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 یک جهان حادثه در پشت  نگاه  من و توست

 لحظه ها گر نخروشـند، گناه من و تـوست

 ننـشينيم و به دیـوار سکـون تکيـه دهيم

 در و دیوار در آینـده گـواه من و توسـت

 بهمن رافعی
 

چکيده
خانواده، نهادي است مقدس و بي بدیل که حیات و سعادت جامعة 
بشري وابسته به آن است. پرورش نسل آینده، انتقال میراث فرهنگي، 
پاس��داري از ارزش ها، زبان آموزي و تأمین نیازهاي جسماني و رواني 
انسان از وظایف عمدة خانواده به شمار مي آید. بي شک، اساس سالمت 
جامعه وابس��ته به سالمت خانواده هاست و سالمت رواني و جسماني 
افراد جامعه تأمین نمي ش��ود مگر آن که خانواده هایي متعالي، سالم، 

بالنده، متعادل و صالح داشته باشیم. 
 اکثر مردم جهان، زندگي خانوادگي را به شکل هاي گوناگون تجربه 
کرده اند و رویدادهاي خانوادگي را مهم ترین و ارزش��مندترین جنبه 
زندگي خود معرفي مي کنند. اکثر ما در خانواده به دنیا مي آئیم و بیشتر 
سال هاي کودکي و نوجواني خود را، چه به اختیار و چه به اجبار، در 
خانواده مان سپري مي کنیم و در خانواده با جهان هستي آشنا مي شویم.

 ب��دون تردید اعضاي خانواده )زن و ش��وهر، پدر و م��ادر و فرزند یا 
فرزن��دان و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها( به آم��وزش نیاز دارند، زیرا که 
انس��ان تمام رفتارها را یاد مي گیرد، پس باید همه رفتارها را در مراحل 
گوناگون زندگي به او آموزش داد. اکنون در هزارة س��وم میالدی و عصر 
جهاني شدن، شاهد خانواده های سالم و ناسالم هستیم. در این مقاله، پس 
از طرح چند س��ئوال مهم و بیان مقدمه ای کوتاه دربارة نقش و اهمیت 
خانواده، ویژگی های خانوادة سالم با ویژگی های خانوادة ناسالم مقایسه 
می شود. آنگاه به دو اصل مهم حاکم در یک خانوادة سالم اشاره می شود.

 چند سئوال 
é آیا مي خواهید خانوادة سالم و با نشاطي داشته باشید؟
é آیا مي خواهید فرزندان صالح و سالمي داشته باشید؟

é آیا مي خواهید فرزندان خود را خوب تربیت کنید ولی نمي دانید 
چگونه و چطور؟

é آیا شما به عنوان پدر یا مادر به نقش ها، مسئولیت ها و وظایف 
خود آشنایي دارید؟

é آیا هیچگاه از خود پرسیده اید که آیا من خود الگوي شایسته اي هستم؟
é آی��ا ب��راي تعلیم و تربی��ت فرزندان خود به ان��دازة کافي وقت 

مي گذارید و احساس تعهد و وظیفه مي کنید؟
é آیا ش��ما به تغیی��رات رفتاري و رواني همس��ر و فرزندان خود 

حساس هستید؟
é آیا در مواقع خاص، مانند بیماري همسر، با همسرتان همدردي 

مي کنید؟
é آی��ا در  امور  خیر، عیادت بیمار و دس��تگیري از فقرا  با اعضاي 

خانواده تان مشارکت  مي کنید؟
é آی��ا مي  دانید چطور مي توان در خانواده، فضاي صمیمي و انس 

و الفت به وجود آورد؟
é آیا مي دانید چطور مي شود که عشق به نفرت تبدیل مي شود؟
é آیا دوستان فرزند خود را مي شناسید و با آن ها ارتباط دارید؟

é آیا زندگي خانوادگي شما با برنامه و متنوع است و اوقات فراغت 
خود را همراه اعضاي خانواده صرف مي کنید؟

