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 شادی در قرآن و روایات

 

 

 مرضيه اصفهاني االصل

 

 

 

 مقدمه

شده اند، آنقدر که گاه گمان مي کنند تفاوتي چندان ميان انسان و ماشين  دچار روزمرگيمردم دنيای امروز به شدت      

برای حس کاميابي. ولي متأسفانه هر چه بيشتر حرکت مي  با نشاطنيست. همه در تالش اند برای ایجاد یک زندگي خوب و 

هم که مي خواهند این لذت را در زندگي بگنجانند یا از هدف دور  يگاه .کنند و تالش دارند کمتر به این لذت مي رسند

کش قي خود را در این کشابه نظر مي رسد شادی اصلي و حقيمي شوند و یا کاذب و غيرواقع گرایانه به این مقوله مي پردازند. 

فراموش کرده اند. همه جوامع سعي بر پيشرفت دارند ولي فراموش کردند که در این تکامل و پيشرفت هر چيزی که الزمه 

 وجود انساني است باید جای خود را داشته باشد و هيچ چيز نباید فدای چيز دیگری شود. 

شادی نقش بسيار کم و کمرنگي دارد. به قدری کمرنگ که گاه گویا  با بررسي در زندگي دینداران و دین مداران دریافتم

دیده نمي شود. بيشتر رفتار مسلمانان و متشرعين به دین اسالم بوی عزا و غم دارد حال اینکه جایگاه شادی و نشاط هم 

 بسيار پررنگ در اصل اسالم به چشم مي خورد. 

 ي آن را از دیدگاه اسالم به شکل اجمالي توصيف مي نمایيم.شادی در آیات و روایات عنوان پژوهشي است که بررس

روحي در انسان به کمترین حد خود مي رسد و بر اثر آن مسرت باطني انسان لم های تأدر آن شادی حالتي است که      

ت مندی و آشکار مي گردد و انسان برای لحظه ای از قيد غم ها آزاد مي شود. شادی، احساس مثبتي است که از حس رضای

به دست مي آید. شادی و خنده برای انسان یک ضرورت است که با آن زندگي معنا مي یابد و اصوالً  بر نامالیمات پيروزی

آفرینش جهان هستي و انسان به گونه ای است که خود به خود شادی و نشاط را برای آدمي فراهم مي آورد و عواطف منفي 

رویش گياهان و بسياری از پدیده اثر مي سازد. بهار طرب انگيز صحنه طلوع خورشيد،  مانند نااميدی، ترس و نگراني را بي

 های جهان برای انسان شادی آور و سرور آفرین است. 

در پرتو شادی انسان مي تواند خود را بسازد و بر قله های پيشرفت و تعالي دست شادی اثرات شگرفي بر انسان دارد.      

، سياسي و اقتصادی ایفا نماید. اهميت و ضرورت شادی تا بدین زنده خود را در زمينه های فرهنگيسایابد و در اجتماع نقش 

، در رابطه با آثار )ع( حد است که مي تواند بيماری صعب العالج جسمي و روحي را درمان نماید. حضرت اميرالمومنين علي

سُّرورُ یَبسُطُ و یُثيرُ النِّشاط، سرور و شادی موجب انبساط مي فرماید: ال استخوب و هيجان مثبت که موجب نشاط و شادماني 

 (۰۴۴، ص ۰، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، ) نفس و نشاط دل مي گردد.
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حضرت علي )ع( در این گفته بر اثرات مثبت اعم از فردی و اجتماعي شادی بر آدمي اشاره مي فرماید. افزایش تحرک و 

نشاط از دیدگاه ایشان استو در واقع آدمي اوال در درون احساس آرامش مي کند، ثانيا موجب اميدواری، ثمره ی مهم این 

 نشاط، سرزندگي و آمادگي روحي برای کار و تالش بيشتر مي گردد.

 

 تعریف و تبیین موضوع -1-1

و گفتاری مناسب در  مسئله ای که این تحقيق در جستجوی آن است و مي خواهد آن را بيابد یافتن شيوه های رفتاری     

نقش شادی در همه عرصه های زندگي آدمي غيرقابل انکار است و اسالم به همه جنبه های حيات انسان نگریسته  شادی است.

 ور عوامل مهمي را بيان کرده است.و در خصوص شادی و سر

. این موضوع در بر استو روایات  عنوان موضوعي که برای این پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است شادی از منظر آیات     

گيرنده اهميت و ضرورت شادی در اسالم، دیدگاه های مختلف در مورد شادی، از جمله دیدگاه دانشمندان و بزرگان در مورد 

شادی، فواید معنوی و مادی و اقسام شادی است که شامل شادی های پسندیده و ناپسند و آثار آن و نمونه هایي از جلوه 

بخش در آیات و روایات ائمه معصومين)ع( راهکارهای روانشناسان در مورد شاد زیستن، عوامل و موانع شادی های شادی 

  است.آفریني 

انتخاب این موضوع، احساس ضرورتي است که در جامعه و به خصوص کودکان ، نوجوانان و جوانان در فضای  دالیل     

، اصول و ارزش های اسالمي را در بين سنگينصله و پرداخت هزینه های بيگانه امروز که تهاجم فرهنگي غرب با ایجاد فا

اذهان مردم به خصوص نسل نوجوان و جوان کمرنگ جلوه نموده و مباني شاد و مطرب غربي را در اختيار آنان قرار مي دهند، 

ا روش ئولين نيز بکوشند تلذا الزم است شناخت بيشتری نسبت به موضوع ، شادی های ممدوح و نکوهيده پيدا نمایيم و مس

  .های نو و جدیدی در ارتباط با شاد زیستن ابداع و آن را ترویج نمایند

 

 ضرورت تحقیق -1-2

نسبت به و  همه ما زندگي پر نشاط و شيرین را دوست  داریم و به کاميابي ، سربلندی و موفقيت عشق مي ورزیم     

غم و شادی از مهمترین احساسات و نيازهای فطری و طبيعي انسان است شادکامي و طراوت عالقه فراوان نشان مي دهيم. 

نان فرق داشته باشد. غم و شادی دیگران در چهار چوب نيازهای مادی است مطبيعي است که غم و شادی مومنان با غير مو

انسان دارند دایره غم و  وو در تنگناهای زندگي شادی بر ایشان معنا ندارد. اما مومنان با دید وسيعي که نسبت به جهان 

شادی آنها بسيار وسيعتر از غم و شادی دنيا طلبان است. زیرا شادی های دنيا طلبان ظاهری و گذرا است : اما شادی های 

مومنان عميق و هميشگي است. شادی های مومنان محدود به این جهان نمي شود بلکه در جهان آخرت نيز در شادی و 

 نشاط خواهند داشت. 

است، با توجه به نيازهای انسان و زمينه های کمال و تکامل او در جلوه های  يکامل و جامع آیين آسماني اسالم که دین     

 ادخالمختلف نگاهي همه سویه به این پدیده دارد و برای تجدید قوا و توان و کسب شادی و طراوت روحي، راهکاری به نام 

 کرده و آن را از خصلت های خداجویان دانسته است. همنوعان را اراده« خردسندسازی»سرور یا ال

موضوع شادی در آیات و روایات ائمه معصومين)ع( و سيره آن بزرگواران وجود داشته و از آن در برخورد با مردم و زندگي      

شاط ه کار بردن ناجتماعي به نحو صحيح بهره برداری مي نمودند و این مسئله رابطه مستقيمي با روح و جسم انسان دارد و ب
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و شادی باعث انبساط روحي و آرامش خاطر او در تمام ابعاد زندگي مي شود، لذا پرداختن به این مسئله و شناخت ضرورت 

  .ها و فواید آن در اسالم تأکيد بسياری شده علي الخصوص شاد نمودن دیگران و پاداش این کار بسيار زیاد است

 

 

 اهمیت موضوع -1-3

جایگاه شادی  هدف این است که جستجو کرد.در شناساندن شادی های پسندیده را مي توان ارزش این تحقيق اهميت و      

و در زندگي فردی و اجتماعي به  یافتو آن را در متون دیني قرار داده  در سيره پيامبر)ص( و ائمه معصومين را مورد بررسي

و از شادی هایي که مضر است  ادی ممدوح و حقيقي سوق دو انسان های عبوس و متعصب را به سمت شادی ها گرفتکار 

، چرا که اسالم دین، اعتدال است و رسالت آن محو شادی نمودبه عنوان مسيری که به هالکت انسان منجر خواهد شد، نهي 

نياز  به اینها و لذت ها نيست بلکه تعدیل و اصالح آن هاست و اسالم به این نيازها جواب مثبت مي دهد. برای پاسخ گویي 

تحقيق که در دست دارید معارفي تابناک  .فطری بشری الزم است راه های صحيح را باز شناسيم و آنان را به دیگران بياموزیم

و  ناز آیات الهي و آموزه های و حياني است که در آن به سر چشمه ی زالل معرفت رو کرده، پژوهشي نو و برداشتي روش

 شادماني انجام شده است. روشنگر درباره خنده، شوخي و

به پرسش های فکری فرهنگي همگان )به ویژه نسل جوان و نوجوان(  مراد نویسنده در سراسر این تحقيق آن است که     

تأثير گذار، جستجوگر و الگو  گروه، منطقي و شفاف به این مناسب و درخوررو کرده به دور از نگاه یک سویه، پاسخ هایي  

. افزون بر آیات روح بخش قرآن و روایات هدایتگر معصومان )ع( دیدگاه اندیشمندان و روانشناسان در ودداده شخواه ارایه 

يم سيره پاکان و صالحان، به نياز الگویابي و اسوه پذیری مخاطبان، نسبت به این صفات در ساین باره مطرح گردد و با تر

 زندگي پاسخي شيرین و شيوا داده شود.

رکود و رخوت و سستي و بي رمقي است و عالوه بر آن شادی به دور از حد و مرزها به نحو  عاملشادی  زندگي بدون نشاط و

اط و نش افراط و تفریط عامل تخدیر و دوری از راه حقيقي و سعادت بشری است و نيز پراختن به سمت و سوی انواع مختلف

 شادی های مذموم و ممدوح.

 

 االت اصلی و فرعیسؤ -1-4

 :ال اصلیؤس -1-4-1

 تعریف و ماهيت شادی در قرآن و روایات چيست؟ -۷

 شادی و نشاط در قرآن و روایات از چه جایگاهي برخوردار است؟ -۲

 شادی های پسندیده و ناپسند کدامند؟ -۴

 :سئواالت فرعی -1-4-2

 ماهيت شادی چيست؟ -۷

 آیات و روایات ائمه معصومين)ع( در مورد شادی کدامند؟ -۲

 و موانع ایجاد شادی کدامند؟ عوامل -۴
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 واژگان کلیدی -1-5

، علي اکبر ) دهخداشادی: شادی یعني شادماني، خوشحالي، بهجت، نشاط، مسرت، طرب و مقابل اندوه و غم مي باشد.     

شادی یک کلمه فارسي است که در عربي به معنای فرح مي باشد و فرح به معنای لذت های ( ۲۰۱۱، ص ۲۹، ج ۷۴۱۱

 (۲۲۳، ص ۷۴۳۷، اصفهاني راغب)  .ر است، بيشترین کاربرد آن در لذت های جسماني استزودگذ

صدری ) (نمایشي از موفقيت، خوشبختي، لذت یا داشتن چيز دلخواه مي باشد.-شادی اسم است و حالت عاطفي     

 (۳۴۹، ص  ۷۴۱۱،غالمحسين

 (قرن ششمشری، مخ) ز عت از امر و نهي خدا.اسالم: اسالم یعني گردن نهادن، به دین پيغمبری در آوردن، اطا

دهخدا علي )اسالم در مورد لغت اطاعت و فراگوش بر فرمان نهادن است و در شرع اطالع مي شود بر انقياد و اعمال ظاهر. 

 (۲۰۱۳، ص ۴، ج ۷۴۱۱اکبر، 

هلل و تُقيمُ الصالة و تؤتو الزکاة و تصوم الرمضان االسالمُ أن تَشهدُ انَّ ال اله اال اهلل و انَّ محمد رسولَ ا"پيامبر)ص( فرموده است: 

 (۲۰۱۳، ص ۴ج ، ۷۴۱۱دهخدا علي اکبر، ) ."و تَهجُ الَبيت

، ص ۷ج  ، ۷۴۳۷ ،انوری حسن) و دیني که محمد بن عبداهلل)ص( آورده و معرفي شده است. جامعاسالم به عنوان دین 

۰۴۳) 

 

 فواید و اهداف پژوهش -1-6

، باال بردن ميزان شناخت سطح اجتماع نسبت به مسئله شادی به خصوص سوق دادن نسل جوان  هدف از این پژوهش     

 :به برنامه های شاد اسالمي است. نتایجي که این تحقيق به همراه دارد به طور مختصر عبارتند از

 موضوع شادی در قرآن از اهميت باالیي برخوردار است.  -

یده: اطاعت از خدا، شاد کردن مومنين، سرور و شادی در اعياد معصومين و هم اقسام شادی از جمله شادی های پسند -

چنين شادی هایي که از طریق گناه به دست مي آید، شادی در برابر افراد محزون، شادی تسمخر آميز کافران و غيره مي 

 باشد. 

رضایت خدا در آن نيست نباید انجام داد شادی هایي که مذموم است و  گرفته مي شودبا توجه به مباني اسالمي نتيجه      

که در دین مبين اسالم نام بردیم مورد تأکيد قرار دهيم و آن را به دیگران  را و شادی هایي پسندیده از جمله شادی هایي

 توصيه نمایيم. 

 . استیاد خدا، پرهيز از گناه، خدمت به مردم، شوخ طبعي از عوامل شاد زیستن  -

 تنبلي ، بلند پروازی و غيره از موانع شادی به شمار مي روند.  حسادت، دنياپرستي، -

 

 پیشینه ی تحقیق: -1-7

ت یافدر رابطه با مسئله شادی که از اهميت ویژه ای برخوردار است آثار قدیمي که مباني اسالم در آن ذکر شده باشد      

ع از دیدگاه اسالم به طور مستقل پرداخته باشند با و آثار جدیدی که به چاپ رسيده و کتب و نشریاتي که به این موضو نشد

توجه به جستجویي که انجام داده ام وجود نداشت و آنچه که به نظرم رسيد اشاره نمودن به آیات و روایات و بيشتر به دیدگاه 

 های روانشناسان غربي اختصاص داشته است. که از جمله:
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 بخش به این مسئله پرداخته است.  ۴که در  ")ع(۷۴۳۱اکبری محمود، "آقای محمود اکبری، کتاب  -۷

 که در چند بخش به این موضوع مي پردازد.  "شادی در اسالم"آقای محمدرضا سماک اماني، کتاب  -۲

 فصل به این موضوع پرداخته است.  ۴در  "نشاط خانواده شاد و با"خانم زهرا رحيمي یگانه، در کتاب  -۴

، دیدگاه اه آیات الهي، دیدگاه معصومان)ع(را به موضوعات دیدگ "ه، شوخي، شادمانيخند"آقای احمد لقماني، کتاب  -۰

 دانشمندان و بزرگان، راز شاد زیستن از نظر روانشناسان و عوامل شادی آفرین در زندگي اختصاص داده است. 

اهي به انواع شادی در فصل است که نگ ۹محمد محمدی ری شهری، کتاب الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث که شامل  -۵

 قرآن و روایت اهل بيت مي پردازد.

زبيده خدایي، کتاب خدایا چگونه شاد باشم، که شامل دو بخش مي باشد: بخش اول رابطه ی ایمان و نشاط و بخش دوم  -۴

 رابطه ی شادی و تغذیه را بررسي کرده است.

 .لفضل طریقه دار، کتاب شرع و شادیابوا -۱

اب شادی، نشاط، جواني در اسالم، این کتاب در پنج بخش تاليف شده است که در آن مقوله ی شادی مهدی کميلي، کت -۳

 و جلوه های آن در قرآن و ادیان مختلف و همچنين از منظر اندیشمندان بررسي شده است.

ر زندگي و همچنين رضا اخوی، کتاب مهارت و شاد زیستن که در چهار فصل شادی و ابزارهای شادی، لذت و جایگاه آن د -۹

 شادی های واقعي و کاذب است.

 متون روایي و تاریخي، قرآن و نهج البالغه. -۷۴

 

 روش تحقیق: -1-8

 روشي که در این تحقيق به کار رفته است بر اساس راهکارها، روش تحقيق کتابخانه ای و روش جمع آوری اطالعات     

. هم چنين، بر اساس نگرش ها، به صورت است)دیني(  و به اعتبار موضوع)موردی(  )فيش برداری( و به اعتبار ماهيت و روش

 به جهت کشف حقایق بيشتر در مورد شادی از منظر آیات و روایات است.  یتحقيق بنياد

 

 موانع و محدودیت های تحقیق -1-9

 :این تحقيق چند مانع وجود داردبر سر راه تکميل      

اطالعات در این رابطه بسيار محدود بود و غالباً در کتب فرهنگ های غربي یافت مي منابع و  محدودیت در زمينه ی الف(

لمانان برای ما مس کاربرد چندانياین شادی در زبان غربي ها با مسلمانان بعضاً متفاوت و متضاد است و  گونهشد و چون نوع و 

 در این مقوله چندان بحث کامل و جامعي نشده بود. ندارد لذا قابل استفاده و کاربرد نبود و متأسفانه در کتب اسالمي هم 

 چندان یافت نشد.  در این مورد مطلب مشروحي

مصطلح در فرهنگ ما ایرانيان( در سيره اهل بيت کمتر دیده مي شد. مواردی  های)به صورت لطيفه  مزاح ها و خنده ها -۷

 ذکر آنها خودداری کردم. از خنده های اهل بيت بود که در فرهنگ ما خنده آور نبود لذا از 

موارد شادی و نشاط بسيار محدود و بسته توضيح داده شده بود. مثالً ذکر مطلب شده بود ولي باز نشده بود مثالً در باب  -۲

 شوخي های حضرت زهرا با علي)ع(.

 کمتر به خنده های اهل بيت توجه شده بود.  -۴
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ولي  دفراهم مي شان بود در تاالر محققين بسيار آسان و با آرامش کتاب استفاده از بند کتابخانه آستان قدس رضوی فراو ب(

که این  شودزیادی خارج از خانه صرف  مورد مطالعه قرار مي گرفت مي بایست وقتمتأسفانه چون باید کتاب در همان جا 

اران خاطر عدم همکاری کتابدچندان سازگار نيست و در بخش مطالعه و امانت کتاب هم متأسفانه به  نویسندهبا وظيفه اصلي 

و مخلوط بودن کتب، کتاب ها به راحتي یافت نمي شد. در باب شادی و نشاط جمع کثيری از کتب در موارد رفع غم و اندوه 

در مباني روانشناسي بحث کرده بودند که بيشتر این کتب شادی هایي که متفاوت با آیين و شریعت ما است را به تصویر 

نگویيم متضاد با شریعت ما چرا که بيشتر این کتب به قلم نویسندگان غربي است. اما به قلم نویسندگان  کشيده بودند. اگر

 نویسنده در صدد بر مي آیدایراني هم کتبي موجود بود ولي کمتر در چهارچوب بر ارزش جوان و اسالم بحث شده بود. لذا 

 . ددر این دو محور بحث را آغاز نمای

 ر این رابطه نوشته شده اند اجماالً از قرار زیر است:اما کتاب هایي که د

مرحوم مجلسي و نهج  ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، در جمع روایات کتب روایي کثيری البته به صورت بسيار پراکنده مانند  -۷

 البالغه مرحوم سيد رضي و امالي و علل الشرایع شيخ صدوق، وسایل الشيعه مرحم حر عاملي و کتب روایي دیگر 

در جمع آیات قرآن و استفاده از تفاسير مختلف مانند تفسير نور از آقای قرائتي و تفسير الميزان از عالمه طباطبایي و  -۲

 تفسير نمونه از آیت اهلل مکارم شيرازی و تفاسير دیگر

خ یعقوبي عي و تاریاز بررسي تاریخ و سيره اهل بيت در بعضي از کتب مانند سيره حلبي از علي بن برماالدین حلبي شاف -۴

 و کتب دیگر و ....

و از کتاب های معاصر مانند شرع و شادی در اسالم از آقای ابوالفضل طریقه دار و اميد تا شادی از آقای حسين تقوی و  -۰

 پرواز در فضای جواني از ابوالقاسم بخشيان و ...

 

 ماهیت شادی: فصل دوم 

 

 هیم و تعاریف شادی: مفابخش اول

 

 مقدمه بخش اول

کامي ها بر انسان ن است که بدنبال کاميابي ها و نااز مهمترین احساسات و نيازهای فطری و طبيعي انسا شادی و غم     

 عارض مي شود و همه ما در زندگي کم و بيش آن را تجربه کرده ایم.

 انسان متعادل خود و جامعه خود را در پرتو آن مي سازد. از این رویکي از نيازهای اساسي انسان، شاد زیستن است. زیرا      

را به وضوح مشاهده خواهيم کرد،  شادی و غم، البته اگر ما به اطراف خود بنگریم، صحنه هایي از ستبه دنبال شادی ا آدمي

رنگارنگ، سرخي طلوع که هر کدام در جای خود الزمه ی زندگي بشر است، بهار طرب انگيزف آبشارهای زیبا، گل های 

خورشيد، صبح زیبا، گلهای رنگارنگ، نغمه خواني پرندگان قشنگ، رویش گياهان، و از طرف دیگر فصل خزان و برگ ریزان 

لحظه ی غروب خورشيد، پژمرده شدن گلها، و ریزش شکوفه ها، بيماری و مرگ، تندرستي و حوادث تلخ، دو روی سکه ی 

گاهي غم و زماني شادی به سراغ انسان مي آید، او فطرتاً از غم گریزان است و به شادی  زندگي انسان را تشکيل مي دهند،

متمایل است، در این ميان جواني که به مرحله ی شکفتگي، پویایي و نشاط دوران بلوغ پا نهاده پيش از دیگران به شادی مي 
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ه در جامعه شاد باشد و از زندگي خود لذت مشروع اندیشد و آن را با خود آرایي و ... ظاهر مي سازد این حق جوان است ک

اسالم دیني فطری و تأمين کننده صالح دنيا و آخرت انسان است، مخالف شادی نيست بلکه حامي و پشتيباني  بي تردیدببرد. 

 . استآن نيز 

 

 شادی در لغت -2-1-1

روایات وجود دارد که از آن ميان مي توان الفاظي  درباره نشاط و شادی الفاظ و تعابير مختلفي در متون دیني از قرآن و     

نام برد و در فارسي نيز معادل هایي همانند شادی، تبسم،  تبسم -طرب -ضحک –مرح  –نضرة  -جتبه -سرور -همچون فرح

 به چشم مي خورد. ماني و سرورخنده، مسرت، شاد

فرح به معني لذت های زودگذر است. کاربرد آن در شادی کلمه ی فارسي است و معادل آن در زبان عربي، خوشنودی و      

 (۲۲۳، ص ۷۴۳۷، راغب اصفهاني)  لي را باید در نيروی شهواني جست.لذت های جسماني است خاستگاه این حالت انفعا

بار در قرآن و به دو صورت مطلق و مقيد به کار رفته است وصورت مطلق آن در ارتباط با دنياست و نکوهش  ۲۲کلمه فرح 

ه است، اما صورت مقيد آن معادل کلمه ی سرور در فارسي و محصول اندیشه و تفکر انسان است و هيچ صفت ناپسندی شد

 را به دنبال ندارد. 

در فرهنگ دیني شادی همان سرور است با رسيدن به اوصاف پنهاني و قلبي و دست یابي به منفعتي که مصلحت دین      

 و دنيای شخص را تضمين مي کند. 

 

 حاالت شادی -2-1-2

 ار یا رفتاری شگفت چند گونه است:تجلي هيجانات و احساسات نهفته ی انسان به هنگام رویارویي با گفت     

 خنده: نمایان شدن دندانها همراه با صدایي کوتاه.

)ع( قرمودند :  امام صادق (۷۱۲، ص ۰، ج ۷۴۴۰، قرشي علي اکبر)  ه: باز شدن دهان و شنيدن صدای بلند از راه دورهقهق

 (۰۱۹ص ۳ج ،۷۷حر عاملي، قرن خنده قهقهه از شيطان است )

)راغب  مي گویند "ضواحک"ي شود، به آنها دندان های جلو دهان ظاهر م "ضحک"از آن جا که به هنگام خنده یا      

تمسخر و بي  اني به خاطرکه گاهي برای نشان دادن سرور و خوشحالي است و زم (۲۹۲، حرف ض، ص ۷۴۳۷اصفهاني، 

 .این سه واژه در ادبيات فارسي تعریفي هم سو و جالب دارد (۷۴۱۹لقماني احمد، قم، ) اعتنایي!

تبسم به معنای دندان سپيد کردن، نيم خنده کردن، لبخند، آهسته خندیدین، کمترین مقدار خنده و نيکوترین آن است.      

خنده در زبان فارسي حالتي است که به واسطه ی آن شعف، ه روشن است ک (۴۴۳۷، ص ۰، ج ۷۴۱۱، علي اکبر دهخدا )

خوشحالي و گشوده شدن چهره پدیدار شده، لب ها و دهان به حرکت در آمده و بيش تر زمان ها همراه با آواز مخصوصي 

 (۹۹۳۵، ص ۱)همان، ج خواهد بود. 

ي که در آن لذت هدف اصلي و نخستين انسان قهقهه در ادبيات فارسي، قاه قاه خندیدن یا خنده با آواز بلند است، حالت

گردیده و در آن نوعي غفلت و بي خبری مشاهده مي شود. سرور، صفتي پنهان و قلبي است که به خاطر دست یابي به خير 

 و منفعت و همراه با لذت دروني انسان خواهد بود. از این رو مفهوم سر یا ویژگي ناپيدا در آن وجود دارد و صاحب نظران آن

و  (۴۴۲، ص ۲، ج ۷۷قرن ، طریحي فخرالدین -۲۲۳، ص ۱، ج ۷۴۳۷)راغب اصفهاني، دانسته اند  "شادی خالص قلبي"را 
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 ی به دنبال نخواهدسرانجام فرح، واژه ای معادل سرور است و سرور محصول اندیشه و تفکر انسان بوده و هيچ صفت ناپسند

 (۲۵۰، ص ۴، ج ۷۴۴۰،  قرشي علي اکبر)  داشت.

 

 تعریف شادی و شادمانی -2-1-3

شادی همان حال خوش و انبساط خاطر و احساس مثبتي است که هر فرد به گونه ای آن را تجربه کرده است. شنيدن      

خبری مسرت بخش، دستيابي به موفقيتي برجسته، قرار گرفتن در فضا و موقعيتي لذت بخش و روح افزا، مشاهده صحنه 

ز و جمالت فکاهي و مانند آنها همگي شعف و هيجاني در فرد ایجاد مي کند که احساس سر های شاد، مطالعه کلمات نغ

او دميده مي شود در واقع شادی احساس مثبتي است  زندگي و بالندگي و طراوت مي کند انرژی و نيرویي تازه در کالبد

 پویایي مي کشاند. که زندگي را شيرین و انسان را به آینده خوش بين و دلگرم مي کند و به حرکت و

وقتي آدمي نيازهایش ارضا مي شود و به چيزهای مورد عالقه اش دست مي یابد احساس و هيجاني در او پدید مي آید      

خوشحالي که از آن به شادی و نشاط تعبير مي شود و با واژه هایي چون شادماني، سرور، وجد، سرخوشي، مسرت، خوشي و 

  (۷۹۹۵، ص ۲، ج ۷۴۴۰، معين محمد) هم معناست.

