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 قدردانی

هایی در مورد خانواده و مسائل پیرامون آن صورت های خانوادگی بحثبارها در جمع

اند که تعدادی از آنها عبارتنداز: چرا تعدادی از دههایی مطرح شگرفته است و پرسش

توان زندگی شادی داشت؟ خانواده ها خوشبخت تر از دیگران هستند؟ چگونه می

روابط مرد و زن به چه شکلی باید داشت؟ چگونه با فرزندان خود ارتباط برقرار کنیم؟ 

 توان فرزندانمان را آنطوری که مایلیم تربیت کنیم؟آیا می

اند و ها مطرح شدها در جمع دوستان و آشنایان نیز این نوع مطالب و پرسشباره

 ها و گفتگوهایی در مورد آنها صورت گرفته است.بحث

 ها ومسائلکردم تا برای فهم مطالب ونظریههای درس به دالیل گوناگون تالش میدرکالس

اده بوده است که بدنبال آن مختلف مثالهایی را مطرح کنم و اکثراً این مثالها در حوزۀ خانو

  شده است.مورد خانواده، البته از دیدگاه و منظری دیگر و عمقی بیشتر مطرح میهایی درپرسش

ام. همۀ این هایی از این دست بودهها نیز مخاطب پرسشهمچنین در سخنرانی

ها و اندیشیدن برای یافتن پاسخ آنها، مشوق و هدایت کنندۀ اینجانب برای پرسش

دانم تا از تک تک این افراد اند که در اینجا بر خود واجب میگارش کتاب حاضر بودهن

های خوبشان مولود کتاب حاضر شده است، قدردانی کرده و بدون شک وجود پرسش

 تشکر ویژه داشته باشم.

حقدوست سپاسگذارم که با حوصله و دقت  منیژه خانم سرکار از ویراستار محترم

 های نگارشی بکنند.ها و نقصانن اینجانب را عاری از ضعفتالش نمودند تا مت

تشارات آوای نور، بخصوص آقای مرادیان تشکر ـهمچنین از مسئولین محترم ان

کنم که با گرمی پذیرای چاپ کتاب حاضر شدند. توفیق و موفقیت ایشان را در این می

 خواهانم. های مردم از خداوند متعالامر خیر فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی
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 پیشگفتار

تصمیماتی را می گیریم که  ،ر اعمالی را انجام می دهیمما بزرگساالن در نقش پدر و یا ماد

کنیم و به عواقب کارها و تصمیمات فکر نمی هاآندر مواقعی چندان به ماهیت و شکل 

خود و یا فرزندانمان(  )آیندۀدر زمانی که شاهد محصوالت خود  ،خود نمی اندیشیم. بعدها

یا  ،ناراضی هستیم. در این حال ن هاآاز وجود  ،و اگر محصول خوبی نداشته باشیم ،هستیم

و یا کاسه چکنم را در دست  ،به دنبال مقصر بوده که خود را تبرئه کرده و بیگناه بدانیم

و یا دست به دعا برداشته هم  ،گرفته و سرگردان بوده و نمی دانیم با وضع موجود چه کنیم

ر نهایت فقط تعداد از خدا طلب مغفرت کرده و هم از او تقاضای کمک می کنیم و یا د

کمی از ما به فکر چاره می گردیم. برای این منظور به افرادی که از ما آگاه تر و با تجربه تر 

 هستند مراجعه می کنیم.و یا به ندرت به افرادی که متخصص در این امر 

 آن هاکه بچه ها به مانند لوح سفیدی هستند که هر آنچه بر روی  همان گونهبدانیم 

شکل  ،زندگی مشترک ،در مورد زندگی خود ،1فردا همان را خواهیم خواند ،بنویسیم

فردا  ،هر عملی را امروز انجام دهیم ،نیز آن هافرزندانمان و تصمیمات مربوط به  آیندۀ

 .و دِرو کرد محصول همین عمل و حرکت را خواهیم چید

چرا می  ،خواهیم ازدواج کنیم )چه دختر و چه پسر( خیلی نمی اندیشیم وقتی می

و برای آن چه معیاری داریم؟ در این  ؟خواهیم ازدواج کنیم؟ از ازدواج چه می خواهیم

                                                           
 ( متخصص تعلیم و تربیت فرانسوی می باشد.1976آنِ میشل راموز )این عبارت از   1



  

