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 در فرهنگ ایرانی اسالمی آسیب شناسی مراحل تحولی خانواده

،  دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،  فریبا ابراهیمی تازه کند

 رودهن، ایران

 .ایران. واحد رودهندانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی،  مینا شاه محمدی،

 چکیده

ول نظریه و مفاهیم خانواده در درک عملکرد خانواده از طریق در نظر گرفتن مسایل مربوط به رشد و تکامل، فشار روانی، مقابله، انطباق و تح

در بررسی که  .م می دهندخانواده ها به طور کلی از مراحل معینی می گذرند و تکالیف و فرآیندهای اصلی زیادی را انجا. شناختی سهم دارند

هر مرحله، در اثر یک رویداد خاص حادث می شود و . صورت گرفت بر تحقق تکالیف اختصاصی خانواده متمرکز است( 191 )توسط زیلباخ 

ساخت این مراحل می توانند به خاطر تغییر در . شاخص مرحله ای خانواده نام دارد و مستلزم تغییر و سازگاری مجدد با آن رویداد است

رفتن به مدرسه، ورود به دنیای نوجوانی، ) ترکیبی خانواده روی دهد یا ممکن است در نتیجه یک تغییر اساسی در فرایند خود پیروی اعضا

اده اینکه خانواده تا چه اندازه به سالمت از یک مرحله به مرحله ای دیگر وارد شود، تاثیر بسزایی بر توانایی آن خانو. حادث شوند( بازنشستگی

و نکته قابل اهمیت آن این است که در بخش آسیب . مقاله حاضر از نوع مقاله توصیفی است. در اجرای تکالیف مراحل بعدی خواهد داشت

ر شناسی و ارایه تکالیف مرتبط با هر مرحله رویکرد فرهنگی مد نظر بوده است و نتایج آن منطبق با نیازهای فرهنگی جامعه ایرانی اسالمی د

 .مشاوران و پژوهشگران  عالقمند به بحث خانواده قرار خواهد گرفت اختیار

 آسیب شناسی، مراحل تحولی خانواده ، فرهنگ ایرانی اسالمی: کلیدی واژگان
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Abstract 

Theories and concepts regarding family largely contribute to the understanding of its function in 

considering the issues relating to growth and development, stress, coping mechanisms, adaptation and 

cognitive development. In general, families undergo various, determined stages through their 

development. In a study, Zylbakh (1989) focused on the realization of family assignments. Each stage 

occurs as a result of a specific event and is commonly known as a “family index”, which requires 

readjustment in accordance with the events. This process might be associated with the changes in the 

family structure or may lead to fundamental changes in the members following their own process (going 

to school, entering the world of adolescence, retirement). Since family is an evolutionary system, 

overcoming troubles within each stage is necessary with development assignments or patterns. The extent 

to which a family can truly pass from one stage to another significantly influences the family's ability to 

manage the next steps in task implementation. This descriptive study focused on the cultural approaches 

involved in the pathology and assignments associated with each stage of family. Findings of the research 

corresponded to the needs of the Islamic-Iranian culture and were dedicated to the counselors and 

researchers interested in the discussions regarding family functions. 
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 مقدمه

تکوین و )آغازین مراحل شامل اولیه مرحله سه از عبارتند( 191 ) زیلباخ خانوادگی زندگی چرخه در خانواده تحول و رشد مراحل

 خالصه طور به که ثانویه مرحله هفتکه در  (پایان راه) پایانی مراحل و( خانواده جدایی فرایندهای) میانی مراحل و (آشیانه گزینی

، 111  ، ولیالهی رایت ؛199 گلدریک، مک و کارتر) خانوادگی زندگی چرخه در خانواده تحول و رشد مراحل  .شود می داده شرح

در ادامه هر  است که براین اساس دهد می روی خانواده در آنچه به کردن نظر برای مفیدی راه ،( 891 گلدنبرگ و گلدنبرگ،

 .مرحله به توضیحات جامع تری  از نگاه منابع فرهنگ ایرانی اسالمی پرداخته می شود

 (.199 گلدریک، مک و کارتر) اصلی خانواده از خود سازی متمایز. خانه ترک حال در مجرد جوان:   مرحله

 از عاشقانه های داستان و شیفتگی خود ثبات،. است پنهان است، آشکار وپسران دختران در که جسمانی بلوغ برخالف روانی بلوغ

 شغل انتخاب به عالقه. گیرد می صورت روانی بلوغ از بعد سال چهار تا 8 حدود در اجتماعی بلوغ. است بلوغ این های عالمت

 و همسر وجوی جست و عاشقانه های داستان سرگذاشتن پشت بودن، مشاوره قابلیت اجتماعی، فعالیت دانشگاهی، تحصیل خاص،

 (.811  مجد،)است بالغین از دسته این مشخصات از فیلسوفانه و گسترده انتزاعی تفکر سطح به ارتقا

