عوامل مؤثر در شادی خانوادههای مذهبی
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا انصاری

*

اشاره

از ابتدای تاریخ بشر ،غم و اندوه ،مایه توقف و ایسـتایی ،شـادی عامـ تحـرک و
پویایی بوده است .ازاینرو ،شادزیستن ،آرزوی دیرینه آدمی است و ریشه در نهاد
انسان دارد .در جامعه غمزده ،انرژی افراد صرف اندوه میشـود و دیگـر فرصـتی
برای کسب موفقیت باقی نمیماند .ایجاد اـانواده مطلـوب نیـا نیازمنـد فضـای
شادمانی است .برای ایجاد اانواده سالم ،راهکارهـایی وجـود دارد کـه شـادی،
یکی از آنهاست .نوشتار حاضـر ،بـه بیـان عوامـ مـؤثر در شـادکامی و پویـایی
اانودههای مذهبی ااتصاص دارد.
الف .بایستگی شادمانی

در دنیای امروز ،استرس و تنشهای روانـی ،از مشـکالت جـدی انسـان عصـر
فناوری است ،ازاینرو ،شادی ،متاعی گرانبها و نیاز جـدی انسـان اسـت .شـهید
ً
مطهری مینویسد« :انده و گریه ،ظاهرا از مختصـات انسـان اسـت ...انـده و
* نویسنده و پژوهشگر.
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9

گریه ،مظهر شدیدترین حاالت احساسی انسان [است ».
یکی از نیازهای روحی انسان ،نشاط و «شادی» است .امام علی فرمـودِ « :إ َّن
َْ َ ُ َ َ
َ
ْ ْ
َﻫِه ْال ُق ُل َ
وب ََ َمل ک َما ََ َمل اْل ْب َد ُان ف ْاب ََغوا ل َها ط َرا ِئ َ ال ِحک َمة؛ 2همانـا دلهـا اسـته
ِِ
میشــوند؛ همانگونــهکــه بــدنها اســته میشــوند .پــس ،بــه وســیله ســخنان
حکمتآمیا و مطالب سودمند ،اود را از استگی بیرون آورید».
َ
َ
َّ
آن حضرت در روایتی دیگر میفرماید« :الس ُر ُور ْیب ُس ُط َّ
3
الـن ْف َس َو ِیث ُ
مـر النشـا ؛
شادی ،باعث انبساط روح و ایجاد نشاط است».
اســالم ،بــه مقولــه اوشــی و شــادمانی توجــه ویــژه دارد .شــادی همســو بــا
چارچوبهای شرعی ،منطقی و دور از افـراط و تفـریط ،از شـاهکارهای اسـالم
است .اسالم بهرهگیری از شادی را آموزش میدهد؛ تا جایی کـه بـرای تبسـم بـه
چهره اه ایمان و دیگران پاداش قرار داده است و به این ترتیب ،به شـادی عمـق
بخشیده ،آن را پایدار مینمایـد .قـرآن کـریم شـادابی و نشـاط را الزمـه زنـدگی
مؤمنانه دانسته و توصیه میکند که مؤمن باید از نعمتهـای الهـی لـذت بـرده و
ّ ّ ْ ّ ّ ّ ّْ ْ
ُ ْ ّ ْ
ّ 0
یف ّر ُحوا ُه ّو ّخ ٌیر ممما ْ
یْ ّم ُعموَّ؛
شاد باشد« :قل ِبفض ِل الل ِه و ِبرحم ِت ِه ف ِب ِذلك فل
ِ
بگو :به فض و رحمت ادا باید اوشحال شوند که این ،از تمام آنچه گـردآوری
کردهاند ،بهتر است».
ب .معیارهای شادی

