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Abstracts
The family is the smallest social unit and at the same time the largest and most influential
educational unit So this institution can be a source of great personal and social development and
growth of human values among its members .This seemingly small social unit is the building
block of society and the heart of the most intimate and the most powerful agent of socialization of
children. It enables basic trust in people and develops it to the other levels groups and institutions
of society and it transfers many of the issues and concepts related to social trust to children .The
purpose of this paper is to study the impact of family on social trust based on of Imam Ali
(PBUH) in Nahjol balagheh. To achieve this goal was used qualitative research methods such as
content analysis. The findings suggest, the family as a social institution and linking people have
when the real work, dedication, spirituality and having features such as imprinting, positive
relationships, compatibility, mutual understanding can be created and ... and strengthening
effective social trust.
Key words: Family, Social trust, Imam Ali (PBUM), Nahjol balagheh.
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چکیده
خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال بزرگترین و تاثیرگذارترین واحد تربیتی به شمار می آید ،به گونه ای که این
نهاد می تواند منشأ تحوالت عظیم فردی و اجتماعی و رشد ارزشهای انسانی در میان اعضای آن باشد .این واحد به ظاهر
کوچک اجتماعی ،خشت بنای جامعه و کانون صمیمان ه ترین روابط میان افراد و مهمترین و قوی ترین عامل اجتماعی کردن
کودکان تلقی می شود که قادر است اعتماد اولیه را در افراد ایجاد و آن را به سایر سطوح ،گروه ها و نهادهای جامعه گسترش
دهد و بسیاری از مسایل و مفاهیم مرتبط با اعتماد اجتماعی را به کودکان منتقل نماید .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و
تاثیر خانواده بر اعتماد اجتماعی ازدیدگاه حضرت علی(ع) در نهج البالغه بوده و روش پژوهش ،تحلیل محتوی می باشد .یافته
های تحقیق نشان می دهد ،خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی و پیوند دهنده افراد ،در صورت دارا بودن کارکرد واقعی ،تعهد،
معنویت و داشتن ویژگی هایی هم چون نقش پذیری ،روابط مثبت ،سازگاری ،درک متقابل و ...می تواند در ایجاد و تقویت
اعتماد اجتماعی موثر باشد.
واژگان کلیدی :خانواده ،اعتماد اجتماعی ،امام علی(ع) ،نهج البالغه.