شادی زندگي را خوشایند مي سازد و اشتياق برای  از نظرگاه اندیشمندان، شادی کارکردی تاثيرگذار و مهم در زندگي دارد.

 پرداختن به فعاليت های اجتماعي را آسان مي نماید. 

یعني شادی تنها در لذت های  مي داندپروراندن عالي ترین صفات و خصایص انساني را شادماني  برای نمونه، ارسطو     

مادی گذرا خالصه نمي شود شادماني واقعي در نزدیک شدن به هدف واالی آفرینش و آراسته شدن به خصلت های و خویهای 

 انساني و الهي است. 

 با این همه به خالصه مي توان گفت شادی به .شادی به عنوان یک هيجان، در حوزه ی روانشناسي قابل تعریف است     

و هر انساني مطابق جهان بيني و اندیشه های خود اگر به چيزهای مورد عالقه اش برسد و از  نيستطور مطلق امکان پذیر 

 زندگي اش رضایت داشته باشد در خود حالتي احساس مي کند که شادی نام دارد. 

ذت بخشي است که از علم و اطالع ه تعریف مي کند: سرور، حالت خوش و لنرا اینگوشادی در جایي شهيد مطهری نيز      

، ۲، ج ۷۴۳۹، مطهری مرتضي)  واهد یافت، به انسان دست مي دهد.بر اینکه یکي از هدفها و آرزوها انجام یافته یا انجام خ

 (۴۴ص 

ي این وقتخانواده به نوعي در آن سهم دارند، بنابر یزیرا همه ی اعضا خانواده گام از این فراتر مي گذارد،تعریف شادی در      

احساس نشاط، خوشحالي، مسرت و سرحالي را در خانواده به وجود بياوریم در حقيقت به شادی در خانواده رسيده ایم. در 

. شاد کردن محيط منزل زماني این شادماني داردپيدایش  نقش برجسته ای درمادر)و زن( به عنوان مدیر خانه این خصوص 

مدیر بتواند برخي رفتارها را تشویق و تسهيل و برخي دیگر را هدایت یا منع نماید. البته اتفاق مي افتد که زن خانه به عنوان 

نقش پدر در شادی خانواده نيز بسيار حائز اهميت است. وقت گذاشتن او برای خانواده بسيار شادی آفرین است. وجود فرزندان 

 (۲۱و  ۲۴، ص ۷۴۳۴، یگانه زهرا رحيمي) .استشادی بخش محيط خانواده  نيز به طور طبيعي

ی اعضای خانواده برای به وجود آوردن محيطي شاد و صميمي باید دست بدست همدیگر که همه تردیدی وجود ندارد     

 بدهند تا محيطي آرام و شاد برای همه فراهم شود.
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 شوخی و شادی -2-1-4

ه در کنار خنده و تبسم به آن اشاره شده است معاشرت در اسالم بذله گویي و مزاح است کتوصيه شده ی یکي از آداب      

خوش رویي و خوش طبعي وسيله کسب محبت و افزایش دوستي و شادی است. طبيعت انسان مزاح را مي پسندد و با آن 

شاد مي شود علت فرح انگيز بودن آن هم این است که برای مدتي تصویرهای پياپي غمناک را قطع مي کند و عناصر شادی 

 الیه های روان آدمي فرو مي برد.بخش را در 

 مکين به پاره ای حوادثنات، استفاده الفاظ به صورت غيرواقعي، نگاه مليح و ارشوخي یا مزاح نوعي نکته سنجي در عب     

و خوش طبعي با دیگران در گفت و گوهای روزمره است که از دیرباز بين جوامع مختلف با نگرش های گوناگون فرهنگي 

چشم مي خورده است. گرچه در برخي فرهنگ ها و مناطق جغرافيایي بعضي از مردم به این ویژگي شهره شده اجتماعي به 

اند و هرجا به طنز، شوخي و یا مزاح پرداخته مي شود، از سخنان شيرین نکته های زیبا، حاضر جوابي ها و یا فکاهي های 

عي شوخ طبعي و نشاط آفریني وجود دارد چنانکه در بين پيشوایان دلپذیر آنها سخن به ميان مي آید، اما در تمامي ملت ها نو

در نگاه رهبران دیني شادی و سرور موجب  قدسي و معصوم)ع( و اصحاب و یاران چنين صفت دلپسندی به چشم مي خورد.

ي و در خود نوعي گرفتگو هم زده  رو اندوه این دو را ب که غم گسترش نشاط و آرامش و آسایش روح گردیده همان گونه 

 فرو رفتن ایجاد مي کند.

 (۴۴۲، ص ۲، ج ۷۷قرن ، طریحي فخرالدین -۲۲۳، ص ۷۴۳۷)راغب اصفهاني،  

 

 شادی در زندگی ضرورت -2-1-5

شادی برای انسان یک ضرورت است که با آن زندگي معنا مي یابد و عواطف منفي مثل ناکامي و نااميدی و ترس و نگراني      

ماع بپيماید و در اجت به چاالکيپرتو شادی است که انسان مي تواند خویش را بسازد و قله های سلوک را بي اثر مي شود. در 

نقش سازنده خود را در زمينه های فرهنگي و سياسي و اقتصادی ایفا کند. ارسطو گفته است: شادی بهترین چيزهاست و آن 

ادی در شناخت ضرورت مفهوم زندگي است تا عواطف اهميت ش قدر اهميت دارد که سایر چيزها برای کسب آن هستند.

بذر  ،منفي بي اثر بماند و جلوی حرکت های بيماری زا را بگيرد. غم و اندوه مهر الینحل بر مشکالت مي زند و اقتدار پذیری

 اميد را در دل ها مي پاشد.

وجودش ابعاد متضاد و دوگانه ای از  خلقت کرده و در آدمي را سرآمد ،توجه عميق بدین حقيقت که مسئوليت و تعهد     

و عشق و نفرت را به ودیعت نهاده است مي تواند موجب شود که او همه این استعدادها را در خویش بجوید،  شادی و غمقبيل 

ه پس کوچه های روح و روان بياندازد و معرفت وجود را در وسيله ای چقدم در راه پر پيچ و خم حيات نهد و نور افکني بر کو

 برای حصول به شادی قرار دهد. 

نها راه و رسم های آ .انددر طول تاریخ جوانان احساسي ترین، موثرترین و فعال ترین عناصر حرکت و تحول تمدن ها بوده     

 رازهای ناشناخته جهان هستي پي برده اند و بي قرار، پر جنب و جوش و کنجکاوانه و به اندني را در زندگي پي ریزی کردهنوی

با همه نيروهای بالقوه در راه پيشرفت و ارضاء تمایالت و آرزوهای جواني چشم دوخته اند. در صورت عدم ارضاء این تمایالت 

جوان با مشکالتي مواجه مي شود که در رفتارهای عاطفي، اخالقي، تربيتي و اجتماعي او اثر نمایان دارد حتي تغييرات بدني 

نيروزا، تکاپو بخش و عامل تقویت اراده انسان است که به پشتوانه ی آن استعدادها و  ،اطنشنيز ناشي از این مشکالت است. 

توانمندی های او رشد مي کند و به راحتي به اهداف خود دست مي یابد. شادماني، زندگي را خوشایند مي سازد و اشتياق 
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ي ی زندگبایستي از تفریح های لذت بخش در ادارهفرد را برای پرداختن به فعاليت های اجتماعي آسان مي نماید، ما همواره 

نيروی الزم برای عمل به وظایف را  ها،آن ماحصل را به تفریحات و لذائذ خود اختصاص بدهيم و از زمانهایيکمک بگيریم و 

 (۴۴، ص ۷۴۳۴، رحيمي یگانه زهرا) تأمين کنيم.

که اثرات زیادی روی های روزمره زندگي خسته کننده و فشار  انجام کارهای روزانه، در اثر برخورد با عوامل به هنگامانسان 

 باشد مي لذایذ دنيویوردن به آن روی آجسم انسان مي گذارد باید این رنج و خستگي و فشار را به وسيله ای جبران نماید و 

ور زندگي موفق کرده، در از راه های مشروع کسب کرده به کاميابي برسد و بداند که این تفریحات و شادی ها او را در ام که

 اداره ی آن به وی مدد خواهد رساند. 

 چند روایت در زمینه ی ضرورت شادی -2-1-6

سرور و شادی در زندگي، فرسودگي و ناراحتي ها را جبران کرده و سبب طوالني شدن عمر مي گردد و فرصتي است که      

های بسيار مفيد جهت دستيابي به رضایت و شادی در محيط کار روش برنده یکي از روشهر کس باید از آن استفاده نماید. 

است. مثال در یک اداره شاد، کارکنان اعتقاد دارند اداره جایي نيست که مقدار و حجم زیادی از کار بدون هدف انجام شود 

، هم کارمند و هم ارباب صورت هر دودانند. در اینهای برنده خود ميدست آوردن رضایت ارباب رجوع را یکي از برگبلکه به

حضرت علي )ع( مي فرماید: اندکي که با اشتياق و شادی تداوم یابد بهتر از فراواني است که رنج آور رجوع برنده هستند. 

افسردگي در برابر شادابي آفت پيشرفت و عامل توان دریافت که به این سان مي (۰۲۴، حکمت ۷۴۳۰، محمد دشتي ) باشد.

 . شودهم مي  "از دست دادن ها"ان شناسان آن را معلول از دست دادن ها مي شمارند. افسردگي علت واماندگي است و رو

امام رضا)ع( در ضرورت شادی و تفریح جایگاه ویژه ای در تقسيم بندی اوقات و نظم روزانه اختصاص داده اند و توصيه      

اص دهيد و از مسرت و شادی ساعات تفریح، نيروی انجام وظایف نموده اند که ساعتي از روز را به تفریحات و لذائذ خود اختص

 (۴۲۷، ص ۱۵، ج ه.ق ۷۰۴۴، محمد باقر )مجلسي وقت های دیگر را تأمين کنيد.

 

 جلوه ها و نتایج شادی بر حیات فردی، اجتماعی آدمیان -2-1-7

ي اميدی و ترس و نگران مانند ناکامي و نا و عواطفبا شادی زندگي معنا پيدا مي یابد مهمترین پيامد شادی آن است که      

بي اثر مي شود انسان در پرتو شادی مي تواند خویش را بسازید و قله های سلوک را بپيماید و در اجتماع نقش سازنده ی 

 خود را در زمينه های فرهنگي، سياسي و اقتصادی ایفا مي کند و نه تنها جلوی بيماری های ناشي از نامالیمات قرن حاضر

 را مي گيرد بلکه قادر است بيماری های صعب العالج جسمي را درمان کند و یا جلوی رشد آن را بگيرد. 

ضرورت شادی در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعي دولت ها نيز خود را نشان مي دهد. و اگر دولت ها به باال بردن سطح      

فق ترند چرا که با شاد یا غمگين شدن یک نفر تمامي جامعه تأثير شادی در جامعه توجه کنند در اجرای برنامه های خود مو

ر تاثير شادی دمي پذیرد یعني غم یا شادی فردی نيست و در یک جا باقي نمي ماند بلکه به همه افراد سرایت مي کند. 

نها شاید نه تت که ی تن و جسم آدمي به قدری روشن استاثير شادی در جنبه درمان بيماری ها نيز به اثبات رسيده است.

جلوی بسياری از بيماری های ناشي از نامالیمات را که در قرن حاضر زیاد است مي گيرد بلکه شادی حتي قادر است جلو 

 (۵۲۰، ص ۷۴۳۲، باقر ایرج پور ) رشد و نمای بيماری سرطان را که در کمون است نيز بگيرد.
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به این که بر همه ی اذهان انسان ها در سراسر جهان تأثير مي گذارد. نحوه ی تفکر نه تنها بر اوضاع و احوال خود ما      

 طریقه دار) نيز وجود دارد. "شعور جمعي"حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخيره نمي شود بلکه چيزی به نام ترتيب 

 (۲۰، ص ۷۴۳۴ابوالفضل ، 

 

 فلسفه ی شادی -2-1-8

. کارکردی که بر اساس آیات و روایات از شادی انتظار وم خاصي پيدا مي کنددر سایه شادی و نشاط زندگي معنا و مفه     

دل ها به هم نزدیک و ترس و بدگماني، ناکامي و نگراني بي اثر مي شود شادی نه تنها  مي رود این است که در نتيجه ی آن

گذاری شادی فقط به خود شخص مربوط بر روح و روان تأثير مي گذارد که جسم را نيز تحت تأثير قرار مي دهد دامنه تأثير 

 نيست بلکه شاد شدن فرد در جامعه تأثير مي گذارد و به دیگر افراد سرایت مي کند.

به نظر مي رسد یکي از مهمترین ابزاری که برای انسان شادی آفرین است، ارتباط با خداوند است. در آموزه های دیني      

ج نجات یافته و کسي که خدای متعال را در راس همه ی يردرگمي و تهيجهت و هدف زندگي مشخص است و انسان از س

امور مي داند جهان را به شکلي زیبا ترسيم کرده و آفرینش را هدف دار و در مسير سعادت تعریف مي کند. پژوهش های 

ود را بر مبنای تعاليم روانشناسان غربي نيز نشان مي دهد که افرادی که به خداوند و جهان آخرت اعتقاد دارند و زندگي خ

کتاب مقدس پایه ریزی مي کند افراد شادتری هستند و برای زندگي پرانگيزه ترند. همچنين کساني که به طور مرتب به 

چنانچه در آیات قرآن  (۰۵، ص ۷۴۳۴)هارولد جي کویينگ، کليسا مي روند شادتر از کساني هستند که به کليسا نمي روند. 

 ( ۲۳)رعد  "رِ اللََّهِ تَطْمَئِنَُّ الْقُلُوبُأَلَا بِذِکْ"نيز آمده 

 بدانيد که دلها تنها با یاد خدا آرامش مي یابد.

همچنين توکل بر خدا انسان را با منبع قدرتي پيوند مي دهد که باعث ایجاد آرامش و شادی و نشاط در قلب انسان مي      

وردگار خویش مي پردازند کمتر به اندوه و نگراني دچار مي شوند. عالوه بر این کساني که بيشتر به دعا و مناجات با پر شود.

شادى مؤمن آن گاه است که پروردگارش  "اميرالمومنين عليه السالم مي فرماید: سُرورُ المؤمنِ بطاعَةِ رَبَِّهِ، و حُزنُهُ على ذَنبِهِ

یعني شادی  (۷۲۹۴، ص ۲، ج ۷۴۰۱ – ۷۰۴۱را اطاعت کند، و اندوهش آن گاه که گناه کند. )محمدی ری شهری محمد، 

واقعي زماني است که انسان به وظایف خود عمل کند و از پليدی دوری جوید و حتي کسي که مرتکب گناهي شود مسير را 

 ( هرگز از رحمت خدا نااميد نشوید.۵۴)زمر  "لَا تَقْنَطُوا مِن رََّحْمَةِ اللََّهِ"بي بازگشت نمي بيند و هميشه ندای 

 

 و شادی از دیدگاه اندیشمندان خنده -2-1-9

ا شادکامي ی گي وزندگي خوب یا کيفيت زنداست. { گرا }روانشناسي مثبت یکي ازمهمترین موضوعات درعلم روانشناسي     

که چه چيزی باعث خوشبختي  این مسئله مطرح بوده است شي از زمان های بسيار دوریاو و لوکاسوینر، به گفته د .است

 ظرات متفاوتي ابراز شده است.ن و وشادکامي است

 Hedonism)) روانشناسان مثبت گرا رویکرد نخست به زندگي خوب و شادکامي لذت گرایي پاره ای ازبراساس نظرات 

گمن، مارتين سليکند.) زندگي خوب را بر حسب جستجوی لذت وپرهيز از درد تعریف مي است.رویکرد لذت گرایي شادماني و

قد بود که معت، فيلسوف یونانياپيکور، چنان که  ریشه در فلسفه یونان قدیم دارد. )لذت گرایي( این رویکرد ( ۹۳ص  ،۷۴۹۷

 رهایي از درد است.   هدف هر انساني در نهایت کسب بيشترین لذت و
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 دیدگاهتام ي نبمسفه اروپایي ادامه داشت تا اینکه در قرن نوزدهم ميالدی فيلسوف انگليسي جراین رویکرد دردید گاه فل     

با تفاوت هایي  ن پرداخت وآن اقتباس کرد وپس از او جان استوارت ميل به تشریح آرا از  (Utilitarianism) فایده گرایي

ل ثراندیک به مولفه لذت در اص معاصر به روشني مشهود است. ثار روانشناسانآ رویکرد لذت گرایي در البته ن را بيان کرد.آ

کاستي های لذت گرایي مشخص به تدریج  ه فروید نيز لذت واصل لذت جایگاه خاصي داشت.درنظری اثر خود پرداخته است.

شد و مشاهدات ومطالعات تجربي نشان داد که لذت گرایي نمي تواند شادکامي وسعادتمندی را به ارمغان بياورد.  به همين 

د روانشناسي دانشگاه جورجيا در این باره ادیت ویکوف جولسون  استا شکل گرفت.به آرامي جهت مخالفت ها با این رویکرد 

فلسفه کنوني ما درباره بهداشت روان بر این بایه استوار است که مردم باید شاد و سرحال و خوشحال زندگي کنند و  یگوید:

 و که درداین انتقاد و نظام ارزش ها باید خود را در برابر کساني  اق با زندگي است.طبغم واندوه نشانه ناسازگاری و عدم ان

شود که افراد دردمند بخاطر این که شاد نيستند  اندیشه موجب مي یذیر دارند مسئول بداند زیرا این شيوهپرنجي اجتناب نا

بر اساس نظر  دوم گردید. این حقيقت موجب شکل گيری رویکرد( ۷۴۱ص ،۷۴۳۹ ،ویکتور فرانکلاندوهناک تر نيز بشوند.)

 شاد کامي  رویکرد سعادت گرا مثبت گرا رویکرد دوم در نگاه به زندگي خوب و دیگر روانشناسان ن کارلیورگنسن آ

(eudaimonia) .است 

 ودش شادکامي و زندگي خوب را بر اساس دستيابي به توان بالقوه کامل فرد تعریف مي یيسنت سعادت گرا بر اساس     

مبتني  (Hedonism) از این که بر رویکرد لذت گرا رویکرد روانشناسي مثبت گرا در هزاره جدید (.۹۳ص ،)روانشناسي متين

ارسطو دارد.هم در نظریه ارسطو و هم شارحان بعدی وی  آرایاین رویکرد ریشه در  ایه رویکرد سعادت گرا است.پباشد بر 

د و کمال رش دمي به ان است که بتواند در طي زندگي توانای های بالقوه و فضایل نهفته در خود را بالفعل  کند و به آسعادت 

)اثر بخشي مداخالت روانشناسي مثبت گرا  دمي در ین مسير موفق شود به زندگي خوب دست یافته استآاگر  برسد.

در دو دهه اخير و با طرح مقوله به زیستي رواني و  شادی در روانشناسي مثبت گرا نيز جای دارد: و البته لذت (.۴۹و۰۴ص

ناختي  رویکرد لذت گرا دوباره در متون روانشناسي مطرح شده است از جمله در بحث انواع آن و نيز توجه به شادی در روانش

و در مباحث کلي نظریه شادکامي که توسط  آن را مورد بحث قرار داده استشادکامي و نيز بحث شادی و نشاط که دیبز 

البته نظرات متفاوتي از . د دارديونکه این مفهوم با رویکرد لذت گرا پکاهمن و همکاران او بررسي شده است گفته شده 

 که باید در جای دیگری به آن پرداخته شود.روانشناسان وجود دارد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ظرات مختلف در مورد مقوله شادی در جامعهن -2-2-11

ن جوانان به چشم مي خورد دیدگاه در بي دیدگاه های متفاوت درباره چگونگي خنده و شوخي و کيفيت شادی و شادماني     

زندگي را تاالر و نمایش کمدی و خنده آور مي داند که در لحظه های حضور در آن باید به خنده و قهقهه  ی صحنه اول

پرداخت و بدون از دست دادن فرصت، سر در آغوش خوش بختي نهاد تا زندگي خود را لبریز از خوشي و شادی کنيم و 

را به شادی و خنده سپری کردن است واین را ت از نظر این گروه هدف از زندگي فقط لحظابدانند.  دیگران ما را خوشبخت

 تنها راز خوشبختي مي دانند.                         

آن است که خنده و شوخي کار انسانهای سبک و بي خود است کساني که زندگي را بازیچه دانسته و هيچ  ومدیدگاه د

احساس نمي کنند. باید هميشه جدّی بود تا وقار و عظمت و ابهت بدست آورد و اطرافيان نگاه باالیي به  مسئوليتي در خود

ما داشته و بدانند حاالت کودکانه در ما وجود ندارد. تمامي ناهمواری های زندگي در چهره ی پرحين و چروک چهره آنها 
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ان را درماني جانکاه فرو برده و رهایي از چنين وضعيتي را نهایت نمایان است. با ورود به هر مجلسي خود، خانواده و اطرافي

 .دمي را مي کاهدآشان  و استفایده  ث و بيگروه دوم خنده وشادی کاری عبو و از نظرآرزوی قلبي همه حاضران مي نماید.

ه گذرگاهي مي داند کآفرینش را مهمان خانه تن پروری، ساحل خوشگذراني و داستاني خيالي نمي بيند بلکه  سومدیدگاه 

معبرهای حساس و مسئوليت آفریني همراه خود دارد و خنده، شوخي، شادی و شادماني وسيله ای است که با آن چنين 

هد تفریح و شادی همانند شمسيری را روان تر بپيمایيم، نه آن که هدف زندگي باشد. به دیگر سخن اینان بر این باورند که 

قع سودمند و لذت بخش است که با زهر و افکارهای اخالقي و سم عصيان و بي بند و باری شيرین عسل است که تا آن مو

های رفتاری همراه شود. در غير این صورت حاصلي جز خنده های نابخردانه و قهقهه های حيواني و مستانه نخواهد شد. 

 نع استفاده ی کند.و گذشتن از موا روه سوم از شادی بعنوان وسيله ای برای سهولت در مسير زندگيگ

آن ویژگي ها و این دیدگاه ها، جوانان اندیشمند، دانا و خردورز را با پرسشي رو به رو مي کند که به راستي شيوه صحيح 

که به دور از  هر گاه آدمي بخواهد ؟مرز بایدها و نبایدهای این موضوع چيست  ه خنده، شوخي و شادماني چگونه است؟دربار

لخي زندگي کنيم و از آن پرنشاط، با اميد، خندان و شادمان به استقبال زندگي و حوادث آن بشتابيم خمودی، افسردگي و ت

 نبا قيافه خوشبخت بودن؛ و شاد گشت زندگيبي آن که گوهر وجود خود را با رفتار و حرکات زشت و شيوه های نادرست 

 ین باره وجود دارد ؟ه گنجينه های ارزش مندی در ادر آینه معارف ناب و زالل وحي چ آلوده و تباه کنيم چه باید کرد؟

 

 دین داری  و شادی -2-1-11

 ن به عنوان حيات طيبه یادآخوش بختي زندگي که در قر بخش از زندگي توام با موفقيت و شادی بهترین و گواراترین     

به  تاب اسمان در زندگي است.اساس شاد زیستن یکي از جدیدترین دستاورد های رهنمود های این کشده است .بر این 

اصول و برنامه هایي را ارائه کرده که اگر بطور دقيق  ،عملي ، اخالقي وسخن دیگر اسالم برای زندگي انسان از نظر اعتقادی

د ورنآ رامش رضایت و سرور و شادی اند برای انسان به ارمغان ميآرا که همراه با  اجرا شوند حيات طيبه و بهترین زندگي ها

یا أَیََّتُهَا النََّفْسُ الْمُطْمَئِنََّةُ ارْجِعي إِلى رَبَِّکِ راضِيَةً  فرمود:گيرد که  نين شخصي مخاطب سخن خداوند منان قرار ميو چ

 رد.روردگارت بازگرامش یافته خشنود وپسندیده به سوی پآای روح مَرْضِيََّةً. 

بشری  ی جامعه بهیين بهترین الگوی شاد کامي را آن شادی نشان مي دهد که ای یموزه های اسالمي دربارهآبررسي      

بهجت و لذت در زندگي است که باید  نموده است یکي از تمایالت واستعدادهای دروني انسان ميل و نياز به سرور وعرضه 

 د.رف شوصاستعدادهای انساني کشف وبرای سالمتي و تندرستي انسان  انند دیگرماستعدادهای دروني طي تعاليم صحيح ه

 یاس بشدت نهي اميدی و او را از نا ميز به یاری انسان شتافته  وآجهاني با نسخه های اعجاز  اسالم به عنوان مکتب پویا و

دهد که  موزه های اسالمي نشان ميآمي توان گفت که  به نحوی که نااميدی را معادل کفر تعبير کرده است. کرده است

 از این رو (۴۲، ص ۷۴۹۲محمد،  )محمدی ری شهری رسد. بکارگيری عقل مي اصول شادکامي به اصل اساسي خردورزی و

در تبيين سپاهيان عقل و جهل شادی و نشاط را در صف سپاهيان عقل و اندوه را در صف سپاهيان جهل قرار  امام صادق)ع(

ه ماین دین برنااسالم دین سرور وشادماني است زیرا  (۴۰۹حکمت ۴۴۴ص ۱۳ج ف،۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، داده است.)

کامل و حيات طيبه تحقق  بدون شادی زندگي و( ۹۴، ص ۷۴۵۹محمد،  محمدی ری شهری تکامل مادی و معنوی است.)

 .نمي یابد
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و زندگي رابطه ای مستقيم وجود دارد، یعني کسي که در ظاهر و باطن شاد است چهره ای گشاده دارد، بين شادی      

بر وجودش حکم فرماست، احساس مثبت، ایجاد فرصت برای دیگران و صفات پسندیده ی اميدواری، پویایي و تفکر منطقي 

در دل دیگران جا مي دهد، شادی تصميم گيری را برای او آسان مي سازد و تالش و قدرت بهره مندی از فکر دیگرش، او را 

 و عقل را برای او راحت تر مي نماید. 

در زندگي او از بن بست خبری نيست و اتکاء به خداوند و احساس  ،بيند خود تنگ نمي چنين انساني زمين را بر     

در نتيجه، از زندگي کردن لذت مي برد، و وجودش برای خود و دیگران مي از حمایت های او در دل دارد. برخورداری دائ

 (۲۵، ص ۷۴۳۴، زهرا  )رحيمي یگانه ارزشمند مي گردد.

