نقش زن در تأمین شادی خانواده
حجتاالسالم والمسلمین علیاکبر بابازاده

*

درآمد

اسالم ،به تحریم ن اد خانواده ،اهمیت فراوانی داده و در ج ت با ندگی
واستحرام آن ،راههای بسیاری را معرفی کرده است .ژری از راههای اثربخش در
اژف ج ت ،اژجاد فضای شادی و نشاط در خانواده است .زن و مرد که دو رکف
م م خانواده به شمار میروند ،در شادکامی زندگی نقش برجستهای دارند؛ و ی
زن به د یل نقش کلید که در مدژرژت خانه اژفا میکند ،در اژف زمینه مسئو یت
سنگیفتری دارد؛ زژرا همه اعضای خانواده بیشتر با او در ارتباط هستند و شادی
او ،ضامف شادمانی همه اعضای خانواده است .در چنیف فضاژی ،زن نباژد اجازه
دهد که افرار منفی ژا ناامیدکننده ،رژشههای شادکامی را در زندگی او از بیف
ببرند.
اژف نوشتار ،طی دو محور کلی سامان ژافته ،میکوشد تا نقش زن را در تأمیف
شادی خانواده تبییف نماژد.
* محقق و نوژسنده.

80



رهتوشۀ محرم 9315

الف .بایستگی شادمانی

ژری از نیازهای طبیعی انسان ،نشاط و شامانی است که نقش مؤثری در
تقو ژت اراده انسان دارد و کارهای بزرگ و برنامههای سنگیف را آسان و سبک
میکند .شادابی ،رنج و زحمت را قابل تحمل میسازد و بهدنبال آن ،انسان به
آرامش میرسد .از سوی دژگر ،گاهی روح آدمی خسته و بیمار میشود و برای
رفع بیماری و افسردگی آن ،نیاز به دارو ژی به نام «شادمانی» دارد .امام علی

َْ
َ ُ
فرمود« :إ ّن َهذه ْال ُق ُل َ
مب َت َم ُل َك َما َت َم ُل اْ ِْ َ ُان ف ْاِ َِغما َل َها َط َر ِائ َف ْال ِح ْ َم ؛8همانا
ِِ
ِ

دلها خسته میشوند؛ همانگونهکه بدنها خسته میشوند .بهوسیله سخنان

حرمتآمیز و مطا ب سودمند ،خود را از خستگی بیرون کنید ».و ژا حضرت
ّْ

ّ َ

در فرازی دژگر فرمودُ « :
الس ُر ُوع َی ْب ُس ُط الن َس َو ُی ِث ُير النّشاط؛ 2شادی ،باعث

انبساط روح و اژجاد نشاط میشود».

ب .راهها و عوامل ایجاد شادمانی

م مترژف راهها و علل دستیابی به شادمانی و نشاط ،عبارتاند از:
 .1مثبتنگری

مثبتنگری ،موضوعی است که روانشناسان به آن توجه وافری نشان داده ،از

آن بهعنوان «روانشناسی مثبتاندژشی» ژاد کردهاند 4.در رواژات نیز از اژف
ُ
و ژژگی به نام «حسف ظف ژا خوشگمانی» ژاد گردژده است .تفرر مثبت و
خوشبینی معقول ،رمز خوشبختی و نشاط در زندگی فردی و خانوادگی و نیز
 .5علیبفحسف طبرسی ،مشکاة األنوار ،ص .918
 .0عبدا واحد تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .884
 .9مجله کديث زندگی ،ش  ،3ص .48

نقش زن در تأمین شادی خانواده
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8

ارزش مثبتاندژشی وقتی معلوم میشود که بدانیم امید و نشاط در ساژه
خوشبینی حاصل میشود .امام علی

ُ ّ ِ ْ َْ َ
میفرماژدُ « :ح ْسن الظن ِمن أفض ِل

َ
ّ
الس َج َایا َوأ ْ َّز ِل ْال َب َط َایا؛ 2خوشگمانی ،از ب ترژف صفات انسانی و ُپربارترژف

مواهب ا ی است».