 ، جسمانی تعادل عدم توهم، گیجی، افسردگی، شامل عشق شناختی آسیب های عالمت:  اول مرحله تحولی شناسی آسیب

 اختالل مواد؛ به وابسته های اختالل شامل بزرگسالی شایع های اختالل. باشد می... و تحصیلی یکباره افت اشتهایی، کم بیقراری،

 های اختالل ؛(خوردن در کنترل فقدان) روانی اشتهایی پر و( شدن چاق از شدید ترس)روانی اشتهایی بی جمله از خوردن های

 افسردگی دوره) قطبی تک اختالل جمله از است خو و خلق در معمول حد از تر بیش آشفتگی آن اساسی ویژگی که عاطفی/ خلقی

 فوبی خاص، فوبی هراس، حمالت جمله از اضطرابی های اختالل ؛(هیپومانیا دوره+ افسردگی دوره) قطبی دو اختالل ،(اساسی

 اختالل و منتشر اضطراب اختالل اجباری،– وسواس اختالل سانحه، از پس استرس اختالل حاد، استرس اختالل اجتماعی،

 می( است همراه شناختی روان و رفتاری آشفتگی و هذیان توهم، با که است پریشی روان اختالل این بارز ویژگی)  اسکیزوفرنیا

 (811 ،  پرایس و انگرام)باشند

 یا کشی خود افسردگی، وگرنه نمود پیشه مدارا و سیاست باید فرزندان عاشقانه های داستان مورد در: اول مرحله با مرتبط تکالیف

 هر مشاهده با جوان خود حتی و والدین است الزم(. 811  مجد،) است جوانان میان در غلط شایع  راه سه از یکی مخفیانه ازدواج

 این های آسیب بر بتوان خانواده اعضای جدی همکاری با تا داشته مشاوره روان سالمت متخصص تیم با ها اختالل عالیم از یک

 .آمد فائق دوره

 و قواعد مسایل، درباره مذاکره و بحث طریق از زناشویی هویت تشکیل. ها خانواده شدن ملحق و ازدواج. زندگی تشکیل:  1 مرحله

 (.199 گلدریک، مک و کارتر) رسوم و آداب
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 دوم مرحله تحولی شناسی آسیب

ازدواج آلوده بر مبنای نگاه خود یا دیگران و مالک قرار دادن ظواهر، هوس، ثروت، ترحم، تحمیل، طمع، دروغ، نیرنگ و بی اعتنا به 

احکام شرعی و تجربیات قابل اعتماد دیگران و با حفظ آزادی، استقالل و تعلقات و عادات طرفین رخ می دهد که جز زحمت 

آنها که عقل و وحی و اخرت را باور نکرده اند و تشنه لقاء الهی نیستند، ضرورت سفر و همسفر را هم درک نمی  .حاصلی ندارد

کنند، بنابراین همه نگاهشان در جستجوی شخصی است که فقط بتواند اسباب عیاشی انها را فراهم کند و با همه امکانات در 

محبت و هر ازتباطی است، آنها را به تکروی، بی حرمتی و طلبکاری وا می  توقع که محصول دو طرفه دانستن. خدمت آنها باشد

 (.11غفرانی، )دارد

 شدن ذوب و همسویی همدلی، برای و ساده شرع، مطابق و صداقت و ایمان عقل، خودباوری، مبنای بر که پاک ازدواج: تکلیف دینی

 شوهر و زن از یک هر است، ابتکار و نشاط و رحمت از سرشار که خدایی پیوند این در. شود می انجام معشوق، یک جهت در من دو

 برای خیرات در ای مسابقه و وحدت تمرین را آسمانی ازدواج مسلمان، زوج. داند می موظف مخلصانه و یکطرفه مهرورزی به را خود

. نماید شکوفا را استعدادهایش دیگری از زیباتر و تر غنی تر، شناس وظیفه کوشد می کدام هر لذا دانند، می کمال به خویش تقرب

 توقعی، هیچ بی غیاب، و حضور در لذا و بینند می هستی محبوب یگانه محضر در و الهی جمال تجلیگاه یا جالل جلوه را خود آنها

و زن وشوهر نسبت به هم حقوق فراوانی دارند که با رعایت آنها زندگی شیرین  (.11 غفرانی،)کنند می پاسداری یکدیگر حرمت از

. خدای سبحان زنان را لباس مردان و مردان را لباس زنان معرفی کرده است. باصفا می شود و رعایت نکردن آن تلخکامی می آورد

زن وشوهر نیز برای همدیگر . لباس مانع از آسیب و پوشاننده عیوب و حافظ از گرما و سرما و زینت بخش و مایه آرامش انسان است

 (.818 جوادی املی،)بر زندگی حاکم باشد( مهربانی)و رحمت ( دوستی) اصل مهم مودت  چنین اند، به شرط آنکه دو

 و مالی پروری، فرزند تکالیف به وشوهر زن خانواه، به ها بچه معرفی. دبستانی پیش کودکان و پروری فرزند مرحله :سوم مرحله