é آیا می دانید یک خانوادة سالم چه مشخصات و ویژگی هایی دارد؟
é آیا می دانید چگونه می شود سالمت و استحکام خانواده را حفظ کرد؟

مقدمه
پاس��خ پرسش هایی که از نظر شما گذشت، این است که خانواده، 
برحسب تصادف و خود به خود سالم یا ناسالم نمی شود، بلکه سالمت 
و نش��اط خانواده، مدیون و مرهون احس��اس مس��ئولیت و آموزش 

مستمر اعضای آن، به ویژه زن و شوهر و یا پدر و مادر است.
در نگاه نخس��ت باید یادآور شد که پژوهش و مطالعة علمي خانواده 
در ایران در حوزه های روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و حقوق، و به 
بیان دیگر خانواده شناسی به عنوان یک رشتة علمي و دانشگاهي در آغاز 

دکتر احمد به پژوه- دانشيار روان شناسي دانشگاه تهران

مقايسة ويژگي هاي
وخانـوادة سالم 

                                      خانوادة ناسالم
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راه خود است. بدون تردید داشتن خانواده های سالم به مثابه دغدغه اي 
دائمي براي رسیدن به جامعه اي سالم و متعالي از جمله نگراني هاي همة 

مسئوالن، برنامه ریزان، مدیران، کارشناسان، معلمان و مربیان است. 
بدون تردید، الزمه داشتن جامعة سالم، داشتن خانواده هاي سالم 
اس��ت و این خانواده هاي سالم هستند که شهروندان سالم به جامعه 
تحویل مي دهند. در این راستا خانواده هم یک نهاد آموزشي است و 
هم خود به آموزش نیاز دارد. به زبان س��اده، خانواده نهادي است که 
حداقل از یک زوج )زن و ش��وهر( تش��کیل شده که به طور رسمي و 
ش��رعي با یکدیگر ازدواج کرده اند و در خانه اي به طور مشترک کنار 
هم زندگي مي کنند. در خانواده، مس��ئولیت ها و وظایف میان اعضا، 
تقس��یم شده و زن و شوهر با همفکري و همدلي و همکاري یکدیگر 
به انجام وظایف خود مي پردازند. در این شرایط ضرورت دارد هر یک 
از زوجین به نقش ها و وظایف خود آگاهي داشته باشند، آموزش هاي 

الزم را دریافت و به آن ها عمل کنند. 
داش��تن یک خانوادة س��الم و موفق، خواست هر زن و شوهر و یا 
هر پدر و مادر آگاه و مس��ئولی است. از این رو، ضرورت دارد بر اساس 
»تعرف االش��یا به اضداده��ا« و یا این حکایت که لقم��ان را گفتند: 
ادب از ک��ه آموخت��ی؟ گفت: از بی ادبان! هر چه از ایش��ان  در نظرم 
ناپسند آمدی از فعل آن احتراز کردمی )گلستان سعدی، باب دوم(، 
ویژگی های یک خانوادة سالم در مقایسه با یک خانواده ناسالم ترسیم 

و شناخته شود و مورد بررسی قرار گیرد.
هدف از شناخت ویژگی های یک خانواده سالم عبارت است از: 

é ارتقاي س��طح آگاهي اعضاي خان��واده درباره نقش ها و وظایف 
یک خانواده سالم 

é تالش براي آگاهي از کم و کیف و چگونگي ش��کل گیري رفتار 
در یک خانواده سالم 

 é تالش براي آگاهي از ریشه ها و علت هاي ناهنجاري هاي رفتاري 
و عاطفي کودکان و نوجوانان

é ت��الش براي چاره جوی��ي، درمان،  اصالح و  پیش��گیري از  بروز 
آسیب ها و  نابساماني های رفتاری، اجتماعی و اخالقی