خوشبینی ،اقسام گوناگونی دارد که ژری از آن ا ،خوشبینی نسبت به
ً
اعضای خانواده است؛ مثال باژسته است که زن رفتار و گفتار اعضای خانواده را
حمل بر راستی و درستی نماژد .در مقابل اژف صفت ،بدبینی قرار دارد که از نظر
َ َ
َ
َ
قرآن ،گناه محسوب میشود« :یا أ ُی َها اّل ِذ َین َآم ُنوا ْاج َت ِن ُبوا ک ِثيرا ِم َن اّلّظ ّن ِإ َن
َ َ ْ
َب ْعض اّلّظ ّن ِإثّم؛ 4ای کسانی که اژمان آوردهاژد ،از بسیاری گمانها بپرهیزژد که
بعضی از آن ا ،گناه است».
اگر زن وشوهر نسبت به هم خوشبیف باشند ،فضای خانواده دور از استرس
و اضطراب خواهد بود؛ اما اگر اژف دو نسبت به هم بدبیف باشند ،اعضای
خانواده افسرده ،عصبانی و ناراحت میباشند .متأسفانه ،برخی خانمها ،نهتن ا
آرامش و شادمانی را وارد خانواده نمیکنند ،بلره با سوءظف بیجا ،حرژم خانواده
را در آستانه فروپاشی قرار میدهند که نتیجه آن ،افسردگی اعضای خانواده
است.
زنی به شورای داوری شراژت کرد و گفت :ژری از دوستانم گفت :شوهرت
به خانه ژک خانم رفتوآمد دارد .او را تعقیب کردم و دانستم که حقیقت دارد.
 .5ا وود همپتف ،نگرش مثبت ،ترجمه ف میه نظری ،ص .88
 .0عبدا واحد تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص .431
 .9حجرات ،آژه .89
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بسیار ناراحت شدم و به خانه پدرم رفتم .اکنون از شما میخواهم که شوهر
خطاکارم را تنبیه کنید .شوهر ضمف تأژید سخنان زن ،گفت :برای خرژد دارو به
داروخانه رفتم .ضمف خرژد متوجه شدم زنی که برای خرژد شیرخشک به
ً
داروخانه آمده ،پو ش کم است .به او کمک کردم و بعدا که ف میدم او زن بیوه و
ُ
بیچارهای است ،به کمکهاژم ادامه دادم .داوران پس از تحقیق ،متوجه حسف
8
نیت شوهر شدند و آنان را آشتی دادند.
 .2اخالق نیکو

ژری از عوامل نشاط و شادابی ،خوشاخالقی است .کسی که با مردم
خوشرفتاری کند ،با چ رهای خندان سخف بگو ژد و در برابر مشرالت بردبار
باشد ،همواره عزژز و محترم است و به بیماریهای روانی مبتال نمیشود؛ اما
کسی که بداخالق باشد ،با صورت درهمکشیده با مردم مالقات نماژد و ژا
تندخو و بدزبان باشد ،زندگی تلخ و ناگواری خواهد داشت .خوشاخالقی،
برای همه الزم است؛ بهو ژژه برای زن و شوهر؛ زژرا اژف دو ،همیشه با هم هستند.
اگر زن میخواهد خودش ،همسر و بچههاژش طعم زندگی سعادتمند را
بچشند و شاداب باشند ،باژد اخالقش را اصالح کند و همیشه شاد و
خوشبرخورد باشد .با اخالق خوش میتوان خانه را به صورت ب شت درآورد.
آژا حیف نیست که اژف محیط شاداب را با بداخالقی ،به ج نمی سوزان تبدژل
کنیم! بیشتر طالقها نیز در اثر بدرفتاری زن و شوهر صورت میگیرد.
زنی به شورای داوری شراژت کرد که شوهرم همیشه ناهار و شام را بیرون از
ً
خانه میخورد .شوهر جواب داد :علت رفتارم اژف است که زنم اصال با مف
سازگاری ندارد و بداخالقترژف زن دنیاست .زن ناگ ان خیز برداشت و در
 .5روز نامه اطالعات ،تارژخ.8433/3/91 :

نقش زن در تأمین شادی خانواده
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8

حضور اعضای داوری ،شوهرش را کتک زد.
در آموزههای دژنی ،بداخالقی بسیار نروهش شده است؛ چنانکه پیامبر
اسالم

میفرماژد« :هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد ،خداوند هیچکار

واجب و مستحبی را از او نمیپذژرد و هیچکار نیرش را نمیپذژرد تا وقتی که
شوهرش را راضی کند؛ هرچند روزها روزه بگیرد و شبها عبادت نماژد».