) کنند وارد را( بزرگی مادر و پدر) والدینی نقشهای تا کنند می برقرار نو از تر گسترده خانواده با روابط. شوند می ملحق داری خانه

 (. 199 گلدریک، مک و کارتر

: شود می زیادی تغییرات دستخوش خانواده آید، می بدنیا بچه اینکه از بعد اول هفته چند: سوم مرحله تحولی شناسی آسیب

 نقش و اضافی مالی های مسئولیت و شوهر و زن رابطه برای کمتر وقت خواب، شدن مختل جدید، داری خانه و پرستاری مسئولیت

 جنسیت برابری به را خود که هایی زوج مورد در حتی شوند می تر سنتی معموال ضروریات، این به پاسخ در وشوهری و زن های

 به زیادی فشار بچه آمدن دنیا به والدها، تازه اغلب مورد در. دارند عادت داری خانه کارهای کردن تقسیم به و دانند می پایبند

 نظر از و مانند می صورت همین به هستند، کننده حمایت و بخش رضایت که زناشویی های زندگی. کند نمی وارد زناشویی رابطه

 (.891 ؛ به نقل از برک،1111میلر، ؛ 111همکاران، و فینی)   دارند شباهت بچه بدون زناشویی های زندگی به کلی خشنودی
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اسالم فرزند دار شدن را فقط برای والدینی توصیه می کند که قبال خودخواهی و منیت خود را کنار گذاشته و زوج : تکلیف دینی

دعا و ذکر خداوند، غذای مناسب و حالل، حاالت سالمت  و معنوی پدر و مادر، مراعات شرایط و عوامل طبیعی مثل . شده باشند

زلزله، مقابل آفتاب نبودن، مراعات ایام مناسب هفته و ماه، بسم اهلل گفتن، حفظ اندیشه از خسوف و کسوف و بادهای تند و 

( عج)توانمند و الیق برای سربازی امام عصر  تخیالت نامناسب، رعایت حالل و حرام و مستحبات و مکروهات در تشکیل نطفه ای

یه و رفتار، پرهیز دوران بارداری مراعات حالل و حرام در تفذ در(. 899 میخبر،، 1 ج  .شیخ حر عاملی، (811 کلینی،.) موثر است

ناک، آرامش و نشاط روحی، استفاده از هوای سالم و محیط های پر درخت خصوصا در روز، سخن گفتن با جنینپس از لقمه ی شبه

پس از (. 11ادیب،) ه استاز چهار ماهگی که روح در او دمیده می شود مبنی بر اینکه شیعه و مومن و شایسته باشد توصیه شد

خوردن غذای حالل . از پیامبر اکرم به زنان توصیه می شود خرما بخورند و در گوش کودک اذان و اقامه خوانده شود در روایتیتولد 

 و پاکیزه، شیر دادن با وضو و بسم اهلل و نوازش داشتن آرامش و نشاط و پرهیز از حرص خوردن های بی مورد از بهترین و پرصواب

 .ترین برنامه های مادری در این دوره است

 :دبستانی پیش بچه با خانواده شناسی آسیب

 و مجادله اهل آورد، می روی مردانه کارهای به تدریج به مادراست، ضد: دارد مردانه سازی همانند که دختری سنی دوره این در

. است حتمی بزهکاری ورطه در او غلتیدن فرو نگذراند، او مهربان جانشین یا مادر با را دوره این دختری اگر. است جلف رفتار

 رفتار در گیرند، می اشتباه مادر با را خود زن مانند، می مادر عاشق همیشه آیند، نمی بیرون مادر آغوش از دوره این در که پسرانی

 تمایالت دارای آنهاست، مادر آنها رفتاری و احساسی الگوی بینند، می برده را زن انگیزند، می بر را زنان حسادت مادران با خود

 جنسی شدید احساس عالمت که -دارند خشم احساس دختران به نسبت قرارند، بی و جنگ اهل اند، افسرده همیشه اند، عاشقانه

 .(811 مجد،.)ماند خواهند باقی پدر دشمن همیشه و گمراهند، و گیج خود نقش ایفاء در -آنهاست

 :دبستانی پیش بچه با خانواده تکالیف

 عشق دفتر مادر، به گرایش دوره از پس که کودکانی از دسته آن. کنند می پیدا گرایش مادر با ارتباط به سنی، دوره این در پسران

 برخوردار خوب اشتهای و خواب از رسند، می آرامش به کنند، می پیدا صحیحی سازی همانند آیند، می پدر سراغ و بندند می را او

 کنند، می کامل را( ایگو سوپر) اخالقی وجدان اندیشند، می صلح به گیرند، می الگو پدر از کنند، می پیدا زیادی دوستان شوند، می

 احساس دختران به نسبت خشمی هیچ و هستند حامی شوند، می مردانه رفتار و عواطف دارای شناسند، می را خویش محارم و

 ایجاد به مکلف پدران و هستند دخترشان و خود بین فاصله از کاستن و بیشتر صمیمیت به موظف مادران دوره این در. کنند نمی