رور موجب گسترش نشاط، آرامش و آسایش روح گردید. همانگونه که غم و اندوه این ، شادی و سپيشوایان دینيدر نگاه      

 دو را به هم زده، نوعي گرفتگي و در خود فرو رفتن ایجاد مي کند، و دستاورد آن تسلط و قدرت عقل بر امور خواهد بود.

 (۱، ص ۱۳، ج  ۷۰۴۴،باقر محمدمجلسي )

ار بود و هم شادمان، از این رو ناگزیر باید یکي را انتخاب کرد، استاد مطهری بعضي تصور مي کنند نمي توان هم دیند     

بان و مدعيان تبليغ دین، به نام دین با همه چيز به جنگ برمي خيزد، شعارشان این است اگر آمي گوید، بعضي از مقدس م

و مقام را ترک کن، زن و فرزند را  مي خواهي دین داشته باشي، به همه چيز پشت پا بزن، دنبال مال و ثروت نرو، حيثيت

 و بگریز و به انزوا پناه ببر از علم بگریز که حجاب اکبر و مایه ی گمراهي است، شاد مباش و شادی مکن از خلق ،رها کن

وی این نظریات را خالف منطق انسان مي داند و مي گوید: یکي از مختصات دین اسالم این است که همه  امثال این ها.

فطری انسان را در نظر گرفته و هيچ کدام را از قلم نينداخته است. معنای فطری بودن قوانين اسالمي هماهنگي آن تمایالت 

  (۷۴۴۳مطهری مرتضي، )قوانين و عدم رضایت آنها با فطریات بشر است. 

د توجه پيشوایان دیني موضوع شادی به عنوان یکي از نيازهای اساسي آدمي و عنصری تأثيرگذار در زندگي، همواره مور     

( این حالت عاطفي را به فرصت تعبير کرده است. مواقع شادماني، فرصت است، یعني عقرار گرفته است. به طوری که علي)

آن حضرت یکي از صفات مومنان از چهره بشاش و  (۲۱۲، ص ۷، ج ۴قرن ، تميمي امدی) فرصت اندوختن و نشاط بيشتر.

شادی مومن در چهره اش و اندوهش در دلش  "المومن بشره في وجهه و حزنه في قلبه"ت: شاد داشتن دانسته و فرموده اس

 (۴۴۴، جمالت قصار، ص ۷۴۳۰، دشتي محمد) است.

استاد شهيد مرتضي مطهری در این باره مي گوید: علي)ع( مردی بود بشاش، برخالف مقدس مآب هایي که هميشه از      

ميشه چهره ی عبوس و اخم های در هم کشيده دارند و هيچ وقت حاضر نيستند مردم دیگر بهای مقدسي مي خواهند، ه

یک تبسم به لب شان بياید گویي الزمه قدس و تقوا، عبوس بوده است. مومن اندوه خودش را در هر موردی در دلش نگه مي 

مردم با چهره بشاش رو به  دارد و وقتي با مردم مواجهه مي شود، شادی اش را در چهره اش ظاهر مي کند، علي هميشه با

رو مي شد، مثل خود پيغمبر)ص( حضرت علي)ع( با مردم مزاح مي کرد، مادام که به حد باطل نرسد هم چنان که پيغمبر)ص( 

مزاح مي کرد، مثل عيبي که برای خالفت به علي)ع( گرفتند این بود که گفتند عيب علي )ع( این است که خنده روست و 

 (۲۴۹، ص ۷۴۴۳، مطهری مرتضي) اید خليفه شود که عبوس باشد و مردم از او بترسند.مزاح مي کند، مردی ب
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 ویژگی افراد بانشاط -2-1-12

مطرح است که ویژگي های افراد با نشاط چيست؟ آیا تنها لبخند زدن، نشانه شادی است یا  پرسشدر بحث نشاط این      

 شادی عالئم و نشانه های دیگری نيز دارد؟

شده است. ارسطو مي گوید: مردم عادی لذت را شادی فرض مي کنند،  بياناشت های گوناگون از شاد زندگي کردن برد     

تجوگرانه را معادل شادی مي دانند. افراد موفق عملکرد خوب را برابر با شادی مي شمارند و دانشمندان زندگي متفکرانه و جس

ساس خوش بختي در زندگي شخصي و رضایت مندی از زنده بودن شاید بتوان گفت که قدر مشترک همه تعابير فوق اح

 است که در اصول زیر تجلي مي کند:

 ان محبت دیگران باشد.که این ریشه در مثبت اندیشي فرد دارد و باعث مي شود قدرد ؛قدرداني کردن از خوبي دیگران -۷

 .نها به نيکي یاد کردن استآهم توجه داشتن واز اینکه همواره به نکات مثبت دیگران  ؛دیگران را به خوبي یاد کردن -۲

 .داشته های خود واقف باشد را برجسته دانسته وبه اینکه قدر وشان خود ؛به ارزش های خود توجه -۴

خصوصا داشتن روحي متعالي که باعث ایجاد ارتباط منطقي و خوب با افراد جامعه  ؛دوست شدن با مردم خوب و شاد -۰

 شویق دیگران به خوش خلقي مي گردد.که باعث تباشد  مي افراد شاد

این باعث مي شود نسبت به الطاف الهي بي تفاوت  و دنعمتهای خدا را قدر بدانانسان باید  ؛لذت بردن از مواهب الهي -۵

 .دنباش

 .ینده بهترآن برای ساختن آنماندن در گذشته وعبرت گرفتن از  ؛زندگي در حال -۴

 يگانتظار لحظات شاد زند و نکندخود ودیگران را درگير غم و اندوه  آدمي هموارهاینکه  ؛دیگرانانتظار شادی از خود و  -۱

 د.را داشته باش

باشد برای دیگران نيزقدر واحترام شایسته ای در نظر خواهد هر گاه انسان برای خود ارزش قایل  ؛دوست داشتن دیگران -۳

 .داشت

 است.های وارسته مومن و متقي  ساناین از خصوصيات ان ؛چهره گشاده داشتن -۹

 .راستگي ظاهر ميتواند در نشاط انسان نقش مهمي داشته باشدآ ؛خودآرایي و آراستگي ظاهر -۷۴

 .بود ددیگران خواه و خود شخصرامش پيامد این ویژگي آ ؛وقت شناس بودن -۷۷

بخوبي ایفا کرده و بار زندگي خود را به ليت های محوله ئوهمواره نقش خود را در مساینکه انسان  ؛مسئوليت پذیری -۷۲

 .نيندازددوش دیگران 

گاهي داشت وبا این دانش سعي در برطرف کردن نقایص کار در مسير آدر راه پيشرفت باید از کاستي ها  ؛پذیری انتقاد -۷۴

 .قبال کردنها استآواز شنيدن  هراس نداشتدر این راه از انتقاد ها  زندگي نمود و

از زندگي  و ودهزندگي شاکر خداوند باحل رهمواره در همه مانسان شاد بودن باعث مي شود که  ؛شادزندگي رضایت در  -۷۰

 .دخود احساس رضایت داشته باش

رامش آکه این باعث  گذشت کردبرای ادامه راه از خطاهای دیگران  (۱۷ص  ،۷۴۳۴ ،اميرحسيني خسرو) عفو و گذشت -۷۵

 .وشادی در زندگي خواهد بود
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 ارتباط شادی و نشاط با ارضای نیازهای اساسی انسان -2-1-13

هر یک از آنها به هنگام و با شيوه ای مناسب، نشاط روحي  برآوردنانسان نيازهایي اساسي در زندگي خویش دارد که      

زندگي قرار دارد و  ست که بين مرگ وا "نياز به بقا"چون همرواني به همراه خواهد داشت که از آن ميان نيازهای ابتدایي 

با مرگ قرار گيرد و خود را شيفته ی بقا  انسان و حيوان در نياز به آن مشترک هستند هرگاه انساني در یک بيابان در جدال

و زندگي بداند تا پس از مدتي به خواسته ی خویش دست یابد و زنده، بي شک احساس شادماني و نشاط خاصي مي یابد که 

 از آن برای او فرح بخش و لذت آفرین خواهد بود. لحظه لحظه ی حيات پس 

است که هرگاه در زمان خود و به شکل مناسب به آن پاسخ داده شود شادی و  دومين نياز یک انسان "نياز جنسي"     

دان نی پاسخگویي به این نياز تشکيل خانواده و ارتباط خوب با همسر و فرزشادابي خاصي را فراهم مي کند که بهترین شيوه

در قالب ازدواج شرعي و قانوني است که برکاتي بسيار هم چون آرامش دروني و نشاط بيروني را به همراه خود خواهد داشت. 

در مقابل ارضای نياز جنسي از راه های غيرشرعي و غيرقانوني همواره با احساس گناه، زشتي عمل و تيرگي روحي و رواني 

 سلب مي کند.  انسانا از همراه است و نشاط پایدار و دروني ر

گر نيازهای اساسي انسان سالم است که تأمين بخش عمده ای از آن به عهده ی نظام حکومتي و اجتماعي امنيت نيز از دی     

است که در آینده ی جوان همچون تأمين شغل، مسکن و رفاه مورد توجه قرار مي گيرد و برنامه ریزی هایي دراز مدت انجام 

 مي شود. 

بي گمان ارضای صحيح، به جا، همه جانبه و شایسته ی این نياز گروه های مختلف جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان      

را از روحيه ی سرشار از شور و نشاط برخوردار مي کند تا وجود افراد شاد در عرصه های مختلف اجتماع، درگيری های 

فت کشور را بهتر و بيشتر سازد. در یک نگاه نشاط و شادی از یک سو اجتماع را کاسته، قتل و شرارت را کم رنگ و پيشر

جلوه ای فردی از سوی دیگر جلوه ای اجتماعي دارد و در جامعه ای که قانون حاکم نباشد و برنامه ریزی دقيقي به چشم 

است  ن حقيقت و واقعيتمي خورد افسردگي گریبان یکایک افراد را مي گيرد. جلوه های گوناگون نشاط و شادابي بيانگر ای

زم الرایج و متداول که هم زمان با سيستم جمعي، خود فرد نيز باید برای خویشتن نظم و برنامه داشته باشد، خود را به حد 

خانوادگي و هنجار مقبول اجتماعي با توجه به شرایط و ارزش های حاکم رشد دهد تا زندگي و ارتباطات خود با دیگران لذت 

 یت عاطفي دیگران که نيازی دروني است و انسان را به سطح برتری از شادی مي رساند بهره مند گردد.ببرد و از حما

 

 دوم: راهکارهای روانشناسان برای تأمین شادی بخش

 

 نگرش ها و راهکارهای روانشناسان -2-2-1

نگاه و نگرش روان شناسان چيست؟ و راهکارهای این اینست که راز شاد زیستن در  مطرح مي شودکه در اینجا  پرسشي     

 پدیده ی دلپذیر در زندگي کدام است؟

بزرگ ترین هنر پيشوایان پاک نهاد، اندیشمندان دین مدار و انسان های درست کردار، تغيير و تکميل نگاه دیگران به آفرینش 

از یک سو نگری، کوته نظری و روزمرگي نجات دهند  و آفریدگار است تا در پرتو این بينش دروني و خيزش بيروني همگان را

موضوعي زنده، به روز و دلنشين است که آگاهي از آن راهگشای  شاد زیستنراز اسوی امروز و فردا پرواز بخشند. و به فر

 .بسياری از ما در سختي ها و تلخي های زندگي است
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 چنين برشمرد: به نظر مي رسد بتوان برخي از رازهای شاد زیستن را این     

  

 نوع نگاه و نگرش به خویشتن: -1

 آنگاه که از خویشتن بيزار او وقتي خویشتن را دوست بدارد، همگان را دوست دارد و ؛عالم، بازتابي از خود آدمي است     

 . د، به هيچ کس عشق نمي ورزاست

و از واژه ها و کلمات زیبا و دلپذیر در سخنان  دهميشه از خود به خوبي یاد کنآدمي گام اول شاد زیستن، آن است که      

صویر ، تد، با نگاه به موفقيت های گذشته و توانمندی های امروز زندگي را مطلوب و مورد عالقه خود بداندخویش استفاده کن

 لبيدوست داشتني و مورد عالقه ی ق اوجالب و دلنشين از خویشتن و پدیده های اطراف موجب مي شود که جهان به نظر 

چگونه دیدن خویشتن است تجربيات، موفقيت ها، شکست ها و آدمي منشأ تمام افکار و حرکات به نظر مي رسد که گردد. 

همه و همه شکل دهنده ی تصویری هستند که در  انسانو واکنش های دیگران نسبت به  دافکاری که درباره ی خود دار

نه ساز نگاه ما به طور دقيق در همان چهارچوب خواهد بود. باید تعارفات ذهن داشته و اعتقاد به حقيقي بودن این تصویر زمي

کالمي آهنگين، پر مفهوم و زیبا، ستایش خود در حد تعادل و شایسته، استفاده از بيان مثبت و لبریز از اميد و عشق استفاده 

نه های شادی روحي و شادابي رواني از نوشتار شهامت آفرین و آرمان ساز، دستيابي به منطقي ارزشمند و مورد قبول نشا

این نگرش به شادی و موفقيت زمينه ساز این سخن است که انسان های سربلند و موفق هميشه از آنها بهره داشته اند. 

 گردیده که:

ه، نفقر نتيجه ی تفکر فقيرانه است؛ هرگاه ثروت، بزرگي و توان فراوان در عرصه های مختلف خواستيد. نوع تفکر فقيرا     

محدود یک سویه و پایين خود را عوض کنيد، که در این صورت با زندگي ساده، درآمد محدود و شهرت اندک نوعي احساس 

 پاک خرسندی داریم و پيروزی بزرگ در زندگي خواهيد یافت. 

 

 توجه به زمان حال: -2

این حقيقت که تمام دارایي ما این کليد شادی و خرسندی، متمرکز ساختن ذهن بر لحظه ی حال است؛ پي بردن به      

لحظه است و ميزان آرامش ذهن و کارایي فردی ما بر اساس مقدار توانایي برای زیستن در زمان حال مشخص مي شود. 

تالشي است پيوسته برای دستيابي به کاميابي و سعادت در حالي که شاید خوشبختي، همين لحظه ای  آدميعمر سراسر 

 (۹، ص ۷۴۱۴،  نزدالم . )رابرتدیشبوده که به آن مي اند

توجه به زمان حال به خوبي در کودکان مشاهده مي شود. آنان خود را به طور تمام وقت در حال غرق مي کنند و درگير      

 فعاليت کنوني مي شوند، بدون آنکه از گذشته ناراحت و یا نسبت به آینده نگران باشند. انسان ها پس از گذر از دوران کودکي،

هنر فکر کردن و نگران بودن همزمان را فرا مي گيرند، به مشکالت گذشته و مسائل آینده اجازه تجمع در زمان حال مي 

دهند، و بدین ترتيب زمان قابل استفاده دست نخورده و پر بهره را از دست مي دهند، از این رو لذت ها و شادی های خویش 

 ده ای متفاوت و حتي نامعلوم و گاه دست نيافتني منتظر مي مانند. را به تعویق انداخته، همواره به اميد آین

 که: آن استپدیده ای  نتيجه ی چنين

دانش آموز به اميد پایان یافتن درس و نداشتن تکليف از شادی امروز خود دست کشد و فارغ التحصيل به خاطر زماني      

ل غاشتني را رها کند و بگوید پس از گرفتن مدرک و یافتن شکه دارای شغل و صاحب خانه مي شود، امروز زیبا و دوست د
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دارنده ی مدرک و انسان شاغل با درآمد خوب به اميد ازدواج و یافتن ماشين، شادماني خود و خانه هيچ غمي نخواهم داشت. 

 را عقب مي اندازد و ...

 دگرگون و دست نيافتنياو که شاید آینده بر  دو امروز را دریاب گرددباید مشغول زمان حال  آدمي پس برای شاد زیستن     

به جای دور انداختن آن  کنونيباشد. زیستن در زمان حال به معني گسترش آگاهي انسان برای دلپذیر ساختن لحظه ی 

، و با لمس صحنه های شاد و دو دریاب دو خوشي های آن را بنگر زندگي کندلحظه لحظه ی زندگي را واقعاً  که آدمياست 

. ارمغان این نگاه نو، روشن بيني خاصي دير پذیرفتن از آنها، اندوه ترس و غصه های گذشته و آینده را از خود دور سازتأث

و به آرامي از غوغای غوغاگران در خانواده و محله و جامعه ی  داست که در پرتو آن به سادگي از بدی ها گذشت مي کن

که فرصت یک بار دستيابي به آن فراهم مي شود و پس از پایان زندگي هيچ  ، عمر را سرمایه ای دانستهدخویش دور مي مان

مي توان به سادگي مهار زندگي را در دست گرفت  آدمي همراه است.گاه توان استفاده از آن پدید نمي آید. انتخاب هميشه با 

 . محدود و محصور نساختدر حال زندگي کرد و خود را در لجاجت ها و پریشاني های گذشته 

بي شک الزمه ی شاد زیستن  .اغلب مردم تقریباً به همان اندازه ای شاد هستند که انتظارش را دارندبه نظر مي رسد که      

 يميمتص ،شاد زیستن یک تصميم استدر یک تحليل دقيق تر به نظر مي رسد که جستجوی زیبایي ها و خوبي هاست. 

ه منزله ی تجربه های ارزشمند قلمداد مي شود که هر یک از ما را در خردمندانه که در آن تمامي مصائب و سختي ها ب

ا به مشکالت و سختي هآدمي زندگي آبدیده خواهد ساخت. آن هنگام که  دستيابي به موفقيت ها در مسير پرفراز و نشيب

راه را  تجارب تلخ، پيمودن به ثمرات شيرین این اوکه تلخي ها آنقدرها هم مصيبت بار نيستند. نگاه  د، در مي یابدبربهجوم 

. شوخي و خنده دو آنان را در آغوش خویش مي فشر دسهل و ساده مي سازد به گونه ای که گاه به استقبال حوادث مي شتاب

دردهای جسماني را تسکين بخشيده و آشفتگي خاطری که از تنهایي و اندوه نسبت به آینده فراهم آمده دور مي سازد. با 

دست مي دهد در این حال  اوبه  "پرواز طبيعي"پيش مي رود و و نوعي احساس  آدمينفع جسم و جان خنده هر چيزی به 

تسکين یافته و نوعي یش بدین خاطر دردهااست سيستم تنفسي درست مانند زماني مي شود که به ورزش دو پرداخته 

 رو مي کند.  او آسودگي خاطر به

به مشکالت در کوتاه ترین زمان پس از وقوع آنهاست. انسان های شاد از دیدن هنر شاد بودن مستلزم توانایي خندیدن      

 روی سکه ی نااميدی یا نگرش به غصه و اندوه زندگي پرهيز مي کنند. 

در جسم و ردیده همان گونه که ناخرسندی وغم سرور وشادماني باعث نشاط  وشادی معنوی گدر نگاه رهبران مذهبي      

 (۴تميمي امدی عبوالواحد، قرن وعي گرفتگي ودر خود فرو رفتن را بدنبال دارد.)روح اثر گذاشته و ن

 

 اصالح اندیشه های خود: -3

نباشند، زیرا مسير ذهن  او ، گرچه آنها افکار مطلوبآدمي به هر چيزی که اندیشه کند به سمت آن کشيده مي شود     

سازنده است و صاحبان آن تنها به موارد مطلوب  ،يان تفکر مثبتدر این م هميشه به سوی تفکرات است نه در جهت گریز آن.

کر ف دهميشه به آنچه مي خواهآدمي مي اندیشند و در پي آن به سوی اهداف و دیدگاه ها کشيده مي شوند. آیا بهتر نيست 

 تفکرها، آرامش، شادی و آسایش روحي و جسمي باشد؟  پيوستهو  دکن

سان انهر یک قدرت خاصي دارند و مانند افکار بر وضعيت و شرایط  شودمي  آوردهکه بر زبان واژه هایي  داشتباید توجه      

هستند که در آینه ی همين واژه ها ميزان دانش و  اوسازندگان نگرش  شودتأثير مي گذارند. کلماتي که از آنها استفاده مي 
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يشه هم ،باید مواظب سخنان خود باشد ن هستمصمم به شاد زیست آدمي تجربه و چگونگي تصميم سنجيده مي شود؛ اگر

ان و ز شغل، درآمد، دوست، زیرا با ناله و زاری و شکایت ادار ساختن خویش بپرهيزتب، از بي اعبه گونه ای مثبت سخن بگوید

 يادمنمي توان به احساس خوبي درباره ی خود دست یافت. سخنان مثبت و سازنده پيک های اميد و نشاط و شادی  خانواده

ده ته نشين ش او هميشه پس از تصفيه در ضمير ناهشيار دخواهند بود؛ کلماتي که در جمالت و عبارات خود به کار مي گير

نسبت به امروز و ه ها، روشنگر جدیت، اراده و تعهدش را شکل مي دهند و همين واژ ویبخشي از شخصيت و آرایش رواني 

الني را کوتاه را بسيار نزدیک مي سازند و زماني مانع پيشرفت و ترقي مي خواهند بود؛ گاه مسيری طو او فردا و فرداهای

 "شاید"وم، خوشحال ش "نمي توانم"مي کنم شاد باشم،  "سعي"کلمات چون  با اندک دقتي مي توان دریافت کهشوند. 

 نمي"شد، همانگونه که طلبي و رودررویي با حوادث باه سد راه ذهن و اندیشه، احساس مبارز مي تواندبتوانم موفق شوم و

 باعث تحليل و ضعف توان فرد خواهد بود.  "توانم

 

 :از دست ندادن آرمان ها -4

را هميشه در حرکت، تالش  آدميآرمان و هدف چيست؟ و چه تأثيری در زندگي ما خواهد داشت؟ هدف چيزی است که      

ترسيم مي سازد. انسان های هدفمند ی اندیشه ی او  نشاط و پویایي در آینهرا همراه با  گيو جوشش نگه مي دارد و زند

هماره با اميد و اطمينان نسبت به آینده، زندگي خویش را سپری مي کنند و گاه در سخت ترین زمان ها و مکان ها،همانند 

و استوار با قامت ، راست ی از آرمان های خود دست برنداشتهایام زندان و یا اسارت با روحي سرشار از اميد و عشق، لحظه ا

الخهای پيش رو حرکت مي کنند. به راستي انسان های پرنشاط و خرسند هدف را جزئي از طبيعت زندگي وجود تمامي سنگ

 خویش نمي دانند؟ و برتر از آن حرف داشتن هدف را مهمتر از ماهيت آن نمي بيند؟

فرصت های مناسب و دست یابي به پيشرفت با آن چه در مسير دست یابي به اهداف برای انسان مهم است استفاده از      

به دیگر سخن، آرمان ها و اهداف همچون ارابه هایي هستند که با سوار يط پيرامون حاکم است خواهد بود. اصولي که در مح

اط ش؛ هر چه هدف واالتر و ماندني تر، مسير پرننمودو زندگي را بدون بن بست طي  رفتاز کنون فراتر مي توان شدن بر آنها 

 وا برایکه به ارمغان مي آورد بلکه به خاطر آن چه  است نه به خاطر آنچه که برای اونيازمند هدف  آدميتر و ساده تر. پس 

ین واقعاً را محدود مي سازد تفکری است که مي گوید: نمي تواني موفق شوی و امي دهد. تنها چيزی که موفقيت ها انجام 

 .وید مي توانم ، مي تواند و آنکه مي گوید نمي توانم، نمي تواندآنکه مي گحرف تازه ای نيست زیرا 

 

 استقبال از مشکالت: -5

ستان انسان های نوميدی و یأس آثار تخریب کننده ای به همراه دارد و راه مبارزه ی تمام عيار با آن این است که از دا     

گاهانه آ با عبور و شدو کاميابي انسان شود، آگاه ده موفقيت و از موانعي که مي تواند مسدود کنن برجسته درس عبرت گرفت

 .زداز مشکالت زندگي شادی را برای خود رقم 

ناطق برجسته ی یوناني از چنان لکنت زباني رنج مي برد که به سختي مي توانست حرف بزند وی با دهان  "دموستنس"      

جسم مي کرد که با مهارت در برابر یک جمع در حال سخنراني پر از ریگ تمرین حرف زدن مي نمود و خود را در حالي م

با هدایت ارتش پيروز خود در سر تا سر اروپا بر نقيصه ی بارز  "ناپلئون"است؛ وی یکي از بزرگ ترین سخنرانان گردید. 

ند و فقيرتر از خود نداد نابينائي و ناشنوایي او مانع خدمت به انسان های دردم اجازه "هلن کلر"کوتاهي قامت فائق آمد. 
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سالگي با شکست ها، ناکامي ها و مشکالت بسياری در عرصه های تجاری، سياسي  ۴۴سالگي تا  ۴۷از  "آبراهام لينکلن"شود. 

سالگي به ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا برگزیده شد، همان گونه که  ۴۴و رواني رو به رو گردید. اما سرانجام در سن 

سالگي  ۲۰دانش آموز فقيری بود که از لکنت زبان رنج مي برد اما با تالش و کوشش چشمگيری در سن  "وینستون چرچيل"

ی دیگر ادیسون است گرچه او از ادامه تحصيل نمونهبرنده جایزه نوبل شد و از پر آوازه ترین سخنرانان عصر خود گردید. 

 این مثال ها و صدها نوع دیگر مي توان دریافت آن است که:اما خود را باز شناخت و مخترع برق گردید. آن چه از بازماند 

 پيوسته با موقعيت انسان د.ناز کجا آغاز مي کند، مهم آن نقطه ای است که برای خاتمه بر مي گزی که آدمي مهم نيست     

برای حل مسائل و  او که زیرکانه خود را در قالب مشکالت غير قابل حل از ما پنهان مي کنند، دهای بزرگي مواجه مي شو

مشکالت بخشي از ميراث جهان  دو باید بدان استمشکالت و یافتن راه حل های مناسب و طراحي شایسته آفریده شده 

ي از خود به سوی یادگيری و تجربه مي رانند، از این رو ناهمواری های زندگي برای انسان هایي یرا برای رهااو هستند که 

 تازه برای یاد گرفتن است.  که مثبت فکر مي کنند موقعيتي

ید که آختي آن را مي پوشاند. از گفته ی این ادیب یوناني برميبسازد و خوشرا نمایان مي  غبدبختي، نبوس: رابه قول هو     

ي گق امده وبا روحيه ای شاد به زندئهمانا باید همواره در مواجه با مشکالت بهترین راه را برگزید وبا این کار بر نااميدی فا

 ق ميئبا این اندیشه روشن است که یک انسان موفق در برابر سختي ها با روحيه ای شاد و مثبت بر مشکالت فا ادامه دهيم.

 ید.آ

 

 نهراسیدن از اشتباهات -6

، ددرس مي گير شاز شکست های خود بسيار بيشتر از پيروزی های آدمي بداندیکي از راه های شادمان بودن آن است که      

و طرح ها و تاکتيک های تازه بنا  د، به فکر و تأمل و تجزیه و تحليل و سازماندهي مجدد مي پردازدوقتي بازنده مي شو زیرا

و این خود دليل دیگری برای گرامي  د، چيز تازه ای یاد نمي گير د، فقط جشن مي گيرود. اما وقتي برنده مي شدمي کن

 داشتن اشتباهات است. 