2

 .3تقواگرایی

انسان وقتی در زندگی به شادی واقعی دست میژابد که حدود ا ی را
رعاژت نماژد و ارادهای در ج ت «پرهیز» در خود به وجود آورد .ارضای
تماژالت به هر شرل ،شادیآور نیست؛ ژعنی ذت و خوشی ،همیشه در
انجامدادن نیست؛ گاهی نیز در «پرهیزکردن» است .برخی اوقات اتفاق میافتد
ً
که با انجام کارهاژی که عادتا باژد ذتبخش باشند ،هیچ ذتی به انسان دست
نمیدهد و حتی ممرف است آن کار ،عذاب وجدان هم در پی داشته باشد؛
چراکه روح ،آماده ذتبردن نیست .ژک غذای ذژذ ،رابطه جنسی و خانه بسیار
زژبا ،اگر حرام و نامشروع و غصبی باشد ،برای انسان سا م و طبیعی ،تلخ و
ناگوار است.
ً
اساسا روح انسان ،در پرتو «پرهیز» به شادی و نشاطی میرسد که با

هیچژک از شادیهای دژگر قابل مقاژسه نیست 4.به قول شیخ ب اژی:
ترک ذت بدانی دگر ذت نفس ،ذت نخوانی
اگر ذت ِ
 .5همان ،تارژخ.8410/88/4 :
 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،804ص .933
 .9گروهی از نوژسندگان ،سیماى خانواده در اسال  ،ص .813
 .0شیخ ب اژی ،کشکول ،دفتر پنجم.

3
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 .4آراستگی

انسان ،بهمقتضای فطرت ،زژباگرا و جو ژای آراستگی است و از ژو یدگی
نفرت دارد .به همیف د یل ،اسالم به پیروانش دستور میدهد که همواره نمودهای
زشتی را از خود دور سازند و با ظاهری آراسته و زژبا ظاهر شوند.
اگر همه اعضای خانواده ،بهو ژژه همسر ،اژف امر را رعاژت نماژند ،پیوسته
خانوادهای شاد خواهند داشت .ازاژفرو ،در آموزههای اسالمی به آراستگی
ظاهری اعضای خانواده اهمیت داده شده است .زنی که میخواهد خود و
خانواده را شاد نگه دارد ،باژد شرل ظاهرش آراسته باشد و دژگر اعضای خانواده
را نیز به اژف سمتوسو هداژت کند؛ زژرا رعاژت اژف امر ،باعث اژجاد نشاط،
روابط عاشقانه و رضاژت شوهر میگردد .چه بسا زن با اژف کار ،نقش م می در
حفظ سالمت روح و شادابی شوهر اژفا کند .از طرفی ،با آراستگی خود برای
همسرش ،توجه او را جلب نموده ،خواستههای او را از طرژق مشروع تأمیف
میکند و شوهرش نیز از نامحرمان چشم میپوشد و تن ا به او عشق میورزد و
در نتیجه ،سبب شادابی مرد میگردد .امام باقر میفرماژد« :سزاوار نیست که
8
زن ،اگرچه پیر باشد ،خود را بیزژور بگذارد؛ هرچند با آو ژختف ژک گردنبند».
 .5پوشیدن لباسهای روشن

در روانشناسی ،مقو ه رنگها و تأثیر آن بر روحیه انسان ،بحثی پذژرفته شـده
است؛ زژرا در آرامـش و نشـاطآفرژنی ،نقـش مـؤثری دارنـد .باسهـای روشـف
همسران ،دنیاژی از شادی را در خانه اژجاد میکند و فرزندان را نیز به همیف شـیوه
تربیـت مـینماژـد .بــه همـیف ج ـت ،اســالم بــه پوشـیدن باسهــای روشــف،
بهخصوص سفید ،سفارش کرده است .پیامبر خدا
 .5کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .103

