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 13 از 2 صفحه

 

در  ینواخت کیبروز  عللگذشت به بررسی  تان یگرامقبل از نظر   شمارهدر بخش نخست این مقاله که در 

نسبت به افزایش تحرك در خانواده  توان یم ها آن بهکه با عنایت  میکن یماینک نکاتی را بیان  .خانواده پرداختیم

 .بر آن اقدام کرد حاکم ینواخت کیو بر طرف کردن 

   درمان افسردگی-1

، با درمان افسردگی توان ی، مدر خانواده، ابتالي افراد آن به افسردگی باشد ینواخت  کیهنگامی که علت 

متفاوتی را در  يها دگاهید یشناس روان مختلفذکر است که مکاتب  انیشا. دور کرد خانهرا از فضاي  ینواخت کی

 ، توسطشدید يها یافسردگو در  شناسان روانباید توسط  يدرمانگرو کار  اند کردهدرمان افسردگی ارائه  خصوص

 مددکارانو  شناسان پزشکان، روان روان بهدرصد از کسانی که  10طور متوسط  به. انجام شود پزشکان روان

مختلفی  يها دگاهیدبا استفاده از  شناسان روان و 1اند  یقطب کی يها یافسردگداراي  کنند یماجتماعی مراجعه 

از دارو یا  پزشکان روانو  پردازند یممبتالیان  درمان به ،یدرمان روانو  یدرمان شناختنظیر رفتاردرمانی، 

درمان افراد افسرده باید  يبرا هرحال به. رندیگ یمدرمان بیماران بهره  يبرا ها آننظایر  و) تکان برقی(الکتروشک 

امید  آناز  ینواخت کیتغییر فضاي خانه و زدودن  به توان یم ها آنمراجعه کرد و پس از درمان  متخصصبه افراد 

، اجتماعی با دیگران يها ارتباط به برقراري لی، تماسرگیري روابط زناشویی ، ازها تیفعالعادي شدن  رای، زبست

 که اند یمثبتتغییرات   منزلهبه  ، همهیمیتصم یب حالتو از بین رفتن  ها یخستگ ، رفعدرآمدن از تنهایی به

تداوم بخشیدن به  يمعنا ، بهعدم درمان فرد افسرده و، آورند یمبه در  ینواخت کیخانواده را از رکود و 

 اساسو بر این  اند کردهنوردرمانی را توصیه  یفصل يها یافسردگالبته براي درمان  .در خانواده است ینواخت کی

همراه نوري که بهار  بهبخشی از منزل فضایی سبز  ، درشوند یم افسردهباید براي افرادي که با فرا رسیدن پاییز 

فصلی کمک نمود و خانه را  یافسردگبه افراد مبتال به  توان یمتدارك دید و بدین ترتیب  کند یمرا تداعی 

 .به دور باشد ینواخت کیطراوتی تازه بخشید تا از 

 درمان اضطراب-2

 بهرهمختلفی  يها وهیشاضطراب نیز از  درمان در. پایان داد ینواخت کیبه فرایند  توان یمبا درمان اضطراب 

و نیز دارودرمانی اشاره  یدرمان ، روانی، رفتاردرمانیشناخت درمان يها روشبه  توان یم ها آناز میان  ، کهرندیگ یم

تخصصی  يها وهیش ها درماناین   همه .رندیگ یممزمن از داروها بهره  يها اضطراب درماندر  تر شیبکرد که 

، درمان اضطراب .مراجعه کرد پزشکان روانو  شناسان روان بهباید  ها آنخود را دارند که براي بهره گرفتن از 

نگرانی و اعتراض نداشته باشد و  احساسگذشته  ، مثلکه زن یا مرد در اثر تأخیر در ورود همسر شود یم باعث

که فرد  يا خانهدر  ای، اشی از اضطراب نگرددهیجانی ن يها حالت خوش دستخانواده همچون گذشته  يفضا

با  ، اکنونافکند یمبر خانه سایه  ینواخت کیو رکود و  کرد یمبیمار و مضطرب مدام از تخدیر خواب استفاده 

  .رفتارهایی خواهیم بود نیچنشاهد بروز  تر کم گری، ددرمان اضطراب
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 درمان اعتیاد-3

 البته. را از خانواده زدود، مگر آن که نسبت به درمان افراد معتاد موجود در آن اقدام کرد ینواخت کی توان ینم

فقط  یبرخ. باشد یم تر مشکلآن  يپرستار روانآن دشوارتر است و  ، درمانباشد تر شیبمخدر   مادههرچه قدرت 

که بیمار را باید تا  دانستباید  ، اماکنند یمدرمان دارویی او اکتفا  بهو صرفا  برند یم پزشک روانبیمار را به نزد 