é تالش برای پیش��گیري از طالق و به وجود آمدن آس��یب ها و 
مشاجره های خانوادگي

é تالش برای به سازي محیط زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي
 

باور ما این اس��ت که چنانچه زنان، ش��وهران، پدران و مادران در 
گسترة حیات و در چرخة زندگی خانوادگی، با ویژگی های یک خانواده 
سالم و با نیازها و انتظارها یکدیگر و فرزندان آشنا شوند، به طور قطع 
در تحقق یک خانواده س��الم و ایفاي نقش ها و مس��ئولیت هاي خود 
بیش از پیش موفق تر و توانمندتر خواهند بود و در نتیجه دستیابي به 
خانواده هاي متعالي آسان تر مي شود. به عبارت دیگر، باور ما این است 
که حکیم ابوالقاسم فردوسی به نیکی گفته است که: »توانا بود هر که 
دانا بود.« در این باره حضرت امام جعفر صادق )ع( فرموده است: »کسي 
ک��ه بدون بصیرت، اقدام به عملي کند، مانند پوینده اي اس��ت که به 
بیراهه مي رود، هر قدر سریع تر حرکت کند، از هدف دورتر مي شود.«1

 بیائید باور کنیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم ما مسئول رشد 
و تعال��ي خود و خانواده خود و تعلیم و تربیت فرزند یا فرزندان خود 
هستیم و اگر خود را و همسرمان را و فرزند یا فرزندانمان را به خوبي 
بشناس��یم و دانش و آگاهي الزم را کس��ب کنیم، ب��ه احتمال قوي 
خواهیم توانست به درستي زندگي کنیم و سعادتمند شویم، ان شا الل.

 بنابراین، در این مقاله تالش ش��ده است به اختصار ویژگی های یک 
خانوادة س��الم در مقایس��ه با یک خانواده ناسالم معرفی و بررسی شود. 
مانند برقراری رابطة انسانی و عاطفی با همسر و اعضای خانواده، شناخت، 
پذیرش و کنار آمدن با تفاوت های فردی، حاکمیت معنویت، صداقت و 
اخالص، اعتدال و میانه روی در خانواده، تقس��یم کار در خانواده، رضایت 
زناش��ویی و نظایر آن که در جدول ذیل به آن ها اش��اره ش��ده اس��ت.

 جدول برخی از ویژگي هاي خانوادة سالم در مقایسه با ویژگي هاي خانوادة ناسالم

ویژگي هاي خانوادة سالم: 
در یک خانوادة سالم...

ویژگي هاي خانوادة ناسالم: 
در یک خانوادة ناسالم...

 1- میان اعضاي خانواده روابط س��الم و تفاهم آمیز وجود دارد و آنان با 
یکدیگر در تعامل هستند. 

 1- اعضای خانواده، با یکدیگر رابطه ای ندارند و هر کس سرش توی الک 
خودش است و مانند چند »روبات« کنار هم زندگی می کنند!

 2- اعضاي خانواده از مصاحبت یکدیگر لذت مي برند و فرصت هایي را 
براي با هم  بودن، بحث و گفت و گوي آزاد و بدون واهمه در نظر مي گیرند و 

به حرف هاي یکدیگر فعاالنه گوش مي دهند.

 2- اعض��اي خان��واده، کمتر یکدیگر را مالقات می کنن��د و در خانواده 
فضای گفت و شنود وجود ندارد و اعضا، یکدیگر را تحقیر و سرزنش مي کنند!

 3- اعضاي خانواده در بحث هاي خانوادگي مشارکت مي کنند و حضوري 
فعال دارند و احساس ها و اندیشه ها و نگراني هاي خود را به راحتي بیان مي کنند. 

 3- اعضای خانواده، زن، شوهر و فرزندان از یکدیگر نفرت دارند و دائمًا 
از یکدیگر عیب جویي مي کنند و در حال مشاجره و بگوومگو هستند!