َ
فرمود« :ا َلب ُسرما َ
البيراض
ِ

نقش زن در تأمین شادی خانواده
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رب َو َ
فإنر ُ
أطير ُ
ره َ
أطهر ُرر؛ 8بــاس ســفید بپوش ـید کــه آن ،نیرــوترژف و پــاکترژف
رنگهاست».
ً
اما متأسفانه ،برخی خانمها صرفا وقتی میخواهند به گردش بروند ژا در
مجلس جشف ،شبنشینی و م مانی شرکت نماژند ،آراژش میکنند ،ب ترژف
باسهای خود را میپوشند و به ب ترژف وج ی که براژشان مقدور است ،از منزل
خارج میشوند؛ و ی بهمحض بازگشت به خانه ،باسهای خوب و زژبا را از تف
خارج ساخته ،باسهای معمو ی خود را میپوشند و ژا در داخل خانه ،نظافت را
رعاژت نمیکنند ،آراژش و زژنت خو ژش را ترک نموده ،با موهای ژو یده و
باسهای ساده در منزل ظاهر میگردند.
شخصی میگفت :خانم بنده در خانه ،با خدمترارمان قابل تشخیص
نیست .برخی وقتها با خود میگو ژم :ای کاش خانمم ،ژری از اژف باسهای
قشنگ و زژباژی را که برای محیط کار و م مانیاش دوخته ،در خانه میپوشید و
از اژف بلوزهای ک نه دست برمیداشت .چند بار به او گفتم :عزژزم! دستکم
روزهای جمعه و تعطیل ،ژری از آن باسهای قشنگ را بپوش؛ و ی او با
ترشرو ژی پاسخ میداد :مف در مقابل تو ژا بچهام ،مقید نیستم؛ اما اگر ژک روز
2
سر و وضعم نامرتب باشد ،جلوی همرارانم خجا ت میکشم.

 .6بوی خوش

در روابط انسانها با ژردژگر و نیز در زندگی خانوادگی ،بوی خوش ،عاملی
فرحانگیز و شادیبخش است .در مقابل ،بوی بد ،ناامیدکننده و ماژه افسردگی
است .رسول خدا

آن قدر عطر و مواد خوشبوکننده بر سر و صورت خود

 .5کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .331
 .0ابراهیم امینی ،همسردارى ،ص .893

88



رهتوشۀ محرم 9315

میزد که گاهی جلوه و براقی آن ،در موهای سرش دژده میشد .اژشان با مشک و
عنبر ،خود را خوشبو میساخت.
امام صادق

ُ ّ
فرمودَ « :ك َ
ان َع ُدمل الل ِه

َ َْ
ْ ُ
ُْ ُ ََ
ِ
يب أ كث َر ِم ّما ُین ِ ق
ین ِ ق َلی الط ِ

َ
ّ
الط َبا ؛ 8پیامبر خدا  ،بیش از آنچه برای خوراکی و طعام خرج کند،
ََلی
برای خوشبو ژی خود هزژنه میکرد».

 .7محبت

همه انسانها ،تشنه محبت هستند و دوست دارند که محبوب دژگران باشند.
کسی که بداند محبوب دژگران نیست ،خود را بیکس میشمارد و همواره پژمرده
و افسرده است .مرد خانواده نیز تشنه محبت است .ازاژفرو ،زن باژد شوهر
خو ژش را از صمیم قلب دوست داشته باشد تا شوهر نیز به او عالقهمند شود؛
زژرا محبت ،پیوندی دوسو ژه است که به استواری بنیان زناشو ژی میانجامد.
ا بته باژد توجه داشت که ِصرف محبت قلبی ،کافی نیست؛ بلره باژد آن را به
ً
زبان آورد .چه اشرا ی دارد که گاهی زن به شوهرش بگو ژد :عزژزم! واقعا تو را
دوست دارم.
ربـانی اوسـت؛
شرسپیر میگو ژد« :آنچه در زن ،قلب مرا تسخیر میکند ،م
ِ
نه روی زژباژش .مف زنی را بیشتر دوست دارم که م ربانتر باشـد 2».خداونـد در
قرآن کرژم به محبتی که بیف زن و شوهر وجود دارد ،اشاره نموده و فرموده« :خـدا
برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرژد تا با آنـان انـس بگیرژـد و میـان شـما
دوســتی و م ربــانی ن ــاد 4».امــام رضــا

