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       آرمانشهر خانواده 

  احمد ساويز:  نگارنده 

هاي از بيماري ،در بسياري از كتب و متون مربوط به خانواده
تر ترسيم آن چه در اين متون كم. شودخانواده صحبت مي

جا كه از آن. ستخوشبخت اشده، تصوير يك خانواده سالم و 
لم كم ها متعدد و متنوع هستند، اما چهره خانواده سابيماري

خانواده سالم سودمندتر از شرح  معرّفيو بيش يكسان است، 
-ها و ريشهسازد نقصانهاست، و هر كس را قادر ميبيماري

  .تشخيص دهدخانواده خود را در مشكالت احتمالي هاي 
مؤثّر در هاي  نگرشتعدادي از كوشد مقاله حاضر مي

 .دنماي روربه اختصار مرا گيري يك خانواده سالم  شكل

لم و خوشبخت يك خانواده سا ايجادواقعيت آن است كه  
سينا، ابن . است علم و دانشهمانند هر كار ديگري نيازمند 

اهميت تدبير را در اداره زندگي مشترك حكيم خردمند ما، 
-تواند هم عهدهيك نفر نمي معتقد استكه  داند ميجا تا آن

زمان و توان او  احتماالً، چه در اين صورت برآيد تدبير منزل خويشاز عهده باشد و هم و حكومت دار تدبير ملك 
  .نخواهد رسيد دو حيطهاين از  هر يكدبير براي ت الزمامور تمامي به 

در جاده كوهستاني دارد، آن هم توسط شباهت زيادي به رانندگي علم به عرصه زندگي مشترك  دونورود ب 
در بسياري از موارد ما بدون كسب اين علم  .را نياموخته باشد اصول رانندگي و مخاطرات مربوط به آنكسي كه 

   .دچار گرفتاري شويمشويم و تعجبي نيست اگر در همان اولين روزهاي زندگي مشترك وارد ازدواج  مي
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  پيش از ازدواج

پيش از ورود به زندگي  ،مردهم زن و ر دو نفر، هم اين است كه ه از ترسيم خانواده سالم، اولين پردهشايد 
رف داشتن عالقه براي آغاز زندگي مشترك كافي ص .كرده باشند پذيرش مسئوليتمشترك خود را آماده 

زندگي لحظات دشوار براي  محكمي گاهتكيهگردد و بازمي شخصخود به مفهومي است كه  "عالقه" .نيست
نفس عافيت طلب ميل به هاي سختي و دشواري كه اما مسئوليت همواره پابرجاست و در زمان ،ستنيمشترك 

 بار مسئوليت يكديگربه عبارتي زن و مرد  .داردماند و خانه را پابرجا نگه ميپابرجا ميشانه خالي كردن دارد، 
-خود در بيرون از خانه زخم خورده و غمگين باز مي تالش و تكاپويمانند وقتي كه مرد از گيرند، عهده مي را بر

- ميهاي روحي او را مرهم كند و زخممينوازش شود و او مي غم و همدمهمبا هنرمندي و همسر او گردد 

   .گذارد

  آغاز زندگي مشترك

كه در مسير  ،مشترك دارندمتعالي  ضايش يك آرماناي است كه همه اعخانواده خوشبخت، خانواده 
گويد كه اگر قرار قرآن به ما مي. شوندبينند و با هم يكي ميشوند و خود را در كنار يكديگر ميآن يار هم مي

است قوم قريش با همديگر ارتباط و الفت قلبي برقرار كنند، بايد همه خداوند را بپرستند، و اين يعني همه به 
دهد كه هر كس با انتظار نقطه مقابل اين الفت زماني رخ مي. بنگرند و در يك جهت تالش كننديك جهت 

به نيازهاي  و هريك آورندزن و شوهر هر دو به هم فشار مي .وارد زندگي مشترك شود "برآورده شدن نيازها"
ين حالت رفتار آن دو مصداق در ا .گيردقرار ميكنند، و توقع و طلبكاري به جاي ياري و مددكاري خود فكر مي