این مقاله در "چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی" نیز ارائه شده است(.قم:دانشگاه قم،بهار)1331
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مقدمه و بیان مسأله
انسان موجودی اجتماعی است که برای رسیدن به رشد معنوی ،دفاع از خویش ،تأمین نیازهای عاطفی ،محبت و سایر
نیازمندی ها ،ناگزیر به ارتباط با دیگران است و او را گریزی از جامعه نیست .اما آماده شدن برای زیستن در اجتماع ،ابتدا از
خانواده شروع می شود .خانواده ،اساس و بنیان جامعه است که با پیمان ازدواج پایه گذاری می شود و این زوجین هستند که
ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی ،یعنی خانواده را تشکیل می دهند ،خانواده محل آسایش و آرامش و آب راه کوچکی
است که فرد را به اقیانوس جامعه پیوند می دهد .سالمت ،استحکام و اقتدار عاطفی و منطقی خانواده در گرو برخورداری اعضا
از بصیرت و بینش اجتماعی و نیز آگاهی های الزم در جهت سازندگی و پیشگیری از درگیری ها ،تضادها و کجروی هاست.
بدون شک ،نابسامانی های اجتماعی در بسیاری از موارد ناشی از نابسامانی در خانواده است و سعادت یک اجتماع بستگی کامل
به وجود خانواده های سالم و سعادتمند دارد(.ساروخانی،1315،ص)134
نقش و موقعیت خانواده در نظام اجتماعی و ارتباط متقابل این نهاد با بسیاری از مسایل و دغدغه هایی که مورد توجه و محور
بحث جامعه شناسان و تحلیل گران اجتماعی است ،موجب شده است که همواره خانواده به عنوان یک منبع مهم اعتماد
اجتماعی در پژوهش های گوناگون مورد بررسی و تحلیل واقع شود .اعتماد اجتماعی به عنوان عاملی که مقوم و تضمین کنندۀ
حیات اجتماعی مردم یک جامعه است ،در ارتباط با عملکرد و روابطی که در خانواده حاکم می باشد ،قرار می گیرد .در حقیقت
نقش خانواده در پژوهش اجتماعی و ایجاد فرهنگ مناسب برای زندگی در جامعۀ مدنی و پرورش روحیه شهروندی که به اصول
و مبانی جامعۀ مدنی معتقد باشد ،بسیار حیاتی است .تحقیقات نشان می دهد که تا سنین دوازده سالگی رشد اجتماعی
کودکان و نوجوان صرفاً محدود به چرخۀ خانواده است .از طریق خانواده ،بسیاری از مسایل و مفاهیم مرتبط با اعتماد اجتماعی
به کودکان منتقل می شود(شیخی،1311 ،ص .)81در این خصوص نحوه و میزان ارتباط والدین و فرزندان ،می تواند در ارتقاء و
رشد اعتماد اجتماعی مؤثر باشد ،همان طوری که سهل انگاری خانواده در جامعه پذیری نسل جوان و پیروی از نظام ارزشی
موجب ضعف و کاهش اعتماد اجتماعی می گردد .بنابراین خانواده که همواره نقشی مهم در جامعهپذیری و انتقال ارزش های
جامعه ایفا می کند ،می تواند با ابزار ،قابلیت ها و روابطی که در آن وجود دارد ،در جهت ایجاد ،حفظ و تقویت اعتماد اجتماعی
عمل کند .اما امروزه خانواده به عنوان اولین و عمده ترین عامل هنجارپذیری و محل شکل گیری پایه های شخصیتی و الگوهای
رفتاری با مسایل و مشکالتی روبروست که از جملۀ آن می توان به کاهش اعتماد میان اعضای خانواده اشاره کرد که در نهایت
به کاهش اعتماد اجتماعی منجر خواهد شد .زیرا به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی ،اعتماد و یا بی اعتمادی در سطح خرد
(خانواده) قابلیت گسترش و سرایت به سطوح باالتر جامعه را دارد(.سمیعی،1311 ،ص) 34
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متأسفانه نتایج پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان ،موج اول و دوم ،سال  1313و  1312نشان می دهد که  10درصد
اعضای خانواده ها به هم کم اعتماد بوده اند که ادامۀ این وضعیت می تواند جامعه را در بلند مدت دچار بحران های اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی نماید .حال این سؤال مطرح می شود که خانواده چگونه می تواند در ایجاد و تقویت اعتماد اجتماعی تأثیر
گذار باشد؟ یا خانوادۀ اعتمادساز دارای چه ویژگی هایی اس ت؟ بر این اساس ،پژوهش حاضر سعی دارد با بازخوانی متن نهج
البالغه و با رویکردی جامعه شناختی ،عوامل اعتماد آفرین را شناسای ی و زمینۀ بسط و گسترش آن را در نهاد خانواده تبیین
نماید.
ضرورت و اهمیت موضوع
خانواده واحد بنیادی جامعه است که نقش منحصر به فردی در تکون شخصیت و هویت واقعی افراد و به ویژه فرزندان دارد.
خانواده هم می تواند موجبات انحراف ،شقاوت و آسیب های اجتماعی ،از جمله بی اعتمادی را رقم بزند و هم می تواند زمینه
های هدایت ،سعادت و اعتماد را که ستون سالمت اجتماعی محسوب می شود ،فراهم نماید .علیرغم اهمیت خانواده و نقش آن
در زمینۀ اعتماد اجتماعی ،این موضوع با رویکرد برون دینی (جامعه شناختی) و استفاده از سیره و الگوی اجتماعی امام علی(ع)
کمتر مورد بررسی و عنایت الزم قرار گرفته است .لذا ضرورت دارد با مراجعه به متن نهج البالغه که منبعی غنی و بینظیر در
خصوص مسایل اجتماعی و دینی است به راهکارهای بسیار اساسی ،پایدار و جامع برای برون رفت از مشکالتی چون بی
اعتمادی اجتماعی دست یابیم .مضافا به اینکه این کتاب دینی و معنوی که بزرگترین مرجع در مسایل اجتماعی نیز می باشد،
می تواند ابعاد تازه ای از علوم اجتماعی را به روی ما بگ شاید و نیز مبنای نظری ویژه ای را در خصوص خانواده و اعتماد
اجتماعی در اختیار ما قرار بدهد و خأل نظری در این زمینه را پر نماید.
بنابراین اهمیت و ارزش پژوهش حاضر در این است که با نگاه جامعه شناختی ،نقش و تأثیر خانواده را در جهت جلوگیری از
کاهش اعتماد اجتماعی و روشهای تقویت آن را به استناد نهج البالغه مورد بررسی قرار داده است تا بتوانیم راه رسیدن به
اهداف کالن در سطح جامعه را هموار ساخته و بر بسیاری از بحران های اجتماعی فایق آئیم.
پیشینۀ پژوهش
هر پژوهشی در ادامۀ پژوهش های پیشین به انجام می رسد :زیرا کسی نمی تواند مدّعی باشد که توان علمی اش او را از
خوشه چینی از دستاوردهای دیگران بی نیاز می سازد(.کیوی و کامپنهود ،1311،ص )81
جستجو در پایگاه های اطالعاتی و تحقیقات مختلف نشان داد پژوهشی داخلی که به طور خاص و مستقل به این موضوع
بپردازد ،وجود ندارد و تنها تعدادی پژوهش تقریباً مرتبط یافت شد که به اختصار به آن اشاره می کنیم.
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سمیعی( ،)1311در مقاله ای با عنوان « اعتماد اجتماعی و خانواده» به بررسی مفهوم اعتماد اجتماعی و رابطۀ آن با مفهوم
چند وجهی و نهاد اجتماعی مهمی ،مانند خانواده می پردازد و به این نتیجه می رسد که خانواده به عنوان نخستین نهاد
اجتماعی ،نقش پایدار و تعیین کننده ای در شکل گیری رفتار ،افکار و شخصیت افراد و هم چنین ارتقای اعتماد اجتماعی دارد.
بنابراین اگر می خواهیم جامعه ای با اعتماد داشته باشیم ،باید به محیط های خانواده ،توجه بیشتری داشته باشیم و شرایط
ال زم برای کاهش اضطراب ها و دل نگرانی ها و افزایش ایجاد ح

اطمینان و آرامش را درمیان اعضاءآن ایجاد کنیم.