میفرماژ ـد« :بعض ـی زنهــا ب ـرای

 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،88ص .931
 .0ابراهیم امینی ،آيین همسردارى ،ص .49
ـرنوا إ َ ی َ ـا َو َج َع َـل َب َ
 .9روم ،آژه َ « :98ومف آژاته َأن َخ َل َق َ رم ّمف َأ ُنفسرم َأز َو ًاجـا ّ َتس ُ
یـنرم َم َـو َد ً
ِِ
ِ
ِ
ِ
ً
َو َرح َمة».

نقش زن در تأمین شادی خانواده
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شوهرشان ب ترژف غنیمت هستند؛ زنانی که به شوهر خود اظ ار عشق و محبـت
8
میکنند».
عشق بینظیر فاطمه

حضرت زهرا

به امام علی

با عشق و ّ
محبتی بینظیر وارد خانه «والژت» شد و

فداکاریهای مادرش «خدژجه» را تداعی کرد؛ او در امر شوهرداری و

َ
ّ
فرمود« :ف َم الل ِه َما
خانهداری ،چنان شاژسته عمل نمود که امام علی
َ
َ َ
َ
ّ َ ْ َ ْ
ّ
َ َ ْ ُْ
َْ َ ُ
ّ َ َ
ّ
أغض ْبِ َها َوَل أ ك َرهِ َها ََلی أ ْمر َحِی ق َبض َها الل ُه ََّز َو َ ل َوَل أغض َبِ ِن َوَل
ٍ
َْ َََ ْ ُْ ُ َُْ ُ ََْ ََْ َ ُ َ ِ ُْ ُ ُ َ َْ ْ َ
2
ََ َص ْ ِل أمرا ولق كن أنظر ِإليها فِن ِّشف َن الهمم واْحّزان؛ سوگند

به خدا! هرگز مف همسرم را به خشم نیاوردم و او را به کاری مجبور نساختم؛ تا

دعوت حق را بیک گفت .او نیز هرگز مرا خشمگیف نساخت ،نافرمانی نررد و
چنان عشق میورزژد که با ژک نگاه خود ،همه غمها و غصههاژم را از د م پاک
میکرد».
 .8احترام

آدمها دوست دارند دژگران به آنان احترام بگذارند و حرمتشان را بهنیری پاس
بدارند .در عرصه خانواد نیز رعاژت اژف امر ،ضروری است .احترام زن به شوهر،
به او تواناژی میدهد و برای تالش ب تر و بیشتر آمادهاش میگرداند؛ مانند:
سالمدادن به شوهر ،به احترام او اژستادن ،با ادب حرفزدن و گوشدادن به
سخنانش.
باژسته است که زن سعی نماژد هنگام ورود مرد به خانه ،در را براژش باز کند
 .5محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،9ص .149
 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،34ص .843
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و با ب خندان به استقبا ش برود و هنگام رفتف از منزل ،او را بدرقه نماژد .همیف
عمل کوچک ،تأثیر شاژستهای در روح شوهر بر جای خواهد گذاشت .امام

َ َ ٌ َ َ ٌ ٌََْ ُ ُ َ ْ َ َ ََ ُْ
ُ
یه َوت ِط ُيب ُه ِفی
صادق میفرماژد« :د ِبي د ِبي امرأ ت ِر زو ها وَل تؤ ِذ ِ
َ
يَ أ ْح َم ِاله؛ 8خوشا به سعادت زنی که شوهرش را بزرگ شمارد ،به او آزار
َم
ِ ِ

نرساند و مطیع همسرش باشد».