غم و شادی ،به معیـار و ارزش هـر فـرد بسـتگی دارد .گـاهی اوشـحالی یـک
شخی ،به عفو و گذشت است و برای دیگـری ،بـه انتقـام و کینـهتوزی .براـی
 .9مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،6۴ص .۴19
 .2صبحی صالح ،نهج البالغه ،ص .05۴
 .3لیثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .86
 .0سوره یونس ،آیه .06
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شـادی را در ارتکــاب گنــاه ،شــرکت در مجـالس گنــاه و لــذتهای غیرمشــروع
میدانند و عدهای هم شادی حقیقی را در تـرک معصـیت و بهرهمنـدی از لـذات
مشروع میجویند .در آموزههای اسالمی ،در انجام گناه هیچگونه شـادی وجـود
ندارد 9.امام صادق فرمود« :سااوار نیست برای مؤمن در مجلسی بنشـیند کـه
معصیت ادا در آن میشود و او نمیتواند ّ
جو آن را تغییر دهد 2».شادی واقعـی،
ْ
در اطاعت ادا نمود پیدا میکند؛ چنانکه علی میفرمایـدُ « :س ُـر ُور ال ُم ْـؤ ِم ِن
َ َ
َ
ِبَّ َاع ِة َر ِّب ِه َو ُح ْز ُن ُه َعلى ذ ْن ِبه؛ 3شادی مؤمن ،بـه طاعـت پروردگـارش میباشـد و
ّ
مهـم شـادی
حانش بر گناه و عصیان اسـت ».ازاینرو،اجتنـاب از گنـاه ،عامـ
است؛ زیرا لذت و اوشی ،همیشه در انجامدادن یک کار نیسـت؛ بلکـه زمـانی
هم در پرهیاکردن از یک عم است.
حاکمیت ارزشها ،رعایت حقوق شهروندی و آارتمـداری نیـا از معیارهـای
ّ
مهم شادی اسـت .امـام صـادق فرمـود« :شـادی ،بـه سـه اصـلت اسـت:
4
وفـاداری ،رعایــت حقــوق دیگـران و ایســتادگی در گرفتاریهــا و مشــکالت».
َ ْ ُ َ ُ َ َ
ْ
َْ ُ
َ
حضرت علی فرمود« :فلمک ْن ُس ُر ُورك ِب َما ِنل ََ ُه ِم ْن ِآخ َر َِك َو لمک ْن أ َسـفك َعلـى
َ
َما ف َاَ َك ِم ْن َها؛ 5باید شادی تو ،به جهت آنچه برای آارت انجام دادهای و حـان و
غمت ،برای محرومیت از آن باشد».
یکی ازمعیارهای ّ
مهم شادی ،امیـدواری اسـت .امیـد ،بـه زنـدگی انسـان معنـا
میبخشد و هنگام مشکالت ،نامالیمات ،رنجهـا و انـدوه ،از فروپاشـی روانـی
 .9تمیمی آمدی ،تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .461
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .910
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .۴55
 .0ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .969
 .5همان ،ص .655
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انسان جلوگیری میکند .از سوی دیگر ،منشـأ اصـلی امیـد نیـا شـیرینکـامی و
راحتی است که برای اود انسان حاص شـود 9.بـر ایـن اسـاس ،اسـالم جهـت
آرامش و شادی ،امید به رحمت الهی را مطرح نموده و انسان را از ناامیـدی نهـی
کرده است؛ «بگو :ای بندگان من که بر اود اسراف و ستم کـردهایـد از رحمـت
اداوند ناامید نشـوید 2».پیـامبر اکـرم

میفرمایـد« :امیـدواری ،رحمتـی از

طرف اداوند برای امت من است .اگر امیدواری نبود ،مادری فرزند اود را شـیر
نمیداد و کشاورزی دراتی نمیکاشت».