 زنانه، رفتار و حالت از: است شده نائل زنانه سازی همانند مقام به که دختری. هستند دخترشان با خود روابط در ای فاصله اندک

 سالمی اجتماعی ارتباط است، آرام و مهربان بسیار است، عالقمند زنانه کارهای و وظایف به کند، می استقبال بارداری و قاعدگی

 انتخاب در دارد، ارضاء قابل و باال جنسی احساس کند، می مراعات را کاملی پوشش دارد، را نجابت حداکثر و حسادت حداقل دارد،

 (.811  مجد،)است مسلط خود به مصائب جریان در و کند می مراد را نجابت و آرامش لطافت، آرایش و رنگ
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و از ویژگی های این مرحله میل . فرزند در هفت سال اول آقای می کنند و در مرحله سیادت استاز منظر دینی : تکلیف دینی

شدید به بازی، دارای روحیه خود محور است بنابراین بازی کردن، حکم رانی و امیر خانه بودن، در این دوره موجب شکل گیری 

از این رو هر گونه برخورد تحکم آمیز، آموزش های رسمی و اجباری و جلوگیری از تحرک و بازی . شودبنیان شخصیتی کودک می 

ری نشان دادن و تحکم در یادگیری و انجام واجبات از اجبا بنابراین و امر ونهی زیاد، شخصیت کودک را دچار اختالل می کند

باز یدر این  .او را رها کنید، زیرا کودک در این دوره باید بازی کنداولین توصیه تربیتی رسول اکرم این است که . خودداری کنیم

همچنین . دوره موجب رشد جسمی، ذهنی و روانی کودک شده، تمایالت و نیازهای عاطفی از این طریق تعدیل وبرطرف می شود

طغیان آمیز او شخصیتی در چه خوب است که فرزند انسان در خردسالی بازیگوش و پر تالطم باشد، تا از حالت : می فرماید

 (.811 ادیب،) ل چنین باشدسپس فرمودند، سزاوار است که خردسا. بزرگسالی بردبار و خویشتن دار و پایدار ساخته شود

 مک و کارتر) هستند دبیرستان شروع تا کودکستان از مدرسه، در کودکان که ای دوره. رو مدرسه کودکان: چهارم مرحله

 (.199 گلدریک،

 های بچه صفت( الف: اند عمومی دسته دو بر ها بچه سالگی یازده تا شش سنی دوره این در: چهارم مرحله تحولی شناسی آسیب

 زیاد وابستگی یا کم هوش از غیر به دیگر های بچه( ب. اند کرده طی سازی همانند در را قبل سن موارد تمام که است این نرمال

 شخصیت تمام یونگ گوستاو کارل. سازد می مسئله مدرسه محیط در بخصوص که باشند جنسی هویت اشکاالت دچار است ممکن

 که هستند کوچولویی های بچه گرا درون های بچه - .است کرده تقسیم گرا برون و گرا درون عمومی دسته دو به را مردم های

 کودکانی ها این دهند، می سر گریه همیشه شوند، نمی دوست کسی با. سازند می پنهان را خود و کنند می کز مدرسه گوشه یک

 بچه که اند گفته چیزهایی.. نیستید بلد کاری دارید، اشکال شما اند گفته آنها به اند، بوده همیشگی انتقاد مورد خردسالی در که اند

 خاص های گروه از است ممکن همچنین. سوءظنی یا باشند وسواسی است ممکن گرا درون های بچه. اند خورده بسیار غصه ها

 پر بسیار گرا برون های بچه -1. باشند آزار خود شخصیت یا آزار دیگر شخصیت اسکیزوتایپ، شخصیت اسکیزوئید، شخصیت مانند

 عدم آگاهی، عدم از ناشی معموال جرایم ارتکاب در اطفال بزهکاری .بزهکاراند های بچه گرایان برون گروه اولین. اند ناآرام و تحرک

 که هایی بچه(. 811 توانا، نجفی)گیرد می صورت قبلی بینی پیش بدون اقدام و احساسات از تبعیت عمل، از حاصله نتایج به توجه

 مریض. کنند می دزدی کوچولوکه های بچه. خرند می شکالت و پفک دزدی، های پول با و دارند دوست را دزدی کنند، می دزدی

 که این از بنشینند، جا یک توانند نمی. قراراند بی و وتخس تند بسیار کودکان این. کنید دعوا آنها با نکند بزنید، را ها آن نکند اند،

 خوانند نمی هم درس ها بچه این! خندند می بلکه نیستند، پشیمان تنها نه اند، گفته دروغی یا اند کرده دزدی اند، کرده زشتی کار

 عاشق سرعت به اند، لوس بسیار ها بچه این. اند هیستریک های شخصیت گرایان برون دیگر گروه.دارند 9 و 1 معدل آنها بیشتر

 (.811 مجد،)اند رفتاری اختالل این دچار پسرها از بیشتر دخترها و هستند سال 9 سنی گروه. کنند می غش شوند، می معلم