 4- اعضای خانواد، زن، شوهر و فرزندان نسبت به رفتار یکدیگر حساس 
هستند و به یکدیگر انرژی مثبت می دهند.

 4- اعض��اي خانواده، نس��بت به رفتار یکدیگر بی تفاوت هس��تند و در 
فضای خانه یأس و بدبینی حاکم است!
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 جدول برخی از ویژگي هاي خانوادة سالم در مقایسه با ویژگي هاي خانوادة ناسالم

ویژگي هاي خانوادة سالم: 
در یک خانوادة سالم...

ویژگي هاي خانوادة ناسالم: 
در یک خانوادة ناسالم...

 5- اگ��ر یکي از اعض��اي خانواده دچار ناراحتي ش��ود، عل��ت را جویا 
مي شوند و مشکل را با کمک یکدیگر حل مي کنند.

 5- اگر یکي از اعضاي خانواده دچار ناراحتي شود، اعضاي خانواده نسبت 
به هم کم توجه و یا بی توجه هستند و رابطة آن ها سرد و خشک است!

 6- میان اعضای خانواده، تقسیم کار وجود دارد و اعضاي خانواده نسبت 
به امور خانه و خانواده احساس مسئولیت مي کنند.

 6- اعضاي خانواده، نس��بت به امور خانه و خانواده بی تفاوت هستند و 
احساس مسئولیت نمي کنند!

 7- میان اعضاي خانواده، پنهان کاري، فریب کاري و عدم صداقت حاکم است! 7- میان اعضای خانواده، اعتماد، صداقت و احترام متقابل وجود دارد. 

 8- زن و ش��وهر از ی��ک رابطة جنس��ي س��الم، رضایت بخ��ش و امن 
برخوردارند.

 8- زن و ش��وهر با یکدیگر رابطة جنس��ی ندارند و یا از رابطة جنس��ي 
خود رضایت ندارند!

 9- می��ان اعضاي خانواده، به ویژه زن وش��وهر یا پ��در و مادر، همدلي، 
همفکري، همکاري و هماهنگي وجود دارد.

 9- میان اعضای خانواد، جدایی، تفرقه و تضاد حاکم است!

 10- اعضای خانواده، با یکدیگر مؤدبانه، محبت آمیز و با احترام صحبت 
و رفتار مي کنند.

 10- اعض��ای خانواده، با یکدیگ��ر آمرانه، پرخاش��گرانه و توهین آمیز 
برخورد و رفتار می کنند!

 11- پدر و مادر حضوري دائمي، فعال و باکیفیت دارند و فقط زیر یک 
سقف به سر بردن مطرح نیست.

 11- پدر و مادر و یا یکی از آن ها به دلیل اش��تغال بیش از حد حضور 
ندارند و قابل دسترس نیستند!

12- ب��ه نیازهاي اعضاي خان��واده، به  ویژه نیازهاي رواني آنان پاس��خ 
مناسب داده مي شود و اعضا از امنیت خاطر برخوردارند.

  12- ب��ه نیازهاي اعضاي خانواده، به  وی��ژه نیازهاي رواني آنان، مانند 
محبت و احترام، توجه نمي شود!

 13- فضاي خانواده گرم و صمیمي است و اعضاي خانواده کنار یکدیگر 
احساس امنیت و آرامش رواني مي کنند.

 13- فضای خانواده، سرد و بی روح است و اعضاي خانواده کنار یکدیگر 
احساس ناامني و عدم آرامش مي کنند!

 14- زن و شوهر نسبت به یکدیگر و پدر و مادر نسبت به فرزندان محبت 
غیرمشروط مي کنند. به  بیان  دیگر محبت خریدني نیست و محبت پدر و مادر 

را با هیچ قیمتي نمي توان در جاي دیگر به دست آورد.

 14- زن و ش��وهر نسبت به یکدیگر و پدر و مادر نسبت به فرزندان محبت 
مشروط مي کنند و سر یکدیگر منت می گذارند. به  بیان  دیگر، اعضای خانواده، 

محبت واقعی یا کاذب را در کانون های دیگر جست و جو می کنند!