3

استفاده معقول و مشروع از مواهـب دنیـا نیـا از معیارهـای ّ
مهـم شـادی اسـت.
ازاینرو ،در اسالم با فقر مبارزه شده است؛ زیرا انسانهای فقیر به دلی اینکـه بـا
فقر دستوپنچه نرم میکنند ،کمتر شاد هستند .البته ایـن مطلـب بـه معنـای آن
نیست که ثروت ،بهتنهایی شادیآور است .دکتر دیوید مایار عقیده دارد کـه بـین
ثروت و شادی رابطهای وجود ندارد؛ زیرا بسیاری از ثروتمندان بارگ جهان ،شاد
نیستند .او میگوید:
«همیشه عالقهمند بودم بدانم شادترین مردم جهان چـه کسـانی هسـتند و بـدین
منظور ،تحقیقات اود را در بازدید از کشورهای مختلـف آغـاز کـردم .روزی بـا
یکی از مهمانداران هواپیمای سوئیس در زمینه فوق صحبت کردم و پرسـیدم آیـا
شما اوشحالترین مردم جهان هستید؟ گفت :نه ،گرچه کشورمان بسـیار زیبـا و
تمیا و مـنظم اسـت؛ ولـی بسـیاری از اانوادههـای مـا بـا داشـتن دو فرزنـد ،از
همسرانشان جدا شده و پدر ،مجبور است بخشی از درآمدش را برای نگهـداری
 .9محمدتقی مصباح یادی ،اخالق در قرآن ،ج  ،9ص .۴55
 .2سوره زمر ،آیه .09
 .3ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحة ،ص .9۴9
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از بچهها بپردازد و هفتهای یک روز میتواند فرزندش را ببیند و من همیشه نگـران
تقاضای طالق توسط همسرم هستم .تنها جایی که به سـؤال مـن جـواب مثبـت
دادند ،در هندوستان بود که مهندس جوان هندی در پاسخ به سؤال من گفت :مـا
هندیها شادترین مردم دنیا هستیم با اود گفتم :چگونـه چنـین چیـای ممکـن
است که آنها با آن همه فقر ،شـادتر از مـردم آمریکـا و سـوئیس باشـند؟ چگونـه
ممکن است یک هندی که تمـام روز را کـار میکنـد تـا زنـدگی اـود را تـأمین
کند ،...اوشحالتر از یک میلیونر آمریکایی باشد؟ به همین جهت ،سیروسفری
در هندوستان کردم و از نادیک ،زندگی ساده و بیآالیش آنها را دیـدم و فهمیـدم
که تنها ثروت نمیتواند برای انسان اوشبختی و شادی بیاورد».

9

ج .عوامل و راههای ایجاد شادی
 .1رضایت از مقدرات الهی

یکی از راههای عمده شاد زیستن ،رضایت و اشنودی به قضا و قدر الهی است.
َْ َ َ
َ ُ
ُ
علی میفرمایدِ « :إ َّنک ْ ِإ ْن َر ِض ُمَ ْ ِبالقض ِاء ط َاب ْت ِعمش َُک ؛ 2اگـر بـه مقـدرات
الهی راضی شدید ،زندگی شما شـیرین و گـوارا میشـود ».یکـی از کارشناسـان
اانواده میگوید :انسان شـاد ،انسـانی اسـت کـه هـر کـاری ،حتـی موفقیـت و
شکست در هر امری را اواست اداونـد میدانـد .اـانواده شـاد ،دارای چنـین
دیدگاهی است و همیشه بر قدرت الیاال الهی توکـ دارد .ازایـنرو ،در فرهنـگ
ُْ ُ
ّّ ُ
ّ
تربیتی قرآن ،اعتماد به ادا ،شرط الزم ایمان است؛ « ّو ّعلی الل ِه فت ّوکلوا ِإ َّْ کنمت ْم
ْ
3
ُمؤ ِمنین».
1. http://shabestan.ir/mobile/detail/news/693353.