مردی خدمت رسول خدا آمد و عرض کرد :همسری دارم که هرگاه وارد
خانه میشوم ،به استقبا م میآژد و چون از خانه بیرون میروم ،بدرقهام میکند.
زمانی که مرا اندوهگیف میبیند ،میگو ژد :اگر برای رزق و روزی (مخارج
زندگی) غصه میخوری ،بدان که خداوند آن را به ع ده گرفته است و اگر برای
آخرت خود غمگیف هستی ،خدا اندوهت را زژاد کند (بیشتر به فرر آخرت
باشی) .پیغمبر فرمود« :برای خدا کارگزارانی است و اژف زن ،ژری از کارگزاران
ّ
َ
خداست که پاداش او ،برابر با نیمی از پاداش ش ید است؛ ِإ ّن ِلل ِه َُ ّماَل َوه ِذ ِه
َ
ّ
2
ِم ْن َُ ّم ِال ِهَ ،ل َها ِن ْص ُف أ ْ ِر الّش ِهي ».
 .9ارتباط کالمی

ژری از نیازهای م م خانواده ،ارتباطهای کالمی است؛ ژعنی اعضای
ّ
خانواده باژد با همدژگر صحبت و گفتمان داشته باشند .اژف امر ،در حل
مشرالت ،اژجاد صمیمیت و نشاط بیف اعضای خانواده ،بسیار مؤثر است؛ زژرا
دور هم بودن و گفتوگو نمودن ،اژجاد شادی مینماژد؛ درحا یکه عدم رعاژت
اژف امر ،پیامدهای منفی را به دنبال دارد .به اعتقاد کارشناسان ،اعضای خانواده
در شبانهروز باژد  9تا  4ساعت با ژردژگر ارتباط کالمی و گفتوگو داشته
 .5همان ،ج  ،19ص .413
ّ .0
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،90ص .49

نقش زن در تأمین شادی خانواده
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باشند .متأسفانه ،امروزه اژف میزان ،بسیار کاهش پیدا کرده است.
توصیه اسالم اژف است که هنگام سخفگفتف با ژردژگر ،جمالتی را که از
همه زژباترّ ،
مؤدبانهتر وشادیآورتر است ،انتخاب کنید تا پاسخی زژبا ونشاطآور
ّ
ََ ْ ُ َُ َ ْ ََ َ َ ّ َ
رمقال ل َبل ُهن ُی ْح ِسن
«وأح ِسنما لهن ال

نیز بشنو ژد .امام علی میفرماژد:
ْال ِ َب َال؛ 8با زنان ،خوشگفتار و نیروسخف باشید تا اژشان هم خوشکردار و
َ
ْ ُ
ْ َ
اب ت ْس َم ُبما
ط
خ
ال
ی
ف
ا
م
ل
نیرورفتار شوند ».همچنیف ،حضرت فرمود« :أ ِم
ِ
ِ
ِ
َ ِم َيل ْال َج َماب؛ 2زژبا سخف بگو ژید ،تا پاسخ زژبا بشنو ژد».
 .11روحیهدادن به شوهر

ً
معموال مشرالت بیرون از خانه ،بیشتر از مشرالت درون خانه است و
همیف امر ،سبب میشود که درگیری ذهنی مرد بیشتر باشد .طبیعی است که اژف
موضوع ،شوهر را خسته و ناراحت مینماژد و نیاز به کسی دارد که او را از اژف
حال خارج نماژد؛ بنابراژف ،خانم خانواده میتواند در رو ژارو ژی مرد با مشرالت
و رفع آن ،پناهگاه خوبی برای شوهر خود باشد و با سخنانش ،روحیه مرد را در
برخورد ب تر با مصائب زندگی تقو ژت کند و از طرف دژگر ،زمینه را برای
4
سخفگفتف شوهر از مشرالت دژگرش فراهم نماژد.
در اژف خصوص ،میتوان از زندگانی ائمه اط ار و بزرگان دژف ب ره
گرفت؛ چنانکه همسران آنان در میان انبوهی از مشرالت ،به اژشان روحیه
میدادند؛ برای مثال ،وقتی حضرت علی به چ ره فاطمه زهرا نگاه
میکرد ،حزن و اندوه از دل اژشان زدوده میشد 3.اگر نگاه چنیف اثری دارد،
 .5شیخ صدوق ،األمالی ،ص .908