موجب گردید که انبوه بي شماری از حتي به اشتباهات، ثمرات مثبتي به همراه دارد، چون ش مثبت بدون شک این نگر     

اندیشمندان و شخصيت های برجسته ی جهان از نقطه ای مسير سازندگي خود و جامعه را آغاز کنند و به قله ی پيروزی 

 دست یابند. 

ا و آنها ر داشتانتظار خطا از خود باید اهات نيستند. در هر موردی اشتباهات واقعاً اشتبدر این باره مي توان گفت که       

. شکست خوردن هرگز مایه ی شرمساری نيست. شرمساری تنها از تالش نکردن پذیرفتبه عنوان بخشي از فرایند یادگيری 

، جان مارشال) ست.اواز زندگي، حاصل کشته های دیروز  انساناست. جهان هستي، منصف و عادل است، برداشت امروز 

انسان هایي که تاب و توان ارتکاب اشتباهات مختلف در زندگي را ندارند در حقيقت شهامت پرداخت بهای  (۳۵، ص ۷۴۱۳

دانش، دارایي، شهرت و منزلت اجتماعي، تمام اندیشه های امنيت یا احتياط های بيش از حد را رها  قعشق را ندارند؛ عاش

پاره ای بر این باور هستند  ش مي گشاید، باید زندگي را همچون معشوقي در آغوش گرفت.کرده، بي پروا و به هر خطری آغو

، ) دیل کارنگيرسيدن به هر هدفي مستلزم قبول خطر است، خود را برای قبول سختي ها و خطرات آماده نگه داریم. که

واری های سخت و دشوار را به جان مي آنان که شادی را از دست نمي دهند با توجه به این عوامل، ناهم (۷۲۴ص م،  ۷۳۱۷

 خرند و با عبور از هر یک خرسند و شادمان به آینده مي اندیشند. 
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 تعهد نسبت به مسئولیت ها: -7

ش کار و نقب موفقيت نسبت به آن خواهد بود. قبول هر گونه مسئوليت نيازمند تعهد درباره ی چگونگي فعاليت و کس     

و از  نگراني باعثن آای است که سستي و کوتاهي در  رامش رواني تا اندازهآن در تامين آ ی ارهتعهد دربفعاليت و پذیرفتن 

وليت هایي که انسان ئاصوال فعاليت ها ومس (۷۳۵ص م،  ۷۳۱۷، غصه است )دیل کارنگي  دست دادن فرصت موجب غم و

بي شک نخستين  حي و رواني مي گردد.رامش وشادی روآاگر با فطرت و سرشت انسان سازگار باشد موجب  به عهده دارد

و برای حضور در ميدان زندگي و هجوم سختي ها آمادگي  ستتا وقتي در حاشيه ایستاده ا خود آدمي برداردگام را باید 

با این نگرش ایستاده است که: خوب ، گویا درباره ی مسئله جدی نيست، هر وقت آن را جدی  او، گویي جهان در برابر ردندا

 او کمک خواهيم کرد.  گرفت به

بوغ نقدم اول را به سوی  ،خواهد کردبه هر قيمتي این کار را  دبا قاطعيت مي گوی انسان ، از آن لحظه ای کهدر یک نگاه     

ود تصميم به موفق شدن گرفته است و شادی پيامد موفقيت در کار هر که در زندگي موفق مي ش برداشته است.و قدرت 

شاهدی بر این حقيقت است که حتي یک فرد کامالً در بند قادر به تغيير مسير  در زمينه های گوناگونبزرگان زندگي  .است

 بود.های شاد در افراد ه تعهدات محوله مي توان شاهد روحيانجام صحيح مسئوليت ها وبا در نتيجه  تاریخ یک ملت است.

 

 به تالش و کوششی آوردن رو -8

طلب مي کند و این  آنها ، زیرا طبيعت آن را ازندقيت و شادی و شادماني نياز به تالش داربرای پيروزی و موف آدميان     

دف تنها برای دست یابي به هآدمي نباید ویژگي ها، امتياز و اشتياق انسان برای یادگيری، خودآزمایي، آزمایش و تجربه است. 

 که در این داز کار و تالش خود نيز لذت ببر یدبا، خواهد کرداميدی که در صورت شکست، احساس یأس و نا کندکوشش 

 خواهد بود.او پایان یافتن کار و رسيدن به نتيجه برای  د داشتهنگام، هميشه احساس شادماني خواه

ي نقش بسزایاز بين بردن غصه های بيهوده  روانشناسان اشتغال به کار و تالش در کاهش نگراني ها  وپاره ای از از نظر      

 وقتي کسي در کار وه است. بيماران اعصاب شناخته شد داند که تا کنون برایي ین را به عنوان بهترین مسکني مدارد و ا

تالش خود غرق مي شود نوعي راحتي و یک ارامش دقيق رواني ویک نوع رخوت شادی اور اعصاب او را تسکين مي 

 جان مارشال)."کار کامل، همان کامل بودن آن است پاداش یک"گفته است:  "امرسون"برا نمونه  (۳۱، ص بخشد.)جان کوپر

پيش تر دانستيم که وابستگي بيش از حد به نتایج، ما را از لحظه ای حال بيرون مي برد و لذت اکنون  (۱۴، ص ۷۴۱۳ریو، 

 را از دست مي دهيم. 

نيست، دوست  دوست مي دار، انجام دادن آن چه دآدميراز شاد زیستن از آنچه بيان شد مي توان نتيجه گرفت که      

د معنایش این خود را در هر کاری به خدمت بگير تمام توان بنابراین هر گاه آدمي .دداشتن آن چيزی است که انجام مي ده

، پس چرا به خود زحمت بنابراین ست.اميدی و یأس را کنار گذاشته ایا ناشکست را از زندگي خود حذف کرده نيست که 

من تمام تالش خود را خواهم کرد، "این باشد که  آدميوقتي فلسفه ی  "برای احترام به خود"ه: ؟ جواب این است کدبده

 استعدادهای خود ی زیرا از همه ،فرازانه بر عقاید خود بایستداآن وقت است که هميشه مي تواند، سر "صرف نظر از این که ...

در این حالت است که هيچگاه سرخورده و نااميد  انجام داده و و تالش خود را ن کار استفاده کردهآ انجام رساندنربرای به س

 (۹۴، ص ۷۴۱۳، )جان مارشال .د دادد و با نشاط به زندگي ادامه خواهنخواهيد شد و همواره شا
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 دوری از رویاها؛ توجه به حقایق زندگی -9

با روح و جان انسان پيوند خورد وتا انسان توجه به حقایق و معارف هنگامي به باور تبدیل ميشود که وارد قلب گردد  و      

 وازی ها ورویاهای موهوم ميدوری ازبلند پر از این رو با شناخت حقایق و حقيقتي را باور نکند در زندگي او موثر نخواهد بود.

 را به عقيده و باور تبدیل کرد. و آن توان نگراني های انسان را درمان نمود

، و تمام آنچه که استرقم زده  شکه اندیشه ها و کنش های چندین ساله ی گذشته برای ستدر جایي ایستاده ا آدمي     

شکل خواهند گرفت. زندگي، فرایند  او در کرد تحت تأثير آن چيزی است که امروزه ددر ده یا بيست سال آینده تجربه خواه

ر مي گذارد و نتيجه ی فردا ثمره ی تالش داشت، تأثي دبر آنچه فردا خواه دامروز انجام مي دهانسان ساختن است، آنچه 

امروز است. خيلي ها غافل از آن هستند که مهم، فعاليتي است که امروز به دور از خيال بافي و رویاهای شيرین انجام مي 

اه ر. شاید بتوان چند صباحي را بي خيال و بي توجه به مسئوليت امروز سپری کرد اما دیر یا زود فردا و فرداهایي در ندده

در مقام تمثيل خود بود. پس امروز مهم است و باید امروز را دریافت.  ی است که باید حساب پس داد و پاسخ گوی گذشته

مي گوید: یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز مي شود و طوالني ترین سفرها  "الئوتسه"مي توان گفت 

هر جا که  هر گاه آدمي باور کند کهبا استفاده از این تمثل مي توان گفت  (۰۴ص ، ۷۴۱۱ویکتور فرانکل، )با اولين قدم. 

هست همان جا نقطه ی آغاز است و تالش بيش تر امروز استفاده از لحظه لحظه های حال، کنار زدن خيال ها و رویاهای 

تدبيری  ،مي شوند اشزندگي خواهند بود و ارمغان شادی بخش و روح نواز هميشه ی او نهفته در ذهن، سازنده ی فردای 

م و این تصمي درا زیباتر از امروز نمای شرا شادتر از دیروز و فردای ند تا امروز اوتازه تصميمي نو و حرکاتي جدید آغاز مي ک

چودی  -۰۵-۷۰۹ص، ۷۴۳۹آندره ميتوس، هوشمندانه و اندیشمندانه ای است که در هر زمان کارگشا و کيميا خواهد بود. )

 (۷۴۱۵ تاتل بام،

 

 سوم: فایده ی شادی بخش

 

 فواید معنوی سرور و شادی -2-3-1

بينش الهي، وقتي از سرور و شادی سخن به ميان مي آید، با نگاهي از سر بصيرت و بينایي، ابتدا این صفت را  در نظرگاه     

غم و اندوه را بر هم زننده ی انبساط و به دنبال آن  مي گرددآسماني دانسته مایه نشاط و گشایش سينه معرفي  و پسندیده

سيری سرسبز از سعادت و جاودانگي گفته مي شود که روحي و پدید آورنده ی گرفتگي رواني دانسته اند، سپس با ارائه م

.)محمدی ": شادماني مومن با اطاعت پروردگار اوست و اندوه و ماتم وی بر گناهان"سرورُ المومنُ بِطاعة رَبّه و حُزنُهُ عَلي ذَنبه"

 (۰۴۷، ص ۰ج  ۷۴۰۱ -۷۰۴۱ ،۷۴۰۱-۷۰۴۱، محمد ری شهری

ه ست که بخته مي فرمایند: در بهشت خانه ایآن گاه چهره ای بس زیبا و روح نواز، هدفمند و ماندگار از سرور ترسيم سا     

ودکان را شاد نموده آن سرای سرور مي گویند؛ در این سرا هيچ فردی داخل نمي شود مگر آنان که یتيمان را خرسند و ک

 (۴۴۴۹و  ۴۴۴۳، خ  ۷۴۳۹المتقي الهندی، اند. )

در گفتاری گران قدر، ارزشي واال برای خرسند سازان، خداجویان و انسان های مومن بيان شده است، رسول خدا)ص(      

سازد، همانا از سوی  کسي که مومنان را شاد کند همانا در وجود من فرح وارد کرده است و کسي که مرا شاد"مي فرماید: 
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خداوند عهدی برای خویش گرفته است و کسي که از خداوند عهدی برای خود دریافت کند، در روز واپسين و هنگامه ی 

 (۰۷۴، ص ۱۰، ج ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، ) "قيامت در امنيت و آسایش خواهد بود.

ل خدا)ص( و در پي آن خرسند کننده ی پروردگار در سخني دیگر سرور آفرین دل های مومنان، خوشحال کننده ی رسو     

ارزش شادمان ساختن دل های بندگان خوب خدا، ( ۷۹۲و  ۷۳۳، ص ۲ج  ،۰قرن  ،کليني محمدیعقوبمعرفي شده است. )

 گسترده ای آنچنان دارد که در سلسله سخنان معصومان اینگونه مي خوانيم:

مان سازد، پروردگار بزرگ در روز قيامت وی را از اندوه راحت مي سازد. کسي که از مومني دلجویي نموده قلب او را شاد     

فردی که غصه و اندوهي از ناراحتي های دنيا از وجود برادر خداجوی خود بزداید و او را راحت و شادمان سازد خداوند مهربان 

وی خود حزن مومني را پاک سازد آن که با خصلت نکرت را از چهره ی او پاک مي کند. هفتاد اندوه و غم را غم های آخ

خالق یکتا اندوه دل وی در آخرت زدوده و او را سپيد روی و روشن دل از قبر خارج مي سازد. همانا صفت برجسته و سعادت 

آفرین انسان خداجو در خوشحال ساختن او را در دنيا چونان همراهي اطمينان بخش و آرامش ساز در قيامت همراه او خواهد 

، ص ۱۰، ج ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، را در سختي ها، دلهره ها و صحنه های دردناک ایمني خواهد بخشيد. )بود و وی 

هر مومني که از صحيفه ی دل یک مومني غصه و اندوه پاک کند و او را از گرفتاری نجات داده، شادمان سازد پروردگار  (۴۲۷

 (۲۷۴و  ۲۹۱راهم مي نماید. )همان، همانجا و ص بزرگ گشایش از سختي های زندگي دنيوی و اخروی برای وی ف

 از خنده به در مکان و زمان، برای نمونه نکته ی دیگر درباره ی شادی مربوط مي شود به گفتار معصومان درباره شادی     

لي ه است. وهنگام تشيع جنازه و بر سر قبر مومنان و صالحان و یا در برابر نگاه داغداران و مصيبت زدگان نهي فراواني شد

( و یا خنده ی اصحاب امام ۲۲، ص ۴، ج ۰قرن خندیدن در بهار رحمت الهي ماه رمضان ستایش شده است. )شيخ صدوق، 

ه ی شهامت و شهادت به خداوند بزرگ صحسين)ع( در شب عاشورا که نشان از شيفتگي و عشق بيکران پاک باختگان عر

و در نگاهي دیگر، تفریح ، مزاح و شادماني هدفمند، ارزشمند شناخته ( تمجيد شده است. ۲، ص ۹۴بوده است. )همان، ج 

شده و خنده های بيهوده و سرگرم کننده نشان از حماقت، سبک سری و تعقل ناچيز در امور زندگاني معرفي شده است. )حر 

هزل از سوی دیگر  اما (۰۴۴، ص ۷۷، تفسير المنار، ج ۵۴۲، ص ۷، ج ۰شيخ صدوق، قرن ، ۵۴۴، ص ۴، ج ۷۷قرن عاملي، 

که نوعي افراط در خوش گذراني و شادماني و عبوس بودن که تفریط در سرور و خرسندی است به هر دو صفت ناپسند و 

غير معقول معرفي شده است. شيوه ای که حاکمان هوسران و پادشاهان خوشگذران در دربار خود داشتند با افرادی به نام 

تهزاء و افتراء دیگران پرداخته تا ساعتي را فارغ از یاد خدا و به دور از مسئوليت خود در تلخک، مليجک و ... به تحقير، اس

، ۱۷، ص ۱۲و ج  ۲۲، ص ۷۰و ج  ۷۷۹، ص ۷، ج ۷۰۴۴، از هزل است. )مجلسي محمدباقر انند نوعيبرابر مردم خویش بگذر

ده رویي یک صفت به ظاهر حقير و در خوش اخالقي و خن( به این سان ۷۲۲، ص ۳، ج    ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن 

 زندگي همين رضایت و خشنودیحقيقت بسيار با ارزش است خوش خلق بودن به معني راضي بودن است و بزرگترین نعمات 

خوش خلقي و خنده رویي، دل و جان ما را گرم مي کند. چهره را نوراني مي سازد، تبسمي که نه ابرهای تيره نه باران است. 

 وانند به آن ضرر و زیاني وارد سازند. يز و نه بادهای سرد هيچ یک نمي تهای غم انگ

 

 تنی شاد و خلقی خوش تاثیرات روان، -2-3-2

خلق خوش بر روی تن و جان تأثير نيکویي مي بخشد تنفس را توسعه داده جریان خون را تنظيم، عمل گوارش را تسهيل      

مال حياتي را مختل نموده فکر را مغشوش مي سازد و جسم و روح را مسموم مي و کار تغذیه را بهتر مي کند. خلق تنگي اع
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 ي بيماری ها را تسریع ميکند خوش خلقي دارای تأثير درماني است به تسکين هرگونه دردی کمک مي کند و معالجه قطع

 نع گسيختگي تعادل مي گردد. در اثر هم آهنگ نمودن موجودیت جسماني و رواني مانماید. 

چين های صورت را مرتفع مي کند جواني را طوالني  البته تاثيرات جسمي خوش خلقي نيز بسيار جالب توجه است زیرا      

است  شادی مهم مي کند. قابل انتقال است. بنابراین برای دیگران نيز سودمند واقع مي شود. یک قلب شادمان سرچشمه ی

ه اند، شکفته و خندان مي سازد و به همين دليل اشخاص دل زنده و خنده که کليه چهره هایي را که در پيرامون او گرد آمد

رو در همه جا مورد استقبال و احترام قرار مي گيرند، هيچ چيز نمي تواند با کانون خانواده و با مجمع دوستاني که در آن جا 

از آن برخوردار است، تأثير فوق خنده و شادی حکم فرماست رقابت کند، کسي که دارای این صفت نيکوست و به طور دائم 

العاده ای روی خویشاوندان، دوستان و نزدیکان خود دارد و برای همه آنها ایستادگي در برابر تمایالت و خواهش ها دشوار 

 است. 

ک مخنده رویي به کار شخصي انسان نيز کبنابراین نمي توان از تاثير شادی بر روابط اجتماعي آدميان غافل ماند زیرا      

اندیشه را دقيق تر و قضاوت  ،آن را افزون مي سازد، ضمير را روشن تر را تخفيف مي دهد و بهره وری مي کند، مشقات آن

برآمد و به شناسایي واقعيت  يمشکلو را اطمينان بخش تر مي کند و با کمک آن آسان تر مي توان از عهده حل هر مسئله 

تنها  نه نيز اثرات منفي زیادی بر روابط اجتماعي آدمي بجا مي گذارد چون يترش رویي و بدخلقاز سوی دیگر نزدیک شد. 

ما را از مزایای حاصله از خوش خلقي محروم مي سازد بلکه رنج و غم و دردسرهای بي شماری هم برای ما ایجاد مي کند که 

تيجه از خوش خلقي است. ناخشنودی زیرا اینها درست عکس خوشنودی ها و سودمندی های ن لزومي نداردتذکر آنها در اینجا 

دائم، خط عظيمي را تشکيل مي دهد دیر یا زود تأثير خود را روی وضع سالمتي یا سرنوشت یا روی هر دوی آنها در عين 

اگر نگاه  (۹ص  ،۷۴۳۰، حال ظاهر مي سازد. زیرا تعادل دماغي را برهم زده و قوه قضاوت را منحرف مي سازد. )پل نيسنس

رافيان خود در خانه و خيابان و مدرسه و اداره و غيره بياندازید، متوجه خواهيد شد که بسياری از آنها اخم اط سيمایبه 

این عده برای  (۵۲۴ص  ،۷۴۳۲؛ باقر )ایرج پور هایشان درهم است به طوری که گویي از کار و از فکر کردن وحشت دارند.

ه ين و افسردگا خطوط چهره شان از هم باز شود و موانعي که به سبب غممبارزه با اخم و ترشرویي به خنده نياز وافر دارند ت

 . در زیر به پاره ای از فواید خنده از این نظرگاه اشاره مي شود:بودن، در روحشان وجود دارد از ميان برداشته شود

الت استراحت و برای جسم است، انسان وقتي مي خندد تمام عضالت بدنش در یک ح شفا بخشخنده در حکم داروی  -۷

 انبساط به سر مي برند و به اصطالح آرام مي شوند. 

که خنده در جسم ها تأثير مفيدی هر گاه این نکته مورد پذیرش قرار گيرد خنده قدرت ذهن و روحيه را باال مي برد  -۲

فسردگي را از ميان مي دارد آشکار است که در روح نيز نمي تواند بي تأثير باشد، خنده در حقيقت محرکي است که غم و ا

 برای شکستن موانع و مشکالت زندگي مي افزاید.  قوای آدميبرد و به طور موثری به 

بدبين  افراداضافه مي کند. حقيقت این است که  هاخنده قيد و بندهای روحي را از ميان مي برد و در عوض به خوشي  -۴

 صورتي که خوش بين ها برعکس هستند.  و عبوس مشکالت را خيلي بزرگتر از آنچه هست مي بينند در

 (۵۲۱-۵۲۴ص ، ۷۴۳۲ایرج پور باقر، . )دبا دیگران معاشرت کن انسان خندان بودن موجب مي شود که -۰
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 روایات و نقش سازنده ی خنده -2-3-3

اشاره مي شود،  در روایات نيز به نقش مثبت خنده در سالمتي انسان اشاره شده است در این جا به یک نمونه از آنها     

شخصي خدمت امام صادق)ع( از بيماری بلغم شکایت کرد امام فرمود: کنيزی نداری که تو را بخنداند؟ مریض جواب منفي 

 -۴۴۴، ص ۵، ج ۷۴۴۹کليني محمدبن یعقوب داد. حضرت فرمود: انتخاب کن زیرا خنده باعث از بين رفتن بلغم مي شود. )

 (۲۱۱، ص ۷۴۱۷عميد حسن، 

نتيجه ی این صفت پسندیده رهایي انسان از فرسودگي خاطر و دوری از پژمردگي است و در پرتو آن نظر مي رسد به      

آرامش، آینده نگری و بصيرت بيشتری در تصميم گيری ها فراهم مي شود و دشواری کمتر و کاميابي بيشتر در مسير زندگي 

 ایجاد خواهد شد. 

ت فردی و اجتماعي زمينه ساز گفت و گوهای سالم و نشست و برخاست های فرح شادی های نشاط برانگيز در ارتباطا -

 انگيز است. 

شادی و نشاط، مراحل مختلف زندگي را با سالمت و سعادت همراه کرده، مسير زندگي را به دور از غبار غم و اندوه هموار  -

 مي سازد. 

سان و زمينه های کمال او در جلوه های مختلف، نگاهي همه آیين آسماني و کامل و جامع اسالم با توجه به نيازهای ان -

ادخال "جانبه به پدیده شادی و نشاط دارد. این دین و برای تجدید توان و کسب نشاط و طراوت روحي راهکاری به نام 

 است.  همنوعان را ارائه نموده است و آن را از خصلت های خداجویان در قالب عبادت دانسته "خرسند سازی"یا  "سرور

اسالم رهبانيت یا دوری از لذت های زندگي و شادی های شایسته فردی و اجتماعي را ممنوع ساخته، حضور در عرصه  -

 های مختلف و بهره گيری از نشاط، تنوع و شادی را سيره ای پسندیده بلکه عبادتي بزرگ معرفي نموده است. 

ست. صفتي پنهان و قلبي که به دليل دستيابي به خير و منفعت نام گرفته ا "سرور"شادی و شادماني در فرهنگ دیني  -

 (۲۲۳، ص ۷۴۳۷حاصل مي وشد و همراه با لذت دروني انسان است. )راغب اصفهاني، 

شادی یکي از نيازهای انسان و الزمه ی زندگي اوست. بنابراین وقتي نگاهي عميق به گسترده ی بي کران آفرینش بيندازیم  -

دماني برای آدمي فراهم شده يم که در سراسر خلقت جلوه هایي چشم انداز و روح پرور از شادی و شابه خوبي در مي یاب

بهار طرب انگيز، آبشارهای زیبا، گل های رنگارنگ، منظره ی طلوع خورشيد، پرندگان زیبا و نغمه خوان حتي ازدواج و است. 

 مه جلوه های شادی و سروراند. همه و ه زناشویي بين زن و مرد محبت و مهرباني بين انسان ها

 

 شادیفواید  -2-3-4

 به چند نمونه از آنها اشاره مي شود: اینجاشادی و شادماني فوائد بسياری دارد که در      

 نشاط روحي: -الف

شاه ثير النَّسرور و شادی موجب بهجت و انبساط روحي انسان مي شود، امامعلي)ع( مي فرماید: السُّرور یَبسُط النَّفسَ و یُ      

 شادماني موجب انبساط روح و مایه ی وجد و نشاط مي شود.( ۰۴۴، ص ۰، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمد،  محمدی ری شهری)

 سالمتي بدن: -ب
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شادی نه تنها نقش به سزایي در سالمت بدن و درمان بيماری های صعب العالج جسمي و روحي دارد بلکه بسياری از      

)بهبود مي بخشد( و قادر است از رشد و گسترش بيماری سرطان در  ات و نگراني های امروز رابيماری های ناشي از نامالیم

 کمون اوليه جلوگيری مي کند. 

 رشد علمي و تحصيلي: -ج

یکي از فواید و نشاط موفقيت و رشد علمي است. کساني که به دالیل گوناگون، نشاط و شادابي خود را از دست داده اند،      

طریقه  -۵۲۰ص ۷۴۳۲ایرج پور باقر، در تحصيل و تحقيق موفق باشند و حتي گاهي ترک تحصيل مي کنند. ) نمي توانند

 (۲۵-۲۰، ص ۷۴۳۴، ابوالفضل  دار

 رشد اقتصادی: -د

کارهای تفریحي، ارزش اقتصادی ندارد ولي برای فعاليت های اقتصادی و وظایف اجتماعي اثر بسيار مفيدی دارد شادی      

ردن ورها برای باال باقتصادی ، توسعه و عمران یک کشور نيز نقش آفرین است. به طوری که اکنون بعضي از کشدر مسائل 

 ۲۱، ص ۷۴۳۱محمود ، اکبری ، روحيه ی شادی و نشاط را در مدیران و کارگزاران خود تقویت مي کنند. )ميزان توليد

 آثار خنده -2-3-5

زندگي  دوباره ی روعمورد این که چگونه برای ش توضيح جالب توجهي در "ک بيماریکالبد شکافي ی "با عنوان  در کتابي     

با یک دوره بيماری فلج مبارزه کرد توضيح داده است. داروی اصلي او خنده با دوزهای باالست. کوزینز معتقد است که نگرش 

خنده این روند را معکوس کرده و به  جدی و موشکافانه ی او به زندگي به پيشرفت بيماری اش کمک مي کرد و او با کمک

بهبودی رسيده او آن قدر به تماشای فيلم های کمدی برادران مارکس و گوش دادن نوارهای کمرا کاندید ادامه داد. تا عالئم 

خنده بر هر درد بي "و در نهایت خود بيماری از بين رفت. تجربه ی او گواه صادق آن چيزی است که همه به آن معتقدیم: 

تمام اتفاقات جالب و شگفت انگيز دست به دست هم مي دهند تا همه چيز به نفع روح به هنگام خندیدن  ."مان دواستدر

مي بخشند و سيستم تنفسي شما  "پرواز طبيعي"و جسم باشد، آندرفين هایي که در مغز آزاد مي شود به شما احساس 

 (۲۱)کوزینز نورمن، ص گل برگشته اید. طوری فعال مي شود انگار تازه از دویدن در هوای آزاد جن

ری کنيد درد کمت خنده، درد را آرام مي کند شما فقط وقتي بخندید که آرامش داشته باشيد و هر چه بيشتر آرامش پيدا     

احساس مي کنيد، بنابراین کتاب ها و فيلم های کمدی و خنده دار، مسکن های خيلي خوبي هستند و در واقع شما نمي 

هم سرطان داشته باشيد و هم بخندید، باید یکي از این دو را انتخاب کنيد، در مورد بقيه بيماری ها هم همين طور  توانيد

است اما اغلب زماني بيمار مي شویم که به خودمان با زندگي خيلي سخت بگيریم. تنها کاری که برای حفظ سالمتي مان 

 باید بکنيم این است که بخندیم. 