 .2لیثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .1۴
 .3سوره مائده ،آیه .69
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روح حاکم بر توک  ،اعتماد است و همین اعتماد ،همیشه آرامبخـش اسـت .هـر
چیا یا کسی که انسان بتواند به آن اعتمـاد کنـد ،بـه انـدازه تـوان و لطـف اـود،
آرامبخش و شادیآفرین است .حال ،اگر این اعتماد به سرچشمه همـه ایـرات و
نیکیها و لطف و رحمت بیمنتها پیوند یابد ،آرامش و اوشحالی وافر به همـراه
اواهد داشت .افر ِاد چنین اانوادهای ،در همه کارها از تکیه کالم «انشـاءاللـه»
استفاده می کنند و اعتقاد آنها به قضا و قدر الهی باعث مـی شـود تـا اداونـد را

ناظر بر همه امور اود بدانند و بر این اعتقادند که نشاط و شادی واقعی ،تنهـا در
پرتو راضیبودن به رضـای اـدا بـه دسـت مـی آیـد و غـم و انـدوه ،در شـک و
نااشنودی به مقدرات الهی حاص میشود.
 .2عبادت و نیایش

ّ
مهم شادمانی ،عبادت است؛ زیرا اعضای یک اانواده مؤمن ،غم
یکی از عوام
و اندوه اود را با اداوند مطرح میکنند .روشن است که سخن گفتن با کسی که
دسترسی به او در هر زمانی امکانپذیر است ،نشـاطآور اسـت .از همـه مهـمتـر
اینکه اداونداز قدرت بیپایانی براوردار است و مشتاق است که بندگانش بـا او
سخن گویند و از او کمک بخواهند تا از این قدرت برای یـاری رسـاندن بـه آنهـا
استفاده کند.
علی در نامه اود به فرزندش امام حسن میفرماید ...« :غم و اندوه اـود
را در پیشگاه اداوند مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکالت تـو را
1
یاری رساند». ...
امــام علــی در اوصــاف متقــین میگویــد« :روز را بــه شــب میرســاند بــا
سپاسگااری؛ و شب را به روز میآورد با یاد ادا؛ شب میاوابد ،اما ترسـان؛ و
 .9صبحی صالح ،نهج البالغه ،نامه .94
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برمیایاد ،ولی شادمان .میترسد؛ برای اینکـه دچـار غفلـت نشـود و شـادمان
میگردد؛ برای فض و رحمتی که به او رسیده است 9».بر همین اساس است کـه
ً
معموال اانوادههای مذهبی آرامش بیشتری دارند که نتیجه آن ،شادی نیا هست.
 .3اخالق نیكو

یکی دیگر از عوام ایجاد شادی و نشاط ،گشادهرویی است؛ زیـرا اـوشرویی
کینهها را میزداید ،دلها را پیوند میدهد وجـو حـاکم بـر اـانواده را شـاداب و
َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ 2
بــاطراوت میکنــد .امــام علــی میفرمایــد« :البشاشــة ِحبالــة المــوِة؛
اوشرویی ،وسیله دوستیابی است».
البته ااالق نیک ،تنها اندهرویی و اـوشالقـی نیسـت؛ بلکـه عـالوه بـر آن،
داشتن صفات و القواوهای پسندیده و مدارا بـا افـراد اسـت .اسـاس زنـدگی
زناشویی نیا در پرتو حسن ااالق فراهم میشود.
ااالق هر انسانی ،تأثیر مستقیمی در زندگی او دارد .این تأثیر ،در محیط اانواده
نقشآفرینتر است؛ زیرا مسائ عاطفی در اانواده ،بر مسائ دیگـر غلبـه دارد و
اگر اعضای اانواده از ااالقی نیکو بهرهمند باشند ،محـیط اـانواده بـه جایگـاه
شادابی تبدی میشود و در غیر این صورت ،به جهنمـی سـوزان تبـدی اواهـد
َ ُ ْ
َْ
ُ ْ
َّمـب ال ََـم ُ ؛ 3بـا اـوش ااالقـی،
َق ی
شد .علی میفرمایدِ « :بحس ِن االخ ِ
زندگی نیکو و مطلوب میگردد ».ازاینرو ،پیـامبر اسـالم میفرمـودَّ « :الل ُهـ َّ
ِّ َ ُ ُ
وذ ب َك م ْن َ ْو َجة َُ َش ُمبنى َق ْب َل َأ َوان َ
ـمبى؛ 0ادایا بـه تـو پنـاه میبـرم از
ش
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإنى أع ِ
همسری که قب از رسیدن پیری ،پیرم کند ».بر این اساس ،در روایات اسالمی از
 .9ابنشعبه ،تحف العقول ،ص .403
 .2لیثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .۴۴
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .600
 .0شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4ص .998
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ازدواج با افراد بدااالق نهی شده و به اوشااالقی تأکید گردیده است؛ امـا زن
باااالق با بدااالقی شوهر میسازد و همیشه اانه را شاداب نگه میدارد و ایـن
امر را نشانه دینداری میداند.
 .4ارتباط کالمی