 15- زن و ش��وهر از ازدواج خود ابراز خرس��ندی و رضایت مي کنند و 
راضي هستند.

 15- زن و ش��وهر از ازدواج با یکدیگر ابراز پش��یماني مي کنند و عدم 
رضایت خود را در رفتار و گفتارشان بروز مي دهند!

 16- اعضاي خانواده مأیوس هستند و همواره آیة یأس مي خوانند! 16- اعضاي خانواده امیدوار هستند و یکدیگر را به امید دعوت مي کنند.

 17- اعضاي خانواده، آینده نگر هستند و به موفقیت ها اشاره مي کنند و 
افق های آینده را در نظر می گیرند.

 17- اعضاي خانواده، گذش��ته نگر هستند و  شکست ها را بزرگ نمایی 
مي کنند و آینده را تیره و تار می بینند!

 18- اعضاي خانواده، به ارزش تالش و سخت کوش��ي توجه مي کنند و 
اهمیت مي دهند و معتقد هستند که نابرده  رنج، گنج میسر نمي شود.

 18- اعضاي خانواده، به ش��انس، اقبال، سرنوشت و بخت اعتقاد دارند 
وتن پروری و تنبلی حاکم است!

 19- در می��ان اعضای خانواده،  اعتماد متقاب��ل، امانت داري و رازداري 
وجود دارد.

 19- در میان اعض��اي خانواده، پنهان کاري، عدم اعتماد و عدم  راز داری 
وجود دارد!

 20- زن و شوهر با عشق، بازي مي کنند! 20- زن و شوهر با عشق، زندگي مي کنند.

 21- اعضای خانواده، خسته و بی حوصله هستند! 21- اعضای خانواده، با نشاط و با روحیه هستند.

 22- پ��در و مادر به وجود فرزندان خود ابراز افتخار و رضایت مي کنند 
و خداوند را شاکر هستند.

 22- پدر و مادر، فرزندان را مانع خوشبختي و پیشرفت خود مي دانند 
و از داشتن فرزندان ابراز پشیمانی مي کنند!

 23- پدر و مادر فرزندان خود را عاق و نفرین مي کنند و دشنام مي دهند! 23- پدر و مادر در حق فرزندان خود دعا مي کنند.

 24- هنگام بروز بحران، مانند: بیکاري، بیماري، ورشکستگي و مرگ ومیر 
اعضای خانواده به یکدیگر نزدیک و متحد مي شوند تا با بحران مقابله کنند.

 24- اعض��ای خان��واده، هنگام بروز مش��کالت و مصیبت ه��ا، در کنار 
هم دیگر نیستند و از هم حمایت نمي کنند و احساس تنهایی می کنند!
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 جدول برخی از ویژگي هاي خانوادة سالم در مقایسه با ویژگي هاي خانوادة ناسالم

ویژگي هاي خانوادة سالم: 
در یک خانوادة سالم...

ویژگي هاي خانوادة ناسالم: 
در یک خانوادة ناسالم...

 25- اعضاي خانواده در غم ها و ش��ادي هاي یکدیگر شرکت مي کنند و 
سهیم هستند.

 25- به غم ها وش��ادي های یکدیگر توج��ه ندارند و هر کس در دنیای 
خودش به سر می برد!

 26- ارزش ها و فضایل اخالقي حاکم اس��ت، مانند: ش��رافت، صداقت، 
وفاداري، تعهد، خوش بیني، توکل و صبر.

 26- رذایل اخالقي حاکم است، مانند: دروغ، غیبت، ناسپاسی، خیانت، 
نفاق، ریا و بدبیني!

 27- فضاي قدرداني و تشکر و شکرگزاري وجود دارد و اعضای خانواده 
براي زحمات یکدیگر ارزش قائل هستند.

