
  بسمه تعالي

  "اي بهترخانواده و فاميل ياد گيرنده، پيامي نويدبخش براي آينده"ي نقدي بر مقاله

سابق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، معاون سابق دكتراي مهندسي برق، استاديار دانشگاه شهيد بهشتي، رئيس ، محمد احمديان

   تا كنون 1388از  معاون نيروگاهي سازمان انرژي اتمي ايران ،توانيرشركت سابق و مدير عامل امور برق وزير نيرو در 

هاي اسالمي ما، بر كسي پوشيده نيست. پيامبر اكرم كه درود خدا بر او و بر خاندان جايگاه ويژه خانواده و فاميل در آموزه

يل خود توسعه  داد. در آيات كتاب آن را به فام 1پاكش باد، دعوت خود را از درون خانواده آغاز كرد و سپس به امر الهي

ها و در بهره مندي از توجه ما، از اولويت نخست آسماني ما مسلمانان تاكيد شده است كه نزديكان ما، در دريافت كمك

پرسند چه چيزي را انفاق فرمايد: از تو ميخداوند به رسول گرامي خود مي 2سوره مباركه بقره 215برخوردار هستند. در آيه 

گاه به سايرين (يتيمان، كنيد، ابتدا به پدر و مادر، سپس به نزديكان خود و آن) انفاق مي؟ بگو هر آنچه از خير (مالكنند

تعلق دارد. روايات فراوان از ائمه طاهرين عليهم السالم در خصوص صله رحم و موارد مشابه آن  ماندگان)مسكينان، و در راه

-تر نهادي مانند خانواده در عصر جديد مورد بييار تاكيد دارد. در نقطه مقابل شايد كمنيز بر اهميت ارتباطات خانوادگي بس

  كه بسياري از جوامع ، شاهد از هم پاشيدگي اين نهاد هستند. مهري، تهديد و تهاجم قرار گرفته است بطوري

د؟ آيا براي مقابله با تهديدات ياد شده دارد كه چه بايد كرآن تاكيدات و اين تهديدات، هر ايراني دلسوزي را به تفكر وامي

كه ارتباطات در فضاي مجازي جاي كند؟ آيا در زمانيصرفاً تكرار اهميت و جايگاه نهاد خانواده از نگاه دين كفايت مي

- چاره رنگ كرده است تنها ابراز نگراني و نصيحت، چاره ساز است؟ ياارتباطات خانوادگي را گرفته و يا الاقل آن را بسيار كم

مقاله آقاي دكتر در آن مجله وزين، ها بخود مشعول كرده بود تا هاي ديگر بايد انديشيد؟ اين سواالت ذهن نگارنده را مدت

  مالحظه كردم. "اي بهترخانواده و فاميل ياد گيرنده، پيامي نويدبخش براي آينده"عجمي را با عنوان 

ترين برجستگي ايشان كه در تمام اين گردد. مهماز سي سال قبل بر مي سابقه آشنائي نگارنده با آقاي دكتر عجمي به بيش

هاي ام، پرداختن به موضوعات مورد نياز و با روشي علمي و در عين حال كاربردي بوده است. فعاليتها شاهد آن بودهسال

اي براي آوردهاي ارزندهآن، دستهاي مرتبط با هاي ياد گيرنده و ديسيپليناي ايشان در رابطه با سازمانعلمي و مشاوره

هاي بزرگ كشور به همراه داشته است. آرمان مشترك صنعت برق كه در نيمه دهه هشتاد با مشاركت بسياري از سازمان

آيد كه منشاء آوردها به شمار ميايشان تهيه شد از مصاديق بارز اين دست 3مشاوره خاصمديران ارشد صنعت برق و با 

  .4صنعت برق شده و در مطالعات علمي زيادي به عنوان مرجع اصلي مورد استفاده قرار گرفته است بركات زيادي براي

                                                           

١
  و رأَنذ يرَتَكشده هشدار را نزديكت خويشان و -  214 مباركه شعرا آيهسوره  اْلأَقْرَِبينَ ع   
  

٢
  أَُلونَكساذَا يُقونَ منفا قُلْ ينْ أَنفَْقتُم مرٍ منِ َخييدالْلوَفل األَقْرَِبينَ و ى وتَاماْلي ينِ واكسالْم نِ وِبيلِ ابالس ا وُلواْ منْ تَفْعرٍ مَفإِنَّ َخي اللّه ِبه يملع  

٣
دادن آدرس بلد نه فقط به بلد كاروان، تشبيه گويائي است. راهمثال راه آرمان مشترك صنعت برق،تهيه بكارگرفته شده در اي براي توضيح روش مشاوره  

ونگي يافتن هم مسير و هم چگشود. همراه مي. بلكه قدم به قدم با كاروانيان نمايد، خود به تنهائي مسير را طي ميو نه بجاي اعضاي كاروان كنداكتفا مي
فقط به دادن مشاور  ،اي خاص هم. در اين روش مشاورهكنداين كاروان است كه خود از ابتدا، تا رسيدن به مقصد حركت مي و آموزدمسير را به آنان مي



-رود با هميادگيرنده از جانب ايشان باعث اميدواري است و انتظار ميو فاميل با اين سابقه ذهني، طرح موضوع خانواده 

مهم با روشي علمي از اين زاويه خاص، مورد توجه هاي اجتماعي و ديني، اين مقوله فكري و مشاركت انديشمندان حوزه

هاي موثر براي قوام اين نهاد، ارائه شود. در نگاه اول قرار گيرد و راهكارهاي مشخص و كاربردي براي برداشتن قدم

وان مثال باشند. بعنگوئي به بسياري از نيازهاي امروزي خانواده را دارا ميهاي مطرح شده در مقاله، ظرفيت پاسخديسيپلين

ها نگارنده در طول عمر مديريتي خود به دفعات اثربخشي اين ديسيپلين را در سازمانديسيپلين دايالوگ را در نظر بگيريد. 