قاسمی و کاظمی( ،)1311تحقیقی را با موضوع «تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداری از سرمایۀ
اجتماعی» انجام دادند ،که یافته های این پژوهش ،حاکی از این است که بین حجم سرمایۀ انسانی ،نوع خانواده و میزان وقت
صرف شدۀ والدین برای فرزندان ،رابطۀ معنا داری وجود دارد.
تحقیقی دیگر توسط فاضل و دیگران( ،)1330تحت عنوان «سرمایۀ اجتماعی خانواده و عوامل مؤثر برآن (مطالعۀ موردی شهر
قم) انجام گرفته است که به این نتیجه می رسند ،متغیرهای مقبولیت اجتماعی ،پایگاه اجتماعی ،اقتصادی و دین داری به
صورت فزاینده و متغیرهای خشونت خانوادگی ،روابط استبدادی والدین و نظارت شدید خانوادگی به صورت کاهنده بر سرمایۀ
اجتماعی خانواده مؤثراند .فراز و فرود سرمایۀ اجتماعی در خانواده ،بیشتر متأثر از عوامل برون خانوادگی و اجتماعی است ،چرا
که تغییر ات اجتماعی و محیطی بر ساخت های کوچکتر از جمله ،خانواده مؤثر بوده اند .بنابراین ،برای جلوگیری از کاهش
سرمایۀ اجتماعی خانواده ،باید مراکز و نهادهای آموزشی ،فرهنگی ،حمایتی ،رفاهی ،امنیتی و بهزیستی ،نقش خود را به خوبی
ایفا نمایند.
پژوهشی با عنوان « نقش وفاداری در اعتماد آفرینی و راهبردهای توسعۀ آن در نهاد خانواده با رویکرد به آیات و روایات» توسط
نقیبی و زمانی( )1330صورت گرفته است ،که ما حصل آن این بوده است که بین وفاداری و اعتماد پیوند وثیقی وجود دارد،
بدین شکل که یکی از راه های ایجاد و حفظ اعتماد ،وفاداری است .چنانچه رابطۀ زوجین ،براساس معیارهایی چون وفاداری،
مودت ،محبت پذیری ،صداقت باشد ،اعتماد و اطمینان شگرفی میان طرفین ایجاد می شود که این اعتماد ،در بردارندۀ آثار
فراوانی خواهد بود که آرامش درونی زوجین ،ان

و الفت میان آنها و تربیت صحیح فرزندان از جمله برکات آن به شمار می

آید.
مطابق جستجوهای علمی انجام شده و بر حسب توضیحات پیش گفته ،شاید بتوان مدعی شد که در حوزۀ جامعه شناسی،
موضوع رابطۀ خانواده و اعتماد اجتماعی با رویکرد برون دینی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات بسیار اندک است و
مضافا به اینکه اکثر این پژوهش ها ،از بکارگیری روش کیفی بی بهره اند ،لذا می طلبد که در بررسی پدیده های اجتماعی چند
وجهی مانند خانواده ،از روشهای تحقیق کیفی استفاده نمائیم.
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چرا که پژوهش کیفی ضمن این که به پژوهشگر امکان می دهد که با آزمودنی ها به زبان خود آن ها و در همان شرایطی که در
آن قرار دارند ،تعامل داشته باشد ،برای گردآوری ،تحلیل و تفسیر داده ها نیز از روش های انعطاف پذیرتری استفاده می کند و
پدیده های تحت مطالعه را از دیدگاهی جامع نگر مورد مالحظه قرار می دهد(.حریری،1315 ،ص )5
روش تحقیق
روش این پژوهش تحلیل محتوا و تفسیری است .زیرا در پی ارائه یک فرضیه و آزمون آن نیست .ابتدا با مطالعه نهج البالغه
مطالب و سخنان مرتبط به بحث انتخاب می شود و پ

از آن با استفاده از تفاسیر نهجالبالغه سعی می شود تا آن مطالب را در

حد ممکن فهم و در قالب مفاهیم و ساختارهای موجود در ادبیات جامعه شناسی ارائه کنیم.
مفاهیم کلیدی
دو مفهوم محوری و اصلی این نوشتار (خانواده و اعتماد اجتماعی) نیازمند توضیح و تعریف است که به اختصار به آن اشاره می
شود.
-1خانواده
اصطالح خانواده را می توان در معنای مجموع اسالف ،اخالف و خویشان جانبی و والدین متعلق به یک دودمان و یا جمع
زوجین و فرزندان آنان که اولین سلول یا واحد حیات طبیعی-اجتماعی را تشکیل می دهند به کار برد(آلن بیرو،1380،ص
 .)130در نهج البالغه نیز با تعبیرهایی چون اهل،

