. رسالة حقوق امام سّجاد  )ع(، حق فرزند
3. الحديث )روايات تربيتي(، ج 3، ص 81

آسان مي شد و به آنچه مي خواستم مي رسيدم1«. 
حضرت  آن  کرد.  استفاده  فرزند  حق  زمينة  در  سّجاد  امام  حضرت  بيانات  از  مي توان  زمينه  اين  در 
مي فرمايند: »و اّما حق فرزندت بر تو اين است که بداني در پيشگاه خدا و در مورد فرزندت در اين زمينه از 
تو سؤال خواهد شد: 1ـ از تربيت شايسته فرزند، 2ـ از راهنمايي کردن فرزند به سوي خدا و پروردگارش و 
3ـ از ياري کردن او در زمينة اطاعت از خداوند2« منظور اين است که انسان بايد فرزندش را عالوه بر تربيت 
شايسته و نيکو، با خداي تعالي آشنا نموده و ]زمان رسيدن به سن تکليف[ او را براي عبادت خداوند، ياري 

و راهنمايي کند.
در اين راستا و به منظور روشن شدن حدود و مرزهاي تربيت ديني فرزند، به بيان روايت زير مي پردازيم:

امام باقر در حديث مفصلي وظايف اولياِی اطفال را در سنين مختلف بيان فرموده اند:
»  در سه سالگي کلمة توحيد )الاله االاهلل( را به طفل بياموزند«.

در چهارسالگي »  محمدرسول اهلل« را به او ياد دهند.
در پنج سالگي رويش را به قبله متوجه کنند و به او بگويند سر به سجده بگذارد.

در شش سالگي کامل، رکوع و سجدة صحيح را به او بياموزند.
و در هفت سالگي به طفل گويند: دست و رويت را بشوي و نماز بگذار3

به نظر مي رسد باتوجه به احاديث و روايات تربيتي، نقش اصلي تربيت برعهدة پدر بوده و مادر در راستاي 
هماهنگي با پدر در تربيت فرزند، مساعدت و ياري مي کند. البته اين امر در مواردي صادق است که پدر بر 

مبناي موازين ديني به تربيت فرزند اقدام کند.
5  تقویت مهارت نه گفتن: کودکان و نوجوانان هر جامعه، در برابر تهديدهاي اخالقي نيازمند کسب مهارت هايي 

هستند که از جملة آنها مهارت »نه گفتن« است. تهديدهاي مذکور که در غالب موارد به صورت دلفريب 
و ظريف جلوه می کند، بر نوجوانان بيش از ساير گروه های سنی اثرگذار است و به شکل پيشنهاد ارائه 
مي شود، نظير سيگارکشيدن، استفاده از موادمخدر، دوستي با افراد بزرگسال، رفتن به محيط هاي خلوت، 
پارتي هاي شبانه، دوستي با جنس مخالف و سرقت و مانند آنها و حتي در موارد زيادي مبلغ پولي نيز در 

اختيار آنان قرار مي دهند تا به جهت وسوسة پول، کار مورد انتظار را برايشان انجام دهند.
باندها و گروه هاي خالف کار و بزهکار از ظاهر نسبتاً شيک و مرتّبي  اينکه برخي  نکتة قابل توجه ديگر 
برخوردارند و نيز از خودروهاي مدل باال و موتورسيکلت هاي گران قيمت استفاده مي کنند و درصدد القای 
اين مطلب به کودکان، نوجوانان و جوانان هستند که اگر پيشنهاد کاري آنها را قبول کنند يا خود را در 

اختيار آنها قرار دهند، به زودي صاحب چنين امکاناتي خواهند شد.
متأسفانه معدودي از کودکان و نوجوانان به جهت فقدان تجربة اجتماعي و شناخِت ضعيفي که از عوامل 
فريبکار دارند، به سادگي در دام آنها مي افتند و پاکي و معصوميت خود را از دست مي دهند و پس از مدتي از 
کانون اصالح و تربيت يا ندامتگاه سردرمي آورند. آنچه در اين زمينه به عنوان مسئوليت اصلي والدين مطرح 
است، آشناساختن فرزندان با موقعيت ها و شرايط اجتماعي و اخالقي جامعه است به گونه اي که قادر باشند با 
اعتماد به نفس کافي به پيشنهادهاي فريبکارانه »نه« بگويند و در مقابل وسوسه ها، استقامت کنند و چنانچه در 
مسئله اي دچار ترديد شدند با والدين درميان گذارند و از فکر و تجربة آنان استفاده نمايند و در نهايت بدانند 
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اگر موافقت با خواستة اين افراد در حکِم مخالفت با خدا، وجدان و اخالق است، حتماً از آنها دوري گزينند و 
در حلقة دوستي با آنها درنيايند. اين مطلب در بيانات حضرت علی اين گونه بيان شده است:

»ال طاعه � المخلوق، في معصيه � الخالق1« يعني »هيچ اطاعتي از مخلوق در نافرماني پروردگار روا نيست.«
به  را  انسان  زيرا  است،  دوست  انتخاب  در  دقت  رعايت  نوجوانان،  و  کودکان  به  ديگر  پيشنهادي  راهکار 
دوستانش مي شناسند، لذا انتخاب دوستان خالف کار به معناي اين است که آدمي از اينکه او را خالف کار 
بشناسند باکي ندارد. يکي از عبارات حضرت علی  مؤيد اين مطلب است. ايشان در بخشي از نامه به يکي 

از کارگزاران حکومت مي نويسند:
»از دوستي با بي خردان و خالف کاران بپرهيز، زيرا هر کس را از آن که دوست اوست، مي شناسند2.«

به جهت اهميت موضوع دوستي در زندگي انسان، به بخش ديگري از کالم حضرت علی اشاره مي شود:
»پسرم، از دوستي با احمق بپرهيز، زيرا که مي خواهد به تو نفعي برساند، اما دچار زيانت مي کند، از دوستي 
با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را که سخت به آن نياز داري از تو دريغ مي کند، از دوستي با بدکار بپرهيز که 
با اندک بهايي تو را مي فروشد و از دوستي با دروغگو بپرهيز که او به سراب ماند، دور را به تو نزديک و 

نزديک را دور مي نماياند3.«
بر اين اساس والدين و به ويژه پدران الزم است در مديريت اخالقي و تربيتي خانواده، فرزندانشان را با برخي 
از زمينه هاي به انحراف کشاندن نوجوانان و جوانان آشنا کنند و تدبيري بينديشند که فرزندان با والدين 
احساس صميمت و دوستي نموده و آنها را محرم راز خود بدانند تا در مواجهه با تهديدها، از ايشان کمک 

فکري بگيرند و قبل از وقوِع آسيب ها و آلودگي هاي اخالقي، در فکر پيشگيري برآيند.