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دومین دوره و مرحله ی زندگی کودک را که از هفت تا چهارده سالگی است، دوره ی اطاعت می ( ص)پیامبر اعظم: تکلیف دینی

جسمش قوی می شود و ادراکش رشد می کند، : در این دوره تغییرات قابل مالحظه ای در رشد و روان کودک پدید می آید. نامند

لی از نظر عقلی رشد الزم را نکرده است و باید به طور کامل تحت کنترل و نظارت و قدرت تشخیص خوب از بد را درمی یابد، و

از این رو . این دوره آغاز تربیت رسمی کودکان است. ادب پذیری و اطاعت از ویژگی های این دوره است. اداره ی پدر و مادر باشد

کری و عاطفی رشد الزم را جهت ادب پذیری پیدا کرده زیرا از نظر جسمی، ف. هفت سال دوم ادب آموخته شود: حضرت می فرماید

از این . دومین ویژگی کودک در این دوره امادگی اش برای فراگیری و اموزش است.  است و می تواند خوب و بد را تشخیص دهد

د رحمت خدا بر پدر در ادامه می فرماین.. رو حضرت می فرمایند در هفت سال بعد به او کتاب خدا و حالل و حرام را آموزش دهند

 (.811 ادیب،) و مادری که در راه نیکی و نیکوکاری فرزندشان به او کمک کنند

 سیستم به خروج و ورود اجازه نوجوانان به تا فرزندی -ولی روابط در دادن تغییر. نوجوان فرزندان داری های خانواده: پنجم مرحله

 (.199 گلدریک، مک و کارتر) سالمند افراد از از مشترک مراقبت سمت به تغییر شروع. بدهد را

  :پنجم مرحله تحولی شناسی آسیب

 که هایی فعالیت بخصوص کند، می کاری مخفی پایدار و معمول غیر نحوی به ها فعالیت درمورد: )8 -  )نوجوانی اولیه دوران

 و ندارد دوستی. کند می خودداری کردن حمام از مثال برای کند، نمی رعایت را بهداشت. دارند دخالت ان در هم همساالن گروه

 .کند برقرار ارتباط همساالنش با تواند نمی ولی آید می کنار خوبی به بزرگساالن با. ندارد دوست داشتن به هم ای عالقه

 را تر جوان نوجوانان نوعی های ویژگی از بسیاری هم هنوز سالگی 1  یا 1  سن در نوجوان: )1 -1  سنین) نوجوانی دوران اواسط

(. کنید پیدا بالشش زیر در لخت های عکس شاید) کند می فکر جنسی مسائل به مرام که رسد می نظر به .دهد می نشان خود از

 چند هر شود، می مضطرب شود می مطرح جنسی مسائل گاه هر) شود می اضطراب دچار مشائل این مورد در عادی غیر طور به

 رنجاند، می را کسی یا کند می اشتباهی کار که وقتی رسد می نظر به(. ندارد مسائل گونه این به ای عالقه که کند می ادعا

 نشان که کسانی حتی بزرگساالن همراهی از و دارد معاشرت همساالن با فقط. دارد محدودی های فعالیت. کند نمی گناه احساس

 (.کارفرمایان و مربیان معلمان،) دارند، اجتناب می کنند عالقه او به اند داده

 که رسد می نظر به هم هنوز. آینده برای ریزی برنامه به کم عالقه آینده، برای برنامه نداشتن: (1 -1 سنین) نوجوانی دوران اوخر

 هرگاه و ندارد شدن التحصیل فارغ از بعد برای ای برنامه هیچ. است بینی پیش قابل غیر و خلق کج نوجوانی اولیه سالهای مثل

 این در را الزم های گام ولی برود، دانشگاه به که دهد می نشان تمایل. اندازد می راه جنجال کنند می مطرح را موضوع این والدین

 (.ها نامه درخواست کردن پر مثال) دارد نمی بر جهت
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ان دوره بلوغ هم می سالگی که به  11تا  1 یعنی از . از منظر دینی سومین مرحله از زندگی انسان را دوره وزارت نام می نهند

از ویژگی های این  .بلوغ مرحله حساسی است که در ان بعضی تغییرات جسمی همراه با رشد عقلی و فکری صورت می گیرد. گویند

تمایالت ایمانی در او .دوره رشد جهشی احساسات است از جمله احساساتی که سریعا شکفته می شود، احساسات مذهبی است

از یک سو میل به درستی و پاکی و از سوی دیگر  .در این مرحله است نوجوان درستکاری، ویژگی دوم گرایش به.ودایجاد می ش

ویژگی سوم این دوره براساس رهنمودهای رسول . تمایالت غریزی و هیجانات ناپایدار گوناگون او را به سوی خود می کشاند

پس او  : از این رو حضرت می فرماید. وست واهی و همراهی با ا، رسیدن به زمان وزارت و مشاورت است و الزمه اآن نظرخ(ص)اکرم