یکی از نیازهای ّ
مهم اانواده ،ارتباطهای کالمی است؛ یعنـی اعضـای اـانواده
ّ
باید در کنار هم و با همدیگر گفتمان داشته باشند .این امـر ،در حـ مشـکالت،
ایجاد صمیمیت و نشاط بین اعضای اانواده ،بسیار مؤثر است؛ زیـرا گفـتوگو،
ایجاد شادی مینماید.
متأسفانه امروزه ،به ااطر کارهای زیاد ،دغدغههای فکری ،سرگرمیهای فـردی،
انفجار اطالعات و انـواع رسـانهها ،امـوری هسـتند کـه روابـط بـین انسـانها و
اانوادهها را تحتالشعاع اود قرار دادهاند .به همین جهت ،کارشناسـان مسـائ
اانواده ،توصیه میکنند که در هر فرصت ممکن ،بـا همسـر و اعضـای اـانواده
ارتباط کالمی برقرار گردد و در روز یا در هفته ،زمان مشخصی بـرای گفـتوگـو
مدنظر قرار گیرد؛ زیرا این امر ،موجب کاهش شـدت اضـطراب و تخفیـف آالم
روحی میشود.
بودن» اعضـای
نتایج پژوهش یکی از محققان انگلیسی نشان میدهد که «با هم ِ
اانواده در هنگام غذا اوردن و مشاهده تلویایـون بـه صـورت دسـتهجمعی ،از
عوام اصلی شاد بودن فضـای اـانواده اسـت .در جریـان پژوهشـی در کشـور
انگلیس ،بیش از 6هاار والدین انگلیسی به این سؤال پاسخ دادند که چگونه یک
اانواده شاد داشته باشیم ۴5 .درصد از پاسـخدهنـدگان معتقـد بودنـد مشـاهده
برنامههای تلویایون توسـط اعضـای اـانواده بهصـورت دسـتهجمعی ،موجـب
شادتر شدن فضای اانواده میشود .همچنین 93 ،درصد دیگر بر این باور بودند
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که روابط سالم بین اعضای اانواده و مخفی نکردن رازهـا از یکـدیگر ،از جملـه
9
عوام شاد زیستن اانواده است.
توصیه اسالم این است که بین اعضای اانواده گفتوگو صـورت گیـرد؛ بـا ایـن
تفاوت که هنگام سخنگفتن با یکدیگر ،جمالتی را که از همه زیبـاترّ ،
مؤدبانـهتر
وشادیآورتر است ،انتخاب کنند تا پاسخی زیبـا و نشـاطآور نیـا بشـنوند .امـام
علی

ْ َ
َ َ ْ ُ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َّ
ــمقا ل ََل ُه َّـن ُی ْح ِس َّـن ال ِف ََـا ؛ 2بـا زنـان،
میفرمایـد« :وأح ِسـنوا لهـن ال

اوشگفتار و نیکوسخن باشید ،تا ایشان هـم اـوشکردار و نیکورفتـار شـوند».
ُ

ْ َ

َ ْ

ْ
ـاب ََ ْس َـم َُوا َج ِممـل ال َج َـواب؛ 3زیبـا
همچنین ،حضرت فرمود« :أج ِملوا ِفى ال َُِّ ِ

سخن بگویید ،تا پاسخ زیبا بشنوید».