آل

و عشیره

به خانواده اشاره شده است(.آذربایجانی و

شجاعی،1333،ص)141
خانواده از نگاه جامعه شناسان نخستین و مهم ترین «نهاد اجتماعی» دانسته می شود .به همین دلیل چگونگی ارتباطات و
روابط اعضای خانواده با یکدیگر در حقیقت پایه های شخصیتی و الگوهای رفتاری انسان را شکل می دهد .هر چند تمامی
جامعه شناسان بر اهمیت خانواده در حیات اجتماعی تأکید دارند ،در عین حال این مفهوم ،هنوز از پرابهام ترین مفاهیم این
علم است .مک آیور معتقد است که " خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص است که به تولید مثل و
تربیت فرزندان منجر گردد"(سارو خانی،1315 ،ص .)135لوی می نویسد «:خانواده واحدی اجتماعی است که براساس ازدواج
پدید آید»(همان ،ص .)138از نظر بروس کوئن « خانواده از گروهی از آدم ها ترکیب می شود که از راه خون ،زناشویی و یا
فرزندپذیری با یکدیگر ارتباط می یابند و طی یک دورۀ زمانی نامشخص با هم زندگی می کنند»(.بروس کوئن ،1333،ص
)131
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تعاری ف فوق به لحاظ مالک های مورد توجه محقق که ریشه در نوع جامعه مورد بررسی و چارچوب و مبانی نظری او دارد ،به
طور دقیق معرف خانواده نیست .چنانچه در تعریف خانواده ،همانند سایر مفاهیم اجتماعی ،پیش فرض های نظری و محیط
اجتماعی دخیل باشد ،می توان براساس کالم حضرت علی(ع) که خانواده را به عنوان یک نهاد تأثیرگذار و جایی که باورها،
نگرش ها ،ارزش ها و رفتارهای افراد شکل می گیرد ،مورد توجه قرار داده اند و هم چنین بر مبنای اندیشه های اجتماعی
اسالم و جامعۀ ایرانی و با توجه به نقشها و کارکردهای خانواده ،تعریف ذیل را ارائه نمود:
«خانواده نخستین هستۀ زندگی اجتماعی انسان است که بنیان آن صرفا قرارداد اجتماعی نیست بلکه مبتنی بر نیاز فطری و
برخاسته از عمق روح انسان است .نیاز به سکونت و آرامش روحی بین دو جن

مخالف از طریق عقد قراردادی خاص ،نخستین

حلقۀ زندگی اجتماعی را شکل می دهد و وظایف و نقش های ویژه ای را برای طرفین به ارمغان می آورد .این هستۀ اجتماعی
با هسته های مشابه مربوط به خود (والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد».
(آقاجانی ،1311،ص )53
-2اعتماد اجتماعی
اعتماد مهم ترین انگیزه ای است که افراد را به داشتن ارتباط متقابل تشویق می نماید و روابط اجتماعی را در سطوح مختلف
گسترش و تعمیق می بخشد .اعتماد در زبان فارسی مترداف با تکیه کردن ،واگذاشتن کار به کسی ،اطمینان ،وثوق ،باور و
اعتقاد به کار رفته است(عمید،1383،ص .)201در زبان التین نیز اعتماد ،معادل کلمۀ ایمان به کار رفته است .ارائه یک تعریف
مشخص و قطعی به دلیل مترادف های بسیاری که برای آن وجود دارد ،مشکل است .در عین حال می توان آن را برآیند و
ماحصل انگیزش و محرکی برای شکل گیری روابط اجتماعی دانست .اعتماد اجتماعی مستلزم معیارهایی چون صداقت مشهود،
عینیت ،ثبات ،شایستگی ،انصاف و تمام آن چیزهایی است که روابط افراد را براساس عمل مداوم به این مالک ها تداوم و
وسعت می بخشد(.زین آبادی،1311 ،ص)12
اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی ،تعاریف و تفسیرهای مختلفی از مفهوم اعتماد ارائه کرده اند و هر کدام ابعاد
جداگانه ای از این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند که به برخی از آنها اشاره می شود :گیدنز ،اعتماد را به عنوان اطمینان یا
اتکاء به نوعی کیفیت یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته ای توصیف می کند .به اعتقاد وی مفهوم اطمینان و اتکا
با هم مرتبط می باشند(.گیدنز ،1311،ص)31
جیمز کلمن ،اعتماد را وارد کردن عنصر خطر در کنش با دیگران دانسته و اعتماد را با مخاطره در ارتباط می داند .نیکالس
لوهمان« اعتماد را به معنی مطمئن بودن دربارۀ کنش های احتمالی دیگران در آینده تعریف می کند و می گوید اعتماد با
مفهوم مخاطره و ریسک در ارتباط است به اعت قاد وی کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعین اجتماعی را
کاهش می دهد»(.لوهمان1313 ،م،ص ،10به نقل از امیر کافی ،1314 ،ص)11
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فرانسی