او به . ابراز وجود، میل به تشخص طلبی و جلب توجه دیگران، او را شیفته قهرمانی می کند. را در همه امور همراه خود قرار ده

 (.811 ادیب، ) دنبال قهرمانان مشهور می رود و آنها را الگو قرار می دهد

ما باید در گفتگوهایمان با آنها نشان دهیم که اهل مشورت و تالش برای خوب شنیدن، تامل کردن بر نظرات  :خانواده تکلیف

نه رفتارهای ) مشاهدهی رفتارهای منطقی و عاقالنه ی ما. یکدیگر، اهل پذیرش و تغییر عقیده بودن و بیان آرام نظرات خود هستیم

تمرین کنیم که اگر حرفی متفاوت . آنان را به رشد و شکوفایی عقلی می رساند( ناشی از بی حوصلگی، قهر، عصبانیت و پرخاشگری

ه ی مثبت این گونه می توان با یک جمل. با نظر خود می شنویم، صرفا روی ان تامل کنیم و در همان لحظه پاسخ مخالف ندهیم

این رفتارها . ب برای توجه دادن به او برسیمچه بسا که به پاسخی موافق یا روشی مناس. در موردش فکر می کنم هباش: پاسخ گفت

در زمینه میل نوجوانان به تشخص طلبی . باعث تقویت اعتماد به نفس، توانایی تشخیص، تصمیم گیری، تفکر و تعقل می شود

ند و از بی محلی به این فعالیت ها، این ویژگی سنی او  را درک کنند، به تشویق و تحسین او بپردازوالدین الزم است به جای 

 .(811 ادیب،)توانمندی های او تعریف کنند

-بالغ رابطه توسعه. تایی دو سیستم یک صورت به زناشویی سیستم درباره دوباره مذاکره. خانه ترک حال در های بچه: ششم مرحله

 این در که زیرا. است انسان زندگی دوره ترین مهم جوانسالی دوره (.199 گلدریک، مک و کارتر) والدین و رشید فرزندان با بالغ

 دار بچه ازدواج، زندگی، اداره در استقالل شغلی، استقالل عاطفی، کامل استقالل: پذیرد می صورت اساسی اتفاق شش حساس دوره

 (.811 مجد،)زندگی در افتادن جا شدن،

 بار چنان را خود فرزندان که اند مکلف والدین جوانان، برای اول مرحله در مذکور موارد بر عالوه: ششم مرحله با مرتبط تکالیف

 باید سن، این الزم کارهای انجام به تحریک و سازی آماده این از جدا. دهند انجام را سن آن الزم کارهای سنی هر در که آوردند

 می انتخاب را خود شغل و تحصیلی رشته خود، استعدادهای و توان حسب بر ها بچه. بگذاریم باز انتخاب برای را ها بچه دست

 به را کاری چه یا و کند تحصیل ای رشته چه در ما فرزند که کنیم نمی تعیین ما بنابریان. آنهاست به کمک ما وظیفه تنها. کنند

 در را خود پسران گاه هیچ اما. بگیرند راهنمایی شغلی و تحصیلی مشاوره از توانند می راستا این در و. برگزیند شغل عنوان

 که والدین دیگر تکالیف از. آنهاست به ما لطف بهترین خودش سن در کاری هر انجام به ها بچه تشویق. نخواهید بیکار جوانسالی

 وسایل آوردن فراهم و همسر انتخاب در کمک جمله از فرزندان ازدواج جهت تسهیالت آوردن فراهم است، فراوان ارزش دارای

 علت از یکی. بکشید خود فرزندان از دست دیگر که است این ما دستور این از پس. است وسال سن این در گرفتن خانه و زندگی

 ارتباط یک تنظیم والدین دیگر تکلیف. است ازدواج از پس ها بچه زندگی در والدین مستقیم دخالت ایران، در طالق مهم های

 تکالیفی دارای خانواده به ورود هنگام دامادها و عروس که کنند می گمان والدین از بسیاری. است جدید های میهمان با درست
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 باید آنها ندارند، ما خانه اداره در تکلیفی هیچ دامادها و عروس صورتیکه در. کنند اداره را خانه باید آنها که کنند می خیال. هستند

 سلیقه حسب بر و خواهند می که چنان آن بدهند، اجازه فرزندان به که است این والدین دیگر تکلیف. بپردازند خودشان به

 موضوع دارند، جدیدی عقاید جدید نسل. باشند داشته آنها بچه تربیت در دخالتی نباید والدین. کنند بزرگ را خود بچه خودشان

 خانوادگی زندگی یک در. است خانواده در احترامات حفظ برنامه تنظیم والدین دیگر تکلیف. است مربوط جوان مادر و پدر این به

 حفظ ما خود توسط ما احترامات که دارم راسخ اعتقاد من. شود حفظ جدید های نسل احترامات و گذشته های نسل احترامات باید

 کنیم حفظ را احتراممان خودمان دست به باید ما بنابراین. نرود بین از شما احترام که بپرهیزید اندازه از بیش نزدیکی از. شود می