طرحوارۀ 2ـ مدیریت چندوجهي خانواده در یک نگاه

1. نهج البالغه، حکمت  165
2. همان، نامة  69، بند  9

3. نهج البالغه، حکمت  38، بند  2ـ4
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قرار   نيز  بحران ها  و  مشکالت  برخي  معرض  در  توسعه اي،  حال  در  و  زنده  نهاد  هر  همچون  خانواده  نهاد 
مي گيرد و الزمة مديريت کارآمد و خردمندانة خانواده، شناخت آسيب هاي تأثيرگذار در زندگي و تالش براي 

آسيب زدايي است و مهم تر از آن پيشگيري از بروز چنين آسيب هايي است.
پاره  اي از چالش ها و تهديدهاي جدي که خانواده با آنها ممکن است روبه رو شود، اجماالً عبارت اند از:

1 روند یکنواخت زندگي

بناي  هيچ گونه خطري  ديگر  سال  ده  از  بعد  می کنند  فکر  که  است  آن  جوان  همسران  اشتباهات  از  يکي 
نوع  ماند1. در حالي که هر  پايدار خواهد  بعد خانواده خود به خود  به  اين  از  و  نمي کند  تهديد  را  زندگي شان 
تدبيري براي حفظ و پايداري زندگي، محدود به سال هاي اول تشکيل خانواده نمي شود و برنامه ريزي براي 

پايداري و پويايي زندگي، امري است که تمامي سال هاي عمر را در برمي گيرد.
برنامه ريزي با انگيزة ايجاد تنّوع، زندگي مشترک را از بي حالي و يکنواختي رهايي مي بخشد و به آن جاذبه 
و دلگرمي الزم براي ادامة مسير را مي بخشد. اگرچه زن و مرد هر کدام مي توانند ابتکار عمل را در نوآوري و 
تنّوع مطلوب براي زندگي مشترک به دست گيرند، ولي از مرد بيشتر از زن انتظار مي رود تا با اقدام به موقع، 

زندگي را از دام يکنواختي و کسالت رهايي بخشد.
توجه به عاليق همسر، نقطة شروع خوبي براي متنوع ساختن روند زندگي است. مسافرت هاي کوتاه، ديدار با 
بستگان و دوستان، خريد هدية مورد عالقه، تغيير مطلوب در عادات روزانه و زندگي، به ياري همسر شتافتن 
در امور مقدور و مرتبط و يادآوري زحمات طرف مقابل و ابراز سپاس و قدرداني از همسر، از پيشنهادهايي 

است که مي تواند براي تنوع بخشيدن به خانواده، تأثيرگذار باشد.

2 مقایسه هاي ِمحنت آفرین

برخي دردها و آزارهاي روحي، چنانچه به طور مداوم بر آدمي وارد شود، به تدريج او را از پاي درمي آورد و 
به نوبة خود همسرش را نيز در معرض بي تابي و اضطرار قرار مي دهد. مبناي پاره اي از اين قبيل رنج ها، به 

مقايسه ميان زندگي فرد با ساير زندگي ها مربوط مي شود.
به عنوان مثال زوج هاي جواني که کمتر از يک دهه از عمر زندگي مشترکشان را سپري کرده اند، خود را با دوستان 
خانوادگي مقايسه مي کنند که آنها توانسته اند خانه اي خريداري کنند و اينها هنوز مستأجرند يا از نظر اداري و 

شغلي، آنها پيشرفت خوبي داشته اند، ولي اينها هنوز در کارشان پيشرفت محسوسي نداشته اند و نظاير اينها.
بايد به خاطر داشت که چنانچه بنا بر مقايسه با ديگران گذاشته شود، آرامش زندگي از خانواده رخت برمي بندد، 

چون موضوعات و مسائل مورد مقايسه بسيار زياد و زمينه براي رنج ناشي از مقايسه نيز پايان ناپذير است.
از بزرگان مطلبي نقل شده است با اين مضمون که در مسائل معنوي و اخالقي، خود را با افراد باالتر و موفق 
مقايسه کنيد تا انگيزه اي براي رشد خود داشته باشيد و شما هم به افق واالي معنوي و اخالقي برسيد و در 

مسائل مادي و دنيوي به پايين تر از خود بنگريد تا قدرشناس نعمت هايي باشيد که به شما عطا شده است.

1. درس هايي براي خوش زيستن در زندگي زناشويي، ص 122

چالش ها و تهدیدهای خانواده



110

3 معاشرت هاي آسيب زا

باوجود آثار سازندة معاشرت هاي سالم و مطلوب، نبايد از تأثيرات مخّرب  معاشرت هاي ناسالم غافل بود، زيرا 
فراهم بودن  را در صورت  آثار سازنده و مخرب  همان گونه که مجالست و مصاحبت فردي ميان دو دوست 
شرايط داراست، معاشرت هاي خانوادگي ناسالم نيز دربردارندة آثار زيان بار است و بي احتياطي همسران در 

اين زمينه موجب انحطاط شريک زندگي شان و احياناً به خطر انداختن تربيت فرزندانشان خواهد شد.
به فرزندشان  ايشان خطاب  اين مطلب توجه داده شده است.  به  بيانات حضرت علی نسبت  از  در يکي 

امام   حسن مجتبي  درخصوص جايگاه خانواده و فرهنگ پرهيز ]از مخاطرات[ مي فرمايند:
»سخت گيري در پوشِش ]زنان[، عامل سالمت و استواري آنان است. بيرون رفتن زنان ]بدون رعايت پوشش 

مناسب[ بدتر از آن نيست که افراد غيرصالح را در ميانشان آوري1.«
عبارت اخير، ناظر به اين است که هرکسي را نمي توان به عنوان دوست و معاشر در محيط خانواده پذيرفت، 
زيرا اگر چنين فردي، ناصالح باشد، بر زندگي خانوادگي و موقعيت همسر و فرزند، اثرات سويي بر جاي خواهد 
گذاشت و چه بسا در مواردي به متالشي شدن بنيان خانواده، بينجامد و يا دست کم به انحراف مسير زندگي 

از راه اصلي منجر شود.