فوکویاما « اعتماد را به عنوان انتظاری که در یک جامعه از رفتار مقرراتی ،مسئوالنه و همیارانۀ بخشی از اعضای دیگر

جامعه که بر هنجارهای مشترک عام مبتنی است تعریف می کند»(.فوکویاما ،1313،ص)10
پیوتر زتومکا (1330م) اعتماد و اعتماد کردن را نوعی استراتژی مهم در مواجهه با شرایط نامعین و کنترل آینده می داند.
(زتومکا،1330،ص)50
در یک جمع بندی کلی می توان اشتراکات این تعاریف را این چنین برشمرد:
-1اعتماد در روابط اجتماعی شکل می گیرد و تقویت می شود.
 -2اعتماد اکتسابی است و در جریان جامعه پذیری پدید می آید و قابلیت انتقال به نسل های بعدی را دارد.
-3حسن ظن نسبت به افراد جامعه عنصر کلیدی اعتماد به حساب می آید.
-4اعتماد واقعیتی اجتماعی و فرهنگی است.
-5اعتماد در شرایط و وضعیت مخاطره آمیز وجود دارد.
 -8اعتماد متضمن نوعی انتظار است.
سطوح اعتماد
اعتماد به سه صورت خود را نشان می دهد یا به عبارتی دیگر ،سه نوع است:
سطح خرد (اعتماد بین فردی یا اعتماد به افراد آشنا)

اعتماد در سطح خرد یعنی در روابط شخصی و فردی بسیار حایز اهمیت است .این ارتباط مربوط به سطح اطمینانی است که
یک فرد نسبت به اعضای خانواده ،دوستان و خویشان خود دارد اصوال اعتماد فرد در خانواده و داخل گروه های صمیمی و
نزدیک به وی شکل می گیرد .براساس نظر اریکسون(روانشناس مشهور) رشد اعتماد فرد در خانواده و بر اساس ارتباطات وی با
اعضای خانواده و به منظور رفع نیازهایش توسط اعضای خانواده ایجاد می شود و به سایر افراد و گروه های دیگر گسترش پیدا
می کند(.زین آبادی ،1311،ص)38
اعتماد در سطح خرد به سه سطح تقسیم می شود:
-1-1اعتماد عاطفی
این اعتماد به اطمینان و عالیق مشترک با اعضای خانواده مربوط است .این اعتماد مبنا و شکل دهندۀ سایر روابط اعتمادی فرد
با دیگران است.
-1-2اعتماد ارتباطی با خویشان
این اعتماد در برگیرندۀ سطح اطمینانی است که فرد به اقوام و خویشان خود دارد.
-1-3اعتماد ارتباطی با دوستان
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این اعتماد به سطح اطمینانی اطالق می شود که فرد با دوستان خویش دارد .جیمز کلمن نمایندۀ این سطح به حساب می آید.
(همان،ص)31
-2سطح میانی ( اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیم یافته یا اعتماد به بیگانگان )
اعتماد در سطح عام و عمومی به سطح اطمینانی مربوط می شود که یک فرد نسبت به عموم مردم و آنهایی که نمی شناسد
دارد ،به عبارتی اعتماد به غریبه هاست .این سطح از اعتماد تأثیر بسیار مهمی بر روابط و تعامالت اجتماعی داشته و توانایی
تنظیم کنندگی ارتباطات و مناسبات اجتماعی را دارد(.همان،ص )31 -31
نمایندۀ این سطح آنتونی گیدنز است.
-3سطح کالن ( اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمان ها و نهادها)
درسطح کالن اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی
مفهوم سازی می شود .این اعتماد به سطح اطمینان و مقبولیت مردم از نظام و سیستم حکومتی و فعالیت ها و اقدامات دولت
مربوط می گردد .نماینده این سطح فرانسی