 (.811 مجد،) بگذاریم احترام نیز خود فرزندان به و

 .مشورت با جوانان، مسئوالن هدایت دینی باید پیش از دیگران دل های جوانان جامعه را با فرهنگ الهی احیا کنند: تکلیف دینی

. جوانان را بیش از آنکه گروههای منحرف بر شما در این کار سبقت گیرند با حدیث آشنا کنید: فرمود( ع)بطوریکه امام صادق

در مناظره صحیح یا صناعت جدال احسن است که در . به جوانان فرمان دهید تا فن مناظره بیاموزند: دهمچنین امیرمومنان فرمو

ای گروه : تشویق جوانان به ازدواج بطوریکه رسول اکرم می فرماید. جست و جوی حق و صدق و پرهیز از باطل و کذب باشند

هرگاه : وانان، در سخنی منسوب به امیرمومنان چنین امده استبر شما باد به همسر گزیدن، اهمیت دادن به آراستگی ج! جوانان

در مورد اهمیت دانش دینی دو . جوانی را سرزنش می کنی راهی برای برون رفت از خطایش وابگذار، تا به ستیزه جویی وادار نشود

به دین شناسی نمی پردازد، وی را ادب می اگر جوانی از جوانان شیعه را بیابم که : فرمودند( ع)امام بزرگوار امام باقر و امام صادق 

 ( 1جوادی املی،)کنم

 شدن رو روبه بدنی، قوای دادن دست از) افت از نگرانی شروع و زوج با خویش عملکرد حفظ. میانسالی سن در والدین: هفتم مرحله

 (.199 گلدریک، مک و کارتر) همساالن و فرزندان همسر، فقدان با

 سیستم عروق، و قلب سیستم در اشکاالتی استخوان، پوکی ها، خانم در یائسگی دوره این در: هفتم مرحله تحولی شناسی آسیب

 زندگی سالم گذران...(  و پروستات رودها، و معده ریه، رحم، حنجره، رکتوم، مقعد،) ها سرطان انواع و ادرار مجاری تنفسی،

 های بیماری بازگشت و اضطراب ،(مالیخولیا) مالنکولی افسردگی افسردگی، روانپزشکی دیدگاه از. نماید می تهدید را میانساالن

 (.811 مجد،)اند نشسته میانساالن کمین در آلزایمرها گاهی و قطبی دو اختالل اسکیزوفرنیا، سوءظن، وسواس، مانند قبلی

 از .کنند اداره را آنها دارد وجود اشکالی والدین زندگی در اگر که است این جوان تکالیف  از یکی: هفتم مرحله با مرتبط تکالیف

 را آنها ازدواج امر تسهیل احتماال و آنها به مهربانی و احترام و حمایت میانساالن، گذاری ارج شود می توصیه جوانان به دیگر طرف

 از گیری پیش کارگشای تدابیر جمله از مسافرت و درست غذایی رژیم مطالعه، ورزش، موثر، اشتغال حفظ همچنین. بگیرند نظر در

 (.811 مجد،) شوند می توصیه که اند دوره این در روانی و جسمی معضالت

 بدنی افت با و اند شده بازنشسته زوجین تقریبا. زندگی آرامتر فضای با شدن رو روبه عموما(. مسن) سالخورده والدین: هشتم مرحله

 نقشهای.کنند می دنبال را جدیدی فرصت و کنند می زندگی هم با تری طوالنی مدت به بزرگسال افراد وقتی اما. شوند می سازگار

 (.199 گلدریک، مک و کارتر) گذارند می تغییر به رو مسن والدین
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 های بیماری اولین عروق و قلب اشکاالت. است سال و سن این های گرفتاری ترین شاخص امراض: هشتم مرحله شناسی آسیب

 اشکال. آیند می انسان سراغ به سالمندی در ها سرطان. دهد می نشان بیماری عالمت که است بعدی دستگاه ریه.هستند سن این

 به و کنند می تهدید را سالمندان دوره این در استخوان شکستگی انواع لذا و کلسیم کاهش. آید می پدید سن این در فقرات ستون

 یکباره فقدان. است سالمندی دوره خاص آلزایمر یا مغز حجم کاهش بیماری. آیند می پدید عمومی دردهای استخوانی ضعف علت

 توهم، ،. هستند آلزایمر عالیم از یابی جهت دادن دست از و خود با تکلم خوابی، بی قراری، بی گیجی، پرتی، حواس رسوم، و آداب

 یک. مالنکولی افسردگی. است افسردگی پیدایش دیگر مشکل. است آلزایمر بیماری عوارض از ادرار دفع کنترل عدم ظن، سوء

 قراری بی و است کمتر افسردگی ها ظهر از بعد. دهد می سر گریه بلند، صدای به حال این در فرد که است صبحگاهی بد افسردگی

 چندانی کاهش لمس قدرت اما یابد می کاهش سالمندی در چشایی و بویایی بینایی، شنوایی، قدرت کلی طور به و. بیشتر