. نیز بهره جست شناس روانیک  يها کمکاز  دی، بابا درمان دارویی زمان همکرد و  ياریدرمان کامل   دورهپایان 

را درمان کرد  يوبراي درمان اعتیاد او افسردکی  دی، بااست بردهاگر فردي به علت افسردگی به اعتیاد پناه  پس

 .که پس از ترك اعتیاد دوباره به سوي آن بازگشت نماید رود یمو اگر افسردگی او درمان نشود، پیوسته بیم آن 

 يها هیروبا اتخاذ  توان یمپدیدآیی اعتیاد است،  يها علتیکی از  2 یفتگیخودشبا توجه به این که  نیچن هم

و عدم تبعیض در توزیع اشیاء در بین  فرزندانالنه در بین مناسب تربیتی نظیر برقراري ارتباط عاطفی عاد

 .کاست ندهیآخودشیفته در  يها تیشخصپدید آمدن  ، ازکودکان

 ياریاخت یبدرمان وسواس -4

افکار وسواسی به  اگرچه. است پزشک روانو یک  شناس روانفکري و عملی نیز کار یک  يها وسواسدرمان 

 يها وسواس ، مانند3مانند  یم در فرد باقی دهنده عذاب، ولی به صورت منبعی ندیآ ینمصورت عملی در 

 4.شود ی، مداده ، نسبتبرد یمسر  بهنوجوانی   دورهکشتن نوزاد یا کودکی که قبل از  بهکه  یکش کودك

با  پزشکان روان و 5 يساز غرقهنظیر  ییها کیتکناز  استفادهبا شناخت تعارضات درونی فرد و نیز با  شناسان روان

 درمانو براي  پردازند یم) مکرر و نظایر آن يشوهانظیر شست و ( یعمل يها وسواس درماناستفاده از داروها به 

به  توان یمبا درمان وسواس  هرحال به. رندیگ یمبهره  ها کیتکندیگر  و 6فکر فکري از روش توقف  يها وسواس

 .در محیط خانه پرداخت ییایپوایجاد تحول و 

 يریپذ انعطاف-5

بالنده و آشفته تقسیم  نوعرا به دو  ها خانوادهبوده و  یدرمان خانوادهیکی از درمانگران سنتی در  که 7 ریستخانم 

 يها يدرمانگراست و  نیآفر مشکلآشفته   خانوادهکه قوانین ثابت و غیرقابل تغییر در  است ، معتقدکرده است

درآید و به سوي  بهاقدام نماید تا خانواده از حالت آشفتگی  نیقوانخانواده باید براي شناخت و تغییر این 

 شناخت. از درمانگران خانواده بهره جست توان یمدر مورد حل چنین مشکلی  هرحال به. بالندگی پیش رود

. ن کردن افکار منطقی مورد استفاده قرار بگیردبراي ایجاد تغییر در افکار اتوماتیک و جایگزی تواند یمدرمانی نیز 

که  اند قائلبرخی  ی، ولشود یمکاسته  ها انسان يریپذ انعطافبا افزایش سن از میزان  کهبرخی بر این باورند  البته

آخر زندگی  يها سالتغییر کردن در جریان  ، بهباشد داشتهمنعطف باشد و توانایی تغییر سریع را  يفرداگر 

 8.در سنین باال نیز چنین حالتی را دارا خواهد بود یعنی. دهد یمادامه 
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 توسط-سازد یمغیرقابل گریز  یزندانکه خانه را همچون - ناشی از عدم انعطاف در فضاي خانه يآمدها یپبیان 

تغییر قرار  خوش دسترفتارهایی که  تیتقو. مناسبی براي ایجاد انعطاف پدید آورد  نهیزم تواند یمدرمانگرها، 

 ، عکسیکی از دو زوج يریپذ انعطاف گاه. فرد کمک نماید يریپذ انعطاف گسترشبه  تواند یمنیز  رندیگ یم

عمل  يریناپذ انعطاف کهکه در این حالت شناخت فردي  باشد یمهمسر خود  يریناپذ انعطافدر مقابل  یالعمل

 که کند یم، راه درمان فردي را فراهم ردیگ یمکه براي درمان او صورت  ییها تالشو با  شود یموي محسوب 

حل مشکل  بهدر ادارات نیز گاه  هنگام بهالبته گردش شغلی  .رفتار عکس العملی اوست يریناپذ انعطاف

 .کمک کرده است خانهدر محیط  يریناپذ انعطاف

استمرار رفتارهاي غیرمنعطف در خانواده  ، علّتنیز که عامل ایجاد رفتارهاي غیرمنعطف است ها يلجبازوجود 

جمله  نیادعواهاي خانوادگی امري مهم است و ذکر  یاصلموارد هم شناخت علل  گونه نیاکه در  باشد یم