 .5هدیه دادن

ً
معموال آدمی وقتی حاجتی دارد که نمیتواند آن را برآورده کند ،یـا اگـر اعضـای
اانواده با هم کدورت داشته باشـند ،محـاون میشـود؛ امـا اگـر افـراد اـانواده
نیازهای یکدیگر را برطرف کنند ،روح شادمانی بر فضـای اانـه حـاکم اواهـد
شد؛ بهاصوص اگر پدر که مدیر اانواده بوده ،به نیازهای همسـر و اـانوادهاش
توجــه کنــد ،ســبب آرامشاــاطر و شــادمانی آنهــا میشــود .رســول اــدا
َ
َ
َّ
ُ َُُ َ
ْ
َ َْ
میفرماید« :أ ْطر ُفوا أ َﻫال َم ُک ِْ
اک َه ِة َو الل ْح ِ َح ََّـى یف َر ُحـوا
ف
ال
ن
م
ء
ى
ش
ب
ة
َ
م
ج
ل
ک
ى
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِبال ُج ُم ََ ِة؛ 0هر جمعه برای اانواده اود مقداری میوه و گوشـت بخریـد تـا اینکـه
َ
َّ
جمعه شاد باشند ».امام صادق میفرمایدَ « :و َم ْن َح ُس َن ِبر ُه ِبأ ْﻫ ِل ِه َ َاِ الل ُـه ِفـى
1. https://www.mashreghnews.ir/news/465878

 .2شیخ صدوق ،األمالی ،ص .658
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .406
 .0کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص 633؛ شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،6ص .934
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رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (9317ویژة خواهران)

ُع ُم ِره؛ 9کسی که به اانوادهاش بهتر نیکـی و احسـان کنـد ،اداونـد بـر عمـرش
میافااید».
بر این اسـاس« ،هدیـه» یکـی از مهمتـرین عوامـ سـرور و شـادمانی همسـر،
فرزندان و والدین است؛ زیرا باعث رف کدورت است بهاصوص آنکه هدیـهای
دریافت میکند ،شاد میگردد .پیامبر اعظم میفرمایدَ ََ « :ه َاِ ْوا ََ َحابوا ََ َه َ
ـاِ ْوا
ْ
َ
َّ َ
َ
ف ِإ َّن َها ََِ َﻫ ُب ِبالضغا ِئ ِن؛ 2هدیه دهیـد؛ هرچنـد کـه ن ِبـق (میـوه دراـت ِسـدر کـه
ریاترین میوههاست) باشد؛ زیرا هدیه ،دوستی و همدلی را زنده میکند».
 .6فرزندآوری

اندیشه فرزندآوری ،یکی از نشانههای سالمت روانی اانواده محسوب میشـود.
کودکان به طور طبیعی منب شادی و لذت در اـانواده بـوده و باعـث سـالمت و
بهداشت روانی اانواده میگردند .تولد کودک و انتقال او از بیمارستان بـه اانـه،
یکی از دوستداشتنیترین لحظاتی است که میتوان در اانواده در نظر داشـت.
همچنین ،گذراندن وقت با کودک و دلبند اود و بازی کردن با او ،چنان طراوت و
شادابی به اانواده میبخشد که جایگاینی برای آن وجود ندارد .بـر ایـن اسـاس،
اانوادههایی که صاحب فرزندند ،بیش از اانوادههـای بـدون فرزنـد ،احسـاس
اوشبختی و شادی بیشتری میکنند.
مایک آرگی میگوید« :کودکان ،فواید زیادی بـرای اـانواده داشـته و بـا وجـود
آنان ،لذت و شادی بسیاری در اانواده ایجاد میگـردد و شـادیآفرینی ،یکـی از
3
مایتهای ّ
مهم کودکان است».
نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشـگاه «بریگهـام یانـگ» آمریکـا بـر  655هـاار
 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .643
 .2همان ،ص .4۴۴
3. http://d-ahangaran.blogfa.com/post/4.
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اانواده از  68کشور جهان ،بین سالهای  4364تـا 6550م نشـان میدهـد کـه
داشتن فرزند ،موجب کاهش فشار اـون والـدین ،افـاایش تمایـ بـه یـادگیری،
استفاده بیشتر از قدرت تعق  ،افاایش اعتماد به نفس ،امکان بهتر درک زیباییها،
دقت بیشتر در کارهای جایی و افاایش شادی والدین میگردد.