4 عبور از خط قرمزها

آموزه هاي ديني براي حفظ سالمت فرد، خانواده و جامعه، مرزهايي را در زمينة روابط زن و مرد تعيين و 
تعريف کرده است که محدوده هاي مجاز و غيرمجاز از يکديگر کاماًل قابل درک و تشخيص است. براين اساس، 
روابط اجتماعي زن و مرد نامحرم در موارد ضروري به گونه اي دقيق مشخص شده و فراتررفتن از آنها به مفهوم 
عبور از خط قرمزهاست. لذا زنان و مردان متأهل و مجرد، در محيط کار و اشتغال، موظف به رعايت تمامي 
موارد مذکورند و نتيجة مراعات کامل آنها، سالمت خانواده و جامعه و حتي فرد است. در اين صورت ارتباط 
زنان و مردان شاغل در محيط اداري و سازماني، از چارچوب مسائل کاري نبايد فراتر رفته و جنبة خصوصي 
پيدا کند. پايبندي دختران و زنان شاغل و ملزم به رعايت عفاف و حجاب در فضاهاي کار و اشتغال از يک سو 
و رعايت حريم نامحرم و پرهيز از نگاه خيره، معنادار، مستمر و طوالني به او، از طرف مردان و در نظرگرفتن 

همة نکات ضروري در اين زمينه، شرط اصلي سالم ماندن خانواده ها و محيط جامعه است.

5 فقدان مدیریت دنياي مجازي

استفاده از امکانات دنياي مجازي نظير اينترنت و قابليت هاي گستردة آن، امري اجتناب ناپذير در عصر حاضر 
تلقي مي شود. واقعيت امر اين است که ظرفّيت هاي علمي، پژوهشي و اطالعاتي دنياي مجازي در سطح کالن 
و گسترده، زمينة دستيابي افراد را به سرعت و سهولت به آخرين داده هاي تحقيقاتي فراهم مي کند. لذا اين 
واقعيت  تنها يک روي  اين  وليکن  از آن چشم پوشيد  بتوان  نيست که  و کاربردها، چيزي  بهره وري ها  نوع 
است و روي ديگر واقعيت، تهديدها و نگراني هاي جدي ناشي از دنياي مجازي است، عالوه بر آن ماهواره در 
اعماق زندگي مردم کشورها به گونه اي نفوذ کرده است که به تغيير سبک زندگي منجر مي شود و تهديدهاي 
جدي تري براي خانواده ها و جوامع به وجود مي آورد. شناخت تهديدهاي موردنظر در محيط خانواده، بايد 

1. نهج البالغه، نامة  31، بند  116ـ  117
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زمينه اي براي آسيب زدايي قرار گيرد. ذياًل به برخي دغدغه هاي ناشي از دنياي مجازي اشاره مي شود:
ـ  5  ـ استحالة فرهنگي: اين واقعيت را بايد پذيرفت که دنياي غرب، هجوم گستردة فرهنگي خود را که از  1
سال هاي پيش آغاز کرده بود، اينک به مدد فناوري جديد و در شعاعي بسيار وسيع، همچنان ادامه مي دهد 
و در اين راه از جاذبه هاي رنگ، تصوير، هيجان، تنوع و جلوه هاي رسانه اي بي نظير براي جلب مخاطبان خود 
استفاده مي کند و آن چيزي که در پشت ظواهر فريبندة دنياي مجازي، کمين کرده است، گسترش فرهنگ 
مطلوب قدرتمندان بزرگ و گسترش فرهنگ استکبار جهاني در سطح ملت هاست1؛ زيرا حاصل تالش غرب، 
اثبات برتري فرهنگ خود بر فرهنگ ساير ملت هاست. ادامة چنين روندي به عقب نشيني ملت ها از فرهنگ 
ملي خود و تسليم شدن به فرهنگ غالب جهاني يا فرهنگ مسلّط غرب است. استحالة فرهنگي در اينجا به 

معناي حل شدن فرهنگ هاي ملي و ذوب شدن تدريجي آنها و در نهايت پذيرش فرهنگ غرب است.
رهبر معظم انقالب در تحليل اين مسئله مي نويسند:

»اگر يک ملت را از تاريخش، از گذشته اش، از فرهنگش، از شخصيتش، از مفاخر علمي و ديني و سياسي و 
فرهنگي اش جدا کردند، اين ملت آماده خواهد شد که هرچه بر سر او مي خواهند بياورند2.« 

ـ  5  ـ وابستگي روحي و رواني: ارتباط با دنياي مجازي، ابتدا به صورت آشنايي اوليه با امکانات و قابليت هاي  2
به جست وجو در مسئلة موردنظر ادامه يافته و انسان به خاطر کنجکاوي ذاتي اش،  آن آغاز شده و احتماالً 
به ساير بخش ها و امکانات آن نيز ورود پيدا مي کند، بخش هايي که نه پاسخ به سؤال اوست و نه برآورنده 
يک نياز جدي در عرصة علم و پژوهش است، بلکه براساس تفّنن و سرگرمي به مرور زمان به همة پايگاه ها 
و سايت ها دسترسي پيدا کرده و چه بسا جذابيت هاي ظاهري، تصويري و هنري او را به گونه اي دل بسته و 
مفتون مي نمايد که با آن مأنوس شده و بخشي از زندگي او را به خود اختصاص داده و ساعات طوالني از 
شب و روزش، در ارتباط با دنياي مجازي خالصه مي شود و در نهايت همة زندگي او را تحت تأثير خود قرار 
داده و از لحاظ روحي و رواني به نوعي وابستگي به دنياي مجازي پيدا مي کند که تصور جدايي از آن برايش 
غيرممکن به نظر مي رسد. از چنين حالتي با تعبير »اعتياد اينترنتي« نيز ياد مي شود و منظور شايد اين باشد 
که به تدريج ارادة آدمي را از او سلب مي کند و ديگر او نيست که دنياي مجازي را مديريت کند، بلکه اين 

دنياي مجازي است که او را اداره مي کند.
انساني  ارتباط  برقراري نظام  از کارکردهاي اساسي خانواده،  ـ  5  ـ »کاهش ارتباط هاي ميان فردي«: يکي  3
کامل ميان اعضاي آن است که شامل ارتباط والدين با يکديگر، ارتباط والدين و فرزندان و ارتباط فرزندان با 
يکديگر مي شود. نفوذ گسترده و عميق دنياي مجازي درون خانواده به نظام ارتباطي اعضا، آسيب جدي وارد 
کرده و در مواردي ارتباط هاي ميان فردي را دچار اختالل مي کند. تصور چنين منظره اي، نه تنها دور از واقعيت 
نيست بلکه در شماري از خانواده ها، شب هنگام که افراد در خانه حضور پيدا مي کنند، ارتباط درون فردي که 
شامل ارتباط کالمي، ارتباط عاطفي و نظاير آنها باشد، به کمترين ميزان خود مي رسد و شايد تنها در حد 
سالم و احوالپرسي مختصر برگزار مي شود ولي هرکدام از اعضاي خانواده در همين زمان کوتاهي که دور هم 
جمع مي شوند، مشغوليت اساسي شان، ارتباط با دنياي مجازي و متمرکزشدن بر تلفن همراه شان است و ابداً 
توجهي به اطرافيان شان و نيازهاي روحي و رواني آنها ندارند. به عبارت ديگر دنياي مجازي به تدريج جايگزين 