داراي رفتارهاي غیرمنطقی  شوهرشزنی که  اگر. باشد یم نیآفر مشکلنیز "کنم یممن از لج تو چنین ":که

 يها العملنیز عکس  ، همسرشایجاد شده راتییتغبه تبع  ، گاهدر رفتار خود پدید آورد یراتیی، تغباشد یم

براي ضرورت تغییر  یاستدالل يها روشاز  استفاده. دارد یممتفاوتی که متناسب با رفتارهاي همسر باشد، ابراز 

با ایجاد  هرحال به. ده استرفتارها و ایجاد بینش در فرد نیز در مواردي عامل تغییر و دگرگونی در رفتارها بو

 .خانواده را به سوي تحول و پویایی سوق داد توان ی، ممناسب راتییتغ

 ایجاد رشد و تحول-6

پس باید براي رشد  .حاکم بر آن دردسرآفرین ینواخت کیاست و  آور ماللگفته شد که زندگانی بدون رشد 

 یلیتحصسطوح  شی، افزاشود یمخانواده  یتعالاز عواملی که موجب رشد و  یکی. باشیم داشته يا برنامهخانواده 

زوجین از اهمیت زیادي برخوردار است لذا زن و شوهري که بعد از ازدواج به  التیتحص. اعضاي خانواده است

نیز بر  کردن مطالعه. گردد یماز یکدیگر افزوده  ها آن تیرضامیزان  ، بردست یافته باشند يتر شیب یعلمرشد 

 وستهی، پآشنا شده يفناورو تحوالت علمی و  ها ينوآورهمواره با  ها آنو  دیافزا یمزوجین  يها یآگاهمیزان 

 .کنند یم تجربهحیات نوینی را 

نشستن افراد  يبرازیاد بود و جایی  تیجمع. که عارفی بر باالي منبر رفته بود تا سخن بگوید کنند یمنقل 

بانگ برآورد که خداي رحمت کند پدر و مادر کسی را که برخیزد و گامی به  واردان تازهاز  یکی. نبود وارد تازه

به  یگامحرف همین بود که پیوسته   همه بله: گفت عارفمرد  گاه آن. برخاستند و چنین کردند مردم. جلو نهد

و نظایر آن  ی، فرهنگ، علمیی، اخالقبکوشید هر روز در مسائل معنوي یعنی. از منبر پایین آمد ، وجلو بگذارید

در هنگام سال نو و در صورت  ها ییجاایجاد جا به  يبراکمک کردن به همسر  نیچن هم. گامی به جلو بگذارید

مناسب براي ایجاد تحول   نهیزم تواند یمامکان خرید برخی اشیاي تازه و ضروري براي منزل و تغییر رنگ آن 

 .در خانه را فراهم کند

و این امر نیز  اند داشتهو او را از رشد و شکوفایی باز  اند شدههمسر خود  ياستعدادهاز مانع رشد البته برخی نی

بهتري براي رشد و  يها فرصتاگر به مضرات عدم رشد همسر واقف گردیم  پس. شده است خانهموجب رکود در 
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در خانواده کمک  ییایپوو بدین ترتیب به ایجاد تحول و  میده یمشکوفایی استعدادهاي او در اختیارش قرار 

 .میکن یم

 سکوت وشکستنسخن گفتن در خانه -7

از  زنان. داشته باشد ییوگو گفت ها آن ، بادیآ یمبه منزل  ها آنشوهر  یوقتو عالقه دارند که  اند یکالم ها زن

 يها یژگیوبا درك  دی، بادارد یحالتاگر مردي چنین  پس. مردان ساکت و خموش، دل خوشی ندارند

پس  کهروند حاکم بر خانواده چنان است  ، اگرشود قدم شیپبا همسر خویش  وگو گفت ي، برازنان یشناخت روان

که از یک مشاور  است ، خوبو طرفین نیز قادر به کنترل آن نیستند ردیگ یمدر  ، جدالمختصر ییوگو گفتاز 

سخن را از جایی آغاز  دی، باهست گفتناگر چنین حالتی وجود ندارد و امکان سخن  اما. خانواده کمک بگیرند

 بیترتهمسر باشد و به او نیز فرصت اظهار نظر داد تا او مشتاق سخن گفتن باشد و بدین   عالقهکرد که مورد 

یکسره  دیآ یماو  کهوقتی  ، امابیا تا با هم صحبت بکنیم ندیگو یمبه همسر خود  یبرخ. دیآ یمپدید  وگو گفت

مجدد  يوگو گفتهمسر به  لیتماامر از  نیا. دهمد ینمگفتار به همسر خود   اجازهو  ندیگو یمخود سخن 