 ".دو فرمانروا در يك اقليم نگنجند"گويد آن مثل است كه مي

                                  

  همسفر و ياور يكديگر: خانواده با تفكر معنوي                ها  تصادم خواسته: خانواده با تفكر مادي 

با صرف وقت براي يكديگر، ، يعني اندساختههاي ذهني مشترك زن و شوهر ساختمان موفق،خانواده يك در 
هاي در مجراي اين همكاري، افكار و ارزشكوشند تا ميكنند و هاي فكري، علمي و اجتماعي مشترك ميفعاليت
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نگاه مشتركي نسبت به مسائل بسيار مهم است كه زن و شوهر با هم صحبت كنند و به مرور . مشتركي بسازند
ي كه با آن هاي جديدزمينه تفاهم آنان را در عرصه ،هاي مشتركاين نگاه و ارزش. ي پيدا كنندعمده زندگ
هاي ها زمينهاگر زن و شوهر با يكديگر كم صحبت كنند و در افكار، لغات و ارزش. كندفراهم مي شوندمواجه مي

-فهمند و نميرا به درستي نمي يابند كه سخن همهاي زندگي درميمشترك به وجود نياورند، در اولين چالش

براي ايجاد اين بناهاي مشترك  هاراهيكي از بهترين . توانند براي حل مسئله نيروهاي خود را با هم يكي كنند
توانند ميزن و شوهر بايد بكوشند علم خود و يكديگر را افزايش دهند و . ذهني، كار علمي مشترك در خانه است

  . تبديل نمايندساختن افكار مشترك و  با هم فكر كردنبراي تمرين اي اين همدرسي را به زمينه

  از زندگي مشترك مراقبتحفاظت و 

زن و شوهر بايستي از نهال زندگي مشترك خود حفاظت كنند و آن را از سموم و آفات مراقبت نمايند تا به 
  .درختي مستحكم و بارور تبديل شود

امن  بايست هميشهمي از نظر عاطفي يعني است، ابطه ايمن عاطفييك ر، رابطه زن و شوهر، سالم در خانواده
خانه پناهگاه عاطفي مرد و زن است، نبايد كالمي كه اولين نياز انسان احساس امنيت است و از آنجا كه . باشد

انسان با ورود به زندگي مشترك، عاطفه خود را . ن بيان شودآدهد، در بوي تندي و تحقير و زخم عاطفي مي
اگر اين اعتماد . كنندكند، و زن و شوهر در حفظ و رشد اين سرمايه مشترك به هم اعتماد ميگذاري ميمايهسر

بنابراين هرگز نبايد خود را رها كرد، . شودبا رفتار يا گفتار نابجاي يكي از آن دو مختل شود، به سختي ترميم مي
ردي سعلت به واقع، . م يا احساس ناگهاني دريده شودهاي احترام به يك خشنبايد پرده. و بدون تدبر سخن گفت

اند، اين بوده است كه آنان در زمان ناراحتي يا جدايي رسيدهاوان جواني به همان ها كه در بسياري از زندگي
  .اندگفته "هر آن چه بر زبان آمده" جهت اثبات خود اند وخود را رها كرده ،ناخشنودي

ايشان پاسخ دادند كه   "همسرت را چگونه يافتي؟"پرسيدند كه ) ع(رت عليوقتي رسول گرامي اسالم از حض
دهد، و هم را نشان ميآن دو مشترك آرمان اين جمله به تنهايي هم  ."يار و مددكار در راه اطاعت پروردگار"

منزل در ) س(و فاطمه )  ع(عليعالوه بر اين،  .دهدنشان مي به مان مسير آدر را همراهي و همدلي آن دو 
گفت را ميخواند مي) س(فاطمه   )ع(عليوقتي  ؛كردندصدا مي با عشق و مهرباني و احترام فراوانيكديگر را 

   ."روحم فدايت": دادنيز پاسخ مي) س(اطمه فو ،  "تفدايجانم "
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  زندگي مشترك آينده