1. فرهنگ و تهاجم فرهنگي، ص   168
2. همان، ص  121
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دنياي ارتباط انساني اعضاي خانواده مي شود و اين جابه جايي به گونه اي پنهان و غيرمحسوس صورت مي گيرد 
که کسي متوجه وخامت اوضاع و احوال خانواده و روابط عاطفي و کالمي از دست رفته نيست.

ـ  5  ـ تعادل از دست رفتة زندگي: زماني که يکي از بخش هاي مربوط به کارکردهاي خانواده، سهم بيشتر از  4
حّد ضرورت مي خواهد، به معناي ضايع شدن سهم بخش هاي ديگر است. امور مختلف خانواده و مسئوليت ها 
از تعريف، جايگاه و سهم  بايد  برعهده دارند،  نوجوانان  به ويژه کودکان و  و وظايف گوناگوني که فرزندان و 

مشخصي برخوردار باشد و تخطي از هر کدام تعادل زندگي را درهم مي ريزد.
آنچه براساس شواهد و تجربيات از زندگِي بخِش قابل توجهي از دانش آموزان به دست آمده، گوياي اين واقعيت 
ناگوار است که اشتغال و سرگرم شدن به گوشي همراه و دنياي مجازي، دانش آموزان را از تمرکز بر درس و 
تحصيل بازداشته و از برنامه ريزي براي آينده دور مي کند. اين مسئله در دورة دوم دبيرستان که دانش آموزان 
با تراکم دروس مواجه اند و براي ورود به دانشگاه خود را آماده مي کنند، نگراني بيشتري ايجاد مي کند و آيندة 

تحصيلي، ورود به دانشگاه و موفقيت آنها را کاماًل تحت الشعاع قرار مي دهد.
يکي از دانش آموزاِن سال آخر دبيرستان که خود را براي ورود به دانشگاه و موفقيت در کنکور آماده مي کرد 
از تجربيات خود چنين نقل مي کند که من به لحاظ دسترسي به اينترنت در خانه و مدرسه، ديگر نيازي 
نداشتم که از طريق گوشي همراه نيز به شبکه وصل شوم و فقط با چندتن از دوستانم تماس و ارتباط پيامکي 
داشتيم ولي با شروع سال تحصيلي و چند ماه پس از آن، احساس کردم که از رقباي درسي ام عقب افتادم و 
متوجه اين واقعيت شدم که همين زمان هاي کوتاهي که خيلي به چشم نمي آيد و من مشغول تماس يا ارسال 
پيامک به دوستانم بودم، رقباي ديگرم از فرصت استفاده کرده و از من پيش افتادند. لذا تصميم جّدي براي 
خاموش کردن گوشي همراهم گرفتم و زماني که دو ماه بعد، پيشرفتم را با زمان قبل مقايسه کردم، نتيجة 
کار رضايت بخش بود زيرا توانسته بودم دوباره به فضاي رقابت و پيشرفت درسي برگردم و جايگاه قبلي ام را از 

حيث تحصيلي و علمي به دست آورم.
ـ  5  ـ ناشناخته بودن منبع ارتباط: ارتباط با دنياي مجازي با وجود گستردگي و دسترسي آسان به پايگاه ها    5
و شبکه هاي گوناگون خارجي و داخلي، وسوسه انگيز و مخاطره آميز است، زيرا برخي عبارات، پيام ها و تصاوير 
ارسالي از مراکز ناشناخته، دور يا نزديک، درست و حقيقي به نظر مي آيد ولي واقعيت چيز ديگري است، به 
عبارت ديگر فاصله ميان واقعيت و غيرواقعيت در دنياي مجازي، فاصله اي طوالني و غيرقابل تشخيص است، 

لذا دوستي هايي که از اين طريق شکل مي گيرد، بايد با احتياط با آنها مواجه شد.
انسان ها غالباً در اولين برخوردها، سعي دارند بهتر از آنچه هستند، به نظر برسند و همين امر، موجب مي شود 
که نوجوانان و جوانان به جهت داشتن احساسات نيرومند و عواطف شديد، بيش از ديگران تحت تأثير برخي 
القائات و تمجيدها قرار گرفته و واکنش مثبت نشان دهند و حلقة ارتباط با کساني تشکيل شود که کاماًل 
ناشناخته بوده و در رابطة جديد دوستي با آنها، نوجوانان و جوانان، مسائل شخصي و خصوصي خود را در 
ميان گذارند و به ويژه اگر طرف مقابل، جنِس مخالف باشد اين تأثيرگذاري نيز قوي تر خواهد بود و در نهايت 
ممکن است اطالعات خانوادگي، اسرار داخلي زندگي، عکس هاي فردي و خانوادگي شان در اختيار کساني قرار 
گيرد که بعداً براي مقاصد نادرستي، از آنها سوءاستفاده کنند و نوجوان دختر يا پسر در شرايطي قرار گيرد که 
اگر به خواستة نادرست و غيراخالقي آنها پاسخ مثبت ندهد، آبرو و حيثّيت خود و خانواده شان از دست برود 
يا عاملي براي فشار و اخاذي عليه دختران و پسران ناآگاه و معصوم باشد و چنانچه به برخي از خواسته هاي 

غيراخالقي عوامل فشار، تن در دهند، به اموري وادار شوند که راه برگشت براي آنها دشوار باشد.



113

پودمان 5    انسان و مدیریت خانواده

با استناد به برخي پژوهش ها مي توان گفت که غالب ازدواج هايي که منشأ آشنايي دختر و پسر، دنياي مجازي بوده 
است، با ناکامي مواجه شده اند، زيرا طرفين شناخت کامل و دقيقي از يکديگر نداشته يا دختراني که در جريان 
ازدواج هاي اينترنتي به ناکامي و بن بست رسيده اند، به سادگي به طرف مقابل اعتماد کرده اند، طرف مقابلي که از 

ابتدا با قصد اغفال، کالهبرداري و سوءاستفاده از احساسات پاک دختران، دست به چنين اقدامی زده اند.