شده است و او دیگر میلی به  آور ماللبراي همسرشان  که ندیگو یمهم سخن تکراري  ها یبعض البته. کاهد یم

از میل و رغبت به  همکه آن  زنند یمزخم زبان  وگوها گفتمجدد ندارد و برخی دیگر نیز در  يوگو گفت

 دنیکشو در هم  گردد یم وگوها گفتدوام  موجببا همسر  وگو گفتداشتن در هنگام  تبسم. کاهد یم وگو گفت

کردن از اهم  وگو گفت  نحوهآشنا شدن با  پس. وگوهاست گفت يبرقرارمانع ایجاد جوي براي  ها سگرمه

 ها امیپکه  یوقت. رشد و تحول را در خانه پدید آورد  نهیزم توان یم موقع بهخوب و  يوگو گفت با. ضروریات است

 کند یمصحبت  یکیگاه که  آن. کنند یمیکدیگر کمک مؤثري  یبالندگبه رشد و  نی، طرفنو و پرمحتوا باشد

با خوب  پس. قول ماریا مونته سوري درس سکوت را باید در کوکستان آموخت بهباید دیگري سکوت کند و 

بر  شیها غم، ردیگ یمآرام  ها دلآالم همسر خود باشیم، چرا که او با بیان درد   دهنده نیتسک میتوان یم دنیشن

و سخن  موقع بهدرس سکوت  پس. ابدی یمکاهش  ها یافسردگبروز   نهیزم بیترتو بدین  شود ینمهم انباشته 

دو چیز ":قول سعدي به. باشد یمسبکی عقل   نشانهرا باید فرا گرفت که بر عکس عمل کردن  هنگام بهگفتن 

با همسر نیز  وگو گفت انیپا هرحال به".خاموشی وقت بهگفتن و گفتن  وقت بهفرو بستن  ، دمعقل است  رهیط

 بیترت نیبد. کند یمدوباره تشویق  يوگو گفت امر او را به نیا. باید خوب و جالب و با سخن خوشی همراه باشد

خانواده به حساب  ینواخت کیت در خانه با سخنانی نغز و سازنده عامل مهمی در مقابله با در هم شکستن سکو

قرآن  چون. با خداي تعالی شکسته شود وگو گفتکه سکوت خانه با راز و نیاز به  استالزم  نیچن هم. دیآ یم

صالح رنگ  عملاین دو  و، دییگو یمو چون نماز بخوانید، شما با خدا سخن  دیگو یمبخوانید، خدا با شما سخن 

 .دیزدا یمشما   خانهرا از  ینواخت کی

 دید و بازدیدهاي فامیلی-8

اقوام و بستگان است که از آن   خانهرفتن به  شود یمیکی از عواملی که موجب ایجاد تحول در محیط خانه 

  صله" :دیفرما یم) ع(سجاد امام  حضرت. جست بهرهبراي ایجاد تنوع در محیط خانه  يا لهیوس عنوانبه  توان یم
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توضیح کالم ازرشمند سید  در) ره( ییطباطبا  عالمهو مرحوم ".دیافزا یمرحم کنید که خداوند بر عمر شما 

 .آن را ببینید  جهینتکنید و  رحم  صله دیتوان یم. مشیت الهی چنین است :دیگو یمالساجدین 

 10"اجتماعپیوند با "،کند یم لیتبدبالنده   خانوادهآشفته را به   خانواده کهخانم ستیر یکی دیگر از عواملی را 

 يبرادرمانگران خانواده  لذا. آشفته فاقد چنین ارتباط و پیوندهایی است يها خانوادهو معتقد است که  نامد یم

. پدید آورند لیفامبرقراري ارتباط خانواده را با اقوام و   نهیزم دی، بابالنده  خانوادهآشفته به   خانوادهتبدیل 

 .نشاط و سرزندگی است ي، دارابوده پرتحركبالنده پویا و   خانواده

 ها خانممعموال  رای، زکند یم نیتأماست که سالمت جسمانی و روانی را  آنحسن دیگر دید و بازدیدهاي فامیلی 

، فالن فامیل ببر  خانهرا به  ، ماما گرفته است دل: ندیگو یمپس از چند روز پیاپی در خانه ماندن به همسرشان 

خوب شد که  :ندیگو یمو  کنند یمنیز معموال احساس مسرت  ها آن روند یمقوم و خویش خود   خانهچون به  و

اقوام و بستگان ".کرشمه دو کار کیچه خوش بود که برآید ز ":اند گفتهلذا  .ما هم گرفته بود ، دلشما آمدید

غم دل را با  ، چونکنند یمو نشاطی پیدا  ، شورپردازند یمو به قول قدما به اختالط  نندینش یمچون با یکدیگر 