شاید در شرایطي مثل موقعيت  گيرد.توانایي آدمي در پيروزی بر مشکالتي که سر راه او قرار ميدن یعني هنر شاد بو     

های باال، کسي تصميم بگيرد که تا دو سال هم جلوی خنده خودش را بگيرد و اصالً نخندد و یکي دیگر ممکن است بعد از 

و دوباره لبخند بزند، به این ترتيب اولي پنجاه برابر بيشتر از نفر  دو هفته تصميم بگيرد که آه و ناله و گریه را کنار بگذارد

دوم در بدبختي و اندوه مي ماند و این انتخاب خود اوست. بدبختي ها همه ما را آزار مي دهند اما آدم های شاد مسيرشان را 

ادی تلف نشود، آنها منتظر شبه انتخاب خود طوری تعيين مي کنند که وقتشان برای دیدن روی خوب سکه ی زندگي خيلي 

 نمي مانند بلکه به استقبال آن مي روند. 
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مه چيز مي خندند آنها خيلي راحت و بدون خجالت به ه .مي دهندیاد  آدميبچه ها در مورد خندیدن خيلي چيزها به      

نها را سالم و شاداب نگه ! به نظر مي رسد که آنها به طور مشهودی مي دانند که یک دل سير خندیدن آحتي به ترک دیوار

مي دارد. واقعاً شرم آور است که به محض رسيدن به بزرگسالي این حالت جای خود را به طرز تفکری مي دهد که مي گوید: 

زندگي خيلي جدی است. اصالً شوخي بردار نيست. بعد هم آدم بزرگ ها تمام وقت شان را صرف این موضوع مي کنند که 

نری کالس "ه چه وقت هایي زیر خنده نزنند و چه زمان هایي اصالً جلوی خنده شان را بگيرند: به بچه ها یاد بدهند ک

و این کار را آن قدر ادامه مي دهند تا این خنده های شاد و  "بخندی ها، زشته! سر ميز شام قهقهه نزني، خيلي کار بدیه!

 (۴۹-۴۱ص  ، ۷۴۳۹کنند. )آندرو ميتيوس، سرشار از بين برود و بچه ها هم مثل خود آنها خندیدن را فراموش 

 

 و شادمانی فواید خندهتبیین و توضیح  -2-3-6

مردم باید یاد بگيرند که بخندند، زیرا این خندیدن از بسياری چيزهای دیگر که به گوش جهانيان خوشنواتر و مهم تر      

نيد زیرا سفارش الزم و مفيدی است اگر نگاهي جلوه مي کند، بهتر است. سفارش این نویسنده ی بزرگ را چندین بار بخوا

به قيافه ی اطرافيان خود در خانه و خيابان و مدرسه و اداره و غيره بيندازید، متوجه خواهيد شد که بسياری از آنها اخم 

ه ، به خندهایشان در هم است به طوری که گویي از کار و از فکر کردن وحشت دارند. این عده برای مبارزه با اخم و ترشرویي

نياز وافر دارند تا خطوط چهره شان از هم باز شود و موانعي که به سبب غمين و افسرده بودن، در روحشان وجود دارد از 

 (۹۳ص  ،۷۳۳۴ )رابرت لوئي استيونسن، ميانه برداشته شود.

 بر اساس آنچه بيان شد اکنون به تبيين فواید خنده پرداخته مي شود:     

. انسان وقتي که مي خندد تمام عضالت و اعصاب بدنش در یک در تحوالت مثبت جسمي آدمي دارد نقش مهمي خنده -۷

حالت استراحت و انبساط به سر مي برند و به اصطالح آرام آرام مي شوند. عضالت صورت باز مي شوند و از آن حالت انقباض 

در صورتي که و  الح به ورزش مطبوعي مي افتندو فشار خارج مي گردند، عضالت شانه ها به شدت تکان خورده و به اصط

به طور منظم جلو و عقب مي رود و بسياری از عضالت در نتيجه ی خنده مجال انبساط و  تمام بدن خنده قهقهه آميز باشد

وا ه آرامش و احياناً ورزش و تمرین پيدا مي کنند. خنده سبب مي شود که ریه ها باز شوند و نفسها عميق گردند و در نتيجه

و اکسيژن بيشتری وارد بدن گردد. خنده در حقيقت به آدمي نيروی جواني کامل مي بخشد و بسياری از پزشکان را عقيده 

 بر این است که خنده عمر را طوالني مي کند و کساني که بيشتر مي خندند عمری طوالني تر دارند. 

طي مقاله ای که در مجله ی طبي معروف چاقوی  این دیگر حقيقت محض است که چند سال پيش یک جراح معروف     

دو لبه نوشت صریحاً خاطر نشان ساخت که شادی نه تنها جلوی بسياری از بيماری ناشي از نامالیمات را که در قرن حاضر 

 ندهوانخزیاد است مي گيرد، بلکه شادی حتي قادر است جلو رشد و نمای بيماری سرطان را که در کمون است نيز بگيرد. نظر 

درباره ی آنچه رفت هر چه باشد، این نکته محقق است که ميان روان شاد و خندان و یک تن سالم رابطه ای وجود دارد. 

ترس و اضطراب، شک و تردید، غم و غصه و یا احساس گناه و ندامت، همه و همه، چنانکه از تحقيقات مربوط به تأثير روان 

 تأثير نامساعدی دارند. در بيماراني های رواني پيداست، در جسم 

در واقع مثل این است که گامي بزرگ در راه سالمت و خوشبختي بر  آدمي خنده کردن را یاد مي گيردبنابراین وقتي      

 .  دمي دار
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ه تچنانکه گف را باال مي برد. اگر این نکتهخنده قدرت ذهن و روحيه  ؛تاثير خنده در افزایش توانایي ذهني و روحي آدمي -۲

قيقت باشد. خنده در ح تاثيرگذارکه خنده در جسم تأثير مفيدی دارد، آشکار است که در روح نيز مي تواند  پذیرفته شود دش

برای درهم شکستن موانع و مشکالت  قوای آدميمحرکي است که غم و افسردگي را از ميان مي برد و به طور موثری به 

 رفتاری های مختلف آماده تر مي سازد. را برای روبرو شدن با گ او زندگي مي افزاید و

کار مشکل را یکدفعه و در "عبارت دیگری هست که مي تواند در موقع حساس و مشکل به کار آید. آن عبارت این است:      

با کسي که این عقيده را نداشته باشد که به محض لبخند زدن،  "آن واحد و فوری انجام دهيم، کار غيرممکن را اندکي دیرتر.

خوش بين بودن در ود. شود هم عقيده بترس آدمي از کاری که قبالً از آن وحشت داشته است مي ریزد، به هيچ وجه نمي 

این فلسفه  .شودمورد مشکالت و لبخند زدن به آن، موجب مي شود که با نيروی بيشتری برای حل آن مشکالت اقدام 

 ست. خندیدن مخصوصاً برای کساني که سختگيرند بسيار مفيد ا

و کسي که بتواند به خودش بخندد، همواره موفق است.  گذردسخت مي  زندگي همواره به مردماني که مغرور هستند      

زیرا کسي که نتواند به خودش بخندد در چنگال کبر و غرور اسير است، حال آنکه کسي که مي تواند به خودش بخندد 

به های روابط انساني و حتي در ساختمان شخصيت خودمان این موضوع در تمام جن اقل از صفت فروتني برخوردار است.حد

ي مخيلي مغرور و زودرنج انسان تکبر و غرور مشکل پيچيده ای است. کبر و غرور موجب ناخرسندی مي شود، زیرا وقتي که 

تقدیر  . به هرمي کندد توجه و بيش از اندازه به گفته ها و فکرهای دیگران درباره خو گشته، بسيار زود از همه چيز متأثر شود

شخص متکبر به دشواری قادر است با مردم روابط مطبوع برقرار سازد. مردم از اشخاص مغرور و متوجه به خود گریزان مي 

شوند، به همين دليل است که اگر کسي بتواند معایب خویشتن را به خوبي ببيند و به جنبه های غيرعادی رفتار خود توجه 

 ند با فروتني به این چيزها بخندد اینها در ضبط نفس وی نقش مهمي خواهد داشت. کند و بعد بتوا

نکته ی دیگری که البته به همين موضوع مربوط مي شود این است که شخص تاب و تحمل خنده ی دیگران را داشته      

 باشد و حتي بتواند در خنده و شوخي دیگران نسبت به خودش شرکت کند. 

که اینها از همان گروه متکبرانند. خودشان  باید گفتناچار به خاصي که از عهده ی چنين کاری بر نمي آیند. بسيارند اش     

را خيلي مهمتر از آن مي دانند که احياناً کسي بتواند به آنها بخندد و اگر کسي به آنها بخندد و عکس العملشان یا این خواهد 

ند و یا اینکه خيلي مودبانه در الک خود فرو روند. در هر دو مورد هم به خوشبختي بود که اوقاتشان تلخ شود و دری به در بکوب

 و شادی خود لطمه مي زنند و هم به شادی وانبساط خاطر دیگران. 

،  دبخند چگونه به خود آدمي بياموزداین است که  آموختبنابراین قسمت مهمي از درس که باید در مورد خندان بودن      

 و چه به وسيله دیگران.  شخودچه به وسيله 

حقيقت این است که آدم های بدبين و عبوس مشکالت را  خندان بودن برخورد آدمي با مشکالت را تسهيل مي کند. -۴

مشکالت ممکن است برای تمام افراد به یک گونه باشد علت اینکه آنها را به دو گونه  خيلي بزرگتر از آنچه هست مي بينند.

 ابل تحمل تلقي مي کنند این است که آنها دو نوع طرز تلقي و روحيه ی متفاوت دارند. بسيار سخت و یا ق

برای مثال نمونه ای که ممکن است برای هر کس پيش آید مثالً ماندن در صف طویل اتوبوس را در نظر بگيرید ممکن       

 چنين مي نویسد: هر جا که من طنز نویسن، است که ما بسيار ناراحت و عصباني شویم و احياناً اعتراض کنيم ولي تامپسو

مي ایستم فوراً همه خدمات دولتي از جمله اتوبوس راني قطع مي شود! مثالً هر وقت که در ایستگاه اتوبوس منتظر مي مانم 

هر چند که در طرف مقابل اتوبوس ها پشت سر هم مي آیند و مي روند ليکن اتوبوس سمت من نمي آید. بنابراین مي توام 
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با ایستادن خود در ایستگاه اتوبوس کار شرکت اتوبوسراني را به هم بزنم، زیرا دیگر از بخت بد من اتوبوس از آن حوالي نخواهد 

 گذشت و شرکت مسافران خود را از دست خواهد داد!

ه و شوخي مسخر منتظر اتوبوس نمي ماند ولي ببينيد چگونه عکس العمل توأم با دیگرانتردیدی نيست که او بيش از       

از خود نشان داده است! شوخي این فکاهي نویس انگليسي ممکن است امر خيلي پيش پا افتاده ای باشد، ولي از همين 

 دیگرانشوخي ممکن است خيلي ها را سخت خشمگين سازد، یک موضوع شادی پدید مي آورد که برعکس موجب خنده ی 

گي بخندد، احتماالً از گزند بسياری از حوادث و نامالیمات در امان مي ماند مي گردد. کسي که این قدرت را دارد که به زند

 و احياناً بر شادی های روزمره اش اضافه مي گردد. 

. یکي از کندبا دیگران معاشرت  آدمي موجب مي شود که به روابط آدمي با دیگران سهولت مي بخشد و خندان بودن -۰

رابر جمعيت دستي چيره دارد، در جایي گفته است: اگر مي خواهيد سخنتان در نویسندگان که در آداب سخن گفتن در ب

دلها بنشيند سخنراني را با یک شوخي شروع کنيد، زیرا این شوخي سبب مي شود که بدون معطلي رابطه ای بين شما و 

ریاندن خنداندن افراد آسانتر از گشنودگانتان برقرار شود. اگر بتوانيد آنها را بگریانيد نيز به همين نتيجه مي رسيد. ليکن 

 آنهاست. 

به یقين مي شود گفت که خنده در حکم یک ماده ی سيماني بسيار ظریف انساني است زیرا هستند عده ای که حضور       

ساده ی آنها در یک جمع، خيلي زود موجب مي شود که همه ی افراد آن جمع به هم بپيوندند و به اصطالح زیر لوای خنده 

وخي به هم جوش بخورند. حال آن که همان طوری که شاعر ایراني گفته است یک فرد افسرده و غمگين، انجمني را و ش

افسرده مي سازد. بنابراین خندان بودن نه تنها موجب مي شود که روابطتان با اطرافيان بيشتر بشود، بلکه اگر به خوبي از این 

خنده زماني مفيد خواهد ضاع و احوال ناخوشایند را گرفت. ر بسياری از اوحالت استفاده بشود چه آسان مي توان جلو ظهو

 بود که شخص به اتفاق دیگران بخندد نه این که به آنها بخندد و آنها را به اصطالح معروف دست بيندازد. 

کيل را تش ت آدميمعنای عميق خود قسمتي از شخصيراز واقعي این است که باید آدم هایي بشویم که خنده و شادی به      

 . دبدهد و هدف این باشد که با دیگران مهربان، شاد، خوش بين و شاکر باش

ت خنده یا لبخندی اس ،آن چه گفته شد بدین معني نيست که شخص به خنده یا خوش بيني تظاهر کند، بلکه منظور     

 که به قول معروف از دل برخيزد و صادقانه باشد. 

دان این است که صفت خن باید گفتباالخره پنجمين نکته ای که  ؛دن شادمان بودن در خویشتنفربه ساختن و پروراني -۵

که با این عقيده مخالفند و مي گویند که انسان عبوس یا خندان متولد مي  گروهيبودن را مي توان در خود پرورش داد. 

 دید که چگونه مي توانعبوس مي سازد، باید  که این محيط است که انسان را خندان یا اعتقاد بر این باشدشود. پس اگر 

 . اداین صفت خندان بودن را در خود پرورش د

مهربان بودن از پایه های اساسي خندان بودن است. نباید فراموش کرد که جز در جریان های بسيار غم  به این ترتيب     

 انگيز، نيش و نوش همواره با هم هستند. 

ت و احترام به دیگران از عناصر سازنده ی هنر خندیدن به زندگي است. حقيقت این است که بنابراین مهرباني، گذش      

شوخي گاه ممکن است خيلي ساده باشد به همين دليل است که مي گویيم مهرباني از عناصر بسيار اساسي یک خنده و 

 اقدام کنيد: بياید برای زنده ساختن حس شادماني به کسب یک تجربهخوشي سازنده و انساني است. 
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، بنگرید. همه ی این کارها را بکنيد مرگبه این بچه ها که با هم بازی مي کنند توجه کنيد. به حيوانات نگاه کنيد. به       

يد سعي کنعني چه و چگونه مي شود شاد بود. منتها به سادگي و با انسان دوستي، آن وقت متوجه خواهيد شد که شادی ی

یکي از  در گذشته را آماده کنيد که در آن با دیگران سهيم شوید. را کشف کنيد و خودتان جنبه های خوشمزه ی امور

به تا جن ندو آنوقت مي کوشيد ندبود که در خيابان ها به طرز راه رفتن مردم خيره مي شد این ی کودکان تفریحات روزانه

برای شادمان ساختن خود تجربه ی  !ندشاد ساز و دقایقي خود را با آن سرگرم و ندرفتن آنها را پيدا کن ههای مضحک را

 دیگری نيز مي توان کسب کرد:

شوخي های چاپ شده در کتب و روزنامه ها را جمع کنيد تا به صورت یک کتاب کوچک فکاهي در بياید. هر وقت که      

ا چاپ مي شود، به دقت توجه کارتوني در سينما نمایش مي دهند آن را تماشا کنيد و یا به صفحات فکاهي که در روزنامه ه

 مایيد که جنبه ی خوش بينانهنمایيد. آنوقت این قطعات فکاهي را از روزنامه ها ببرید و بيشتر به آن قسمت هایي توجه ن

با دوستان خود با شادی معاشرت کنيد و اگر گله ای از آنها دارید، این طور پيش خود استدالل نمایيد که قبل یا این که دارد 

 ن که بگذارید آنها موجبات افسردگي خاطر شما را فراهم آورند، مشکل را حل کنيد. از ای

چندی پيش شنيدم که آقای قرائتي در برنامه های خود در سيمای جمهوری اسالمي توفيق های زیادی به دست آورده      

ر برنامه های خود مي آفریند. )ایرج است. فکر مي کنم یکي از علت های این توفيق همانا خنده و شادی هایي است که وی د

ها راهکارهای ساده و در عين حال پراهميتي هستند که در راه آفرینش و پرورانيدن این (۵۲۴-۵۲۹، ص ۷۴۳۲، باقر  پور

 شادی در آدمي اثر بسزایي دارد.

 

 : شادی در قرآن و روایاتسوم فصل

 رآناول: شادی در آیات ق خشب

 

 لغات و معانی آن -3-1-1

 الفاظي که در قرآن در باب شادی بحث کرده اند عبارتند از:     

 سرور

خدا هم از شر فتنه آن روز آنان را محفوظ داشت و  (۷۷، آیه ۱۴فَوَقاهُمُ اهللُ ذلِکَ اليُومَ و لَقَهُم نَصَرَهُ وَ سُروراً)سوره دهر،      

 طا نمود. به آنها روی خندان دل شادمان ع

شادی دروني است اشاره دارد. بسياری سرور را به معنای شادی و فرح مي دانند و معتقدند شادی پنهاني  این آیه به سرور     

 که به سبب لذتي از اطمينان نفس به دست مي آید و در آن ترس نيست و ناشي از قوه تفکر انسان است سرور گویند. 

 

 بهجت

 ما به وسيله باران باغهای خرم )باغهای سرورافزا( رویانيدیم. (۴۴، آیه ۲۱)سوره نمل،  ائقَ بَهجَةٍفَانبَتنا بِهِ حَد     

مراد از بهجت شادی آشکار است. زیرا دیدن باغي چنين خرم شادی آفرین است. نضره مترادف با بهجت و به معنای      

 اوت و شادابي در چهره ظاهر مي شود. شادی در چهره مي باشد. ولي بهجت اثر سرور است که به صورت طر
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 فرح

 قُوَّةِ إذ قالَ لَهُ قَومُهُ الاِنَّ قارونَ کانَ مِن قَومِ مُوسي فَبَغَي عَلَيهِم و آتَيناهُ مِنَ الکَنوزِ ما اِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنوءُ بِالعُصيَةِ اُولي ال     

به درستي که قارون که از قوم موسي بود پس بر آنان طغيان کرده  (۱۴آیه ، ۲۳تَفرَح إنَّ اهللَ ال یُحِبُّ الفَرِحينَ)سوره قصص، 

ما به وی گنجينه ها آن قدر داده بودیم که تنها کليد آنها مرداني نيرومند را خسته مي کرد. مردمش به او مي گفتند این 

گاهي شادماني ناپسند بوده و  جه مي شود کهاز این آیه چنين نتيقدر شادی مکن که خدا خوشحاالن را دوست نمي دارد. 

 باید از آن اجتناب کرد.

فرح را شادی حاصل از گسترش صدر یا فراخ شدن سينه بر اثر یک لذت زودگذر ناميده اند که سرمنشأ آن قوه شهواني      

 انسان است لذا فرح آن شادی است که طغيان و سرمستي را به دنبال دارد. 

دارد اما این شادی هميشه مختص بر طغيان گران نيست و گاهي نيز شامل حال مومنان لذا این حقيقت را خداوند دوست ن

 مي گردد. 

ه آل حزنونَ)سورفَرِحينَ بِما آتاهُم اهللُ مِن فَضلِهِ و یَستَبشِرونَ بِالَّذینَ لَم یَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم اال خَوفٌ عَليهِم و ال هم یَ    

دا( به فضل و رحمتي که از خداوند نصيبشان گردیده شادمانند و به آن مومنان که هنوز به )شه آنان (۷۱۴، آیه ۴عمران، 

آنها نپيوسته اند و بعداً در پي آنها به راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند که از مردن هيچ نهراسيد و از قوت متاع دنيا هيچ 

 غم نخورید. 

 

 بشارت

گفتند مترس که ما آمدیم تو را به فرزندی دانا از جانب  (۷۴۷، آیه ۴۱بِغُلمٍ عَليم)سوره صافات،  قالوا ال تُوجُلِّ اِنَّا نُبَشِرُکَ     

 مال و فرزند صالح عامل شادی است. خدا بشارت دهيم. 

ن است به و باز مژده فرزندش اسحاق را که از شایستگا (۷۷۲، آیه ۴۱وَ بَشَّرناهُ بِاِسحاقٍ نَبياً مِن الصالحين)سوره صافات،      

 او داده ایم. 

 

 جایگاه شادی -3-1-2

دارد و به گونه های مختلف مورد تأیيد و توجه قرار گرفته است اما نه شادی بيهوده و  ایبرجستهشادی در قرآن جایگاه      

ومنين را دعوت م ،آیات . دسته اولعبث بلکه شادی توأم با اهداف الهي و انساني و لذا آیات قرآن درباره شادی دو دسته اند

 بر شادی نموده مانند آیه :

 (۵۳، آیه ۷۴قُل بِفَضلِ اهللِ و بِرحمتِهِ فَبِذلکَ فَليَفرحوا هُوَ خيرٌ مِمَّا یَجمَعونَ)سوره یونس، 

ای رسول خدا به خلق بگو که شما باید منحصراً به فضل و رحمت خدا شادمان شوید)و به نزول قرآن مسرور باشيد( که آن 

يدتر از ثروتي است که برای خود اندوخته مي کنيد. بنابراین مردم به فضل پروردگار و به رحمت بي پایان او به این بهتر و مف

کتاب بزرگ الهي که جامع همه نعمت ها است باید خشنود شوند نه به جمع ثروت ها و بزرگي مقام ها و فزوني قوم و قبيله. 

ي بر نصرت و پيروزی روميان اهل کتاب بر مشرکان عبوس محقق مي شود هم چنين قرآن کریم زماني که وعده الهي مبن

 مي فرماید:

 (۰، آیه ۴۴وَ یَومئذٍ یَفرَحُ المُومِنونَ بِنَصرِاهلل)سوره روم، 
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 مومنان شاد مي شوند به یاری خداوند.  و در آن روزکه روميان فاتح شوند

 پيروزی موحدین بر مشرکين است.  بنابراین شادی ها بر اساس ارزش ها و اهداف مقدس قرآن و

 از آیات قرآن شادی را حذف نموده شادی های بيهوده ای که بر اساس ضد ارزش ها است.  دسته دوم     

 در این جا به دو نمونه از آنها اشاره مي شود. 

 قومش مي فرماید:قرآن کریم در داستان قارون که فردی خودخواه و مغرور بود و شادی های مستانه داشت از زبان  -۷

 (۱۴، آیه ۲۳إذ قالَ لَهُ ال تَفرَح إنَّ اهللَ ال یُحِبُّ الفَرِحينَ)سوره قصص، 

به خاطر بياور هنگامي که قوم قارون به او گفتند این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست 

 نمي دارد. 

ون است و اندرز دادن به او به اینکه سرمستى نکند و با انفاق اموال براى آخرت آیه ی فوق در باب گفتگوى مؤمنين با قار     

 توشه بياندوزد.

 قرآن کریم ضمن بيان عذاب های دوزخيان مي فرماید: -۲

 (۱۵، آیه ۰۴ذَلِکُم بِما کُنتُم تَفرَحونَ فِي االرضِ بِغَيرِ الحَقِّ وَ بِما کُنتُم تَمرَحونَ)سوره مومن، 

 آن است که به ناحق در زمين شادی مي کردید و از روی غرور و مستي به خوشحالي مي پرداختيد. این به خاطر 

مذموم و ناپسند است چون ریشه ای ناحق دارد و با ناآگاهي همراه در آخر آیه مي فرماید: بِما کُنتُم تَفرَحونَ که به معنای      

 است.

 راه بودن شادی با گناه غفلت و فساد است. بنابراین آن جا که از شادی مذمت شده به جهت هم

 و اما اینکه در قرآن به موارد گوناگون شادی بپردازیم باید ابتدا به دو تقسيم بندی کلي توجه کنيم:

 

 موارد گوناگون شادی در قرآن -3-1-3

 شادی مومنان  -3-1-3-1

 شادی به خاطر رحمت و فضل خدا و وصول به خواسته ها و نيازها     

 (۵۳، آیه ۷۴)سوره یونس،  بِفَضلِ اهللِ وَ بِرَحمَتِهِ فَبِذلِکَ فَليَفرَحوا هُوَ خَيرٌ مِمَّا یَجمَعونَ قُل

، هدایت و رحمت به فضل و رحمت خداست پس باید مومنان به آن شاد شوند که آن از هر ثروتي که جمع  هظاین موع بگو

 مي کنند بهتر است. 

بودن قرآن که در آیه آمده ظاهر آیه آن است که مراد از فضل و رحمت همان تمسک به  با توجه به شفا، موعظه و رحمت"

قرآن باشد. به فرموده علي)ع( روز قيامت ندا مي دهند که هر کشاورزی گرفتار آفتي مي شود جز آنان که در مزرعه قرآن 

ن سرمنشاء همه ی نيکي هاست و کسي که در ، زیرا که قرآکشتند پس در زمين قرآن کشت کنيد. فَکونوا مِن حَرثهِ القُرآن

سایه ی قرآن آسوده باشد سعادتمند است و سرگردان نمي شود و همين امر باعث مي شود روزی که همه ناالنند این کار 

 موجب سرور و شادی شود.

زیرا که  .بَ اهللُ الفاقَهَ بَينَ عَينيهِ إلي یَومِ القيامَهَپيامبر)ص( فرمود: مَن هذاهَ اهللُ لِالِسالمِ و عَلَّمَّه القرآن ثُمَ شَکي الفاقَهُ کَتَ     

قرآن سرمنشا همه ی نيکي هاست و کسي که در سایه ی قرآن باشد سعادتمند است و سرگردان نمي شود و همين امر باعث 

 سرور و شادی خواهد داشت. به مي شود روزی که همه ناالنند او به واسطه ی این عملش
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که خداوند به نعمت اسالم و فهم قرآن مفتخر ساخت ولي او احساس بدبختي کند واقعاً بدبخت است و تا  هر کسي را     

  .. سپس این آیه را تالوت نمودروز قيامت مهر بدبختي بر پيشاني او زده مي شود

مت به نعمت های در روایات فضل و رحمت به نبوت و امامت تفسير شده است. چنان که فضل به نعمت های عام الهي و رح

 خاص خداوند تفسير شده است. 