6 ضعف مباني دیني و اخالقي: يکي ديگر از تهديدهاي جدي که خانواده ها و به ويژه زوج هاي جوان را 

هدف قرار مي دهد، آشنانبودن به مباني انديشة ديني و نداشتن چارچوب مشخصي از ارزش هاي اخالقي است. 
اين مسئله از جهات مختلفي قابل بررسي است؛ اگر زنان جامعه براي رشد و تعالي شخصيت خود، از مباني 
، حضرت  ديني و آموزه هاي اسالم، الگوِي زن کامل را انتخاب کنند و همان گونه که در بيانات معصومين
فاطمه زهرا  سرور زنان جهان ناميده شده، ايشان را اسوة خويش قرار دهند، ديگر خالئي باقي نمي ماند که 
فرهنگ غرب براي بانوان مسلمان، دست به انتخاب الگو زند. به تعبير رهبر معظم انقالب: »  حضرت فاطمه زهرا  
در قلة بشريت قرار دارد و کسي باالتر از او نيست و مي بينيم که آن بزرگوار به عنوان يک بانوي مسلمان، اين 

فرصت و قدرت را يافت که خودش را به اين اوج برساند1.
از سوي ديگر با تأکيدهاي زياد دين اسالم بر حفظ و حراست از نهاد خانواده و مسئوليت متقابل زن و مرد در 
اين راستا، ناآشنايي به ارزش هاي اخالقي و ندانستن حدود و مرزهاي ارتباط انساني با جنس مخالف، زمينه 

را براي سست شدن نظام خانواده فراهم مي کند.
امروزه تودة معمولي مردم آمريکا و اروپاـ نه قدرتمندها و تبليغات آنانـ  از سست بودن بنيان خانواده، رنج مي برند. 
زن ها و مردها در يک حد از متالشي شدن خانواده ها رنج مي برند و ناراحتند و اين، روزبه روز تشديد مي شود و البته 
آخرين ضربه است. خانواده، محل آسايش انسان است، هيچ انساني، بدون داشتن يک خانوادة آسوده و آرام و راحت، 
مزة زندگي و طعم واقعي حيات انساني را نخواهد چشيد. اينها اين بنيان اصيل را متالشي و منهدم مي کنند و از 

بين مي برند، اين، فرهنگ غربي است. نتيجة اين آزادي و بي بندوباري و اختالط زن و مرد، همين مسائل است2.
اين نکته قابل توجه است که آموزه هاي اسالم براي حفظ و تقويت نهاد خانواده، تأکيد جدي بر پيشگيري دارد. 
به عبارت ديگر مي آموزد که زن و مرد در کانون زندگي مشترک، چگونه مي توانند با شيوه هاي تربيتي و عاطفي 
نظير دادوستد عاطفي يکديگر را از نظر نيازهاي روحي تأمين کنند. تعاليم ديني به دختر و پسر مي آموزد که قبل 
از ازدواج دربارة يکديگر کاماًل تحقيق و بررسي کنند و با شناخت وارد زندگي مشترک شوند، ولي پس از ازدواج، 
اگر ضعف ها و کمبودهايي از هم مشاهده کردند، چشم پوشي کنند تا زندگي براي شان گوارا باشد. اين تعاليم به 
دختر و پسر مي آموزد که قبل از پيمان عقد و ازدواج، فرصت انتخاب دارند، اّما اگر انتخاب کردند و پيوند زندگي 
مشترک ميان آنها منعقد شد، بايد از هر جنس مخالف ديگري که در مسير زندگي يا آشنايي آنها قرار مي گيرد 
چشم بپوشند و به همسرشان وفادار بمانند. همين تعاليم اسالمي به زوج هاي جوان مي آموزد که اگر از ابتداي 
زندگي مشترک، نماز را به گونه اي بجا بياورند که با حضور قلب بوده و در اول وقت اقامه نمايند و يکديگر را به 

تقويت ارتباط با خدا توصيه و سفارش نمايند، زندگي شان از هر تهديد و مخاطره اي حفظ خواهد شد3. 

1. زن از ديدگاه مقام معظم رهبری، ص 6
2. فرهنگ و تهاجم فرهنگي، ص 116

3.  براي آشنايي بيشتر با تأثير نماز در زندگي زوج هاي جوان رجوع کنيد به: »شکفتن با نماز« از دکتر محمدرضا شرفي که در سال 1396 از 
طرف ستاد اقامة نماز استان تهران منتشر شد.
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اصول پيشنهادي
در مواجهه با چالش ها و تهديدهاي خانواده و به ويژه دنياي مجازي، توصيه هاي زير به خانواده ها و نوجوانان 

و جوانان ارائه مي شود:
1  يکي از عوامل گرايش افراطي فرزندان به دنياي مجازي و ارتباط بي رويه با آن، نامساعدبودن فضاي صميمي و 

دوستانه در خانواده است. زماني که جذابيتي در محيط زندگي نباشد، احتمال دارد فرزندان براي دورنگهداشتن 
خود از محيط سرد خانواده به دنياي مجازي پناه ببرند، که البته شايد چنين کاري قابل توجيه نباشد، آنها 
مي توانند به سهم خود تغييرات مطلوبي را نيز به وجود آورند. با اين حال به والدين توصيه مي شود با بررسي 

مشکالت ارتباطي در خانواده، تدابير الزم را اتخاذ کنند و بر جذابيت کانون زندگي خويش بيفزايند.
2  تعريف و تبيين مرزهاي ُمجاز براي ارتباط با دنياي مجازي نيز يک ضرورت است؛ زيرا چنانچه چارچوب 

دقيقي براي آن تعريف نشود، راه سوءاستفاده از آن باز خواهد شد. يکي از اقدامات مؤثر و ضروري، اقدام 
انجمن اولياء و مربيان مدارس براي تهية بروشوري است که حاوي معرفي سايت ها و پايگاه هاي مختلف 
تدوين چنين  و  تهيه  با  زيرا  است،  دانش آموزان  براي  پژوهشي  و  آموزشي  زمينه هاي مختلف  در  علمي 

راهنمايي براي دانش آموزان، از سرگرداني آنها در دستيابي به آنچه که الزم دارند، کاسته خواهد شد.
3  باتوجه به اين واقعيت که تنهايي و بي برنامگي، زمينه اي براي وسوسه پذيري نوجوانان و جوانان است، لذا به 

خانواده ها از اين جهت توصيه مي شود که تدابيري بينديشند که فرزندان در خانه تنها نباشند و اگر ضرورت 
اقتضا داشت که تنها باشند براي آنها برنامه ريزي کنند که در خالل تنهايي، به انجام کار و فعاليتي مشغول باشند، 
زيرا سرگرم شدن به هر فعاليت سالم و سودمند مي تواند راهي در جهت مقابله با تهديدهاي دنياي مجازي باشد.