که به یکدیگر امید  گاه ، آنگردند یم لیناو به آرامش  ابندی یمروانی دست  شیپاالبه  ندیگو یمیکدیگر باز 

تأمین  آنانروانی و چون سالمت  آورند یمارمغان  به، خوشبختی و سالمت روانی را براي یکدیگر دهند یم

ایمنی و دفاعی  ستمی، سروانی تعادلبا دست یافتن به  رای، زشود یمنیز تضمین  ها آنجسمی  ، سالمتگردد یم

کارآمدي خوبی برخوردار شده، توان  از 11 یعیطب قاتل يها سلولو  گردد یمبهتري برخوردار  ییکارابدن از 

، فرد نیز تأمین شده یجسمانسرطانی دارند و بدین ترتیب سالمت  يها سلولبهتري با عناصر مزاحم و   مقابله

 .ابدی یمکاهش  يوبروز بیماري در  احتمال

، مناسک، شرکت در مراسم قیطراز  ها خانوادهاست که  ، معتقدنامند یم یدرمان خانوادهآکرمن که او را پدر 

عنوان  تحتکه از آن  بخشند یمو خود را التیام  کنند یم کمکبه سالمت روانی خود  ها يسوگوارو  ها جشن

 14.شفابخشندگی خانواده قدمتی در حد تاریخ حیات بشر دارد

، که دید و بازدید خانوادگی عامل ایجاد سالمت شود یمموضوع روشن  نیا تی، اهماز مجموع نکاتی که ذکر شد

 يها یهمانیممنع و محدودیتی براي شرکت در  دریافتن اهمیت این امر نباید با. در خانواده است ییایپوو  تحول

 .فامیلی پدید آورد يها ارتباط  توسعهباید تسهیالت الزم را براي برقراري و  ، بلکهسالم و سازنده فراهم کرد

 سفر کردن-9

مادي و  تواند یمسفرها  .کردن است ، سفرشود یمو پویایی در خانواده  تحولیکی از اموري که موجب ایجاد 

 يسعد. گردد یماست و موجب کامیابی آدمی  يضرورانواع سفر الزم و   همه. معنوي یا درونی و بیرونی باشد

رمز تحول و پویایی در  تواند یم ها یابیکامو دست یافتن به "نه سعدي سفر کرد تا کام یافت؟":دیفرما یم

 .باشد ها خانواده
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 ":دیفرما یرد و مقرآن به طور فراوان توصیه به سفر کردن دا

 قل سیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبۀ المکذّبین"

) ص( امبریپ. کنندگان ما چه شد بیتکذمردم را که بر روي زمین سیر کنند تا ببینند که فرجام  يبه گو 15".

جهانگردي در سراسر دنیا به  يها سازمانامروزه نیز  .مسافرت نمایید تا سالمت بمانید".سافرو تصحوا":فرمود

دیدنی و مناطق خوش آب و هوا سفر کنند و افراد متمکن  يها مکان بهبتوانند  ها آنتا  کنند یممسافران کمک 

تا به قول ارسطو به آسایش دست  کنند یمسفر   نهیهزاز درآمد خویش را صرف  يا مالحظهنیز بخش قابل 

ببینند که سفر  تداركرا  نهیهز کمبرخی سفرهاي  توانند یمردار نیستند، نیز که از تمکن مالی برخو يافراد. یابند

برخی از خورد و  توان یم گاه. است جملهاز آن  نهیهز کمعمومی   هینقلبه بیرون از شهر با استفاده از وسایل 

میان  در. خودداري کرد تر شیب يها نهیهزدرون منزل را نیز به همراه برد و بدین ترتیب از صرف  يها یخوراک

 .کند یمکه سفر روح آدم را تازه  استمردم نیز مصطلح 

تلویزیون با نشان دادن فضاهاي دوردست ما را به سفر به اقصی نقاط عالم  همچونجمعی  يها رسانهالبته گاه 

رادیو، امتداد  يصدا. ، تلویزیون امتداد چشم استکند یمامتداد را مطرح   هینظرلوهان که  مکقول  به. برد یم

 ، فراهممادي و معنوي نیز باشد تواند یمحال گاه سفري از این نوع که  هر به. گوش است و لباس امتداد پوست

 لذتگاهی به قصد  سفرها. است و نه فعال منفعل ی، آدمدر این سفر رای، زسفر کافی نیست این نوع اما. گردد یم

است و قصد خرید و  يمادکه سفري  رود یمر و دیار دیگري شه بهو آدمی از شهري  شود یمجسمانی انجام 

فراوان را به جان  يها یسختو  کند یمخدا سفر   خانهاما گاهی او به قصد زیارت  .دیدار از آن شهر را دارد

  :قولی ، بهنیز هراسناك نیست ها سرزنشو از  خرد یم

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

تحولی که در  ، ازکعبه طوافآل احمد پس از  جالل. معنوي است یتحولو حاصل چنین سفري دست یافتن به 