فوکویا ما است که با رویکردی اقتصادی به تبیین اعتماد می پردازد(.فوکویاما،

،1313ص)10
ماحصل نظریات این متفکران اجتماعی هم چون کلمن،گیدنز و فوکویاما این است که اعتماد در جامعه و در درون گروه ها
شکل می گیرد .آنها در ایجاد اعتماد نقش باالیی را برای خانواده قایل هستند .اما سؤالی که در نزد این صاحب نظران مطرح
شده این است که آیا اعتماد قابلیت سرایت و انتقال را دارد یا اینکه براساس ارزیابی از شرایط ایجاد می شود .روانشناسان
ا جتماعی معتقدند ،نگرش ها ،گرایش ها و ارزیابی ها قابلیت انتقال و گسترش را دارند .در واقع بدبینی و خوش بینی والدین
قابلیت انتقال به فرزندان را هم دارد .بر این اساس می توان گفت :اعتماد اجتماعی به عنوان نوعی از وجهۀ نگرش و شخصیت
فرد می تواند بین نسل ها و افراد انتقال یابد(.سمیعی،1311،ص)33
جیمز کلمن معتقد است که در روابط اعتمادی حداقل دو طرف وجود دارد ،یکی اعتماد کننده و دیگری امین یا اعتماد شونده
(کلمن  ،1311،ص )152بنابراین در تحلیل اعتماد در خانواده ،باید به این دو سطح عنایت داشت .از این رو اعتماد در داخل
خانواده ها را می توان در ابعاد مختلفی چون اعتماد زن و شوهر به یکدیگر ،اعتماد والدین به فرزندان ،اعتماد فرزندان به والدین
و اعتماد فرزندان به یکدیگر ،تصور نمود.
خانواده اعتماد آفرین
خانواده مانند هر نهاد اجتماعی کارکردهای خاص خود را دارد .مسئولیتپذیری ،تعهد و وفاداری ،عشق و صمیمیت ،تربیت
فرزندان و ارائه الگوها و هنجارهای اخالقی و رفتاری از مهمترین کارکردهای خانواده محسوب میشود .کارآمدی و اعتماد-
آفرینی خانواده به میزان موفقیت در این زمینهها بستگی دارد.
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افزون بر آن رعایت اصول و ارزشها در انتخاب همسر همچون اصالت خانوادگی ،اخالق ،دینداری ،کفویت ،محبت و عالقه که
در فرهنگ اسالمی به آن تأکید شده است ،بسیار مهم و سرنوشتساز است.
کامیابی یا شکست در آن ،در زندگی آینده تأثیر بسزایی دارد .همسر خوب و ایده آل ،زندگی را قرین آرامش و آسایش میکند
و زمینه را برای پرورش استعدادهای درونی و ترقی و تعالی آماده میسازد بر عک  ،شکست در آن موجب اختالل در
کارکردهای خانواده شده و سبب بروز رفتارهای نابهنجار و ناسالم در خانواده میگردد(.آذربایجانی و شجاعی،1333 ،ص)150
پ

از این مقدمۀ کوتاه به مواردی که اعضای خانواده باید آنها را رعایت نمایند تا اعتماد در خانواده ایجاد و به جامعه منتقل

گردد ،به طور اجمال اشاره مینمائیم.
 -1تعهد و وفای به عهد
یکی از عوامل مقوم اعتماد در خانواده و همچنین در روابط اجتماعی انسانها ،وفای به عهد و پیمان است .تعهد و پایبندی به
عهدی که در قا لب ازدواج بین همسران بسته شده است ،پایه و اساس رشد اعتماد در خانواده است .یکی از مشکالتی که امروزه
خانوادهها با آن درگیر هستند ،مسألۀ عدم پایبندی به تعهدات توسط همسران است .آمار باالی آسیبهای خانواده به صورت
طالق ،ناسازگاری بین زن و شوهر و روابط جنسی خارج از چهارچوب خانواده ،خسارتهای معنوی و اخالقی زیادی به خانواده
وارد میکند(آذربایجانی و شجاعی،1333 ،ص .)182شکستن عهد سبب آسیب دیدن اعتماد در درون خانواده ویا جامعه می
شود در حالیکه در سایه وفای به عهد ،آسودگی  ،امنیت ،رحمت و حفاظت برای خانواده و اجتماع حاصل می شود که از عوامل
انباشت سرمایه اجتماعی و اعتماد است .امام علی(ع) در خطبه  41نهج البالغه وفا را همزاد راستی و سپری نگهدارنده می
دانند .اگر ایفای تعهد ضروری تلقی نشود ،زندگی اجتماعی قطعا" از هم گسیخته و مختل خواهد شد .این فلسفه روشن و
آشکار ،ضرورت وفای به تعهد در نظم حیات اجتماعی انسان ها را بیان می دارد(.جعفری،1313،ص)532
امام علی(ع) می فرمایند«:کسی که به تعهدات خود عمل نکند ،خدا را به یقین باور نکرده است»(همان ،ص )183همچنین در
جایی دیگر میفرمایند« :پیمانها همانند بند و زنجیر تا روز واپسین برگردن آدمی قرار دارد .آن ک
میبندد ،در واقع خود را به خدا پیوند داده است و آن ک