يا  برنامه ريزي  4  نقش سازندة مديريت زمان در همة بخش هاي زندگي، آشکار و مشهود است. در حقيقت 

مديريت زمان به هر فرد اين امکان را مي دهد تا براساس زمان موجود و مفيد خويش به نيازهايش پاسخ دهد 
و زماني اين امکان را مي يابد که نيازها را در ظرف زماني قرار دهد که اولويت هاي زندگي معلوم باشد. بديهي 
است دنياي مجازي مي تواند فقط بخش محدود و کوچکي از زندگي روزانه را به خود اختصاص دهد و زمان 
آن را نيز دقيقاً بايد معلوم کرد، و در صورت تخطي از زمان تعيين شده، بايد براي جبران بخش هاي ديگر 
اقدام نمود. چنانچه براي دنياي مجازي، زمان موردنظر را تعريف و تعيين نکنيم، احتماالً بخش اعظم زندگي 

ما را فرا خواهد گرفت و در اين صورت مجالي براي کارهاي بزرگ تري که در پيش داريم باقي نخواهد ماند.
5  مديريت دنياي مجازي نياز به اين دارد که ابتدا مشخص کنيم که به دنبال چه چيزي هستيم و در حقيقت، 

مسئلة اصلي ما چيست که براي پاسخ به آن، نياز به اطالعات و داده هاي موردنظر داريم.
از يک مجتمع فروشگاهي  با ذکر مثالي شايد بتوان اين مطلب را بهتر توضيح داد. چنانچه قصد خريد 
بزرگ را داريد و بودجه کافي نيز براي تهية اقالم را داشته باشيد، عاقالنه ترين راه اين است که فهرست 
با همراه داشتن آن به فروشگاه موردنظر خود مراجعه کنيد. در اين  نيازمندي هاي خود را تهيه کنيد و 
قادريد  بلکه در کوتاه ترين زمان،  بزرگي، سرگردان نخواهيد شد،  نه تنها در ميان چنين مجتمع  صورت 

نيازمندي هاي خود را تهيه نماييد.
براي ورود به دنياي مجازي نيز، ابتدا و قبل از هر کاري، مشخص کنيد که دقيقاً دنبال چه چيزي هستيد. 
در غير اين صورت، بايد بدانيد پس از ساعت ها پرسه زدن در دنياي مجازي، با صرف وقت زياد و بي نتيجه، 

چيزي جز خستگي و ماللت براي شما باقي نخواهد ماند.
شده ايد،  آشنا  او  با  مجازي  دنياي  در  که  کسي  با  عکس،  ارسال  و  اسرار شخصي  و  اطالعات  مبادلة  6  از 
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از کالهبرداري ها،  اين است که موارد قابل توجهي  بيانگر  خودداري کنيد، زيرا تجربيات سال هاي اخير 
اغفال دختران و پسران جوان، فريب دادن افراد ساده دل، استفاده از اهرم فشار براي اخاذي، زمينه هاي 
اولية اعتياد به موادمخدر، دوستي هاي نامشروع، خواستگاري ها و ازدواج هاي نافرجام از رهگذر دوستي ها 

در دنياي مجازي به وقوع پيوسته است.

طرحواره 3ـ چالش ها و تهدیدهاي خانواده در یک نگاه

5 1

5 3

5 5

5 4

5 2

ء

ء
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پس از تشکيل خانواده، موضوع مهم و اساسي حفظ و تقويت نهاد نوپاي خانواده است. زيرا خانواده، سازمان 
عنوان  با  که  مجموعه،  اين  در  اصطالحاً  و  دارد  مراقبت جدي  و  محافظت  به  نياز  که  است  پويايي  و  زنده 
»مديريت خانواده« از آن ياد مي شود، معلوم شد که خانواده براي دستيابي به سعادت، عدالت و رضايت بايد 

مديريت شود.
مديريت  عاطفي،  مديريت  معرفتي،  مديريت  عناوين  با  محور  پنج  در  خانواده،  کارآمد  و  مطلوب  مديريت 

اجتماعي، مديريت اقتصادي و مديريت اخالقي و تربيتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ميان محورهاي مذکور، به لحاظ اهمّيت مديريت معرفتي، آن را ذيل دو بخش در ارتباط با همسر و در ارتباط 
با فرزند بررسي نموديم. آنچه مسلم و غيرقابل انکار است، سهم بااليي است که معرفت و شناخت در زندگي 
خانوادگي ايفا مي نمايد. شناخت ويژگي هاي روحي همسر، موجب مديريت عاطفي مطلوب در خانه مي شود و نيز 

شناخت ويژگي هاي روحي فرزند، زمينه ساز تربيت رشيد و بالندة اوست تا به سرحد کمال دست يابد.
براي هر يک از مديريت هاي مذکور، اصول پيشنهادي در نظر گرفته شد که شامل توصيه ها و راهکارهايي در 

زمينة ُحسِن اجراِي مديريِت خانواده است.
در بخش ديگري از مطالب، به بررسي چالش ها و تهديدهاي خانواده پرداختيم، بديهي است همان گونه که 
يک سازمان در پرتو مديريت کارآمد، به رشد و پويايي مي رسد، چنانچه آن را به حال خود رها کنيم، دچار 
فرسودگي، خوردگي از درون و زوال تدريجي مي شود، لذا بايد ابتدا مهم ترين عوامل تهديدکنندة خانواده را 

به درستي شناخت و در ادامه به راهکارهاي خروج از تنگناها و معضالت فراروي خانواده اشاره کرد.