که در این  دمید یمرا همچون خسی  ، خودآن سیل خروشان جمعیت در: کند یمیاد  نیچندرونش رخ داده بود 

در کنار سفرهاي  پس. نهاد"قاتیمخسی در "خود را نیز کتابخروشان در حال حرکت است و لذا نام  انیجر

 .و حاصل آن تعالی و تحولی درونی است استمادي سفرهاي معنوي نیز الزم 

عنوان مثال  به. میپرداز یم یدرونگاه به سیر  ، اماشهري سفر کنیم بهمراد از سفر بیرونی آن است که از شهري 

تمامی سفرها همراه با تغییر و  پس. دارد ها یکین يسوبه  ها يبدی از درون ی، هجرتکند یم توبهکه آدمی  گاه آن

که خستگی را از تن  مینیب یممتفاوتی را  ياندازها چشمسفر  با. سازد یم متحولتنوع است و آدمی را دگرگون و 

 طور به .کند یمو بیماري سیر  ینواخت کیسمت  بهما  ی، زندگاناگر پیوسته در خانه بنشینیم ، اماآورد یدرمبه 

  :خالصه تالش کنیم که مصداق این شعر سعدي نباشیم

 ام پاي پیش همه عمر ننهاده شیبگفت از پس چار دیوار خو
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 تولید نسل یا قبول فرزندخوانده-10

بنابراین پس از اطمینان از  .کند یمو رکود  ینواخت کی خوش دسترا  ی، زندگنبودن فرزند در زندگی خانوادگی

به دنیا آمدن فرزندان تنوعات و  رایز. برداشت گامامکان تداوم زندگی باید براي تولید نسل  یابیارزسازگاري و 

بدون فرزند  يها خانوادهنیست که در فرهنگ ایرانی ما،  جهت یب .خاص خود را به همراه دارد يها یدگرگون

) که کنایه از فرزند است( يا خوشمزه نگردیده تا طعام روشن ها آناجاق زندگی  یعنی. اند دهینام "اجاق کور"را

فرزند بهتر  ، نداشتننیست مثبتباید در مقابل اشاره کرد که اگر ارزیابی از امکان تداوم زندگی  اما. آورد دیپد

  است و اگر قرار است که زندگانی با طالق و جدایی همراه شود، چه بهتر که فرزندان وبال یکی از دو والد نباشد

فرزندي را  توان یم ، بلکهبماند فرزند یباست که نباید خانواده  نیااز آن پیام دریافت  توان یمدیگري که   نکته .

  خانهکه یتیمان را به  فرمود یم) ص) امبریپ. آن بهره گرفتن از فرزندخواندگی است راهبه جمع خود بیفزاید که 

گاه به  البته که-ها پرورشگاه يریگ شکلر مخالفت با د غربنیز  امروزه. خود بنشانید  سفرهخود ببرید و به سر 

ها،  بچهبراي نگهداري بهتر  که ندیگو یم-است ریناپذ اجتنابامري  ها آن ، وجودعلت عدم قبول فرزندخوانده

 ها آنکنند که کسانی همچون پدر و مادر بر باالي سر  احساسقرار گیرند و  خانواده شبهدر  ها آن کهاست  خوب

  . حضور دارند

خود را از درد سر  ، همفرزندخواندگی خود بپذیرند بهرا  یسرپست یب ، کودكفرزند بدون يها خانوادهاگر  پس

او نیز با زندگی در  رای، زاند دهیبخش نجاتکودکی را از مؤسسات جمعی  همو  اند کردهدر خانواده رها  ینواخت کی

 18عاطفه  بدونمبتال به منش  و 17گردد  یم يا مؤسسه تیمحروم دچار 16 یبالبفضاهایی به قول  چنان

این امر  اگرچه. مهربان باشد تواند ی، نمشود ینماز محبت کافی برخوردار  چوننظر او چنین کودکی  به. شود یم

 .بر صدق گفتار او داللت دارد يا مالحظه قابلشواهد  ، امامصداق داشته باشد شهیهم تواند ینم

بچه سکوت  يها خنده. است خانهدر خانه نشاطاور و رشد او خود بیانگر تحولی پیوسته در وجود بچه  هرحال به

. دارد یموالدین را به تکاپو وا  شیها خواستو  کشاند یموالدین را به دنبال او  شیها کردن ، نازشکند یم درهمرا 

  نشانهکه  شیها خندهو  کند یم طرفو ایستایی والدین را بر  ، رکودکردن بغلکودك به نوازش کردن و  التیتما

و  يکوو به سوي  آورد یمشما را از خانه در "دد"  کلمه تکرار. باشد یم بخش تیرضارضایت اوست، براي والدین 