 27- فضاي ناسپاس��ي و طلب کاری حاکم است و اعضای خانواده براي 
زحمات یکدیگر ارزشي قایل نیستند!

 28- زن و ش��وهر تالش می کنند از هرگونه حرف یا عملي که موجب 
رنجش یا کدورت شود و دوام و بقاي خانواده را تهدید کند، اجتناب کنند 

و به حساسیت هاي مثبت و منفي یکدیگر توجه دارند.

 28- زن و شوهر همواره با اعمال و گفتار خود یکدیگر را آزار مي دهند، 
سعی می کنند از یکدیگر انتقام بگیرند و با عیب جویی، ایجاد تنش کرده و 

سالمت خانواده را تهدید مي کنند!

 29- مثبت نگري وجود دارد و اعضاي خانواده در مقام شناخت خوبي ها 
و زیبایي هاي یکدیگر هستند.

 29- زن و شوهر و اعضاي خانواده با منفي نگري به دنبال عیب جویي و 
در جست و جوي نکات منفي یکدیگر هستند!

 30- فضاي عفو و گذش��ت وجود دارد و هم��واره محبت ها و خوبي ها 
و خاطره های مثبت و خوش��ایند را مورد تأکید ق��رار مي دهند و آن ها را با 

آب و تاب تعریف مي کنند و برزبان مي آورند.

 30- فض��اي انتقام و کینه جویي وج��ود دارد و اعضاي خانواده همواره 
در جس��ت و جوی اشتباه های یکدیگر هستند و خاطره هاي منفي را زنده و 

»کهنه قباله هاي« قدیمي را مطرح مي کنند!

 31- پدر و مادر معتقد هستند که همة رفتارها ذاتي هستند! 31- پدر و مادر بر این باور هستند که همة رفتارها را باید یاد گرفت و یاد داد.

 32- اعض��ای خان��واده، با ه��م تصمیم می گیرند و ب��ه یکدیگر کمک 
مي کنند تا هر کس خود تصمیم بگیرد.

 32- یک نفر تصمی��م مي گیرد و به اعضای خانواده تحمیل می کند و 
بقیه اعضا باید اطاعت و متابعت کنند!

 33- پ��در و مادر، به فرزندان، مس��ئولیت مي دهند و آنان مس��ئولیت 
مي پذیرند. مس��ئولیت ها بین اعضاي خانواده تقس��یم مي شود و هر یک از 

اعضا به نوعی احساس مسئولیت می کند.

 33- مس��ئولیت ها، فق��ط ب��ه عهدة پدر یا مادر اس��ت و ب��ه فرزندان، 
مس��ئولیت نمي دهن��د. در نتیجه آنان مس��ئولیتي را نمي پذیرند و تنبل و 

مسئولیت ناپذیر بار مي آیند!

 34- اعض��ای خان��واده، از زنده ماندن و زندگی ک��ردن کنار هم لذت 
می برند و ابراز شادمانی می کنند.

 34- اعضای خانواده، ابراز خستگی می کنند و از زندگی کردن با هم و 
کنار هم بودن بیزار هستند! 

 35- پ��در و مادر، ب��رای تربیت فرزندان به آنان انگی��زه می دهند و از 
انگیزه هاي دروني و تشویق استفاده مي کنند.

 35- پدر و مادر، برای تربیت فرزندان، از فشارهاي خارجي و انگیزه هاي 
بیروني استفاده مي کنند!

اصول حاکم در یک خانوادة سالم

در ای��ن بخش برای نمونه به اختص��ار به دو اصل مهم در زندگی 
خانواده های سالم اشاره و تالش می شود برخی از ویژگی های این گونه 

خانواده ها ترسیم شود. 
 