پيامبر اکرم)ص( فرمود: اهل ایمان بدانند که نعمت دین از همه اموال کافران بهتر است و باید به آن شاد باشند. این      

 پيام هایي دارد: حدیث

 است. که از همه قوانين بشری برتر  ظه، هدایت و رحمت استقانوني همچون قرآن که شفا، موع -۷

 والیت شاد باشند و نباید فریفته مال و مقام شد.به نعمت  -۲

 نعمت ها را از فضل الهي بدانيم نه از خود تا شادی ها رنگ الهي بيابد و سبب فخر فروشي و تکبر نگردد. -۴

 تنها نعمتي که برخورداری از آن باید سبب شادماني باشد قرآن است.  -۰

 نه و فساد شده و زودگذر است ولي نعمت های معنوی پایدار و سبب رشد است. نعمت های مادی گاهي سبب فت -۵

 نعمت های معنوی برتر از تمام نعمت های مادی است.  -۴

يا را که خيلي کم و لذا انسان با ایمان باید آن چه عامل خوشحالي او مي شود، فضل و رحمت الهي بداند نه متاع دن     

  (۲۴۴ص  ۵، ج ۷۴۳۴)قرائتي محسن،  "زودگذر است

 

 آرامش و اطمینان -3-1-3-2

 انسان های کافر که همهبر اساس یک نظرگاه کلي مي توان به یک تفاوت بنيادین در مورد کافران و مومنان اشاره کرد:      

 پایان دیدشان دنيا است، رنجورند چون هر لحظه منتظر نبود این دنيایند. 

بختي حقيقي مي کند انس او با نعمات زودگذر نيست و با آنها خوش نيست دلش با ولي انسان باایمان احساس خوش     

  چيزی گرم است که ثابت دارد او به سرچشمه آرامش وصل است. 

 (۲۳، آیه ۷۴الَّذینَ آمَنوا وَ تَطمَئنُّ قُلوبُهُم بِذِکرِاهللِ أال بِذکرِ اهللِ تَطمئنُّ القُلوبُ)سوره رعد، 

ند و دلهایشان به یاد خدا آرام مي گيرد آگاه باشيد دل ما تنها با یاد خدا آرام مي گيرد. در تزاحم زندگي کساني که ایمان آورد

آرامش مي  و انبوهي کارها و تنگناهای موجود و در اضطرابي که بسياری از مردم را نابود مي کند، دل آدمي با یاد خدا

 (۲۱۳ص  ۵، ج ۷۴۱۱)مدرسي محمد تقي، "گيرد.

 (۳۲، آیه ۴آمنوا و ثُمَّ یَلسِبوا ایمانَهُمُ بِمالَم اولئکَ لَهُم األمن و هُم مُهتَدون)سوره انعام، الَّذینَ 

 کساني که ایمان آوردند و ایمان خود را به ستم نيالوده اند آن امنيت به خصوص آنها است. 

 ناشدني است. خود وجود حس امنيت و آرامش در جان و روح انسان شادی ای ایجاد مي کند که وصف 

 

 ایمان و عمل صالح بر اساسعدم نگرانی نسبت به آینده:  -3-1-3-3

 (۰۳، آیه ۴فَمَن آمَنَ وَ أصلَحَ فَال خَوفٌ عَلَيهِم و ال هُم یَحزَنونَ)سوره انعام،      

داوند شوند. وقتي خبه آنان است و نه اندوهگين مي و ترسي ي و مفاسد خود را اصالح کنند نه بيمکساني که ایمان بياورند 

وعده مي دهد که این چنين افرادی ناراحت و نگران نباشد خود این دوری از حس نگراني و ناراحتي زمينه وجود انساني را 
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فراهم مي کند تا شادی در این سرزمين حکم فرما شود. شادی ای که نتيجه وعده خدا و عمل خود فرد است. پس بندگي 

 ا و خطرها در قيامت است. خدا رمز بيمه شدن از هراس ه

 

 روابط سالم اجتماعی -3-1-3-4

، ۵۹)سوره حشر، وَالَّذینَ تَبَوَّءُوا الدّارَ وَاالیمانَ مِن قَبلِهِم یُحبُّونَ مَن هاجَرَ إلَيهِم و ال یَجِدونَ في صدورهم حاجةً مِمّا اُوتوا     

 (۹آیه 

د و ایمان آورده اند آنهایي را به سویشان مهاجرت کردند دوست و کساني که پيش از آمدن مهاجران در دیار خود بوده ان

 دارند و از آنچه به مهاجران مي دهند در دل خود احساس حسد نمي کنند. 

انصار هر مؤمني را که به سویشان هجرت مي کند، دوست مي دارند، و وقتي به آنها چيزی مي دهند در دل خود نيازی      

هاجرین را بر خود مقدم مي دارند، هر چند که خود نيز محتاج باشند و این ایثار و از خودگذشتگي به آن احساس نمي کنند و م

 احساس خوشایندی را در آن ها به وجود مي آورد که مایه ی شادی و نشاط روحي آن ها مي شود.

از اول شب تا صبح فقط یک دعا  در توضيح آیه ی باال به این حدیث از امام جواد عليه السالم اشاره مي شود که ایشان     

لسالم عليه افقلتُ جعلتُ فداک ما سمعت تدعو بغير هذا، فقال» خدایا مرا از بخل حفظ کن. « الَّلهم قنى شُحّ نفسى»کرد: مى

 تر از بخل است.گفتم: جانم فدایت، من جز یک دعا از شما نشنيدامام فرمود: چه چيزى خطرناک« فاىّ شئ اشدّ من الشحّ

 (۰۴، آیه ۱عنا ما في صُدورِهِم مِن غِلٌّ تَجری مِن تَحتِهِمُ االَنهارَ)سوره اعراف، ونَزَ

 و هرگونه کينه ای از دل آنها برداشته شده. 

 (۰۱، آیه ۷۵و نَزَعنا ما في صُدورِهم مِن غِلٍّ إخواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلينَ)سوره حجر، 

 هم برادرند.  هر کينه ای را از دلشان برداشتيم و همه با

واضح است دلي که سرشار از محبت و عشق الهي باشد دیگر جایي برای کينه ورزی باقي نمي ماند و این محبت برای      

 انسان آرامش و شادی به دنبال دارد زیرا در این دل هيچ گونه حسادت و کينه ای یافت نمي شود.

 (۲۵، آیه ۵۴ا قيالً سَالماً سَالماً)سوره واقعه، ال یَسمَعونَ فِيها لَغواً و ال تَأثيماً إلَّ      

در حقيقت هر چه هست در آنجا لطف و صفا و زیبائى و متانت و ادب و پاکى در آن جا نه سخن لغو مي شنوند و نه گناه. 

ن دنيا یاست و چه عالى است محيطى که سخنان آلوده در آن نباشد، و اگر درست فکر کنيم بيشترین ناراحتى ما در زندگى ا

و اگر در جامعه ای این آیه نصب العين  نيز از همين سخنان لغو و بيهوده و گناه آلود و زخم زبانها و جراحات اللسان است

 موجب آرامش خاطر و انبساط روح خواهد شد.قرار گيرد 

)مکارم  "اکم است.ش افزون بر فرد حدر چنين فضایي تماماً احساس لذت و شادی و فرح به انسان دست مي دهد و آرام"

 (۱۹، ص ۲۷ج  ،۷۴۱۴ ،شيرازی ناصر

 

 دیدن نعمات الهی -3-1-3-5

 (۲۴و  ۲۲، آیه ۱۵وُجوهٌ یَومئذٍ ناضِرَةٌ إلي رَبِّها ناظِرةٌ)سوره قيامت،      

 در آن روز چهره هایي هست زیبا و درخشان. چهره هایي از شادی تر و تازه است که سوی پروردگارشان نظر مي کنيد. 
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کلمه ناضره فراگير همه معاني زیبایي در نيکي و جمال و شادماني است که حکایت از نفسي مطمئن و خرسند مي کند "     

که به رحمت خدا آکنده است از سرور و آرزومندی ... چهره های مومنان در روز قيامت از فرح و شادی مالقات با پروردگار 

یشان مي دهد تر و تازه و خرم است و حد اعالی این خوشبختي نظر کردن خویش و خرسندی او و پاداش نيکي که به ا

ایشان است به پروردگارشان بدان گونه او را از نام های نيکوی او مي شناسند و از نشانه های بزرگي و جالل او مشاهده مي 

 (۷۴۰ص  ،۷۱، ج ۷۴۱۱مدرسي  محمد تقي، )"کنند با انتظاری که از بخشش ها و نعمت های او دارند.

 (۷۷، آیه ۱۴فَوَقاهُمُ اهللُ شَرَّ ذَلِکَ اليَومِ وَ لَقَّاهُم نَضرَةً وَ سروراً)سوره انسان، 

 خدا ایشان را از شر آن روز نگاه داشت و آنان را طراوت و شادماني بخشيد. 

از عذاب آن روز و دست یافتن  تازگي بر چهره ها و شادی در دلهای ایشان و عبارت فوقاهم داللت بر آن دارد که رهایي      

مدرسي محمد ) "به بهشت و رضوان خدا نتيجه ای از دو امر است یکي ترس از آخرت و دیگری عمل را خالصانه انجام دادن.

 (۷۹۴، ص ۷۱، ج ۷۴۱۱تقي، 

آری رنگ نضرة به معني طراوت و خرمي و شادابي خاصي است که بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست مي دهد       

رخسار آنها در آن روز آرامش و نشاط دروني آنان خبر مي دهد. بنابراین اگر در دنيا به خاطر احساس مسئوليت از آن روز 

، ص ۲۵، ج  ۷۴۱۴ز غرق شادماني و سرور مي کند.)مکارم شيرازی ناصر، بيمناک بودند خداوند در عوض آنها را در آن رو

۴۵۱) 

 

 نتیجه در قیامتدیدن پایان عمل و  -3-1-3-6

 در یک تقسيم بندی کلي در باب شادی کردن انسان ها به دو گروه تقسيم مي شوند همانگونه که مي فرماید:     

 الف( نخست گروهي که آیه ی زیر که اوصاف آن ها را بيان مي کند:

 (۹و  ۳و  ۱، آیه ۳۰فَأمّا مَن اُوتِيَ کِتابَهُ بِيَمينِه)سوره انشقاق، 

به زودی حساب آساني برای او مي ، فَسوفَ یُحاسَبُ حِساباً یَسيراً، ي که نامه اعمالش به دست راستش داده شدهاما کس     

اینها کساني هستند که . به واقع اصوال مسرور و خوشحال به اهل و خانواده اش باز مي گردد، وَ یَنقَلِبُ إلَي أهلِهِ مَسروراً، شود

ای او تعيين کرده حرکت مي کنند و های این انسان و سرمایه ها و نيرواری که خداوند بردر مدار اصلي آفرینش در همان مد

تالش و کوشش آنها همواره برای خدا و سعي و حرکتشان به سوی خدا است. در آن جا نامه اعمالشان را به دست راستشان 

رافرازی و سربلندی در برابر اهل محشر. مي دهند که این نشانه پاکي عمل و صحت ایمان و نجات در قيامت است و مایه س

یعني در روز جزا انسانها دو گروهند: اصحاب یمين و اصحاب شمال ، اما اصحاب یمين یعني کسانيکه نامه اعمالشان را به 

دست راستشان مي دهند و در مرحله عقيده وعمل افرادی صالح بوده اند، بزودی در حسابرسي آنها سهل انگاری مي شود و 

نها به سختي برخورد نمي شود، در نتيجه آنها با خوشحالي و شادماني بسوی همنشينان بهشتي خود، حور و غلمان، باز با آ

 هستند.و مسرور مي گردند و آسوده خاطر 

هنگامي که در پای ميزان عدل قرار مي گيرند ميزاني که کمترین وزنها را مي سنجد خداوند حساب را بر آنها آسان مي       

رد. از لغزش هایشان مي گذرد و به خاطر ایمان و اعمال صالح، سيئات آنها را تبدیل به حسنات مي کند. در اینکه منظور گي

از حساب یسير چيست؟ بعضي گفته اند: منظور حساب سهل و آسان است که سخت گيری و دقت در آن نباشد، از سيئات 

 بگذرد و حسنات را پاداش دهد. 
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پيامبر اکرم)ص( مي خوانيم: ثَالثٌ مَن کُن فيهِ حاسَبَهُ اهللُ حِساباً یسيراً وَ اَدخَلَهُ بِرَحمتِهِ. قالُوا: وَ ما هِيَ یا در حدیثي از       

، ده ۷۰۷۵عَک و تَعفُو عَمَّن ظَلَمَک)طبرسي ابوعلي فضل بن حسن، رَسولُ اهللِ؟ قالَ)ص(: تُعطي مَن حَرَمَک و تَصِل مَن قَطَّ

 (یل آیه، ذجلدی بيروت

سه چيز در هر کسي باشد خداوند حساب او را آسان مي کند و او را به رحمتش در بهشت وارد مي سازد. عرض کردند:       

آنها چه چيز است ای رسول خدا؟ فرمود: عطا کني به کسي که تور ا محروم کرده و پيوند برقرار سازی با کسي که از تو بریده 

 (۴۴۴-۴۴۷، صص ۲۴، ج  ۷۴۱۴)مکارم شيرازی ناصر، "تم کرده است.ي را که به تو سو عفو کني کس

این مطلب نيز از روایات استفاده مي شود که دقت و سخت گيری در حساب در قيامت به ميزان عقل و دانش انسانها       

 "يانهَ عَلي ما اَناهُم مِنَ العُقولِ في الدُّبستگي دارد. چنانچه امام باقر)ع( مي فرماید: انَّما یُداقُّ العِبادَ في الحِسابِ یَومَ القيامَ

 (۵۴۱، ص ۵ج  ه.ق، ۷۰۷۲ ،)عروسي حویزی عبد علي بن جمعه

 ینبنابراخداوند در قيامت در حساب بندگان به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است دقت و سخت گيری مي کند.       

داشتن صفات پسندیده که شاید بارزیترین آنها خشنودی از پروردگارش همان زمان که مومن سر از قبر برمي دارد به علت 

 (۰۰۳، ص ۷۱، ج  ۷۴۱۱)مدرسي محمد تقي،  ر و شادماني همراه با اوست.باشد این سرو

در حدیث از امام صادق)ع( آمده است: کسي که به زندگي کم قانع و خشنود باشد خداوند به عمل اندک او قانع و خشنود      

 (۰۴۷، ص ۷۴، ج طبرسي ابوعلي فضل بن حسن، قرن هفتم) "است.

از امام صادق)ع( آمده است: هرگاه خداوند مومن را از قبرش برانگيزد همراه او مثالي نيز خارج مي شود  دیگری و در حدیث

 ید: نترس وکه در جلو او حرکت مي کند و هر وقت مومن یکي از صحنه های هراس انگيز قيامت را ببيند مثال به او مي گو

غم مخور تو را به شادماني و کرامت خداوند عزوجل بشارت مي دهم... سپس دستور مي دهد که او را به بهشت ببرند در 

حالي که آن مثال در جلو وی حرکت مي کند. مومن به او مي گوید خدا تو را رحمت کند چه نيکو کسي بودی که همراه 

دماني و بخشش پروردگارم بشارت مي دادی تا آن را مشاهده کردم. تو کيستي؟ من از گور خارج شدی و پيوسته مرا به شا

مثال مي گوید من همان شادی و سروری هستم که در دنيا در قلب برادر مومنت داخل کردی خداوند عزوجل مرا از آن 

 (۵۴۳، ص ۵)تفسير نورالثقلين، ج "شادی آفرید تا تو را بشارت دهم.

 یات به اوصاف آن ها پرداخته شده است:ب( دسته دوم که در این آ

 (۷۲تا  ۷۴وَ أَمّا مَنْ أُوتِيَ کِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ )سوره انشقاق آیه 

 و اما کسى که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود؛ 

 فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُوراً 

 به زودى فریادش مى زند اى واى بر من که هالک شدم!؛

 اًسَعِير ناراً وَ یَصْلى

 و در شعله هاى سوزان آتش مى سوزد.

این سرنوشت شوم پرداخته مي شود. این به علت آن است که او در ميان اهل و خانواده اش  دليلدر این جا به بيان      

پيوسته از روی کفر و گناه خویش مسرور بود. سروری آميخته با غرور و غروری آميخته با غفلت و بيخبری از خدا سروری 

انه دلبستگي سخت به دنيا و بي اعتنایي به جهان پس از مرگ است. بدیهي است سرور و خوشحالي ذاتاً مذموم نيست که نش

بلکه مومن باید به لطف خدا مسرور و در معاشرت گشاده رو و بشاش باشد. سروری مذموم است که انسان را از یاد خدا غافل 
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مي افزاید: اِنَّهُ ظَنَّ اَن لَن یَحور این به خاطر آن است که او گمان مي کرد  کند و در شهوات غوطه ور سازد. لذا در آِیه بعد

.)تفسير "هرگز بازگشت نمي کند و معادی در کار نيست. در حقيقت منشأ اصل بدبختي او اعتقاد فاسد و گمان باطلش بود

 (۴۴۷، ص ۲۴نمونه، ج 

 

 وظیفه محوری ساانجام عمل کامل و صحیح بر اس -3-1-3-6

 (۹و  ۳)سوره غاشيه، آیه  وُجوهٌ یَومَئذٍ ناعِمَةٌ لِسَعيِها راضيةٌ     

 چهره هایي که در آن روز شاداب و باطراوت و غرق در سرور است و از کار خود خشنودند. 

اند این  ناعمه از ماده نعمه در این جا اشاره به چهره هایي است که غرق نعمت شده و و تر و تازه و شاداب و مسرور و نوراني

 (۰۲۴،ص ۲۴، ج ۷۴۱۴)مکارم شيرازی ناصر،  "راضي و خشنود است. چهره ها چنان مي نماید که از سعي و تالش خود

 (۴۹و  ۴۳وُجوهٌ یَومئذٍ مَسفِرَةٌ ضاحِکَةٌ مُستَبشِرةٌ)سوره عبس، آیه       

 چهره هایي در آن روز درخشان تر، خندان و شادان اند. 

ان در این دنيا با این کرامت مورد اکرام قرار گرفت تا در مجرای دیگر با این حساب بزرگ در معرض و بدین گونه انس      

رسيدگي به حسابش قرار گيرد و عافيتي در صورت تحمل مسئوليت کامل در دنيا چون بهشت داشته باشد و بر روح او مژده 

د. گفته اند که این همه نتيجه ای از خواندن نماز و بشارت منعکس شود و نشانه های چهره اش از سرور و شادی خبر ده

 شب است بلکه نيز از دیگر اعمال نيک ایشان. 

انبساط و گشودگي چهره های مومنان بازتابي از نبودن غم است و اما خنده آنان دليل بر غرق بودن در نعمت ها و شادی       

 دگارشان و خرسندی او از ایشان که این خرسندی بزرگترینایشان منعکس کننده اميدواری ایشان به نعمت های بهشت پرور

 (۴۰۰و  ۴۰۴، ص ۷۱ج  ،۷۴۱۱ ،)مدرسي محمد تقي "آرزوی مومنان است.

 

 امیدواری به دریافت نعمات الهی و ضایع نشدن اجر آنها -3-1-3-7

لحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم اَال خَوفٌ عَلَيهِم و ال هُم یَحزنونَ فَرحينَ بِما آتاهُمُ اهللُ مِن فَضلِه و یَستَبشِرونَ بِالَّذینَ بِهِم لَم یَ      

 (۷۱۷-۷۱۴یَستَبشرونَ بِنِعمةٍ مِنَ اهللِ و فَضلٍ وَ أنَّ اهللَ یُضيعُ أجرَ المُمومِنينَ)سوره آل عمران، آیه 

لشادند به آنها نپيوسته اند د و از فضيلتي که خدا نصيبشان کرده)شهادت( شادمانند و برای آنها که در پي شان هستند و هنوز

 دلشادند به نعمت و فضل خدا و اینکه خدا اجر اهل ایمان را ضایع نمي کند. ، که بيمي بر آنها نيست و اندوهگين نمي شوند

حيات شهيدان یک حيات فوق العاده عالي و آميخته با انواع نعمت های معنوی است ... آنها به قدری غرق مواهب معنوی      

 د که گویا زندگي سایر برزخيان در مقابل آنها چيزی نيست. هستن

شهيدان عالوه بر اینکه با مشاهده مقامات برادران مجاهدی که به آنها ملحق نشده اند خوشحال مي شوند خودشان هم       

 هيچ گونه ترسي از آینده و غمي از گذشته ندارند. 

از این جهت که نعمت های خداوند را دریافت مي دارند نه تنها نعمت  -۷ آنها از دو جهت خوشحال و مسرور مي شوند:      

آنها مي بينند که خدا پاداش -۲های او بلکه فضل او که همان افزایش و تکرار نعمت است نيز شامل حال آنها مي شود. 

مکارم شيرازی ده اند. )وشينمومنان را ضایع نمي کند نه پاداش شهيدان و نه پاداش مجاهدان راستين که شربت شهادت ن

 (۷۱۷، ص ۴، ج ۷۴۱۴ ،ناصر



442-191ص  ،  2931  اسفند،  2، جلد 12علوم انسانی اسالمی، شماره   

 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

181 

 

به نعمتي که خدا به آنان داده یعني نعمت شهادت که درهای دیگر نعمت های خدا را در آخرت به روی آنان مي گشاید...      

 ند که اینانمومناني که به شهدا نپيوسته اند اسباب بشارت و مژده دادن برای شهيدان به شمار مي روند، چه آنان مي دان

قدم به یک زندگي برتر و واالتر گذاشته اند که نه ترسي در آن است و نه اندوهي و لذا با دیدن مومنان شاد مي شوند و برای 

شهيدان در نزد خدا سبب دیگری برای بشارت وجود دارد و آن نعمت خدا است که از اندازه ای که آدمي برای پاداش عمل 

گامي که ثمره اعمال خود را مشاهده مي کند که در نزد خدا گم شده شادمان مي شوند و چه تصور مي کند بيشتر است هن

مدرسي ) "بزرگ است شادی انساني که مي بيند ثمره تالش هایش از ميان نرفته و بيش از آن در اختيار او قرار گرفته است.

 (۴۵۴، ص ۷، ج  ۷۴۱۱محمد تقي، 

 

 رضایت و خشنودی خدا -3-1-3-7

نَ عَدَاهللُ المُومنينَ وَالمومِناتِ جَنِاتٍ تجری مِن تَحتِها االنهارُ خالدینَ فيها و مَساکنَ طَيِّبةٌ في جنات عَدنٍ و رِضوانٌ مِوَ      

 (۱۲، آیه ۹اهللِ أکبرُ ذلِکَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ)سوره توبه، 

زیر درختانش نهرها جاری است درآورد و در عمارت خدا اهل ایمان را از مرد و زن وعده فرمود که در بهشت خانه ابدی که 

 نيکو و پاکيزه منزل دهد و برتر و بزرگتر از هر نعمت مقام رضا و خشنودی خداست.

هيچکش نمي تواند آن لذت معنوی و احساس روحاني را که به یک انسان به خاطر توجه رضایت و خشنودی خدا از او      

بعضي از مفسران حتي گوشه ای از این لذت روحاني از تمام بهشت و نعمت ها و دست مي دهد توصيف کند و به گفته 

 مواهب گوناگون و رنگارنگ و بي پایانش برتر و باالتر است. 

 (۷۷۹، آیه ۵عَنهُم وَ رَضوا عَنهُ ذلکَ الفَوزُ العَظيم)سوره مائده، 

 بزرگ.  ند. این است فيروزی و سعادتآنها خشنود و آنها از خدا خشنود خدا از

زیرا اینان برای انجام اعمال خود بر وفق اوامر خدا و تعهد به صدق سعي کرده اند و افکار و اقوالشان مطابق حق بود،       

خداوند پاداش آنها را اینگونه داد که از آنها خشنود است و آنان نيز از خدا خشنود. تبادل خشنودی ميان بنده و پروردگارش 

 "مهارت بنده در ذکر خدا و تفکر درباره خدا و در نظر داشتن خدا در سخن و کردارش حاصل مي شود.نتيجه ای است که از 

 (۰۲۹، ص ۲، ج ۷۴۱۱مدرسي محمد تقي، )

در این آیه پس از ذکر باغهای بهشت با آن نعمت هایش نعمت خشنودی خداوند از بندگان و بندگان از  ی مهم نکته     

دنبال آن ذلِکَ الفَوزُ العَظيم مي گوید و این نشان مي دهد تا چه اندازه این رضایت دو جانبه  خداوند را ذکر مي کند و به

زیرا ممکن است انسان غرق عالي ترین نعمت ها باشد ولي هنگامي که احساس کند مولي و معبود و ، واجد اهميت است

ي گردد و نيز ممکن است انسان واجد همه چيز محبوب او از او ناراضي است تمام نعمت ها و مواهب در کام جانش تلخ م

مکارم باشد ولي به آن چه دارد راضي و قانع نباشد. بدیهي است آن همه نعمت با این روحيه او را خوشبخت نخواهد کرد. )

 (۷۰۴، ص ۵ج ، ۷۴۱۴شيرازی ناصر، 

 

 غلبه و پیروزی دینداران و خداپرستان -3-1-3-8

 (۰، آیه ۴۴ن قَبلُ وَ مِن بَعدُ و یَومئذٍ یَفرَحُ المُومنونَ)سوره روم، فِي بِضعِ سِنينَ لِلهِ مِ      
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از پيروزی روميان فقط در سيطره اراده و فرمان  و پس  از مغلوب شدن روميان در ظرف چند سال عاقبت و نتيجه کار پيش

 صرت و یاری خدا. که روميان پيروز شوند مومنان شادمان و خوشحال خواهند شد به سبب ن خداست و آن روز

در اینکه منظور از خوشحالي مسلمانان در آن روز چيست؟ جمعي گفته اند خوشحالي از پيروزی روميان است هر چند      

آنان نيز در صف کفار بودند اما چون دارای کتاب آسماني بودند پيروزی آنها بر مجوسيان مشرک یک مرحله از پيروزی بر 

د: مومنان از این خوشحال شدند که این حادثه را به فال نيک گرفته و دليلي بر پيروزی آنها بر شرک بود. و بعضي افزوده ان

خالصه مسلمانان در آن روز از جهات مختلفي خوشحال شدند. از جمله پيروزی اهل کتاب بر مجوسيان که  است. مشرکان

ظهور اعجاز قرآن، و این خود نشان بارزی از اعجاز ی معنوی به خاطر صحنه ای از غلبه خداپرستي بر شرک بود و یا از پيروز

 (۴۴۴، ص ۷۴، ج ۷۴۱۴مکارم شيرازی ناصر، )قرآن که همانا پيشگویي صحيح از آینده بود. 

 (۴۴، آیه ۷۴وَالَّذینَ آتَيناهُمُ الکِتابَ یَفرَحونَ بِما اُنزِلَ إلَيکَ)سوره رعد، 

 نند.اهل کتاب از آن چه بر تو)پيامبر( نازل شده شادما

حق طلبان یهود و نصاری و مانند آن از نزول این آیات بر تو خوشحال و خشنودند چرا که از یک سو آن را هماهنگ با      

نشانه هایي که در دست دارند مي بينند و از سوی دیگر مایه آزادی و نجات آنها از شر خرافات و عالم نمایان یهود و مسيحيت 

ر، مکارم شيرازی ناص) "قيد و بند کشيده و از آزادی فکری و تکاملي انساني محروم داشته بودند.و امثال آنها که آنان را به 

 (۲۴۴، ص ۷۴، ج ۷۴۱۴

این آیه همچون آیات دیگر از افراد سالم خوش قلب و پذیرای حق اهل کتاب ستایش کرده و مي فرماید: اهل کتاب      

هيز مي کنند و چون با اسالم و آیات الهي برخورد کند شادمان شده و ایمان واقعي روحيه حق گرا دارند. از تعصبات نابجا پر

 مي آورند. 