خود اوقات شما را پر   کودکانه يوگوها گفتو با  خواند یمشما را به بازي فرا  شیها يباز اسباب با. کشاند یمبرزن 

 .راه ندارد يا خانوادهنواختی در چنین  کیو بانشاط است و  ، پرتحركای، پوخانواده نیاو زندگانی در  کند یم

 افزودن بر مهر و محبت در خانه-11

مگر محبت  یراست. باشد داشته تواند ینمکردن در آن چندان معنایی  یزندگلطف و صفایی ندارد و  مهر یب  خانه

سر  بهدستی از مهر  دنی؟ کشمیکن یمدریغ  ابرازشدارد و چه میزان زحمت دارد که از  نهیهزکردن چقدر 

 زده خیسرد و  يا خانه؟ در میینما یمفرزندان و گفتاري صمیمانه با هسر مگر چقدر دشوار است که از آن پرهیز 

و در "نهند یمت اجتماعی حیا  عرصهمجرم پا به  فرزندان ها سردخانهاز این ":شناسان جرمکه به تعبیر یکی از 
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را  ها آنحرکت درآورد یا  بهرا  ها انسانتحرك و پویایی وجود دارد که  يبراجایی  ، چهآن همه چیز منجمد است

خروشان  یلیسگرماي محبت و ابراز عاطفه چون  اما. با تمدد اعصاب و تجدید قوا راهی بازار کار و تالش نماید

. گردد یمو خود موجب رشد عاطفی و روانی و نیز باعث رشد جسمانی  آورد یماست و همه چیز را به حرکت در 

 .احساس رکود و خمودگی ندارند گری، دخانواده از رشدي عاطفی و روانی برخوردار باشند ياعضا اگر

و به دیگران نیز خوب  میریبگدرس مهر را خوب فرا - بلند ، چهباشد کوتاهچه -عمر  مانده یباقبیاییم در ایام 

شور و  ، باتأمین شده باشد ها آنروانی در  یاساسکه این نیاز  يافراد. خانه رونق و صفایی تازه یابد ، تااموزیمبی

 ، آنفرانکل قولکه به  ، چراکنند یملمس  یخوب بهو عشق و معنا داشتن را  ندیآ یمنشاط به وجد و جنبش در 

نسبت به همسر و فرزندان  عشقخانواده مظهر تجلی  و 19است به دیگران  ، عشقبخشد یمچه زندگانی را معنا 

 همسرم":گفت یم یخانم. نیست ینواخت کیجایی براي رکود و  گری، دکه معنایی حاکم باشد يا خانواده در. است

مرگ او را  ام نتوانستهمهربان بود که اکنون بعد از شش ماه هنوز  يقدربه  او. شش ماه است که از دنیا رفته است

براي یک بار هم که شده از راه  خواهد یم دلم. نمینش یمکنار پنجره به انتظار بازگشت او  ها ساعتو  باور کنم

مهربان بود  يقدربه  همسرم: گفت یم او. ، بشنومکرد یمبرسد و من دوباره صداي کلیدي را که با آن در را باز 

پس درس مهر را به نحو احسن از کسی بیاموزیم که او داراي ".کنم ینمرا فراموش  شیها یمهربانکه هرگز او و 

 ":عالمیان است فرمود  اسوهاخالق بود و خداي متعال در وصف که  نیبرتر

 انک لعلی خلق عظیم

   .یعنی اي پیامبر تو داراي خلق عظیمی هستی  20

به زن خود  يمرداگر ":او را به کار بندیم که فرمود  هیتوص نیاپس با تأسی به او با دیگران مهربانی کنیم و 

یعنی باید دوستی را نسبت به همسر خود ابالغ ".رود ینمجمله هرگز از دل او بیرون  نی، ابگوید او را دوست دارد

مراتب   همهو فرزندان باید از  همسر. جز محبت نخواهد داشت یامی، پنماییم و قطعا همسر نیز در برابر این پیام

زبان خود آن را اظهار کنیم و در عمل نیز  ، بارا دوست بداریم ها آندر قلب خود  یعنی. حبت برخوردار گردندم

  :اند گفته لذا. بدهیم که گفتارمان را باور کنند انجامکارهایی 

 دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی

 .نیست ینواخت کیبراي رکود و  ییحاکم است، جا يجا که چنین عشق و دوستی معنادار و آن

 توجه به معنویات-12

گرایش  اما. اند بسته دلکه به معنویات پشت کرده و به مادیات  میهست ییها انسانامروزه شاهد سردرگمی 

 حاصل ییمعنا یبرا آرام نکرده و دست یافتن به پوچی و  ها آنبسیاري از مظاهر مادي  داشتنفراوان به مادیات و 

