
خانواده تنها نهاد فطری، طبیعی و جاودانة بشر است. از آنجا که خالق 
مهربان خود احد اســت و صمد است و کفوی )زوجی و همتایي( ندارد، 
همة هستی را زوج می آفریند. اگر اندیشه و تفکری دربارة مخلوقات الهی 
داشته باشــیم، به نیکی درمی یابیم که فلسفة خلقت بر زوجیت استوار 

است و همة مخلوقات و ذرات هستی زوج آفریده شده اند.
خانواده نخستین، مهم ترین و پربرکت ترین نهاد اجتماعی در تاریخ و 

فرهنگ و تمدن انسان هاست.
همه را باید در خانواده ببینیم و همه را برای خانواده بخواهیم.

خانواده به مثابه دژی استوار و نهادی مقدس، بیشترین مسئولیت را در 
رشد و تحول شخصیت و سعادت وجود انسان به عهده دارد.

خانواده آرامشگاه همسران، کانون محبوبان و طبیعی ترین بستر رشد 
و تعالی وجود است.

ســالمت، مصونیت و تعالی اخالقی و معنوی جامعة ســالم بر محور 
خانواده های متعادل و متعالی استوار است.

خانواده با پیمان ازدواج و پیوند مقدس همســری زن و مردی سالم، 

هوشمند، آگاه و مسئولیت پذیر پایه گذاری می شود.
غایت ازدواج و زوجیت دستیابی به آرامش حقیقی و تجربة خوش بختی 

است.
خانواده کانون زیبایی ها، دل آرامی ها و حسن تأمین نیازها و حاکمیت 
اخالق و معنویت اســت. از این رو پیامبــر خدا، حضرت محمد )ص( 
فرموده اند: »از منظر من محبوب ترین بنای هســتی خانواده اســت و 
پرثواب ترین واسطه گری در گسترة حیات، واسط شدن و رابط شدن برای 

پیوند زوج آفرین و تأسیس خانواده است.«
خانواده دو رکن اساســی دارد: زن و شوهر؛ مادر رکن اصلی و پایدار 
کانون خانواده اســت. فرزندان هبه )امانت و هدیه( و مهمان خانواده اند. 
هرگاه زن و شــوهری که شایســتگی و صالحیت های همســری را با 
جاذبه های متقابل روانی ـ نفسانی، محبت و مودت دوسویه و حاکمیت 
آرامــش کامل بر حریــم خانواده تثبیــت کردند، می تواننــد با احراز 
قابلیت های پدری و مادری یا بلنداندیشی، برنامه ریزی و نیایش به درگاه 
خالق هستی، در اندیشة فرزندآوری و فرزندپروری باشند. در آموزه های 
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الهی فرزندآوری متضمن حســن تدبیر، آمادگــی روانی و دعا و نیایش 
اســت1. بدون تردید فرزندآوری فراهم کردن بستر مطلوب برای تحول 
شخصیت فرزندان، رسالتی خطیر و پرارزش است. از این رو پیامبر اکرم، 
حضرت محمد )ص( فرموده اند: »داشتن فرزند یا فرزندان سالم، صالح، 

پویا و خالق، برکتی ارزشمند برای والدین است.«
اصلی ترین، مؤثرترین و طبیعی ترین رویکرد فرزندپروری آن اســت 
که فرزنــدان را مطابق فطرت خدادادی و قابلیت حیاتی و نیاز فطری 
آنان، یعنی زوجیت و آرامیدن کنار همســری آرامشگر تربیت کنیم. 
به ســخن دیگر، بهترین رویکرد فرزندپــروری همانا عروس پروری و 
دامادپروری، بهترین آموزشگاه و مناسب ترین بستر برای این امر مهم 
کانــون خانواده، و برترین مربیان مادر و پــدر دل آرام و آرامش آفرین 
اســت. والدین می توانند با تعامل آرامشــگرانه و اندیشه، کالم و رفتار 
درخور، مســتقیم و غیرمستقیم، خواســته و ناخواسته، در سفر و در 
حضر، در ســختی ها و آسودگی ها، در ســالمت و ناخوشی ها، قاموس 
همســری را به فرزنــدان خود هدیــه کنند.  به گونــه ای که دخترها 
آرزو کنند، وقتی که بزرگ شــدند، پســری را به همسری برگزینند 
که شــخصیت آرامش بخــش او آمیزه ای از اقتــدار عاطفی و منطقی 
باشــد و پســرها دوســت بدارند، هنگام ازدواج دختــری را انتخاب 
کننــد که همچــون مادرشــان وجودش سرشــار از آرامش باشــد.
 از منظر آموزه های دینی، خانواده همچون باغ است و مادر باغبان 
و پدر باغ دار و سنگربان و فرزندان گل ها و میوه های باغ زندگی. رشد و 
شکوفایی این گل ها و میوه های زندگی، در سایة باغبانی دل آرام، بانشاط، 
مثبت اندیش، امیدوار، تالش مدار و متوکل مقدور و میســور می شــود.
ســالمت، بهداشــت روان، احســاس امنیت روانی، تعــادل عاطفی، 
رضایتمنــدی زوجیت، نگرش مثبت، انگیزة غنی زیســتن و ســرور و 
سرزندگی مادر، اصلی ترین مؤلفه های پرورش و شکوفایی فرزندان است. 
در حقیقت، اگر مسئولیت بسترسازی مطلوب برای تربیت فرزندان، به ویژه 
از زمان اندیشة فرزندآوری، انعقاد نطفه، دوران حساس بارداری، دوران 
شیرخوارگی، دورة نوباوگی، کودکی و پیش دبستانی را به ۱۰ سهم تقسیم 
کنیم، یقینًا 9 سهم آن به مادر و یک سهم آن به پدر تعلق می گیرد و با 
همین نگاه، پیامبر خدا)ص( فرموده اند: »بهشت زیر پای مادران است.«2 
یعنی مــادران دل آرام و صبور و پرنشــاط و آینده نگــر، نقش آفرینان 
ســعادت و رســتگاری فرزندان اند. امــا آن یک ســهم و نقش پدر در 
فراهم کردن بســتر تربیت و پاسداشــت الگوی برتر تربیت، از اهمیت 
بســیار برخوردار است و آن سهم و نقش همان سنگربانی و پاسداری از 
آرامش روان، امنیت درون و نشــاط و پویایی زیســتی در مادران است.
در عالم واقع نیز باغ داران و ســنگربانان باغ ها زمانی می توانند از دور 
و نزدیک از شکوفایی گل ها و میوه های باغ خود اطمینان حاصل کنند 
که باغبانان بوســتان و باغ زندگی شــان از ســالمت و نشاط، احساس 
امنیت و آرامش و گشــاده رویی، مثبت اندیشــی و امیــدواری، انگیزة 
غنی و تالش مداری برخوردار باشــند. در همة شرایط و موقعیت ها، در 
آســودگی ها و سختی ها، در روشــنایی ها و تاریکی ها، در سرما و گرما، 
هوشیارانه و دلسوزانه، و متعهدانه در پاسداری از بستر مطلوب شکوفایی 
جوانه ها و نهال ها، و حســن تأمیــن نیازهای آنان، از هیچ اندیشــه و 
تالشی دریغ نداشته باشــند، و با همة جاذبه های وجودشان آرامش را 