 (.811 مجد،)ندارد

رسول .سالمندان در فرهنگ دینی جایگاه و منزلت ویژه ای دارند و درباره رعایت حقوق آنان فراوان سفارش شده است: تکلیف دینی

بزرگ شمردن ریش : همچنین می فرماید. کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است:فرمود( ص)خدا 

هر کس برتری پیر را به دلیل سنش بشناسد  او را احترام کند، : رسول خدا فرمود همچین. سفید مسلمان بزرگ شمردن خداست

( ع)در باب حرمت نهادن به پیران، امیر مومنان در وصیت خود به امام حسن . خدا وی را از هراس روز قیامت در امان می دارد

هر کس مومن ریش سفیدی را : فرمود( ع)ر امام صادقدر اخ. با خردساالن خانواده ات مهربان باش و پیرانش را بزرگ شمار: فرمود

 (.  1جوادی آملی،) د تا پیش از مردنش وی را سبک کندسبک شمارد خدا کسی را به سوی او می فرست

 وضع و فیزیکی اهمیت. دهد می تشکیل را او روانی سالمت و راحتی از مهمی بسیار بعد کند، می زندگی آن در سالمند که محلی

 عوامل همه راس در گذراند، می روزگار خود خانه در کند احساس فرد اینکه اما کند، می فرق دیگر فرد به فردی از محل ظاهری

تحمل سالمندان، عدم تغییر محل زندگی . کهنسال را باید در میان خانواده با احترام نگه داشت .دارد قرار روانی بهداشت بر موثر

 (.811 مجد،)آنها، برای آنها الزم است

 مرگ

در فرهنگ اسالمی مردگان مسلمان همانند زندگانشان دارای حقوق  و احترام اند که ریشه در اعتقاد به بقای انسان : تکلیف دینی

بعد از مرگ دارد و نیاز شدید آنان به دعا، قرائت قران و انجام دادن خیرات و عمل صالح برای آنان، از این اعتقاد ریشه می گیرد و 

توانند از مردگان دستگیری کنند و قران به می آموزد که برای درگذشته کنندگان به ویژه مومنان طلب مغفرت زندگان می 

 .  ( 81 جوادی آملی، )کنیم
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 مصیبت دیدگان

 و صابران را "بازماندگان میت نیازمند یاری  و آرامش روحی اند و قبل از همه خدا به مصیبت دیدگان تسلی داده و فرموده است 

همان کسانی که درودهای خدا و  "انا هلل و انا الیه راجعون "بشارت ده، آنان که هرگاه مصیبتی بر ایشان وارد می شود می گوید

برای تسلیت همین بس که : فرمود( ع)در باب آداب تسلیت، امام صادق. رحمت او بر آنان است  و همانانند که هدایت یافته اند

ببیند و همچنین توصیه شده است که سزاوار است همسایگان مصیبت دیده، به جای او سه روز اطعام مصیبت دیده تو را در مراسم 

هر کس مصیبت دیده ای را دلداری دهد پاداشی همانند پاداش مصیبت : فرمود( ص)در مورد پاداش تسلیت رسول خدا . کنند

ن فرمود کسی که فرزند مرده ای را تسلیت دهد خدا او را در امیرمومنا. دیده را دارد، بی آنکه خدا از اجر صاحب عزا چیزی بکاهد

 (. 81 جوادی آملی، )سایه عرسش جای دهد، در روزی که سایه ای جز ان سایه نیست

 نتیجه گیری

های مشابه در این ه با توجه به مقال. اسالمی بود ایرانی فرهنگ هدف از انجام این مقاله آسیب شناسی مراحل تحولی خانواده در

یک تفاوت بارز در . به نظر می آید عالوه بر مشابهت هایی که وجود دارد. زمینه که با توجه به فرهنگ غربی انجام شده است 

در فرهنگ دینی مراحل زندگی از تولد، حتی پیش از . تکالیف دینی مراحل موجود به فضای بررسی این مراحل مربوط می شود

پس از مرگ در فضای انجام می شود که انسان  در نقش بندگی و پیاده کردن احکام الهی تولد تا مرگ و حتی آمادگی برای جهان 

نسان در طی این مراحل معنای که به ا. تعریف می شود و در قبال هر نوع تکلیف دینی تقویتی از نوع پاداش الهی ذکر می گردد

و همین قوت قلب همان  ردن به خود نزدیکتر بدانداز رگ گ ث می شود انسان خود را تنها احساس نکند و خدا رامی دهد، باع

امید که پژوهش . بربیاید و به امید رسیدن به لقای الهی ادامه دهدمعنای زندگی می شود که بتواند از پس بحران های متعدد 

، دانشگاهها، جاضر بتواند منجر به پژوهشهای کاربردی در حوزه های مخلف از جمله آموزش های خانودگی، مقاطع مختلف مدارس

 .نهادهای مسئول خانواده و غیره گردد
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