به پوچی نخواهد  ، جزاگر خانواده نیز در این راستا سمت و سو گیرد حال. به مادیات بوده است ها آنگرایش 
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که زندگانی رنگی معنوي  گاه آننخواهد داشت  ینواخت کیجز رکود و  يا جهینت هم ییمعنا یبرسید و پوچی و 

خداي را به  جا همهاو در  رای، زشود یمزندگانی او معنا  ، سراسرکند یمو آدمی رنگ الهی خود را حفظ  ردیگ یم

 " :دیفرما یم قرآن. ندینش یمنظاره 

 فاینما تولّو فثم وجه اللّه

  :است گفتهنیز  باباطاهر. دینیب یمرا  ي، خدانظاره کنید کههرجا را  یعنی 21".

 به صحرا بنگرم صحرا ته بینم نمیبه دریا بنگرم دریا ته ب

 بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا ته بینمبه هرجا 

 ":دیفرما یم قرآن. نسبت به خدا دارند يدیشد اند، حب آوردهکه ایمان  ها آنپس 

 امنوا اشد حبا للّه نیو الّذ

 که قلب يا خانوادهدر  و 22".

 چه آنقول فرانکل  ؟ بهابدی یمراه  ینواخت کیو رکود و  ییمعنا یب ، کجااعضاي آن ماالمال از عشق به خالق است

عشق به  ، اززند یمو چون مثال  23است درك ارزش روحی یا عشق به یک آرمان  دهد یمبه زندگی آدمی معنا 

 .برد یممصداقی براي عشق به یک آرمان نام  عنوانخالق به 

 امبریپ. شود یم ها قلبتازگی  موجبتالوت قرآن  که ، چنانابدی یمدر پرتو معنویات حیات آدمی تازگی و طراوت 

که  استو بهار  ردیگ یمخزان  ، رنگشود یمدور  قرآنکه از  ییها دل پس. "هاست دلقرآن بهار " :فرمود) ص(

تالوت مداوم قرآن  با. بخشد یمرا جانی تازه  جان یبو طبیعت  هاست گلو پیدایی  ها شکوفهفصل روییدن 

 يا تازه يها افتیدرآیات قرآن   درباره تأملزیرا با .گرفت و حیاتی نوین را رقم زد تازههر لحظه جانی  توان یم

  :اند گفته لذا. گردد یم حاصل

 رسد یم يتر تر از تازه تازه رسد یهر دم از این باغ بري م

الصلوة معراج ":فرمود (ص( امبریپ لذا. ردیگ یمو اوج  رسد یمباالتر  يا درجهبه  خواند یمهر نمازي که آدمی 

 نواخت کیرفتار زندگانی راکد و  تواند یمکسی که توان اوج گرفتن دارد،  ایآ. مؤمن است معراجنماز ".المؤمن

  :دیگو یم یآدمسعدي در امکان اوج گرفتن  ؟ لذاباشد

 رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

 پایبند شهوت به در آي تا ببینی طیران آدمیت طیران مرغ دیدي تو ز

و با اطاعت خداوند  میابیبه جهانی دیگرگون و تازه دست  ها عبادت انجامپس بیاییم در پرتو نورانیت قرآن و 



 

 13 از 11 صفحه

  

همه با همدیگر براي نوآوري و  خانوادههمیشه زندگانی را با تازگی و طراوت رقم زنیم و در فضاي  همتا یب

  :زیر باشیم  سرودهبرداریم تا مصداق خوبی براي  گامدگرگونی 

 و طرحی نو در اندازیم میفلک را سخت به کشاف میساغر انداز در یبیا تا گل بر افشانیم و م

 :ها نوشت یپ

 343/1مرضی تحولی، یشناس روان-1

(2)- NARCISSISM  

 261  ، صفحهنابهنجار و زندگی نوین یشناس روان-3

 262  ، صفحههمان-4

(5)- FLOODING  

(6)- THOUGHTSTOPPING  

(7)- SATIR  

 139/2ژنتیک، یشناس روان-8

 مراحل تربیتی-9

(10)- LINKTOSOCITEY  

(11)- NATURALKILLERCELLS  

(12)- FAMILYHEALING  

 12  ، صفحهخانواده یدرمان روان-13

 همان-14

 137  هی، آآل عمران  سوره-15

 .و رفتارشناسی انسانی را مورد مطالعه قرار داده است هاست ستیاندلوژبالبی از -16

 55  ، صفحهرشد یشناس روان گامان شیپ-17



 

 13 از 12 صفحه

 

(18)- AFFECTIONLESSCHARACTER  

 115  هی، آبقره  سوره-19

 همان-)21(165  هی، آبقره  سوره-20
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 13 از 13 صفحه

  

 

 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