براي به كرسي  تجربه كرده است. چه بسيار مديراني كه به دليل تصور نادرست از گفتگو، و معادل دانستن آن با ميدان رزم

كردند و يا از سوي ديگر به هر دليل حاصل و پر تنش تبديل ميازماني را به جلساتي بينشاندن نظرات خود، جلسات س

پس از آشنائي با اين ديسيپلين (البته همزمان با تسلط بر ساير و گر بودند، ساكت و خاموش در جلسات فقط نظاره

ان مدير برقراري ارتباطات بسيار موثر با ديگر بهموفق يند جلسات مشاوره) هاي ياد گيرنده در فرآهاي سازمانديسيپلين

ها به جلسات مفيد و ثمربخشي تبديل شد. آيا اين تجربه در چهارچوب خانواده قابل تكرار نيست؟ در و جلسات آن شدند

ه فهم شنويم كه ما قادر بحالي كه فاصله بين والدين و فرزندان از هر زمان بيشتر شده، و بسيار از والدين و فرزندان مي

اين شكاف كمك كند؟ آيا والدين به نكات  شدن رپتواند به يالوگ نمياها به ديسيپلين ديكديگر نيستيم، آيا تجهيز خانواده

اند، وقوف دارند؟ آيا ما آزادي فرزندانمان نيازهاي يك گفتگوي موثر يادآوري شدهي ياد شده، بعنوان پيشمهمي كه در مقاله

ها را با خود و نسل خود قبول داريم؟ آيا در گفتگوهاي خود با آنها ها و نسل آنهاي آنآيا تفاوت شناسيم؟را به رسميت مي

                كنيم؟ها را پيگيري ميبدنبال صرفا تحميل نظرات خود هستيم و يا كمك به رشد استعدادهاي آن

 "آرمان مشترك"تواند منكر تاثير يك چه كسي مي هاي مشابهي دارند.هاي مطرح شده در مقاله نيز ظرفيتساير ديسيپلين

بشود؟ و هاي شخصي براي اعضاي خانواده و ايجاد آرمانده، در جهت استحكام و قوام آن خانواده ادر بين اعضاي يك خانو

در ديسيپلين  "حل مساله"هاي فراواني مواجه هستند. بعد هاي امروزي با چالشخانوادهيا اثر ديسيپلين مشاوره را انكار كند؟ 

 "سازيظرفيت"بعد  ودهد ها افزايش ميرا در مقابله با اين چالشها مند توانائي خانوادهي نظامهاكارمشاوره، با ارائه راه

بنابراين اين . كندميباز تر هاي بزرگبراي مقابله با چالشو فاميل هاي خانواده هاي جديدي را در توسعه توانمنديافق

اند در تومي "اي بهترخانواده و فاميل يادگيرنده، پيامي نويدبخش براي آينده"ي يده مطرح شده در مقالهاميدواري، كه ا

ن اين ايده و تبديل آن طبيعي است به ثمر نشست موردي نخواهد بود.ايفا كند، اميدواري بي جهت قوام خانوده نقش موثري

-را دنبال كنند. همانآندلسوزان اين عرصه بايد  كهاي است شايستهو مجاهدت مستمر عملياتي، نيازمند كار  يك نظام به

، بواسطه اهميت اقتصاد در جوامع غربي و اهميت نهاد هاها و سازمانسازي شركتنه كه متفكرين غربي براي توانمندگو

ي را عرصه و در بوته آورند و در چرخه تئوري و عمل، نظريات نوينناپذيري را به عمل ميشركت در اقتصاد، تالش خستگي

آيد، نهاد آن به حساب مي تريناي كه خانواده مهمدر جامعه كنند، انديشمندان دلسوزتر ميخالص و خالصها را عمل آن

                                                                                                                                                                                           

هاي او را افزايش داده و او با او، همزمان ظرفيتقدم به قدم در تعامل كند. بلكه گزارشي براي كارفرما تهيه نميا به تنهائي يرهنمودهاي كلي بسنده نكرده و 
      . به هدف مورد نظر دست يابدكند كه خود را كمك مي

٤
هاي در رابطه با سياستو مقاالت آقاي دكتر روزبه كمالي در دانشگاه عالي دفاع ملي  مقطع دكتري نامهبه پايانبراي نمونه مراجعه كنيد   

  ت برق ايران بر اساس گفتمان واليت فقيه و قانون اساسيكالن صنع



خانواده و "ي شك مقالهبي كارهاي علمي ارائه كنند.راهتوانمندسازي آن، بپا خيزند و براي بايد كه براي قوام نهاد خانواده 

ادامه رود با قدمي در اين مسير است. از نويسنده مقاله انتظار مي "اي بهترگيرنده، پيامي نويدبخش براي آيندهفاميل ياد

ظرات و نطرح رود با انتشار نظرات تكميلي خود اين مسير را پي بگيرد و از صاحبان انديشه و تجربه انتظار ميتحقيق و 

هاي مرتبط از فرهيختگان، محققان و دانشحويان در رشته مسير همراهي نمايند.انتقادات و يا تائيدات خود، وي را در اين 

     رود كه باب توسعه اين تحقيق را بگشايند. انتظار مي

  *   *   *   *   *  