دنبال احساسات خود را گرفته و حتی حاضر به شنیدن حرفها و پیشنهادهای  غالباًحال 

د و فقط در دل می نکمی ما را بیدارکن ،این شنیده ها که شاید ها نیستیم.بزرگ تر

 ها قصد دارند به این نصایح خود پایان دهند؟بزرگ ترت؟ کی این باز هم نصیح ،گوییم

آمادگی پدر شدن و  اصالًصرف نظر از اینکه  ،زمانی که صاحب فرزندی می شویم

انتخاب یک نام است. چقدر به این  ،قدم مانخستین اولین حرکت و  ،مادرشدن را داریم

 ،چهره را سپیده می نامیممسئله به صورت جدی و عقالنی می اندیشیم؟ دختری سیاه 

پسری الغر و ضعیف الجثه را رستم و یا پوریا می گذاریم. و دیگر نام هایی که برای 

 بر می گزینیم که هزاران اما و اگر و بحث به دنبال دارد. آن ها

حرف  ،بدون تعمق کارهایی را انجام می دهیمما  ،در دوران طفولیت فرزند یا فرزندانمان

 اثرهابا افرادی برخورد می کنیم که بعدها  ،جاهایی می رویم ،می زنیمل آنان در مقابهایی را 

چرا  ،فرزندانمان مشاهده می کنیم. در این حال از خود می پرسیمرفتار و افکار را در  آن ها

فرزند ما این حرکت را انجام داد؟ چرا این حرف را می زند؟ چرا نسبت به این مسئله بی 

 از خود می پرسیم.پرسش دیگر و هزار برخورد کرد؟  این گونهین فرد چرا با اتفاوت است؟ 

نمی دانیم چه باید بکنیم؟ چگونه  ،می شویم رو به رووقتی با مشکلی در زندگی 

در مقابل دیدگان فرزندان  ،در موقع بروز اختالف بین خود و همسرمانباید رفتار کنیم؟ 

از خود خشونت نشان می دهیم.  ،زدر مواقعی نی بعضاًخود بحث و دعوا می کنیم. 

 ،وقتی خودمان آرام شدیم و مشغول گذران زندگی عادی و معمولی خود هستیم ،بعدها

 چرا فرزندان ما خشونت دارند؟ ،از خود می پرسیم

زندگی مان چه اندازه  شکل گیریبه راستی تا به حال چقدر اندیشده ایم که در مقابل 

در مقابل  ،تصمیم می گیریم صاحب فرزند شویمداریم. زمانی که و مسئولیت نقش 

چه وظیفه ای  ؟ما است ۀفرزندانمان تا چه میزانی مسئول هستیم و چه نقش مهمی به عهد

و در نهایت نمی دانیم با نوع تربیت فرزندانمان چقدر در در قبال فرزندان خود داریم؟ 

پیشرفت و  ،تی جامعهسالمت و ناسالم ،شکل فردای جامعه حتی ،آیندۀ فرزندمانساختن 

اگر  ،می توان گفت ،دیگر به عبارت مسئول هستیم. ،و فرهنگ آینده یا پسرفت جامعه



  

در  ،جامعه نیز می تواند دارای انسجام اجتماعی باشد. البته ،خانواده های ما منسجم باشند

 ،ادنهاد اقتص ،این راستا ساختار و کارکردهای نهادهای دیگر اجتماعی )مانند نهاد فرهنگ

بر چگونگی رفتار ما در نهاد آموزش و پروش و امروزه تاثیر رسانه های جمعی( نیز 

اما در صورت نداشتن فرزندان خوب و یا فرزندانی که مورد  بی تاثیر نمی باشند.اده خانو

آیا کاری می توانیم بکنیم؟ یا می بایستی دست بر روی دست گذاشته و  ،پسند ما نیستند

 ،الت خوب و بد خود باشیم؟ اگر از زندگی فعلی خود راضی نیستیمفقط نظاره گر محصو

فضای  ،بیاوریم؟ چه کنیم که زندگی مشترک ما بهتر به وجودآیا می توانیم تغییراتی در آن 

 پر تحرک تر و موفق تر باشند؟ ،پویاتر اعضای خانوادۀ ماو  ،ما شادتر ۀدرون خان

متعدد انسانی بر اساس پژوهش های امروزه دنیای عظیم و عمیق علوم  ،بدون شک

برای آنانی که  ،. بنابرایندارد برای ما پاسخ هایی فراهم کرده است ی کهمستندو 

 ،چندان جای نگرانی نیست ،بخصوص تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند

 موفق خواهیم شد. یقیناً ،تالش کنیم ،بایستی فکر کنیم

 "تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده ،خانوادهجامعه شناسی "به دنبال چاپ کتاب 

توصیف وضع موجود خانواده های تهرانی بود که مورد  ،هدف ،1منتشر کردیم قبالًکه 

 ،زیرا .در آن کتاب راه حل هایی پیشنهاد نشده بود ،بنابراینما قرار گرفته بودند.  ۀمطالع

صد ما فقط توصیف وضعیت ق ،بلکه کتاب ارائۀ راه حلی برای زندگی بهتر نبود هدفِ

. تعدادی از خوانندگان )بخصوص افرادی که تخصص جامعه شناسی بودخانواده ها موجود 

 ،ثانیاًفهم کتاب برای آنان سخت و در مواقعی نا مفهوم است.  ،اوالًنداشتند( معتقد بودند که 

 عترفاینکه مُ ضمن ،نماینداستفاده  مستقیماًاز مطالب آن در زندگی واقعی خود نمی توانند 

تالش  ،. از این رویافته اندبودند که مطالب جالبی را در البالی صفحات کتاب  این مطلب

در  استفادهشد تا برای این دسته از خوانندگان مطالبی که هم قابل فهم باشد و هم امکان 

هدف  ،کتاب حاضر نگارش شد. در نتیجه بنابراینتهیه گردد،  ،زندگی روزمره شان باشد
                                                           

توسـط انتشـارات دانـژه     1385این کتاب که محصول پژوهش هایی در مورد خانواده بود, در تـاریخ   1

 چاپ شده است. 



  

راه حل هایی و راهکارهایی برای تغییرات در خانواده ها جهت  ۀارائ ،از سوییاب حاضر کت

احساس رضایت و نین همچ ،پتانسیل هابهینه از تمامی امکانات و  ۀبهبود روابط و استفاد

والدین با آشنا  ،از سوی دیگر گی می باشد.ی از زندگی مشترک و زندگی خانوادخوشبخت

تا  رندگام بردابهتر یت های خود بتوانند در پرورش فرزندان خود شدن به وظایف و مسئول

با هویت فرهنگ غنی ایرانی  ،خوب و سالم شخصیت با ،در آینده به وجود فرزندانی سالم

 . نمایندافتخار  ،و اسالمی و موفق در انتخاب های زندگی اعم از علم و یا مادیات

مسائل( که در  ۀسائل مهم )و نه همم تا شده استب به زبان ساده تالش در این کتا

. اما داده شوند و مهم هستند شناسایی و توضیح مؤثرزندگی زناشویی و در تربیت فرزندان 

تک تک مطالب مطرح شده  بگونه ای کهنکرده ایم.  آن هاعلمی بودن مطالب را فدای سادگی 

 1.ها اشاره شده اند د که در پانوشت ها به آناستوار هستنو مستند بر بنیادهای علمی قوی 

والدین جوان جامعه و  ۀامید است که این سطور مورد قبول و مورد استفاد

والدینی  ضمناً قرار گیرد. ،بخصوص جوانانی که قصد تشکیل زندگی مشترک را دارند

 .نیز استفاده نمایندکه فرزندان آنان قصد ازدواج دارند می توانند از خواندان این کتاب 

 ،شده است پرداختهمسائل خانواده  ۀنیستیم که در این چند صفحه به هم مدعی ،همچنین

و قابل اجرا  که در زندگی روزمرۀ همه وجود دارد بلکه تالش شده است تا مطالب اساسی

تا حدودی پاسخ دهیم. خوشحال و خرسند خواهیم شد تا ما را از  ،انتزاعیمسائل و نه بوده 

داشته و با  نقدهای شما را پاس زید. پیشاپیشلع ساطنقصان ها و کمبودهای این کتاب مُ

 ریم.آغوش باز می پذی

 
 1390ماه  دينرفرو ،تهران                                           

                                                           
تمام مطالبی را که از نظریه پردازان مختلف کمک گرفته شده است, در پانوشت ها منعکس شده اند.   1

رو, طرح این مطالب )پانوشت ها( فقط علمی بودن مسائل مطرح شده پیرامون خـانواده در ایـن    از این

کتاب را تایید می کنند. در حالی که, می توان بدون توجه به این پانوشـت هـا کتـاب را خوانـد. فقـط      

 جعه کنند.افرادی که مایل باشند اطالعات بیشتری بیابند, می توانند به منابع مطرح در پانوشت ها مرا
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