 (۴۰۲، ص ۴، ج ۷۴۳۴قرائتي محسن، ) "لذا اگرچه پذیرفتن آیات مهم است ولي پذیرش شادمانه مهم تر است.     

 

 شدن کفار و غیردینداران  شاد  -3-1-4

 انجام کارهای زشت در دنیا و تکرار آنها

 (۷۳۳، آیه ۴)سوره آل عمران،  التَحسبَنَّ الَّذینَ یَفرَحونَ بِما أتَوا و یُحبّونَ أن یُحمَدوا بِما لَم یَفعَلوا     

 آنان را که از کارهای زشتشان شادمان شده اند و دوست دارند به سبب کارهای ناکرده خویش هم مورد ستایش قرار گيرند. 

روی طغيان غرایز مرتکب از ر دو دسته اند: دسته ای که از عمل خود شرمنده اند و تکاافراد زشدر یک دسته بندی کلي      

زشتي و گناهان مي شوند. نجات این دسته بسيار آسان است زیرا هميشه بعد از انجام گناه پشيمان شده مورد سرزنش وجدان 

بلکه از عمل خود احساس نمي کنند  نه تنها احساس شرمندگيکه بيدارشان قرار مي گيرند. ولي دسته دیگری هستند 

 خدا ترجيح مي دهند. خشنودیشادماني مي کنند و رضایت خلق را بر 

از این آیه ممکن است استفاده شود که فرح و سرور در برابر کار نيکى که انسان توفيق انجام آنرا یافته اگر به صورت      

ست. همچنين عالقه به تشویق و تقدیر، در برابر کارهاى نيکى که معتدل باشد، و مایه غرور و خودپسندى نگردد نکوهيده ني

انجام شده ، آن هم اگر در حد اعتدال باشد و انگيزه اعمال او نباشد مذموم نخواهد بود، زیرا اینها غریزى انسان است . اما با 

 يو چنين تقدیرى خود را بدور م از چنان سرور تياینحال ، دوستان خدا و افرادى که در سطوح عالى ایمان قرار دارند، ح

 دارند.
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 يبينند، و خود را مقصر در برابر عظمت پروردگار، احساس م يآنها همواره، اعمال خود را ناچيز و کمتر از ميزان الزم م     

 کنند.

 

 دوم: شادی در روایات اهل بیت )ع( بخش

 

 بخش دوم مقدمه

 اخالق"ستوده و نمونه  "إنَّک لعَلي خُلُقٍ عظيم"محمد)ص( که پروردگار او را با عبارت سرسلسله ی آفرینش، حضرت       

دانست، بدخلقي ، خمودی، تندی در گفتار و رفتار و دوری از لبخند و مزاح و صميميت را مایه ی زدودن خير  "واالی الهي

آنان در اخالق معرفي مي کند. از این رو، رأفت ،  و خوبي دنيا و آخرت دانسته و شبيه ترین انسان ها را به خود، نيکوترین

مهرباني و نرمي در زندگاني، در سيره ی آن حضرت موج مي زد و حتي نسبت به انبيای پيشين در این صفات ، برجسته و 

اه وی نگمهرافروز، برتر دانسته مي شد، با اصحاب خود مزاح مي کرد تا عظمت و بزرگي او دل آنان را نگيرد و به راحتي به 

کرده و به آرامي خواسته های خود را با او در ميان گذارند، هرگاه یکي از اصحاب را غصه دار و اندوهناک مي دید، با مزاح 

 کردن، او را مسرور و خرسند مي ساخت و مي فرمود:

، ه.ق ۷۰۷۱د حسين طباطبایي محمخداوند کسي را که با ترش رویي با برادران خود رو به رو شود دشمن مي دارد. )     

 (۴۷و  ۴۴سنن النبي، ص 

هرگاه از چيزی خوشحال مي گشت، سيمای به نور نشسته و شوق افروز حضرت، مانند قرص ماه روشن مي شد و هنگام      

خوشحالي فراوان، به طور پيوسته بر محاسن خود دست مي کشيد، دارای طبعي بزرگ و نشست و برخاستي شيرین بوده و 

و بوده بي آنکه بخندد هميشه تبسمي بر لب داشت و بدون اینکه چهره اش در هم کشيده شود، اندوهگين به هماره خوش ر

نظر مي رسيد. موقع مالقات با دیگری مصافحه مي کرد و هنگام زیارت ایشان، شادی از چهره ی حضرت نمایان شود. هرگاه 

از رفتار آن حضرت هویدا بود، به گونه ای با نشاط راه مي  مي خندید بدون قهقهه بود، شادکامي و خوشحالي رسول اهلل)ص(

 رفت که به نظر ناتوان و کسل نمي رسيد. 

 

 

 شادابی و نشاط در سیره ی معصومین -3-2-1

یکي از مواردی که باید به آن توجه شود بحث شادابي و نشاط در زندگي به ویژه برای جوانان است باید به جوانان گفت      

از منظر دین فقط غم و اندوه و مصيبت نيست اگرچه به آن هم از دید عميق نگاه کنيم نوعي نشاط روحي در آن که زندگي 

پنهان است. دین اسالم دین اعتدال و ميانه روی است و در هيچ یک از احکام و دستوراتش افراط و تفریط ندارد. امير 

مجلسي محمد رده که در شادی ها، شادمان و اندوه ها، غمناک اند. )مومنان)ع( مي فرماید: خداوند برای ما شيعياني اختيار ک

مومن کسي است که شادی و نشاط در چهره اش همچنين از ایشان روایت شده است که  (۷۱، ص ۴۵ج  ه.ق، ۷۰۴۴،باقر

لمان، چهره بنابراین مومن و مس (۴۴۴حکمت سيد رضي، قرن چهارم، نمایان باشد، و غم و اندوهش در قلبش پنهان باشد. )

 ط دارد، نه چهره ای اخمو.ب و بانشاای شادا
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امام موسي کاظم)ع( فرمودند: از لذائذ دنيوی نصيبي برای کاميابي خویش قرار دهيد، و خواهش های دل را از راه های      

به امور دین مشروع برآورید، تفریح و سرگرمي های لذت بخش شما را در ادامه زندگي یاری مي کند و با کمک آن بهتر 

خویش موفق خواهيد شد. همانا از ما نيست کسي که دنيای خود را به خاطر دین خویش ترک کند یا دین خود را برای 

 (۲۲۷، ص ۱۵، ج ه.ق  ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، دست یابي به دنيا رها نماید. )

قسمتي برای عبادت و خلوت با خدا، -۷د: کوشش کنيد که اوقات شما در روز چهار بخش باشامام صادق )ع( مي فرماید:      

ساعاتي برای تفریح و لذت و با مسرت و -۰مقداری برای معاشرت با برادران مورد اعتماد، -۴بخشي برای تأمين معاش، -۲

 (۴۲۷، ص ۱۵، ج ه.ق  ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، شادی آن، نيروی انجام وظایف اوقات دیگر را تأمين کنيد. )

 (۲۳۱، ص ۷، ج ۷۴۱۴احمد اميني نجفي عبدالحسين، ماید: در برخوردهایتان شادی را آشکار کنيد. )علي)ع( مي فر     

پيامبر اسالم)ص( پيامبر مهرباني است سيره ی آن حضرت، نشانگر عشق او به مردم است، حضرت محمد)ص( غم ها را       

 از دل ها مي زدود و مهرباني در دل ها مي کاشت. 

 اًکان رسول اهلل اسير الرجل من اصحابه اذا راه مغموم"ت در بيابان های جاهليت بود. در روایت آمده است: او نسيم محب     

سيره ی رسول خدا)ص( این چنين بود که هرگاه یکي از یارانش  (۴۴، ص ه.ق  ۷۰۷۱)طباطبایي محمد حسين، "بالمداء عبه

واقعي هميشه خوش است و هميشه  نشاط دارد، زیرا جهان  را  مومنرا ناراحت مي دید با شوخي کردن او را شاد مي کرد. 

شاداب مي نگرد. او باور دارد که جهان، خير است و بس. مومن واقعي، گریه هایش در تنهایي است و شادی هایش با جمع، 

 ي ندارد.مان جایاگر خدا را حاضر ببينيم هميشه با نشاط و شاد خواهيم بود. تنبلي، سستي و کم حوصلگي و افسردگي در ای

مومن هميشه با نشاط است و نشاطش ، نشاط واقعي است، نه سراب خوشي. گاهي دارویي تلخ، نشاط را برای بيمار به ارمغان  

نشاط نقطه مقابل کسالت است. مومن  دور از  مي آورد و گاه عسل  شيرین تلخي را برای برخي که نباید از آن کام گيرند.

 است. کسالت

، ه.ق  ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، محمد)ص( فرمود: مومن، شوخ و زنده دل است و منافق، سخت و غضبناک. )حضرت      

 (۷۵۵-۷۵۰، صص ۱۱ج 

ه.ق  ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، نيز فرمود: همانا من شوخي مي کنم و اهل مزاح هستم اما حرف باطل و بيهوده نمي گویم. )

 (۲۹۳، ص ۷۴، ج 

روزی مردی خدمت پيامبر)ص( آمد و هدیه ای به آن حضرت تقدیم کرد، اما هنگام رفتن به آن د: امام صادق )ع( فرمودن     

حضرت گفت: پول هدیه مرا بده ! رسول خدا خندید و از آن روز هرگاه اندوهگين مي شد مي فرمود: کجاست آن اعرابي، ای 

 (۷۰۷، ص ۹، ج ۷۴۰۱، محمدی ری شهری محمدکاش االن نزد ما بود و ما را مي خندانيد. )

پيرزني خدمت آن حضرت آمد عرض کرد، یا رسول اهلل! دعا کنيد من وارد بهشت شوم، پيامبر اسالم)ص( فرمود: پيرزنان      

تو در آن روز پير نخواهي بود، بلکه با اراده ی الهي "وارد بهشت نمي شوند، او به شدت اندوهگين شد، اما آن حضرت فرمود: 

دیگر معصومان)ع( نيز  (۷۰۷، ص ۰، ج ۷۴۰۱محمدی ری شهری محمد، ) "صورت دوشيزه خواهي شد بار دیگر جوان و به

چنين شيوه ای داشته اند، به گونه ای که مورد انتقاد سخت دالن و سست عنصران در عرصه ی دین باوری قرار مي گرفتند. 

 (۳۰، خطبه ی سيد رضي، قرن چهارم)

 از اصحاب خود فرمود: شوخي شما اصحاب با یکدیگر چقدر است؟ امام صادق)ع( به یونس شيباني،      
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امام فرمود: این گونه نباشيد، شوخ بودن از حسن خلق است. همانا بدین وسيله شادی در قلب برادر خود ، او گفت: اندک

شوایان در سخنان پي )ص( اهل شوخي بود تا شادی در قلب اصحاب وارد کند. داخل مي کنيد همانگونه که رسول خدا

دانسته شده است، نه تنها معصومان خود چنين روشي داشتند بلکه  "با فضيلت ترین کارها"معصوم)ع( شاد کردن مومن از 

برای کسي که در گفتار این پيشوایان  (۲۴۴، ص ۱۰، ج ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، دیگران را نيز به آن تشویق مي کردند. )

 (۲۹۹، ص ۷۲، ج ۷۰نوری حسين بن محمد تقي، قرن ي نوید داده شده است. )مسلماني را شادمان سازد، پاداش فراوان

چهره آنان نوعي گشایش، انبساط و روشني دارد و قلب "در روایت سيمای مومنان، این گونه توصيف گردیده است: همچنين 

امام علي )ع( و براین بنا (۲۹۹، ص ۷۲، ج ۷۰نوری حسين بن محمد تقي، قرن ) "شان لبریز از شادی و شور و شعف است.

وح، رازی ابوالفت) "عجلوا الي سرور الدنيا و العقبي"امام کاظم)ع( مومنان را به شتاب در شادماني دنيا و آخرت دعوت کرده اند: 

 (۰۰۴، ص ۴قرن 

مٌ هو الَّذی وَسِعَ سَمعُهُ یا کُمَيلُ مُرَّ أهلکَ یَروحوا في کسب المکارم و یُتلِجوا في حاجةً مَن هوا ماتِ"امام علي)ع( فرمود:      

دارهِ اءَ في انجاالصواتَ ما مِن أحد أودعَ قلباً سروراً إلَّا و خلقَ اهللُ لَه مِن ذلکَ السرور لُطفاً فَإذا نَزَلَت به نائبةٌ جَرَی إلَيها کالم

 (۰۴، ص ۰شيخ صدوق قرن ) "حتَّي یطرُدَها عنهُ کما تَطردُ غریبة اإلبلِ

انواده ات، دستور بده که روزها در به دست آوردن بزرگواری و شب ها در رفع نياخفتگان بکوشند. ترجمه: ای کميل! به خ

سوگند به خدایي که تمام صداها را مي شنود، هر کس دلي را شاد کند، خداوند از آن شادی لطفي برای او قرار مي دهد که 

 براند، چنانکه شتر غریبه را از چراگاه دور سازند.  او باریدن گرفته و تلخي مصيبت را هنگام مصيبت چون آب زاللي بر

در توضيح این فراز از سخنان اميرالمومنين مي توان به این روایت از پيامبر )ص( هم اشاره نمود: کسي که مشکل مومنان      

ف  مي نماید که گرفتاری از گرفتاریهای دنيایي او را بر طر ۱۲مشکل و گرفتاری های آخرت و  ۱۲را حل نماید، خداوند 

در سيره ی امامان معصوم همچنين روایتي  (۲۷۴ص ، ۷۴۴۲کمترین آنها مغفرت و بخشش است. )طباطبایي محمد حسين ، 

إنَّ سَرَّکَ أن تکونَ معَنا في الدرجاتِ العلي من الجِنانِ فَاحزَن "به ریّان بن شبيب فرمود: دیده مي شود که )ع(  امام رضااز 

اگر دوست داری در درجات عالي بهشت، همراه ما باشي، محزون  (۲۵۱، حکمت ۰سيد رضي، قرن ) "فرَحِنالِحُزنِنا وافرح لِ

 باش به حزن ما و خوشحال باش برای شادی ما. 

  معصومان)ع( در روزهای شادی، اشاره مي کنيم: سيره یدر اینجا به گوشه ای از 

 

 تکبیر -1

ترجمه: اعيادتان را  ، ح(۴۹۴، ص ۷۴شيعه، ج ۷۷قرن )حر عاملي،  "م بالتکبيرزینوا اعيادکُ"حضرت محمد)ص( فرمود:      

 با اهلل اکبر گفتن زینت کنيد.

ا اهلل  اله الَّآن حضرت هنگامي که از خانه به سمت مصلي بيرون مي رفت، از منزل تا مصلي با صدای بلند اهلل اکبر و ال     

 (۷۴۴، ص ۱ ، جه.ق ۷۴۰۱، محمد محمدی ری شهریمي فرمود. )

 

 پوشیدن لباس پاکیزه -2

مجلسي امام صادق)ع( فرمود: الزم است شخص مومن در روز غدیر، پاکيزه ترین و مناسب ترین لباس خود را بپوشد. )     

 (۲۴۷، ص ۹۵، ج ه.ق  ۷۰۴۴ ،محمد باقر
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مجلسي محمدباقر، باقر مجلسي، )محمد"یوم لبس الثيات و نزع السواد"امام رضا)ع( درباره ی روز عيد غدیر فرمود:      

 (این روز، روز کندن لباس سياه و پوشيدن لباس مناسب است. ۴۵۰، ص ۹۳، ج ۷۰۴۴

مَ و تکونُ ذلکَ اليَو إذا کانَ یومُ النَّيروزِ فاغتسِل وَ البَس أنظَفَ ثِيابِکَ و تَطَيِّب بِأطيَبِ طيبِکَ"امام صادق)ع( فرمود:       

( ترجمه: هنگامي که عيد نوروز فرا رسيد، غسل کن و پاکيزه ترین ۷۴۴، ص ۵۴، ج ه.ق  ۷۰۴۴، )مجلسي محمد باقر "صائما

 لباس هایت را بر تن کن و به خوشبوترین عطرها خود را معطر کن و در این روز روزه داشته باشد.

 

 

 تبریک گفتن  -3

هایي  تم نيز سنت تبریک و تهنيت در مناسبتبریک و تهنيت گفتن از برجسته ترین آداب هر عيدی است و در اسال      

)ص( بر تبریک گفتن، در چنين روزی، تأکيد مي ورزید و به مردم مي  مانند عيد نوروز، جایگاه ویژه ای دارد. پيامبر اکرم

 (۲۱۰، ص ۷، ج ۷۴۱۴احمد اميني نجفي عبدالحسين، ؛ به من تبریک بگویيد! به من تبریک بگویيد. )"هنَّئوني"فرمود: 

 

 بروز دادن شادی -4

 در برخوردها شادی را آشکار کنيد. "وَ أظهروا السّرور في مالقاتکم"علي)ع( فرمود: 

در اسالم به این نکته اشاره شده که مومنين هنگام مواجهه با برادران دیني خود همواره گشاده رو باشند و چهره ای بشاش 

 آفریند.مهر و محبت مي ميان آنان به دیگران شده وو متبسم داشته باشند که این رفتار موجب انتقال شادی 

 

 تمجید شادی در سیره ی معصومین)ع( -3-2-2

در اسالم به شاد کردن مومن اهميت بسياری داده شده و از آن به عنوان یکي از ارزش های واالی اخالقي یاد مي شود،      

 "اد نموده و کسي که مرا شاد کند، خدا را شاد کرده است.تا آنجا که روایت داریم و به کسي که مومني را شاد کند مرا ش

 (۷۳، ص ۲، ج ۰ق ، بن یعقوب  محمد )کليني

به عنوان نمونه علي)ع( فرمود: هرگاه یکي از اصحاب پيامبر اکرم اندهگين بود رسول خدا با شوخي کردن او را شادمان      

 (۴۴، ص ه.ق  ۷۰۷۱طباطبایي محمد حسين، مي نمود. )

، ۲، ج ۰)کليني محمد بن یعقوب ، ق از مزاح کردن خودداری کن زیرا نور ایمان را مي برد و مروت انسان را کم کند.      

 (۴۴ص 

با بررسي این روایات این چنين به دست مي آید که اصل مزاح و شوخي نيک بوده ، در صورتي که در حد اعتدال باشد،      

ن و از آفات زبان نشود. قابل توجه اینکه تاریخ زندگي موالی متقيان علي)ع( نشان موجب تحقير و توهين مومنا به شرطي که

در غرر الحکم و درر الکلم ي و مزاح مي کردند و به این وسيله آنها را شاد مي نمودند. وخمي دهد که در مواردی با مومنان ش

)عبدالواحد بن را در شأن مومن نمي داند. حضرت علي)ع( بهترین خنده را تبسم معرفي مي کند و قهقهه مي خوانيم که 

 (۴محمد بن تميمي امدی، ق 
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 نمونه هایی از شادی اهل بیت )ع( -3-2-3

چند عمل را مکروه و ناپسند مي شمرد: بازی کردن در نماز، بيهوده سخن گفتن در حال روزه، منت پيامبر اکرم )ص(      

 داشتن و نگاه نمودن و خندیدن در ميان قبرها. نهادن پس از صدقه دادن، به خانه های مردم تسلط 

از ابتدا تا پایان به آرامي لب به سخن باز مي کرد، کالمش کوتاه و جامع بود، بدون آنکه تفصيل بي  نهنگام سخن گفت     

مود، چون جا دهد، شنونده را قانع مي نمود. اخالق او نرم بود به طوری که به کسي جفا نمي کرد و احدی را تحقير نمي ن

خوشحال مي شد، چشم ها را بر هم مي نهاد، بيشتر خنده های آن حضرت لبخند بود و هنگام تبسم دندان های زیبای او 

 (۱۵، ۰۹، ۰۷، ۴۱، ۲۹، صص ه.ق  ۷۰۷۱طباطبایي محمد حسين، چون دانه های تگرگ نمایان مي شد. )

عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار به همراه دخت دلبند  در شب عروسي فاطمه)س(، پيامبر)ص( دستور داد که دختران     

خود حرکت کنند، و اظهار شادی و سرور نموده، رجز بخوانند، تکبير گویند و حمد و سپاس الهي را به جا آورند اما سخناني 

 که مورد رضایت خداوند نيست بر زبان جاری نسازند. 

ي دیگر از زنان شعاری مي سرودند، و زنان نخست، هر بيت را تکرار مي و برخ-مادر سعد بن معاذ-در آن شب ام سلمه، معاذه

 کردند، و تکبير گویان وارد خانه شدند. 

امير مومنان علي)ع( که بيکران عظمتش چون رسول خدا)ص( لبریز از دانش و بينش بود و از کودکي با بزرگي چون      

ضرت قلبي مهربان، چهره ای متبسم، زباني شيرین و اخالقي پيامبر اسالم)ص( هم نشين و هم سخن بود، به سان آن ح

خوش داشت، با اصحاب به نشست و گفتگوی صميمانه مي پرداخت، آنان را که غصه دار و عبوس مي دید، شادمان مي نمود، 

 در برخوردهای اجتماعي اهل مزاح و شوخي بود و با همسر و فرزندان خویش نيز اهل خنده و خوش طبعي بود. 

خليفه ی دوم که به خشونت، غضب و تندی، شهره بود، شيوه ی علي)ع( را ناپسند مي شمرد! و پس از دستيابي به      

 !را داشتن روحيه ی شاد و شوخ طبعي ایشان مي دانستخالفت، دليل کنار گذاشتن آن حضرت 

 لي )ع( و حضرت فاطمه )س(()در روز عقد حضرت ع فاطمه ی زهرا)س( و حضرت علي)ع( ؛ دسته گل های ميخک و سنبل

در دست جبرئيل است و به رسول خدا)ص( مژده مي دهد، خدای تعالي به مالئکه فرمود: بهشت را آذین ببندید، جای جای 

سرود شادی بخوانند. ندایي از جانب  "حمعسق"و  "یس"و  "طه"آن را بيارائيد، فضایش را عطر افشاني کنيد و حوریان با 

وز جشن عقد علي بن ابيطالب است، گواه باشيد که من فاطمه دختر محمد)ص( را به ازدواج در آورم و خداوند مي آید که ر

 ندایي که: ای فرشتگان! ای ساکنان بهشت! به علي و فاطمه تبریک گویيد.

ت، ا طراوگردید. دوران نامزدی ب بشریتزندگي شاد علي)ع( و فاطمه)س( آغاز شد و سراسر، درس زندگي  به این ترتيب     

جهيزیه ساده، عروسي شاد، بدون گناه و کم خرج، وليمه به همه اقشار جامعه و حضور جمع در شادی، انفاق در شب عروسي 

و مشارکت دیگران در شادماني، عبادت در شب عروسي و راز و نياز با معشوق بزرگ، عشق و دوستي و انس و الفت با یکدیگر 

و ایثار به همسر، تقسيم کار، رازداری، احترام متقابل، تربيت فرزندان به نحو احسن، توجه  تا پایان عمر، کار در منزل، محبت

به نيازهای کودک، بازی با فرزندان، عبادت در کودکي فرزندان، رقابت های سازنده بين آنها، رعایت عدالت درباره ی آنها، 

نشانه ی شادی و نشاط آنان  ی این ها همهکودکان،  ه نيازهای طبيعي و شخصيتاهميت دادن ب ،توجه به حضور و غيابشان

 و خانواده شان مي باشد. قرآن در موارد بسياری این خانواده را مي ستاید. )آیه تطهير و نيز سوره های کوثر، انسان و احزاب(

ن علي)ع( را ابراز روابط عاطفي در این خانواده بسيار عميق بود به گونه ای که فاطمه)س( عشق و محبت خود به امير مومنا

جان من فدای تو و حافظ تو، همواره با تو خواهم بود و در خوبي "(و به او مي گوید: ۷۰۵، ص ۷۴۱۲، محمد مي دارد. )دشتي
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شوخي بين آنها وجود داشت و تفریح و سرگرمي بخشي از زندگي آنها بود.  (۷۰۱ص  ،همان) "و راحتي و سختي ها و بالها

ها و مشکالت را ایجاد نشاط و شادماني در کودکان غفلت نمي کردند. در عين حال مسائل معنوی با وجود همه ی مسئوليت 

و تربيت دیني فرزندان هم مورد اهتمام آنان بود، ایثار و گذشت در این خانواده در درجه باال قرار داشت به حدی که حضرت 

که افراد خانواده شان روزه بودند و گرسنه، سه شب فاطمه)س( شب عروسي لباس نو خود را به فقير هدیه داد، در حالي 

 (۳افطار خود را به مسکين و یتيم و اسير دادند تا همه را در خوشي ها و لذت های سالم زندگي شان شریک سازند. )دهر/

اند و از آن شود که ایشان در مواردی بجز موارد عادی مردم شاد و مسرور گردیدهزندگي اهل بيت دیده ميدر با بررسي       

تواند برای شيعه مالک و الگو باشد بهتر است با دانستن و عملکرد براساس آنها مواردی که به جا که تمام حاالت آنها مي

افزاید را دانسته و با یادآوری آنان نشاط خویش را مضاعف گردانيم و نيز رفتارهایي که آنها در ایام شادی های ما ميشادی

 نظر است.دادند مدّانجام مي

 اند عبارتند از:پرداختهاز جمله مواردی که حضرات در آنها به شادی مي

 

 شادی اهل بیت از گرفتن انتقام از قاتالن امام حسین )ع( -1

هاشم کمترین آرایشي بردند و زنان بنيسر مي بيت همواره در حال عزا و ماتم به پس از شهادت امام حسين )ع( اهل     

توانست از غم و اندوه آنان بکاهد جز انتقامي که خداوند بوسيله مختار از قاتالن امام حسين ای نميچ حادثهکردند و هينمي

 )ع( گرفت.