جمع بندی و باهم نگری
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1  موضوع »سعادت« را از ديدگاه انديشمند ديگري، بيان نموده و آن را با تعريف مطرح شده از سعادت در 

اين کتاب مقايسه کنيد.
2  منظور از اينکه »همسر و فرزند« نور چشم انسان باشند، دقيقاً چيست؟ آيا مي توانيد تشبيه ديگري در 

اين زمينه ارائه دهيد؟
آيا ممکن است  داريد؟  پيشنهادي  دارد، چه  با همسرش  تمايزهايي که  و  تفاوت ها  با  انسان  3  در مواجهة 

تفاوت ها و تمايزهاي مذکور به جاي »تهديد«، يک »فرصت« باشد؟
4  در زماني که همسران به ويژه زوج هاي جوان »با مشکلي« در روابط ميان خود، مواجه می شوند از وجوِد 

»فصل مشترک هاي ميان آنها« چه استفاده اي می توان به عمل آورد؟
5  زوج هاي جوان در ابتداِي »راه  زندگي« چگونه مي توانند اعتماِد همسرشان را به شخصيت  خود جلب کنند؟

6  مهم ترين ويژگي کساني که در مشکالت خانوادگي »تاب آوري« بيشتري دارند، چيست؟ در اين مورد بحث 

کنيد.
7  آيا عالوه بر خودآگاهي هاي پنج گانه اي که در اين فصل مطرح شد، خودآگاهي ديگري به نظرتان مي رسد 

که قابل بحث و بررسي باشد؟ آيا منبعي در اين زمينه سراغ داريد؟
8  چه تفاوت مهم و اساسي ميان »خودآگاهي ملي« و »خودآگاهي جهاني« وجود دارد؟

9  استاد مطهري در بيان تفاوت »عارف« و »فيلسوف« چه ديدگاهي دارد؟ آيا عالوه بر آن، تفاوت ديگري 

ميان اين دو به نظرتان مي رسد؟ لطفاً بحث کنيد.
10  ميان »مديريت عاطفي« و »مديريت اخالقي« خانواده چه رابطه اي وجود دارد؟ اساساً رابطة عاطفه و اخالق 

به نظر شما چيست؟
به  ديگري  نکتة  آيا  تأکيد مي کنند؟  نکاتي  بر چه  اجتماعي  ارتباط  تبيين شاخص هاي  در  علي   11  امام 

نظرتان مي رسد که دوست داريد، بيان کنيد؟ آنها کدام اند؟
12  در خصوص مديريت » دنياي مجازي«، آيا پيشنهادات تکميلي به نظرتان مي رسد؟ لطفاً آنها را بيان نماييد.

خودیابی و خود ارزیابی
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1  قرآن کریم. )1380(. ترجمة مهدي الهي قمشه اي. قم: انتشارات الهادي.

2  ابن سينا. حسين بن عبداهلل )1388( مجموعة رسائل. تهران: انتشارات اشراق.

3  ارسطو. )1368(. اخالق نيکوماخوس. ترجمة ابوالقاسم پور حسيني. جلد دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

4  استال. سيلوانوس. )1356(. آنچه یک جوان باید بداند. ترجمة دکتر نصرت اهلل قاسمي. تهران: شرکت انتشارات 

کتاب هاي جيبي.
5  استون و جمعي دیگر از نویسندگان. ناتواني هاي جنسي و طریقة درمان آنها. تهران: بي نام.

6  استيس. وبت )1370(. گزیدۀ مقاالت فلسفي. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

7  اسوت ماردن. لویي. )1350(. پيروزي فکر. ترجمة رضا سيد حسيني. تهران: انتشارات آرمان. 

8  الراغب األصفهاني. )1324 ق( المفردات في غریب القرآن. بيروت: دار المعرفه. 

9  باخ. ریچارد. )1396(. جاناتان مرغ دریایي. ترجمة سلماز بهگام. چاپ چهارم. مشهد: انتشارات ترانه. 

10  بوخنسکي. ي.م. )1361(. مقدمه اي بر فلسفه. ترجمة محمدرضا باطني. چاپ اول. تهران: نشر نو. 

11  جوادي آملي. عبداهلل )1363(. تفسير موضوعي قرآن. جلد اول. قم: مرکز انتشارات اسراء.

12  ــــــــــ )1392(. مفاتيح الحياه. چاپ یکصد و سي و شش. قم: مرکز نشر اسراء. 

13  چونگ. کيم وو. )1396(. سنگفرش هر خيابان از طالست. ترجمة آرمين هدایتي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

پارسه. 
علم  پدر  حسابي.  سيد محمود  پروفسور  تالش هاي  و  زندگي  به  )نگاهي  عشق  استاد   .)1396( ایرج.  14  حسابي. 

فيزیک(. چاپ هشتاد و پنجم. تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. 
حضرت  خطب  و  مواعظ  و  کلمات  از  )برخي  الحسين  لمعات  ق(.   1407( حسين.  سيدمحمد  طهراني.  15  حسيني 

سيدالشهداء ابي عبداهلل الحسين عليه السالم(. تهران: انتشارات صدرا.
16  خامنه اي. آیت اهلل سيد على. )1382(. فرهنگ. تهاجم فرهنگي و راه هاي مقابله در آیينه رهنمودهاي رهبر معظم 

انقالب اسالمي. چاپ اول. تهران: مؤسسة فرهنگى قدر والیت. 
17  خامنه اي. آیت اهلل سيد علي. )1380(. زن از دیدگاه مقام معظم رهبري. چاپ پنجم. تهران: نشر نوادر.

18  خميني )ره(. )امام( سيد روح اهلل. )1371(. چهل حدیث )اربعين حدیث(. چاپ دوم. تهران: مؤسسة تنظيم و نشر 

آثار امام خميني )ره(.
19  ــــــــــ )1377(. جوانان از دیدگاه امام خميني )ره(. تبيان آثار موضوعي. )دفتر شانزدهم(. تهران: مؤسسة 

تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(. 
20  دبس. موریس. )1335(. بلوغ )از مجموعة چه مي دانم؟(. ترجمة حسن صفاري. تهران: انتشارات علمي. 

21  دورانت. ویل. )1373(. لذات فلسفه )پژوهشي در سرگذشت و سرنوشت بشر(. ترجمة عباس زریاب خویى. تهران: 

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي. 
22  دورکيم. اميل. )1376(. تربيت و جامعه شناسي. ترجمة على محمد کاردان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

23  دهقان. اکبر. )1379(. هزار و یک نکته از قرآن کریم. تهران: مرکز فرهنگي درس هایي از قرآن. 

24  ــــــــــ. )1382(. یکصد و پنجاه موضوع از قرآن و احادیث اهل بيت. تهران: مرکز فرهنگي درس هایي از قرآن. 

25  دیلمي. حسين. )1392(. هزار و یک نکته دربارۀ نماز. چاپ پانزدهم. قم: مؤسسة انتشارات حرم. 

26  رجالي تهراني. عليرضا. )1387(. تمثيالت و تشبيهات در آثار استاد مطهري. قم: بوستان کتاب. 