د، و اگر رابطه درستي رسانطبيعت زندگي آدمي به هر حال زماني زن و شوهر جوان را به دوران كهنسالي مي
ها از يكديگر ها با شناخت آنهاي مشترك بين آن دو ايجاد شده باشد و در طول سالها و ارزشمبتني بر نگاه

گاه ها كه نياز به تكيهدر آن سال. آوردلحظات را براي آنان به ارمغان مي ترينتكامل يافته باشد، لذت بخش
هاي شود، و زن ومرد احتماالً تنها يكديگر را دارند، خوشبختي مديون همان ساختمانبيشتر هم ميعاطفي 

  . ها و ياري يكديگر در دشواري اند، بر پايه معرفتها قبل با يكديگر ساختهمشتركي است كه از سال

در اما زندگي مشترك آنان  ،تبرقرار نيس اصول زندگي خوشبختها بسياري از هايي هستند كه در آنخانواده البته
گاهي رابطه زن و شوهر عمالً سرد و مرده است، اما به دليل دوري جستن از . ادامه يافته است همان سطح محدود

  . كنندطالق، يا به خاطر فرزندان، همچنان زير يك سقف با هم زندگي ميناشي از عواقب نامطلوب اجتماعي 

زن يا ك و احساس همسفر بودن بين زن و شوهر به وجود نيامده باشد، و هاي مشتروقتي ارزشبه عنوان مثال، 
، ممكن است احساس غبن استدر زندگي مشترك خود به دستاوردهاي قابل توجهي نرسيده مرد احساس كند 

رخ  كمبودهاي عاطفي نيز در اين حال گاهي. هاي زندگي خود را تلف كرده استكند، و احساس كند كه سال
گاهي همسر او توانسته  .نمايدكه مرد سرمايه عاطفي خود را متوجه بيرون خانه باعث شده است  وداده است 

يكي از  در مثالي ديگر، . في به همسر خود، از اين بريدگي جلوگيري كندطاست با مهر و محبت و توجه عا
اي كه بخش ، به گونهگيرددهد، و فضا را تماماً در كنترل خود مي، عمالً به ديگري فرصت رشد نميطرفين
اي از رابطه آن دو عمالً فداكاري يكي براي ديگري است، بدون آن كه فداكاري انجام شده در قالب همراهي عمده

هاي مشتركي نيز شكل نگرفته باشند، و شخص احساس كند و همسفري آن دو باشد، به اين ترتيب وقتي ارزش
هايش در يك چارچوب تالش مندي او ازباال آمدن و بهره هاي گذشته منجر بههاي او طي سالكه فداكاري

مشترك نشده، ممكن است با واكنشي ناسنجيده از مخالفت با همسر خود احساس رضايت كند و نسبت به 
اي به نوعي جبران گذشتهشايد و  د،گرانه داشته باش، برخوردي طغيانهايي كه تا كنون برقرار بوده استچارچوب

  . كند در آن مغبون شده استرا بكند كه احساس مي

نداشتن به طور خالصه بايد گفت كه  .است توجهي به اصول زندگي مشتركعواقب بياز  هايينمونهها اين
اثر  خوشبختي آندر مسلماً شود، اما ميمنجر به از هم پاشيدن زندگي مشترك نگاهي  ،معرفت زندگي زناشويي

   .گذاردمي
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  مردزن و  هاي طبيعيجايگاهويژگي 

يماني ميان خداوند؛ زن و پازدواج نه يك پيمان دوجانبه، بلكه يك پيمان سه جانبه است، واقعيت آن است كه 
 وهادن اثري در زندگي بشر بكوشند، شوند تا براي بندگي او، و به جا ندو انسان نزد خداوند متعهد مي .مرد

نيز به طور  زن و مرد بخش مهمي از رشد. ار استن آثآ ترين و بهترينبديهيتربيت فرزندي بهتر از خودشان 
با ورود به زندگي مشترك و بر دوش . انديشدانسان جوان ابتدا به خود مي ؛گيرددر خانواده صورت مي طبيعي