که این بند را به خود

که این پیمان را نقض میکند ،خداوند خوارش گرداند(.همان)184 ،

در ادای حقوق و عمل به تعهدات خانواده یک مالک بیشتر نیست و آن اینکه همسران هر کدام خود را میزان و وسیلۀ سنجش
قرار دهند .حضرت علی(ع) نیز درنامه31نهج البالغه میفرمایند « :آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم مپسند».
عمومیت این آموزهها شامل روابط درون خانواده نیز میشود .تعهد به پیمان در خانواده ،مقولۀ بسیار گستردهای است که تعهد
همسران به یکدیگر را از یکسو و تعهد آنها نسبت به فرزندان و نیز فرزندان نسبت به والدین را ازسوی دیگر در برمی گیرد.
 -2صداقت و راستگویی
صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخالق انسانی است که در آموزههای اسالمی از زمینههای اساسی ارجمندی و نیکبختی
انسان شناخته شده است .پیشوای صادقان و موالی متقیان ،علی (ع) صداقت را ارجمندترین و واالترین صفت معرفی کرده و از
راستگویی به عنوان اساس هر نوع اصالح فردی و اجتماعی نام برده است(.فاضلی کبریا ،1331،ص)183
اگر پنهان کاری و یا دروغ در خانواده رسوخ پیدا کند درجه اعتمادورزی خانواده بسیار کم می شود و مهم ترین چیزی که می
تواند نشان دهنده صداقت باشد این است که افراد به گفتارشان عمل کنند .صداقت به منزلۀ یک پل ارتباطی است که موجب
جلب اعتماد زن و شوهر و باعث میل و رغبت بیشتر طرفین برای هم صحبتی با یکدیگر میشود ،زیرا اطمینان قلبی مییابند
که هیچ یک از آن دو به دیگری دروغ نمیگویند .بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری و اختالفات خانوادگی ناشی از بیصداقتی و
ناخالصی است(.محدثی،1313 ،ص)311
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صداقت جاذبۀ میان زوجین را نسبت به هم بیشتر میکند ،هر قدر روابط فیمابین آنها بهتر ،سالمتر و پرجاذبهتر باشد ،زندگی
شیرینتر و با صفاتر میشود و فرزندان پرنشاط و موفقی تربیت میشوند .بنابراین صداقت و راستی در فضای خانواده موجب
اعتماد اعضا به یکدیگر و گسترش آن در سطح جامعه میشود و تا زمانی که صداقت و یکرنگی نباشد نمیتوان اعتماد را ایجاد
کرد.
 -3حسن ظن
روابط اعضای خانواده ،بدون نگرش مثبت و مبتنی بر اعتماد و خوشبینی معنا نمییابد .اگر حسن ظن متقابل زن و شوهر
وجود نداشته باشد ،عالوه بر این که هر دو طرف را در مشقتها و زجرهای گوناگون فرو خواهد برد ،زندگی آنان منطق حقیقی
خود را از دست خواهد داد و در این صورت ،زندگی تصنعی نخواهد گذاشت ،طعم حیات معقول را بچشند(جعفری،1313،ص
 .)221نخستین ثمره شوم بدگمانی ،عدم اعتماد است و هنگامی که اعتماد از میان برود ،همکاری غیر ممکن می شود و
سرمایه اجتماعی نیز از بین رفته و آرامش جامعه نیز بر هم می خورد.
خوشبینی یکی از عواملی است که به ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی کمک میکند .حسن ظن از مؤلفههای شکل دهندۀ
اعتماد به دیگران است و در زندگی خانوادگی نیز اطمینانبخش و اعتماد آفرین است و هیچ چیز به اندازۀ مثبتاندیشی از رنج
انبوه مشکالت نمیکاهد ،لذا یکی از آسیبهای اعتماد ،بدبینی است .در این خصوص امام علی(ع) ثمرات خوشبینی را این
گونه بازگو مینمایند «:خوشبینی سبب راحتی دل و سالمتی دین است»(.رسولی محالتی ،1318 ،ص )85
بدیهی است انسان خوش بین از نگرانیها رهایی مییابد ،لذا خوشبینی از موانع گناه و ارتکاب به جرایم و یک روش مطلوب در
پیشگیری از فروپاشی خانواده است .در خانوادهای که به واسطه حسنظن ،اعتماد حکمفرماست ،همدلی ،همکاری و تعاون
وجود دارد و آثار و برکات آن در زندگی نمودار میشود.
 -4محبت ،مودت و رحمت
این مؤلفه سبب ارتباط قوی بین همسران و فرزندان و نهایتا تحصیل اعتماد بین آنها میشود .اصل اساسی در حفظ خانواده و
اجتماع رشد سرمایههای آن ،چون لطف ،محبت و رحمت به یکدیگر است .محبت بنای زندگی زوجین را استوار و روابط را
ریشهدار مینماید و در پرتو دوستیها ،احساس اطمینان بیشتر میشود.
در آموزههای دینی عشق و محبت زن و شوهر یک ودیعۀ الهی است؛ در سورۀ روم آیه 21نیز آمده است« :جعل بینکم موده و
رحمه » ،ولی این محبت باید به صورت آشکار ابراز شود ،چرا که در صورت ابراز نکردن آن ممکن است حقیقت محبت از ناحیۀ
دیگری دریافت نشده و در نتیجه روابط زن و شوهر آنگونه که بایسته است شکل نگیرد ،لذا ابراز عشق تنها وظیفۀ یک طرف
نیست ،بلکه طرفینی است .بنابراین ابراز محبت و عشق در مناسبات زناشویی که از آن به اصل مودت (دوستی عاقالنه و نه
دوستی غریزی) یاد میشود ،از راهبردهای آفرینش و توسعۀ اعتماد در خانواده است(.شریفی ،1333 ،ص)242
مهمترین عام ل دوام و رشد خانواده ،روابط عاطفی و محبت بین اعضای آن است .رفتار و گفتار محبتآمیز همسران با یکدیگر
موجب آرامش خانواده و سالمتی روح و روان فرزندان خواهد شد .روابط سازنده و محبتآمیز که بر پایۀ تکریم شخصیت و عزت
نف