اصل با هم بودن و هم سرنوشتي
در خانوادة سالم به اصل با هم بودن و هم سرنوشتي در خانواده و 
مشارکت در امور زندگی خانوادگی توجه خاصی می شود، برای مثال:

é همراه��ی با همس��ر و فرزندان در امور زندگ��ی و فعالیت های 
خانوادگ��ی و با ه��م صحبت کردن، از مهم تری��ن دغدغه های فکري 

اعضای خانوادة سالم است.
é زن و ش��وهر ی��ا پ��در و م��ادر س��عی می کنند دل هایش��ان و 
جسم هایش��ان در کن��ار یکدیگر باش��د و از بودن در کنار همس��ر و 

فرزندان لذت ببرند و آن را غنیمت بشمارند.

é زن و شوهر یا پدر و مادر سعی می کنند در بیست و چهار ساعت چند 
دقیقه یا چند ساعت را به طور فعال با اعضاي خانواده خود در تعامل باشند.

é زن و شوهر یا پدر و مادر سعی می کنند با اعضای خانواده غذا 
بخورند، به ویژه توصیه می ش��ود اعضای خانواده سِر ساعت مشخص، 

در حالی که تلویزیون خاموش است با هم شام بخورند.
é زن و شوهر یا پدر و مادر سعی می کنند همسر و فرزندان را در 

خرید کردن همراهی کنند.
é زن و شوهر یا پدر و مادر سعی می کنند همسر و فرزندان را در 

پارک رفتن، کوه رفتن، سینما رفتن و ورزش کردن همراهی کنند.
é زن و شوهر یا پدر و مادر سعی می کنند با اعضاي خانواده کتاب 

بخوانند، مانند خواندن قرآن، دیوان حافظ و شاهنامه.
é زن و شوهر یا پدر و مادر سعی می کنند در صورت امکان ماهي یکبار 
یا سالي یکبار با اعضاي خانواده در بیرون از خانه و در رستوران غذا بخورند.

é زن و ش��وهر یا پدر و مادر س��عی می کنند با هم و فرزندان به 
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دیدار اقوام و آشنایان بروند )صلة رحم(.
é زن و ش��وهر یا پدر و مادر س��عی می کنند با هم و فرزندان به 
مس��جد بروند و در مراس��م عبادی، مانند: ش��رکت در دعاي کمیل، 

زیارت عاشورا و زیارت عتبات شرکت کنند.
é زن و ش��وهر یا پدر و مادر سعی می کنند با هم و با فرزندان به 

مسافرت بروند )بهشت و جهنم با هم!(.
é زن و شوهر یا پدر و مادر سعی می کنند همراه اعضاي خانواده 
در یادگیري موضوعي جدید، ش��رکت در کالسي جدید، مانند زبان 

خارجی، موسیقي، خط، کاردستي و نظایر آن شرکت کنند.
é زن و ش��وهر یا پدر و مادر س��عی می کنند دربارة امور مورد عالقة 
همس��ر و فرزندان صحبت کنند. همس��ري که براي زن یا شوهرش یا 
فرزندانش صحبت مي کند به این معناست که برای آنان ارزش قائل است.
é پدر و مادر سعی می کنند با فرزند یا فرزندان خود بازي کنند.

é پدر و مادر سعی می کنند با مدرسة فرزندشان در تماس باشند، 
با معلمان یا دبیران فرزندشان ارتباط مطلوبی برقرار کنند و در جلسة 
انجم��ن اولیا و مربیان ش��رکت نمایند. در ضمن پدر و مادر س��عی 

می کنند دربارة امور مدرسه با فرزندان صحبت کنند.
زن و ش��وهر یا پدر و مادر در خانوادة سالم سعی می کنند همراه 
اعضاي خانواده فضای معنوی ایجاد کنند و با هم به نیایش بپردازند.