9

از نگاه اسالم ،فرزندان از ارکان مهـم اـانواده بـه حسـاب میآینـد .در روایـات،
نگرش مثبتی به فرزند وجود دارد؛ بهگونهای که از فرزندان به عنوان :میوه دل ،نور
دیده ،عام و مایه سعادت ،باعث ثواب و پاداش ااروی ،منشأ رحمت و غفـران
الهی و ریحانه بهشتی یاد شده است .قرآن ،یکی از اصوصیات بنـدگان اـدای

ّ ْ ّ
ْ ّْ
ّ ُ ُ ّ ّ
ّ
واجنما ّو
ز
رحمان را این گونه بیان میفرماید« :و الذین یقولوَّ ربنا هب لنا ِممن أ ِ
ُ ّ ّْ ّ ْ ّْ ْ ُ ّ
ُ ِّ
قین ِإماما؛ 2و آنان کسانی هسـتند کـه میگوینـد:
ین و اجعلنا ِللمت
ذر ِ
یاتنا قرة أع ٍ

پروردگارا برای ما از همسران و فرزندانمان روشـنی دیـدگان [و نسـ های پـاک

عطا کن و ما را بر پرهیاکاران [در مسابقه به سوی ایمـان و انجـام عمـ صـالح
پیشوا گردان »
امام صادق

به فردی کـه پـس از سـالها ازدواج صـاحب فرزنـد نشـده بـود،

فرمود :زمانی که یکی از شما فرزنددار شدنش دیـر شـود ،بایـد بگویـدَّ « :الل ُهـ َ
ُْ ً
َ ََ ْ َْ ً َ ً َ ْ ً
َ
شاَ ،ف ْمق ُْ َر ُش ْکری َع ْن ََ َفکریَ ،ب ْـل َﻫ ْ
ـب ِلـى أنسـا َو َع ِاق َبـة
الَِر ِنى فرِا و ِحمدا وح
ِ
ِ
َ
ْ ُ ُ ً َ ً َ
ْ
ْ
َ
ْ ُ َ
اثا ،أ ْس ُک ُن إلمه ْ م َن ال َو ْح َشةَ ،و َآن ُ
ـس ِب ِهـ ْ ِم َـن ال َو ْح َـد ِةَ ،و أشـک ُرك
ِصدق ذکورا َو ِإن
ِ
ِ ِ ِ
َعلى ََ َما ِ ِّالن َْ َم ِة؛ 3ادایا مرا تنها و وحشتزده نگذار تا سپاسگااریام از تـدبیرم

ّ
کمتر شود؛ بلکه مح انـس و جانشـینی درسـت از پسـران و داتـران را بـه مـن
1. http://www.pasokhgooyan.ir/node/49494.

 .2سوره فرقان ،آیه .1۴
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،44ص .698
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ببخش که از وحشت ،به اینان انس گیرم و از وحدت ،با آنـان آرامـش یـابم و بـه
هنگام کام شدن نعمت ،تو را سپاس گویم».
در این دعا ،وجود فرزند ،باعث آرامش و عاملی برای دوری از وحشت و تنهـایی
به شمار آمده است .پژوهشی که برتراند راس انجام داده است ،نشاط و شادمانی
حاص از تولد فرزند در اانواده را تأیید میکند .گذراندن وقت با کـودک و بـازی
با او ،یکی از بهترین لحظاتی است که میتواند بـه پـدر و مـادر انـرژی و نشـاط
ببخشد.