و احترام متقابل باشد ،افراد را در برابر انحرافها ایمن میکند.
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 -5مسئولیتپذیری
همین که فرد تشکیل خانواده می دهد در حقیقت از حالت فردی خارج گشته و مسئولیتی اجتماعی را میپذیرد که در قبال
تکتک اعضای خانواده خود را مسئول می داند و هر یک از زن و مرد باید وظایف خود را در خانواده به عهده بگیرند .مدیریت
تأمین معیشت ،برنامهریزی و تعیین اهداف و ارزشهای کلی خانواده ،جزو مهمترین وظایف و نقشهای مرد در نظر گرفته شده
است و مهم ترین وظایف زن در قبال همسر ،سازگاری ،تأمین نیازهای جنسی و عاطفی همسر و تالش در جهت حفظ منابع
مالی خانواده است .در مورد ف رزندان نیز ،افزون بر ارضای نیازهای زیستی و عاطفی به مسأله تربیت و انتقال ارزشها و تجربه-
های فردی توصیه شده است .علی (ع) به عنوان پدری مهربان خطاب به فرزندش او را به ترس از خدا ،آباد ساختن دل به یاد او
و عبرتگیری از گذشتگان توصیه کرده است(نهجالبالغه ،نامه  .)31بنابراین ،یکی از نکات مهم در نهجالبالغه این است که زن و
مرد وظایف و نقشهای نسبتا متفاوتی دارند و کارآمدی و اعتمادآفرینی خانواده ،افزون بر موضوعات دیگر ،تحت تأثیر فرایند
نقشپذیری قرار میگیرد(آذربایجانی ،شجاعی ،1333،ص .)158علی (ع) معتقد بود ،آسیب وقتی در کارکرد خانواده به وجود
میآید که زن و مرد هر کدام از پذیرش نقشهای خود در خانواده سرباز زنند(.همان ،ص)158
 -8معنویت
یکی از مؤثرترین و اصلی ترین عوامل ایجاد اعتماد در خانواده ،ایمان به دین و رعایت تقوای الهی توسط اعضای خانواده است.
نظم و ایمان اعتماد را در افراد خانواده نهادینه می کند به همین دلیل است که هیچ ارزش اخالقی دیگری به اندازه تقوا مورد
سفارش حضرت علی(ع) قرار نگرفته است.
تقوا و نظم ،خانواده را از هرج و مرج در امان می دارد و زمینه افزایش اعتماد را فراهم می آورد .با رجوع به نامۀ  31نهج البالغه
مشاهده می کنیم از نظر حضرت علی(ع) خانواده زمانی از آسیب ها مصونیت پیدا می کند که شرایط معنوی در خانواده ایجاد
شود .معنویت در روابط ،به مسئولیت پذیری و برنامه ریزی در خانواده کمک می کند .اساسی ترین مکانیزم پرورش معنویت در
خانواده از سوی والدین است .والدین باید استعدادهای معنوی فرزندان را شکوفا نمایند .به نظر حضرت ،زندگی بدون معنویت
ارزشی ندارد ،بنابراین هر نوع پیشرفتی در خانواده بدون معنویت به تعالی و رشد آن کمک نخواهد کرد.
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نتیجه گیری
آنچه به ایجاز تقریر گردید ،اشارتی گذرا به نهج البالغه و تفاسیر آن در خصوص موضوع خانواده و اعتماد بود که به نتایج زیر
منجر شد:
 خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی که باورها ،نگرش ها ،ارزش ها و رفتارهای افراد در آن شکل می گیرد در صورتبرخورداری از ویژگی هایی چون تعهد ،معنویت ،نقش پذیری ،عدالت و انصاف می تواند به تقویت اعتماد اجتماعی کمک کند.
اعتماد اجتماعی در بستر ارزشهای اخالقی از جمله درستکاری ،صداقت ،وفای به عهد و ادای امانت و انصاف و عدالت شکل می
گیرد.
 بنیان خانواده بر اساس آموزه های علوی بر محور منطق ،اعتدال ،عدالت ،ایثار و محبت و رحمت و معنویت استوار است. صداقت پایه اعتمادسازی است و خانواده ای که در آن راستگویی و صداقت حاکم باشد بی اعتمادی در آن جایی نخواهدداشت.
 روابط سالم و سازنده براساس مبانی دینی ،زمینه ساز اعتماد در خانواده است. بین سالمت اجتماعی با سالمت اخالقی و معنوی در خانواده رابطه تنگاتنگی وجود دارد و کاهش سالمت معنوی باعث از همپاشیدن خانواده می شود.
 براساس تعالیم علوی ازدواج و تشکیل خانواده ارتباط دو فرد محسوب نمی شود بلکه یک عمل جمعی و جزو مناسکاجتماعی است که اعتماد نیز در این ظرف (خانواده) تحقق می یابد.
 وفاداری و پای بندی به تعهدات توسط اعضای خانواده ،پایه و اساس رشد اعتماد در خانواده است. حسن ظن متقابل زن و شوهر از مؤلفه های شکل دهنده اعتماد در خانواده است که می تواند به جامعه نیز انتقال یابد. -محبت ،رحمت و خیرخواهی باعث تعاون و همکاری در بین اعضای خانواده و بوجود آمدن اعتماد می گردد.
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