 .0غرر ا حرم و درر ا رلم ،ص .811

 .9فرضا له قلیزاده ،ازدواج پیوندى مقدس ،ص .88
 .0اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمه ،ج  ،8ص .414
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بهژقیف ،حرفزدن با آن بانوی کرژمه ،تأثیر بیشتری داشته است .هنگامی که زن،
محیط خانه را با گفتار نیک ،سرشار از م ر و محبت سازد ،حرژم منزل به
صورت جاژگاهی آرامشبخش برای مرد درآمده ،نشاط و امید به او میبخشد و
به قدرتمندی او نیز افزوده میشود .شاژد بر اژف اساس است که هنر
8
آرامشبخشی با کالم نیرو ،از و ژژگیهای زنان شاژسته به شمار میرود.
 .11تأمین نیاز جنسی

ژری از عوامل نشاط و استحرام خانواده ،رابطه جنسی زن و شوهر است.
آمارها نشان میدهد که بیشترژف د یل افزاژش طالق در خانوادهها ،رعاژتنرردن
اژف امر میباشد .زن در خلوت خود با همسرش ،باژد با ظرافتهای خاص،
آمادگی جنسی خو ژش را نشان دهد .ازاژفرو ،در اسالم پیشقدمی زن در مسائل
جنسی ،مستحب شمرده شده است .به همیف د یل ،زن و شوهر برای ادامه
زندگی مشترک ،باژد نیازهای جنسی همدژگر را تأمیف کنند؛ زژرا رضاژتمندی
از روابط جنسی ،ژری از عوامل پاژداری ،نشاط خانواده و سعادت زن و شوهر
است.
بر اساس نظر بسیاری از روانشناسان ،اگر زوجیف روابط جنسی خوبی با
هم نداشته باشند ،آمادگی دارند هر موضوع کوچری را به بحرانی بزرگ تبدژل
کنند و حتی کار به جداژی و طالق بینجامد .بنابراژف ،زن موفق ،زنی است که از
خواستههای جنسی شوهر غفلت ننماژد .قرآن کرژم ،زنان را به کشتزاری تشبیه

میکند که صاحبش در چ ارچوب شرعی میتواند از آن ب رهمند شود 2.پیامبر
اسالم

میفرماژد« :ب ترژف زنان ،زنی است که نسبت به بیگانه عفیف و

 .5مجید رشیدپور ،مراکل ازدواج در اسال  ،ص .13
ٌ َ َ ُ
َ ََ
ُ
 .0بقره ،آژه ِ « :994ن َس ُآؤکم َحرث رم فأتوا َحرثرم أنی ِشئتم».

نقش زن در تأمین شادی خانواده
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پاکدامف ،و شوهردوست باشد 8».حضرت در بیانی دژگر فرمود :زن وظیفه دارد
ّ
که با بدن و باس معطر و پاکیزه ،توأم با آراژش و آراستگی ،کنار شوهر باشد و با
ظرافت خاص ،آمادگی خو ژش را در تمام ساعات مناسب شبانهروز به شوهرش

اعالن نماژد 2.حضرت از اژف موضوع بهعنوان ژک کار عبادی ژاد کرده است.

4

همچنیف ،خطاب به زنان میفرمود« :ب ترژف عطرهاژتان را بزنید ،زژباترژف
باسهاژتان را بپوشید و خود را به ب ترژف زژورهاژتان بیاراژید و هر صبح و شام،
خو ژشتف را به شوهرتان عرضه کنید».

3

ّ
 .12عفت و پاکی

عفت و پاکدامنی زن ،از جمله مؤ فههای مؤثر در ّ
محبت و آرامش خانواده

است؛ زژرا داشتف چنیف و ژژگیای ،زن را از خطر و نفوذ بیگانگان مصون داشته،
موجب اعتماد و آرامش شوهر میگردد .رسول خدا

ضمف اشاره به امتیازهای

زنان« ،زژباژی» و «دژفداری» را از جمله اوصاف آنان میشمارد و بدژف وسیله،
«عفت» را نگ دارنده «زژباژی» معرفی میکند که بدون آن ،آرامش خانواده به
خطر میافتد.