9

به این دلی  ،براـی از اندیشـمندان در تبیـین کـارکرد فرزنـد در کـانون اـانواده
معتقدند که« :زناشویی بـدون فرزنـد ،پژمردگـی اسـت و پـس از آوردن فرزنـد،
کانون زندگی به شکوفایی میرسد؛ بلکـه پـس از بچـهدار شـدن ،زنـدگی دارای
معنــای حقیقــی میشــود و اانــه بــه وســیله فرزنــد ،سرشــار از انــده و نشــاط
میگردد».

2

 .7مسافرت

زندگی در مکان ااص به صورت همیشگی ،سبب گرفتگـی روحـی و از دسـت
رفتن شادی میشود .از همین رو ،مسافرت ،نیاز هر فرد و اـانواده اسـت .اصـ
سفر ،فرحانگیا است؛ چون تغییر محـیط و هـوا و جابـهجایی انسـان ،نشـاطآور
است .امروزه ،پاشکی ثابت کرده است کـه یـک مسـافرت مطلـوب ،از صـدها
قرص و داروی مسکن و ویتامین ،تأثیر بیشتری دارد.
پدر و مادر میتوانند با زیرکی و هوشیاری ،حتی با داشتن امکانات اندک و انجـام
مسافرتهای کوتاهمدت و کمارج ،روحیه فرزندان اود را شـاد نگـه دارنـد و از
1. http://www.pasokhgooyan.ir/node/49494.

 .2وی دورانت ،تاریخ فلسفه ،ترجمه عباس زریاب ،ص 416ـ .413
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این رهگذر ،اود نیا شادمان و بانشاط باشند .رسول اکـرم
2
ََ ِْحوا؛ 9مسافرت کنید تا سالم بمانید».
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َ
ـافروا
فرمـود« :س ِ

 .8شوخی و مزاح

طبیعت انسان ،مااح را میپسندد و با آن شـاد میشـود؛ زیـرا شـوای صـحیح و
هدفدار ،عناصر شادیبخش را در الیـههای روان آدمـی فـرو میبـرد .یکـی از
ویژگیهای اانواده متعادل ،همین است که شوای و مااح صـحیح ،در آن رواج
دارد و افراد آن ،بدین وسیله روحیه اـود را شـاد و بانشـاط نگـه میدارنـد .سـیره
پیامبر ادا

و ائمه معصومین

دیگران ،مااح میکردند .رسول ادا

بر همین بود که به قصد شادکردن اانواده و

ََ
َ َ ُ ُ َّ
3
فرمودِ « :إ ِّنى ْل ْم َـز ُُ َوال أقـو ِإال َحقـا؛

من مااح میکنم؛ اما جا حق نمیگویم».
علی

فرمود« :هرگاه یکی از اصحاب رسول اـدا انـدوهگین بـود ،ایشـان بـا
0

شوای او را شادمان میکرد».
ّ ً
گفتنی است ،شوای باید طوری باشد کـه :اوال ،بـا گنـاه تـوأم نباشـد؛ یعنـی بـا
ً
مسخرهکردن دیگران یا غیبت و درو  ،فضای شادی و نشاط ایجاد نکنـیم .ثانیـا،
به وقار و شخصیت آدمی لطمه ناند .امام علی

ُ ُ
َ ُ
سـقط
فرمـود« :کثـرة
المـزاُ َ ِ
ِ

َاله َمبة؛ 5زیاد شوایکردن ،از وقار انسان میکاهد».
 .9محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،03ص .681
 .2گروهی از نویسندگان ،سیمای خانواده ،ص .409
 .3ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،8ص .991
 .0سید محمدحسین طباطبایی ،سنن النبی

 ،ص .85

 .5تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .666
 .6گروهی از نویسندگان ،سیمای خانواده ،ص .400

6