با  به چهره  پاسخ هاي چهره  و  )مجموعة پرسش ها  27  رخشاد. محمدحسين. )1387(. در محضر عالمه طباطبایي 

منابع
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عالمه طباطبایي(. قم: مؤسسة فرهنگي سماء. 
28  رضي. سيد شریف. )1379(. نهج البالغه. ترجمة محمد دشتي. قم: مؤسسة فرهنگي انتشاراتي بخشایش. 

29  زیبا کالم. فاطمه. )1376(. سير اندیشة فلسفي در غرب. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

30  ژاگو. پل. )1350(. قدرت اراده. ترجمة کاظم عمادي. تهران: انتشارات معرفت. 

انتشارات  قم:  )ص((.  پيامبر اکرم  شخصيت  و  زندگي  از  )ناگفته هایي  هستي  نگين   .)1385( حسين.  31   سيدي. 

خادم الرضا )ع(.
32  شرفي. محمدرضا. )1384(. »تأملي نقدگونه در باب معنای غایى زندگى با تأکيد بر آراي ویکتور فرانکل«. تهران: 

فصل نامة علمي ـ پژوهشي دانشکدۀ روان شناسي.
انتشارات  تهران:  تا 18 ساله ها(.  بازشناسي روحيات 13  در  )کندوکاوي  نوجوان  دنياي  33  ــــــــــ )1390(. 

منادي تربيت. 
34  ــــــــــ )1394(. جوان و بحران هویت. چاپ هشتم. تهران: انتشارات سروش. 

35  ــــــــــ )1395(. »تعليم و تربيت اسالمي پيشرفته« )جزوۀ درسي منتشر نشده(. دانشکدۀ روان شناسي 

و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
36  ــــــــــ )1396(. »تعليم و تربيت در نهج البالغه« )جزوۀ درسي منتشر نشده( . دانشکدۀ روان شناسي و 

علوم تربيتي دانشگاه تهران. 
37  شولتس. دوآن. )1369(. روان شناسي کمال )الگوهاي شخصيت سالم(. ترجمة گيتي خوشدل. تهران: نشرنو.

جلد  موسوي همداني.  محمدباقر  سيد   ترجمة  تفسير الميزان.  ترجمة   .)1362( سيد محمد حسين.  38  طباطبائي. 

یازدهم. تهران: کانون انتشارات محمدي.
بيست و چهارم.  جلد  موسوي همداني.  محمدباقر  سيد  ترجمة  الميزان.  تفسير  ترجمة   .)1363( 39  ــــــــــ 

تهران: کانون انتشارات محمدي.
40  ــــــــــ )1363(. ترجمة تفسير الميزان. ترجمة سيد محمدباقر موسوي همداني. جلد بيست و پنجم. تهران: 

کانون انتشارات محمدي.
تهران:  سي و یکم.  جلد  موسوي همداني.  سيد محمدباقر  ترجمة  تفسير الميزان.  ترجمة   .)1363( 41  ــــــــــ 

کانون انتشارات محمدي.
42  ــــــــــ )1380(. سنن النبي )ص(. تهران: انتشارات پيام آزادي.

43  روابط اجتماعي در اسالم. )1386(. چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسالمي. 

44  غفوري. علي. )1354(. راه و رسم زندگي از نظر امام سجاد )ع( )ترجمة رسالة حقوق(. تهران: دفتر نشر فرهنگ 

اسالمي. 
45   فرمهيني فراهاني. محسن. )1378(. فرهنگ توصيفي علوم تربيتي. چاپ اول. تهران: انتشارات اسرار دانش. 

46  فرهنگي. علي اکبر. )1382(. ارتباطات انساني )مباني(. جلد اول. چاپ ششم. تهران: مؤسسة خدمات فرهنگي 

رسا. 
47   فرید تنکابني. مرتضي. )1373(. الحدیث )روایات تربيتي(. جلد دوم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

48   ــــــــــ )1373(. الحدیث )روایات تربيتي( جلد سوم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي. 

فرهنگ  نشر  دفتر  تهران:  )ص((.  اکرم  رسول  حضرت  قصار  )کلمات  انسانيت  رهنماي   .)1374( 49  ــــــــــ 

اسالمي. 
50  قرائتي. محسن. )1383(. تفسير نور. جلد ششم. تهران: مرکز فرهنگي درس هایي از قرآن. 
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51  ــــــــــ )1383(. تفسير نور. جلد هشتم. تهران: مرکز فرهنگي درس هایي از قرآن.

52  قرشي. سيدعلى اکبر. )1352( قاموس قرآن. جلد اول. تهران: دار الکتب االسالميه.

53  قرشي. سيد علي اکبر. )1354(. قاموس قرآن. جلد چهارم. تهران: دارالکتب االسالميه.

54  کانت. امانوئل. )1370(. تعليم و تربيت. ترجمة غالمحسين شکوهي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

قم:  اول.  چاپ  رفيعي.  بهروز  از  اضافات  و  نقد  ترجمه.  اسالمي.  تربيت  فلسفة   .)1389( عرسان.  ماجد  55  کيالني. 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
56  مایزر بلر. گلن و جونز. استيوارت. )1355( روان شناسي نوجواني. ترجمة رضا شاپوریان. تهران: انتشارات سيمرغ. 

57  محمدي اشتهاردي. محمد. )1374(. گفتار دلنشين چهارده معصوم عليهم السالم. تهران: انتشارات نشر بين الملل. 

58   محمدي ري شهري. محمد. )1365(. ميزان الحکمه. جلد دوم. قم: دفتر انتشارات جامعة مدرسين حوزۀ علميه قم.

59  ــــــــــ. )1365(. ميزان الحکمه. جلد نهم. قم: دفتر انتشارات جامعة مدرسين حوزۀ علمية قم. 

60  مزلو. آبراهام اچ. )1367(. انگيزش و شخصيت. ترجمة احمد رضواني. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي. 

61  مطهري. مرتضي. )1357(. انسان در قرآن )مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي(. جلد چهارم. قم: انتشارات صدرا.

62  ــــــــــ. )1389(. داستان راستان. جلد اول. چاپ ششم. قم: انتشارات آدینة سبز. 

63  معاونت سياسي نمایندگي ولي فقيه در نزسا. )1378(. حدیث ماندگاري. تهران: مرکز چاپ نمایندگي ولي فقيه 

در نزسا. 
64   منينگر. ویليام. )1350(. خویشتن شناسي. ترجمة هوشنگ مستوفي. تهران: کتابخانة ابن سينا. 
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