é زن و شوهر یا پدر و مادر سعی می کنند همراه اعضاي خانواده 
از شخصي که بیمار است، عیادت کنند و به خانواده هاي فقیر کمک 

نمایند و با سعدی هم صدا می شوند و می گویند:
 من از بينوايی نيم روی زرد           غم بينوايان رخم زرد کرد

 
اصل مستقل بودن و حفظ استقالل خانواده

در خانوادة س��الم به مستقل بودن و حفظ استقالل خانواده توجه 
خاصی می شود، برای مثال:

é زن و ش��وهر و یا پدر ومادر، بیرون از خانواده هدایت یا کنترل 
نمی شوند و در امور خانوادگي مانند: رفتن به مهماني، خرید کردن و 

تفریح کردن، خود با مشورت فرزندان تصمیم مي گیرند.
é زن و شوهر و یا پدر و مادر، اجازه نمي دهند برنامه ها و تصمیم هاي 
خانوادگي تحت تأثیر نظرات دیگران باشد )براي مثال تهیه مسکن(.

é زن و شوهر و یا پدر و مادر، اجازه نمي دهند اقوام نزدیک، مانند: 
پدر ب��زرگ، مادر بزرگ، خواهر و برادر در امور زندگي ش��ان دخالت 

 کنند و براي آنان و به جاي آن ها تصمیم بگیرند.
 

یک تصویر از یک خانوادة ناسالم
در این بخش به اختصار، سرنوش��ت ی��ک کودک در یک خانوادة 

ناسالم ترسیم می شود:
é بهروز در کودکي )سه سالگي( از پدرش کتک می خورد!

é چرا؟ کنجکاوي مي کرد؟! فضولي مي کرد؟! شیطاني مي کرد؟! 
é بهروز، در پنج سالگي همچنان کتک مي خورد!

é بهروز، در هفت سالگي نیز کتک مي خورد!
é چ��را؟ زیرا پدر و مادر حوصله نداش��تند، پدر کارش زیاد بود و 

شب ها دیر به خانه می آمد.
é پدر و مادر از ازدواجشان راضي نبودند و رابطة خوبی با هم نداشتند.

é پدر و مادر مرتب با هم مشاجره و ستیزه داشتند.
é در نتیجه روابط پدر و مادر به جدایي، قهر و طالق منجر شد. 

é پ��در ازدواج مجدد کرد و باز ه��م ازدواج آنان ناموفق و فضاي 
خانواده نا امن بود.

é نامادري، بهروز را کتک مي زد!
é پدر از ازدواج دوم هم ناراضي نبود.

é پدر، بعد از چندی معتاد شد.
é بهروز درس نمي خواند و از مدرسه فرار می کرد.

é و سرانجام بهروز از مدرسه اخراج شد.
é بهروز، پس از مدتي با دوستان بد معاشرت داشت و دزدی می کرد.

é و باالخره بهروز از کانون اصالح و تربیت سردرآورد! 
 

سخن آخر
خانوادة س��الم یا خانوادة متعادل، خانواده ای است که اعضای آن به 
اصول اخالقی، الهی و معنوی مقید و متعهد هستند و همواره خداوند 
سبحان را ناظر و حاضر بر اعمال خود می دانند. در چنین خانواده ای یک 
قلب در سینة همة اعضای آن می تپد و همة اعضا تالش می کنند با ایمان، 
امنیت، آرامش، صلح و صفا در کنار هم و با هم زندگی کنند و از زندگی 
خود لذت ببرند. با نگاهی به ویژگی های خانوادة سالم، مالحظه می شود 
که این رهبران خانواده )باغبان ها( هستند که در کانون خانواده )باغ(، 
فرزندان سالم و با طراوت )گل ها( را تعلیم می دهند و تربیت می کنند. در 
مقابل، در خانوادة ناسالم، باید با صراحت گفت که گل ها، مشکلی ندارند، 
باغبان ها اشکال دارند )به پژوه، 1386(. بنابراین اگر بخواهیم سالمت و 
ش��ادابی گل ها حفظ شود، باید آگاهی و ش��ناخت باغبان ها )پدرها و 
مادرها( افزایش یابد و اولیا و مربیان خود الگو های شایس��ته ای باشند.
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