آموزند تا از خود به درآيند و به آسايش، ، ابتدا هر دو جوان مي)كه البته شيرين است(گرفتن بار مسئوليت آن 
با تولد فرزند، هر دو بار ديگر به فداكاري براي موجود . اين رشد اول است. ديگري بينديشند سالمت، و رشد

-معنا ميفرد شوند و اين همه به معناي شكوفايي خصوصياتي است كه به انسانيت سومي، فرزندشان، نائل مي

در هر يك از مراحل  يزنرد و زن كند، بلكه مخانواده رشد مي نه تنها فرزند انسان در گرمايبه اين ترتيب بخشد؛ 
ت و خلقخانواده نهادي در زندگي بشر است كه عميقاً در . آورندهمراه او رشد جديدي را به دست ميرشد او، 

  .ساختار جسمي و رواني او ريشه دارد

 هاي منحصر به فردي دارند و به همين دليل مكملهاي انساني، هر يك ويژگيرغم مشابهتمرد و زن علي
مرد در : به يك گردو تشبيه كرددر قبال خود و جامعه زن و شوهر را  وظائفشايد بتوان . شونديكديگر  واقع مي

) جامعه(پوسته سخت، هسته را از فشارهاي بيرون  . نقش جدار سخت بيروني و زن در نقش مغز لطيف درون
پوسته بيروني را از نازك  و حضور خود، )گرما و پشتيباني عاطفي( و هسته لطيف با تأمين رطوبت كند،حفظ مي

به اين ترتيب، هر يك از زن و مرد جايگاه خاص خود . كندشدن حفظ ميشدن و در نهايت متالشي و شكننده 
با يك رابطه دوستي كه در آن هر يك از افراد وظايف كمابيش  ،رابطه زناشويي در زندگي مشترك  .را دارند

براي بقاي رابطه، هر كسي بايد در جايگاه . دارند، متفاوت است شروطدر چارچوب يك دادوستد ممشابهي 
  .طبيعي خودش باشد، نه زن خصوصيات مردانه بگيرد و نه مرد خصوصيات زنانه

به عنوان . هاي خلقت جسم و روان زن و مرد دريافتتوان تا حدود زيادي از روي ويژگيرا مي هاي طبيعيجايگاه
از اينجا هايي براي شير دادن به فرزند نوزاد خويش دارد؛ بايد در نظر گرفت كه انداممثال، ساختار جسمي زن را 

پيداست كه اولين تماس جسمي نوزاد بايد با سينه مادر باشد، و تغذيه و نوازش نوزاد بر اساس اين حكم 
ان به اين ترتيب توها را ميدر خلقت خداوند، بسياري از حكمت. ر شده استبه مادر واگذا) بدن(ارگانيسمي 
   .ندباشاهداف مورد نظر براي او منطبق  يستي بابزار داده شده به انسان  باكه ا بر اين اساسدرك كرد، 
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 هاز آن جمل. هاي ويژه آنان هماهنگ استهاي روحي و جسمي زن و مرد با جايگاهنيز ويژگي در رابطه زناشويي
مسر و فرزندان اوست؛ و هاطفي او براي سيراب كردن است احساسات لطيف و جوشان زن؛ كه منبع سرشار ع

ظرافت و زيبايي و  .كندامنيت خانواده تبديل مي ي برايگاهقدرت جسمي و جنگندگي مردانه، كه او را به تكيه
سازي  ي نگري و تصميمكند، و كلّمي ها لق زيباييرا قادر به تشخيص حاالت ديگري و خَ زنان ،جزئي نگري زنانه

گاهي براي تكيه آنان را ثباتكند و در سرپرستي اقتصادي و اجتماعي خانواده ياري ميرا  انمرد ،مردانه
هر كس آگاهانه در جايگاه خود به خوبي عمل  زماني كهبه اين ترتيب . سازد مي انجوشان زنرقيق و احساسات 

و سالم به پيش اي متعادل نمايد؛ و براي كسب جايگاه ديگري بنا را بر رقابت نگذارد، خانواده به مثابه مجموعه
  *.خواهد رفت
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