1

نظری کوتاه به وضعیت جوامع امروزی ،از جمله :پارکها ،تفرجگاهها،
ّ
متروها ،حتی مراکز آموزشی و علمی و کارگاهها و نیز مجالت و روزنامهها،
َ
انسان را با کوهی از غم و اندوه مواجه ساخته ،تصو ژر اسفباری از سستی نظام
خانواده را ّ
مجسم میسازد .بر اژف اساس ،در عصر ما فساد و فحشا به اوج خود
َ ُ َ
 .5کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص َ « :993خ ُیر ن َسائ ُ
رم ا َع ِفیفة ا غ ِل َمة».
ِ ِ
 .0همان ،ص .101
 .9همان ،ص .331
 .0همان ،ص .101
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،803ص .808
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رسیده و روند صعودی آن ،خانوادهها را بیش از پیش ت دژد مینماژد .امام
علی

میفرماژد« :در عصرهای آژنده (مثل زمان ما) ،زنانی بیحجاب و

بیحیا ،با وضعی آراسته و خودنما ظاهر میشوند که پاژبندی به دژف و مذهب
ندارند و خواهان فساد و بیبندوباریاند».

8

متأسفانه ،امروزه معنو ژت کمرنگ شده و برخی زنان به ب انه تجددگراژی،
ً
عفت را نادژده میگیرند؛ مثال ژری ارزشهای م م که برخی رعاژت نمیکنند،
حجاب است و اژف ،در حا ی است که حجاب ،واجب است و برخی زنان ،تا
پای جان از آن پاسداری مینماژند.
مرحوم آژتا له سید باقر مجت د سیستانی ،پدر آژتا له سید علی سیستانی،
از علمای بزرگ در مش د مقدس برای آنره به محضر امام زمان

شرفیاب

شود ،ختم زژارت عاشورا در چ ل جمعه ،و هر هفته در مسجدی از مساجد
ش ر را آغاز میکند .اژشان فرمودند« :در ژری از جمعههای آخر ،ناگ ان شعاع
نوری را مشاهده کردم که از خانه نزدژک آن مسجدی که مف در آن مشغول به
زژارت عاشورا بودم ،میتابید .حال عجیبی به مف دست داد .از جای برخاستم و
به دنبال آن نور به در آن خانه رفتم .خانه کوچک و فقیرانهای بود .از درون خانه،
نور عجیبی میتابید .در زدم .وقتی در را باز کردند ،مشاهده کردم حضرت و ی
عصر

در ژری از اتاقهای آن خانه تشرژف داشتند .در آن اتاق ،جنازهای

دژدم که پارچه سفیدی به روی آن کشیده بودند .وقتی وارد شدم و اشکرژزان
سالم کردم ،حضرت به مف فرمودند« :چرا اژفگونه به دنبال مف میگردی و
رنجها را متحمل میشوی؟ مثل اژف باشید (اشاره به آن جنازه کردند) تا مف دنبال
شما بیاژم ».بعد فرمودند« :اژف ،بانو ژی است که در دوره بیحجابی (رضاخان
ّ .5
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،83ص .83

نقش زن در تأمین شادی خانواده
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8

 .13معاشرت

خانوادهای که با اقوام و دوستانشان ،به صورت حسابشده و منطقی،
ً
رفتوآمد نداشته باشند ،معموال شاداب نیستند .اژفگونه خانوادهها ،گوشهگیر و
افسردهاند .از همیف رو ،اسالم برای اژجاد روحیه شادی و نشاط ،توصیه فراوانی
به «صله رحم» و دژدوبازدژد کرده است؛ زژرا رفتوآمدها باعث زندهماندن قلب
و شادابی روح خواهد شد .مطا عات نشان داده است دژدوبازدژد با اقوام و
خو ژشاوندان ،بر مغز تأثیر مثبتی میگذارد.

1. https://rasekhoon.net/article/print.