در باغ حیات حاکم کنند. این معنا، مقدور و میسور نخواهد شد، مگر با 
اندیشة امیدبخش، کالم نوازشگر، رفتارهای پرجاذبة حمایتی پدران یا 
سنگربانان این باغ در ترغیب و تشویق و تأیید و تکریم شخصیت مادران، 

باغبانان حقیقی باغ زندگی و تحکیم احساس آرامش پایدار در آنان.
به طور کلی از زمان انعقاد نطفه، حیات جنینی، تولد و شــیرخوارگی 
و ســال های اولیــة دوران کودکی، به خصوص هفت ســال اول زندگی 
که پایه های شــخصیت استوار می شــود و به فرمودة رسول خدا)ص(، 
محبت پذیــری و حمایت طلبی اصلی ترین ویژگی شــخصیتی کودکان 
در هفت ســال اول زندگی است، فرزندان بیشــتر با مادران محشورند. 
پایه های اصلی رشــد مطلوب عاطفی، شــناختی، کالمی، اجتماعی و 
تقویت حس کنجکاوی به مثابه خمیرمایة خالقیت و بستر خداجویی و 
تجلی احســاس خوشایند مذهبی، در همین دوران کودکی و عمدتًا در 

کنار وجود مادران دل آرام، گشاده رو و امیدبخش استوار می شود.
از آنجا که شــرایط عاطفی و محبت پذیری فرزندان در هفت سال اول 
زندگی فوق العاده حساس و مهم است، نشاط و سرزندگی، گشاده رویی 
و صبوری، و دل آرامی مادران از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. از 
این رو توجه به ســالمت روان و نشــاط و پویایی مادران از یک ســو، و 
افزایــش میزان محبوبیت مادران نزد فرزند یا فرزندان از ســوی دیگر، 
اهمیت حیاتی می یابد و یکی از رســالت های خطیر پدران، فراهم کردن 
بستر مطلوب تربیتی ارتقای مستمر محبوبیت مادران نزد فرزندان است. 
بدیهی است که مادران نیز همواره می باید در حضور یا غیاب پدر، با ذکر 
نیکویی ها و مهربانی های پدر، میزان محبوبیت ایشان را افزایش دهند. 
به سخن دیگر، همیشه باید شاهد مسابقة محبوبیت در خانواده باشیم. 
هرقــدر محبوبیت پدرها و مادرها نزد فرزنــدان افزایش یابد، به همان 

میزان همدلی و همانندی فرزندان با والدین بیشتر می شود.
خالصة ســخن، اصلی ترین نقش پدرها در کانــون خانواده، چه با 
بیشــترین حضور و چه با کمترین حضور حقیقی، اندیشه و تالش برای 
حاکمیت احساس پایدار آرامش در کانون خانواده و سنگربانی و پاسداری 
از دل آرامی، مثبت اندیشــی، امیدواری، احساس خوشایندی همسری و 
مادری، با باالترین رضایتمنــدی زوجیت، نگرش مثبت حیاتی، انگیزة 
غنی تالش مداری، گشاده رویی و چهرة متبسم همسران خود و مادران 

و فرزندانشان است.
بدیهی است چنانچه مادری به دالیل گوناگون از نعمت شوهر مهربان 
و آرامش آفرین محروم باشــد و باغ زندگی او بدون باغدار و ســنگربان، 
شایسته و بایســته است که تا فراهم شدن فرصت ازدواج موفق مجدد، 
مادر خود با نگاهی عمیق، اندیشه ای متعالی، احساسی خوشایند، انگیزه 
و اراده ای قوی، و صبوری مضاعــف، هم زمان نقش باغبانی، باغ داری و 
سنگربانی باغ حیات خود و فرزندان را عهده دار شود. البته متّصف شدن 
هم زمان به صفات واالی باغبانی شکوفه های حیات و سنگربانی مطلوب 
از باغ زندگی و تحکیم آرامش پایدار در آن، مســتلزم حمایت خاص از 
سوی نزدیکان و خویشان، و کانون های حمایتی و هدایتی مردم نهاد، و 

سازمان های حمایتی دولتی است.

پی نوشت ها
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