هاشم آرایش و خضاب نکردند تا زماني ها زنان بنيعاشورا سال از امام صادق )ع( نقل شده است که فرمود: بعد از حادثه     

بخش کشته شدن ابن زیاد و عمرسعد را به امام سين )ع( را نزد آنها آورده وقتي خبر مسّرتکه مختار سربریدة قاتالن امام ح

سجاد )ع( دادند امام بر سر سفره طعام نشسته بود ناگهان امام سجده شکر بجای آورد و این جمالت را بيان فرمود: اَلْحَمْدهلُلِ 

مجلسي محمد باقر،  -۹۷ص  ، ۷۴۳۹امين عاملي سيد محسن، ) مُخْتارَ خَيْراًالَّذی اَدْرَکُ لي ثاری مِنْ عَدُوی وَ جَزِیَ اهللُ ال

 خدای را شکر که انتقام خون مرا از دشمنانم گرفت و خداوند به مختار جزای نيکو عنایت کند. (۴۰۴، ص ۰۵، ج ه.ق  ۷۰۴۴

ند او سر سفره غذا نشسته بود و سر بریده زیاد وارد کردآنگاه امام رو به حاضران کرد و فرمود: هنگامي که ما را بر ابن     

ابل من زیاد مقپدرم را مقابل خود نهاده بود و من او را چنين نفرین کردم پروردگارا زنده باشم و ببينم روزی که سر بریدة ابن

 گيرد.قرار مي

این  .انگيز اهل بيت )ع( استحزن آغاز ایام سرور و پایان رویدادهایکه االول روز نهم ربيعاز جمله ایام شادی اهل بيت      

بخش با سال روز آغاز امامت حضرت مهدی )عج( شروع روز در روایات به عنوان روز غدیرثاني مطرح شده است. این ایام شادی

های سرورانگيز دیگری چون عروسي حضرت فاطمه و مناسبت است شود و بدنبال آن سالروز مرگ دشمنان اهل بيت )ع(مي

روز نهم ربيع االول در روایات روز نزع السود، کندن لباس به این ترتيب  )ع( وجود دارد. يامبر )ص( و امام صادق)س(، تولد پ

و قطعاً چنين روزی روز شادی اهل بيت )ع( است. اما باید توجه داشته عزا در آمدن است. سياه گفته شده است. یعني روز از 

توان به بهانه شادی اهل بيت )ع( هر سخن و هرکاری را ولو برخالف باشد و نميهای ما گناه باشيم که هرگز نباید در شادی

 کند.خشنودی خدا و اهل بيت در انجام وظایف دیني است و فرقي در شادی و عزا نمي دستورات شرع باشد انجام دهيم.
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حار يف و مجهولي که در سفينه البحرام هستند به یک حدیث ضع ي که از نگاه دینيهایبعضي از افرادی که بدنبال شادی     

شود در حالي که همة علما و بزرگان چنين گویند از نهم ربيع تا سه روز خطاهای شيعه نوشته نمياست تمسک جسته و مي

 دانند.پذیرند و آن را صحيح نمياحادیثي را نمي

 

 ها شادی بر پیروزی -2

ار و مشرکان و دشمنان اسالم نقل شده در غزوه احد وقتي حضرت های معصومان شادی بر پيروزی بر کفیکي از شادی     

دار مشرکان را شکافت و او را به خونش غلطانيد. پيامبر )ص( علي )ع( با یک ضربت شمشير سر طلحه بن ابي طلحه پرچم

 صدا فریاد تکبير سردادند.نيز یکشادمان گشت و تکبير گفت و مسلمانان 

 

 ولیمه  -3

 های سنت وليمه است.های اسالمي در شادییکي از سنت     

 (۴۷۴ ، ص ۷، ج ۰قرن صدوق، شيخ ) پيامبراکرم فرمود: ال وَليَمهَ اِالَّ في خَمْسٍ: في عُرُسٍ اَوْ خُرُسٍ اَوْ غَدارٍ اَوْ دُکارٍ اَوْ رَکازٍ

ام تولد نوزاد، در ختنه اوالد، در موقع است: عروسي، در هنگ بوهوليمه و اطعام در پنج مورد بيشتر مورد تاکيد ایشان فرمودند: 

 خرید خانه و در مراجعت از زیارت خانه خدا.

اِنَّ رَسُولَ اهللِ )ص( حسينَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَهَ همچنين در روایتي که امام صادق )ع( از رسول خدا نقل کرده چنين آمده است:      

برقي احمد بن محمد بن خالد، قرن  – ۴۴۳، ص ۵، ج ۰کليني محمد بن یعقوب قرن ) سَ.بِنْتَ الحَرَثْ اوْلَمْ عَلَيْها وَ اَطْعَمَ النْا

  امام صادق )ع( فرمودند: پيامبر اکرم )ص( هنگام تزویج ميمونه دختر حرث وليمه داد. (۴۷۳، ص ۲، ج ۴

 طعام کرده و وليمه داد.آنها را احضرت علي )ع( هم برای عروسي حضرت زهرا )س( مهاجرین و انصار را دعوت کرد و       

 

 شاد کردن اهل و عیال  -4

 علي )ع( در روز عيدغدیر خطاب به افرادی که در مسجد کوفه حاضر بودند فرمود:     

  (۹۵،۹۴، ص ۰۴، ج ه.ق ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، ) عُودُوا رَحِمَکُمُ اهللُ بَعْدَ اِنْقضِاء مَجْمَعِکُم بالتوسعه علي عَيالِکُم

 های خود را شاد نمایيد.هایشان بروید و خانوادهرحمت کند به خانه خدا شما را

 و یَعْتَقُهُ اهللُ مِنَ النَّارِ امام رضا )ع(: وَ هُوَ اليَوْمُ الَّذی یَزیدُ اهللُ في حالِ مِنْ عَبْدٍ فيهِ وَ وَسَعَ عَلي عَيالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ اِخْوانِهِ     

کند خداوند کسي را که روز عيدغدیر بر عيال خود توسعه دهد رحمت مي (۷۷۱، ص ۹۰ج ه.ق ،  ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، )

 گرداند.و او را از آتش دوزخ دور مي

 

 برگزاری همایش  -5

 گردهمایي یکي از اعمال و آداب روز عيد است.     

 (۷۷۱ص ۹۱ج،  قه. ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر، ) علي )ع( فرمود: وَ اجْمَعُوا یَجْمَعْ اهللُ شَمَلَکُمْ

 در روز عيدغدیر گردهم آیيد تا خداوند امورتان را از نابساماني و پراکندگي برهاند.
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 هدیه دادن -6

فرماید: اَفْضِلْ وَ اَهبِبْ عَليِ اِخْوانِکَ في هذَا های نيکو در اعياد اسالمي هدیه دادن است امام رضا )ع( ميیکي از سنت      

 الَّيْومِ.

 ز عيدغدیر( به برادرانت بخشش کن.در این روز )رو

در زمان خالفت عبدالملک مروان سالي پسرش هشام به حج رفت و در حال طواف به حجراالسود رسيد و خواست استالم      

حجر کند اما از کثرت جمعيت نتوانست و کسي هم به او اعتنایي نکرد در این هنگام امام سجاد )ع( در حالي که طواف 

االسود رسيد مردم به مالحظه هيئت و جاللت آن حضرت از حجراالسود دور شدند تا آن حضرت استالم کند کرد به حجرمي

هشام از مالحظه این صحنه غضبناک شد. مردی از اهل شام چون این عظمت و جاللت را مشاهده کرد از هشام پرسيد این 

ه اهل شام آن جناب را نشناسند گفت من او را گذارند؟ هشام برای اینکشخص کيست که مردم چنين به او احترام مي

 مرد شامي گفت یا ابافراس او کيست؟ شناسم.شناسم. فرزدق شاعر در آن جا حاضر بود گفت من او را خوب مينمي

 و فرزدق جواب داد:

 هذا الذی تعرف البطحاء و طأته

 هذا النقي التقي الظاهر العلم

 هذا ابن خيرً عباد اهلل کلَّهم

 (۷۲۴، ص۹۰ج ه.ق،  ۷۰۴۴باقر، مدمجلسي مح)

 و البيت یعرفه و الحَل و الحرم 

 اذا رأته قریشُّ قال قاتلها

 الي مکارم هذا ینتهي الکرم

 

 شناسند.شناسد، خانه خدا و حل وحرم او را ميهایش را مياین کسي است که مکه گام

 گویند:ببينند مي این شخصيت مظهر تقوا، پاکي و سرشناسي است، هر زماني که قریش او را

خشمگين شد و دستور داد او را حبس کنند.  های اخالقي و بزرگواری اوها و نيکياین فرزند بهترین بندگان خداست و ویژگي

وقتي خبر به حضرت علي بن حسين )ع( رسيد حضرت دوازده هزار درهم برای فرزدق فرستاد از او معذرت خواست که اگر 

داد. فرزدق آن مال را رد کرد و پيغام داد. من این شعر را بخاطر صله نگفتم بلکه به جهت ی ميداشتم صله بيشتربيشتر مي

خدا و رسول خدا )ص( گفتم: حضرت دوباره آن مال را برای او فرستاد و پيغام داد که به حق من قبول کن و فرزدق قبول 

 کرد.

 

 نیکی و احسان -7

 مي است.احسان و نيکي یکي از آداب اعياد اسال     

 (۷۷۱ص  ،۹۱ج ه.ق  ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر،  ) علي )ع(: تُبارُوا یَصِلُ اهللُ ألْفَتَکُم وَ البِرُّفيه یَثْمُرُ المالَ وَ یَزیدُ في العُمْرِ

 د. شووز موجب افزایش مال و عمر ميبه یکدیگر نيکي کنيد که خداوند الفت ميان شما را پایدار سازد و نيکي در این ر

 این الفت و محبت باعث ایجاد شادی و نشاط ميان مومنين مي شود و دلهای آنان را به یکدیگر نزدیک تر مي کند.     

 ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر ،  – ۲۱۱، ص ۴، ج ۷۰نوری حسين بن محمد تقي، ق ) امام صادق )ع(: فرمود: وَ اَکْثِر بِرَّهُم     

 (۴۴۲، ص ۹۵، ج ه.ق 

 ران ایماني است بسيار نيکي کن.در روز عيدغدیر به براد
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 دید و بازدید  -8

تر و نام و یاد عيد را در دل و دید و بازدید یکي از آداب روزهای عيد و روزهای شادی است این سنت مردم را شاداب     

 کند.دارتر ميذهنشان ریشه

 

 اطعام طعام -9

دیر به حضور امام رضا )ع( شرفياب شدم دیدم گروهي در ها روز عيدغگوید در یکي از سالفياض بن محمد طوسي مي     

های آنان نيز طعام، لباس، انگشتر و اش نگاه داشت و به خانهخدمت حضرت هستند و حضرت آنان را برای افطار در خانه

 کفش فرستاد.

مِنْ خاصَّتِهِ قَدٍ احْسَبْتُهُمِ للْاِفْطارِ وَ قَدْقَدِمَ الي مَنازِلِهِم اَبَالْحَسَنْ عَلْي بْنِ مُوسَي الرَِّضا )ع( في یَوْمٍ الغَدیرِ وَ بِحَضْرَتِه جَماعَةُ 

 (۳۳و  ۳۱، ص ، ۷۴۹۴اکبری محمود، ) الطَّعامَ و البِرَ وَ الضَّالتِ و الْکَسْوَةَ حتَّي الخَواتيمِ وَ النَّعالَ.

شده بود با روز جمعه، علي )ع( بعد از نماز ها که روز عيدغدیر مصادف نویسد در یکي از سالمرحوم عالمه مجلسي مي     

جمعه با فرزندان و گروهي از شيعيان به منزل امام حسن )ع( جهت اطعامي که حضرت بدین مناسبت برایشان تدارک دیده 

 بود رفتند.

انْصِرافِ بِوَلَدِه وَ شَيِعَته الِي مَنْزِلِ ابْنِ مُحَمِّدِ ثُمَّ اَخَذَ صَلْواتُ اهللِ عَلَيْهِ في خُطْبَهِ الجُمْعَهِ وَ جَعَلَ صاَلة جُمْعَهِ صاَلة عيده وَ 

 الِهالحَسَنٍ بْنِ عَلَّيِ عَلَيْهَا السّالمِ بِما اَعْدَلَهُ مِنْ طَعامِهِ و اِنْصِرافِ غَنْهِمِْ وَ فَقيرِهِمْ برَفْدِهِ الِي عَي

 

 انفاق و کمک به فقرا -11

و دستگيری از فقرا و نيازمندان است. مثالً در عيدفطر با زکات فطره و در عيد  های اعياد اسالمي کمکیکي از برنامه     

 شود.قربان با دادن گوشت قرباني و در سایر اعياد نيز با صدقات انجام مي

 (۷۷۲، ص ۹۰، ج  ۷۰۴۴باقر،مجلسي محمد ) علي )ع( فرمود: وَاَدُّوا افِطْرَتَکُم فَاِنَّها سَنَّهُ نَبيتَکُمْ وَ فَریضَهُ واجِبَهُ مِنْ رَبَکُم

 زکات فطره خود را بپردازید زیرا زکات فطره سنت پيامبر و فریضه واجب الهي است.     

 

 زینت کردن -11

)طباطبایي محمد  خُذُوا زینَتَکُم عِنْدَ کُلِ مَسْجِدِ زینت خود را در هر نمازی برگيرید. عالمه طباطبایي )ره( در ذیل آیه     

  (ه.ق ۷۰۷۱حسين، 

زینت برای مسجد و زیبایي است که به هنگام در این آیه ی شریفه نکته ی مهمي به چشم مي خورد که بر اساس آن      

ر شود که دحضور در مسجد مناسب است انجام شود که بطور طبيعي ابتدا برای نماز و طواف است. از اطالق آیه استفاده مي

 یر عبادات مناسب و مطلوب است.سا های یوميه وتمام نمازهای عيد و جماعت

 

 تغییر ذائقه و تنوع -12

 های مظاهر شادی معصومان ایجاد تنوع در غذا و ميوه است. از پيامبر )ص( نقل شده است که فرمودند:یکي از نمونه      
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، ص ۴ج  ،۰کليني محمد بن یعقوب، ق ) الْجُمْلَهاَطْرِفُوا اهاليکم في کُلَِّ جُمْعَهٍ بِشَيْءٍ مِن الفاکهه وَ اللَّحْمِ حَتِّي یغرَحُوا بِ      

 (۴۹۷ص  ،۰شيخ صدوق، ق  – ۲۹۹

یتان در هر روز جمعه مقداری ميوه و گوشت خریداری کنيد تا با خوردن ميوه و غذاهای خوشمزه در روز جمعه برای خانواده

 خوشحال شوند.

 

 تبریک و تهنیت گفتن -13

هایي ترین آداب هر عيدی است و در اسالم نيز سنت تبریک و تهنيت در مناسبتتبریک و تهنيت گفتن از برجسته      

 فرمود:ورزید و به مردم ميای دارد. پيامبر اکرم )ص( به تبریک گفتن در چنين روزی تاکيد ميمانند عيدغدیر جایگاه ویژه

 (۲۴۱، ص ۲ج  ، ۴ق ابن شهر آشوب، ) مرا تبریک بگویيد. مرا تبریک بگویيد. ؛هُنِئْوني هَّنِئوُني

 

 شادی کردن -14

 (۷۷۱، ص ۹۰ج  ، ۷۰۴۴)مجلسي محمد باقر،  علي )ع( فرمود: وَ اَظْهِروُا السُّرُور في مُالقِاتِکم     

 در برخوردهایتان شادی را آشکار کنيد.

 (۰۰۰، ص ۷۴ج  ، ۷۷حر عاملي، ق ) امام صادق )ع(: اِنَّهُ یَوْمُ عيدٍ وَ فَرَحٍ وَ سُروُرٍ     

 روز عيد روز خوشحالي و شادی است.

چون روز عيد روز گرفتن پاداش و جایزه است جا دارد انسان خوشحال و بانشاط باشد و دیگران را نيز در این شادی      

 سهيم سازند تا عيد آنان سرشار از محبت و دوستي گردد.

 

 دعا و روزه -15

اسم بن عالی همداني وکيل امام حسن عسکری )ع( رسيد مبني بر شيخ طوسي روایت کرده است که توقيعي به دست ق     

 اینکه روز سوم شعبان سالروز والدت امام حسن )ع( روزه بدارد و این دعا را بخواند:

 ۷۰۴۴مجلسي محمد باقر،  – ۳۲۴ص  ، ۵طوسي محمد بن حسن بن علي، ق ) يوْم...بِحَقِ المَوْلُوِد في هذا الَّ اَللَّهُمَ اِنَّي اَسئْلُکَ

 (۷۴۷، ص ۹۳، ج 

 .خواهم به حق مولود در این روز يخدایا از تو م

 نيز در دهم رجب سالروز تولد امام جواد )ع( به دعای مخصوص سفارش شده است.

دعا و روزه خصوصا در روزهای توصيه شده در دین باعث تقرب بيشتر به خداوند شده و همين امر موجب نشاط و شادی      

 منين مي شود. معنوی ميان مو

 

 نماز  -16

از اعمال اعياد اسالمي نماز و عبادت است در روز جمعه نماز جمعه و در عيد فطر و قربان نماز مخصوص عيد و در عيد       

 غدیر نماز مخصوص سفارش شده است.
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 عطر زدن -17

 طر زدن است.های پسندیده که هميشه مطلوب است خصوصاً در ایام عيد و شادی عاز جمله سنت     

، ۴ج ، ۰کليني محمد بن یعقوب، ق ) امام صادق )ع( فرمود: کانَ رَسُولُ اهللِ )ص( یَنْفِقُ في الطَّيبِ اَکْثَرُ مِمّا یَنْفِقُ في الطَّعامِ

 (۴۷۱، ص ۴ج  ،طباطبایي محمد حسين – ۵۷۲ص 

 کرد.داد و بيشتر پولش را خرج ميپيامبر )ص( برای عطر بيش از طعام بهاء مي

 (۰۴۳، ص ۷، ج ۷۷حر عاملي، قرن ) تَطَيَّبْ بِاَ طْيَبِ طيبکِ نيز در روایتي از امام صادق )ع( نقل است که فرمود:

گوید در شب عروسي حضرت زهرا )س( به فاطمه زهرا ام سلمه مي؛ با خوشبوترین و بهترین عطرها خود را مطعر کن     

ود؟ که برای خود ذخيره کرده باشي؟ حضرت فرمود: آری سپس شيشه ش)س( عرض کردم آیا نزد شما بوی خوشي یافت مي

ه بودم، گفتم عطری را آورد و مقداری از آن را به کف دستم ریخت آن چنان بوی خوشي داشت که هرگز نظيرش را نيافت

 حضرت زهرا )س( فرمودند این بوی عطری است که از پروبال جبرئيل ریخته است.عجب بوی خوبي دارد. 

 (۹۵، ص ۰۴ج  ،۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) عَنْبَرُ یَسْقُطُ مِنْ اَجْنِحَهِ جِبْرِئيلهُوَ 

 

 چند نمونه حکایت -3-2-4

لل کم و بيش رواج دارد. شاید بتوان ادعا کرد که شوخي براساس مشوخي کردن و شاد بودن در ميان افراد همة اقوام و      

از هر  توانددار ميشوند شادی و شوخي به جا و هدفها خسته و فرسوده مينگيرد یعني وقتي انسایک نياز طبيعي انجام مي

ادی و های بارز شبا بررسي در زندگي و رفتارهای اهل بيت و پيامبر هم فراوان به نمونه فرسایش روحي آنها پيشگيری کند.

 :پردازیمها ميایم که در این جا به بعضي از آننشاط رسيده

 

 (1داستان 

تِنِا، نَهُ: اَعْطِنا ثَمَنُ هَدِیَلَ اَبَا الْحَسَنِ الرِضَّا )ع(: اَنَّ رَسُولَ اهللِ )ص( کانَ یَأتيهِ االعْرابيُ فَيَأتِيَ اهللُ بِالهَدیَه ثُمَّ یَقُولُ مَکاقا     

 فَيَضْحَکُ رَسُولُ اهللِ )ص( وَ کان اِذَا أغتَمَ یَقُولُ: ما فَعَلَ االَعْرابِي لَيْتَهُ أتانا 

۰کليني محمدبن یعقوب، قرن  -۴۷۵، ص ۲، ج۷۲۳۷-۷۴۴۴طباطبایي محمد حسين )   

(۲۵۹، ص ۷۴، ج۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  -۴۴۴، ص ۲، ج  

داستان از این قرار است که رسول خدا وقتي در شهر مدینه بود مرد اعرابي که به رسول خدا عالقه داشت از اجناس      

کرد آن اعرابي داد و چون صاحب متاع پول آن را مطالبه ميرده به رسول خدا هدیه ميوارداتي از شام بخشي را خریداری ک

خواهد و فرمود هدیه پول نميرسول خدا )ص(: مي نزد رسول خدا آمده عرض کرد: یا رسول اهلل پول هدیه را مرحمت کن.

 داشت.پس از تبسم پول آن را به صاحبش مسترد مي

تواند موضوعاً در شوخي اسالمي جا داشته آوری نميگردد که هر عمل خندهبه خوبي آشکار مي البته با تجزیه و تحليل     

رسد های متعارف مستلزم تحقير و توهين و هتک و آزار و رنج برخي از افراد است. بنظر ميباشد زیرا برخي یا بيشتر شوخي

 ها موجب پاشيدن بذر کينه و دشمني است.که اینگونه شوخي
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 (2 داستان

خنداند و آنها را شاداب و سرحال نگه های مناسب، اصحاب و یاران خود را ميفرصت دررسول گرامي اسالم )ص(      

 داشت. داستان از این قرار است که:مي

لُّيِ اِنَّکَ لَاَکُولُ فَقال )ع( یا رَسُولَ اهللِ اَکَلَ ذاتَ یَوْمِ التَمْرِوَ مَعَهُ عَلُّي وَ کانَ یَجْمَعُ النَّوی عِنْدَ عَلْيٍ فَلَمَا فَرَغا قالَ )ص(: یا عَ

فرمود روزی پيامبر )ص( با امام علي )ع( در مجلسي خرما تنازل مي (۴۲۴، ص جزایری نورالدین) االَکُوُل مَنْ اَکَلَ التَمْرَوَنَواهُ

کرد همة خرماها را علي )ع( خورده شد فکر ميای که اگر کسي وارد ميگذاشت بگونههای خرما را مقابل علي )ع( ميو هسته

و آن حضرت چيزی تنازل نفرموده است، آنگاه خطاب به علي )ع( فرمود: شما چقدر زیاد خرما خوردید؟ حضرت علي )ع( 

 هایش خورده، که لبخند بر لبان پيامبر )ص( نقش بست.جواب دادند آنکس زیاد خورده است که خرماها را با هسته

 

 (3داستان 

غَهُ مِنْ هذَا الجانِبِ وَ رَأَیَ )ص( صَهُيْبَاً یَأکُلُ تَمْراً، فَقالَ )ص( أتَأکُلُ اَلتَّمْرُوَ عَيْنُکَ رَمْوَةُ؟ فَقالَ: یا رَسُولَ اهللِ اتي أمْضَوَ      

، ۳ ، ج ۷۰حسين بن محمد تقي نوری، قرن  – ۲۹۴، ص ۷۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) تَشْتَکي عَيْنِي مِن هذا الجانِبِ

(۰۷۷ص   

دانست خوردن خرما تازه به ناراحتي چشمش برد و با آنکه ميصهيب یار باوفای پيامبر از درد چشم به شدت رنج مي     

کند آیا بازهم دارای خرما افزاید مشغول خوردن آن بود. رسول خدا )ص( که او را دید فرمود: با آنکه چشمت درد ميمي

کند. وم و چشمم از آن طرف درد ميج: ای رسول خدا من با این طرف دهانم آن را ميخوری؟ صهيب به شوخي عرض کردمي

 های مبارک نشاند.پاسخ صهيب تبسمي شيرین بر لب

 

 (4داستان 

صُّ فَلْتَقْتَصّ، فَتَبسَّمَ رَسوُلُ وَ قَبَّلَ خالِدُ القسْریُ اِمْرَأةَ فَثکْت الِي الَّنبيِ )ص( فَأرْسَلَ اليه فَأعتَرفَ وَ قالَ: اِنْ شاءَتْ اَنْ تَقْتَ     

 – ۲۹۴، ص ۷۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) اهللِ )ص( وَ اَصْحابُه وَ قالَ: اَواَلتَعُودُ؟ فَقال: ال وَ اهللِ یا رَسُولُ اهللِ فَتَجاوَزُ عَنْه

(۰۷۷، ص ۳، ج ۷۰حسين بن محمد تقي نوری ، قرن   

ه دید و از سر هوس و شهوت آن زن را گرفت و بوسيد. زن ناراحت و خشمگين به های مدینخالد قسری زني را در کوچه     

خدمت پيامبر رسيد و از خالد قسری به خاطر این کار ناشایست شکایت کرد. رسول خدا )ص( کسي را بدنبال خالد فرستاد 

اهد خود و سپس گفت اگر این زن ميوقتي خالد آمد پيامبر )ص( حقيقت ماجرا را از او جویا شد خالد به گناه خود اعتراف کر

 مرا قصاص کند حرفي نيست بياید و مرا قصاص کند و او هم مرا ببوسد.

دار خالد پيامبر و یارانش به خنده افتادند. آنگاه حضرت پيامبر )ص( رو به خالد کرد و فرمود: آیا دیگر از این حرف خنده     

کنم ای رسول خدا، و با این تعهد پيامبر خالد به خدا قسم دیگر این کار را نميکني، خالد عرض کرد: نه این کار را تکرار نمي

 را بخشيد.
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 (5داستان 

 هُفَتَوَهِّمَ النَّبيُ )ص( اَنَّ وَ رَاَیَ نُعيَمْانِ مَعَ اَعْرابِي عَکَهَ عَسَلِ، فَاشْتَراها منه وَ جاءَ بِها الي بِيْت عایِشَة في یَوْمِها فَقالَ: خُذُوها     

مْ تَحْضَروُا قيمَتَها فَعِلِمَ رَسُولُ اهللِ اَهْدا هالَةُ، وَ مَرَّ نعَيْمانُ وَ الْاعْرابِيُ عَليَ الْبابِ فَلَمّا کال قُعُودُه قالَ: یا هوْالءِ رُدُّوها عَلَيِّ اِنْ لَ

عَلْت؟ فَقالَ: رَأیْت رَسُولُ اهللِ )ص( یُحِبُّ العَسَلَ وَ رَأیْتَ االَعْرابِيَ )ص( القِصَّة، فوَزَنَ لَهُ الثَمَنَ وَ قالَ لِنُعَيْمانَ: ما حَمَلْکَ عَلي مَا فَ

محمد بن علي بن  – ۰۷۴، ص ۳، ج ۷۰حسين بن محمد تقي نوری ، قرن ) مَعَهُ عَکَّة فَضَحَک النَّبيُ )ص( وَ لَمْ یَظْهَرَ لَهُ نَکْراً

 (۷۴۴، ص ۷، ج ق ۷۴۱۹شهر آشوب ، 

خواست آن را نشيني را دید که ظرف عسلي را در دست گرفته بود و ميخ طبع مدینه( عرب بادیهنعيمان )مرد شو     

نشين رفت و عسل را از او خرید. ولي از وی خواست تا برای گرفتن پولش کمي صبر کند. نعيمان ظرف بفروشد. نزد مرد بادیه

ي به خانه پيامبر رسيد ظرف عسل را به اهل خانه داد عسل را برداشت و  به طرف خانه رسول اهلل )ص( به راه افتاد. وقت

نشين به اميد گرفتن پولش ای است برای رسول خدا. نعيمان رفت ولي مرد بادیهطوری که آنها گمان کردند این عسل هدیه

سي ماند تا ککرد که نعيمان سفارش او را به اهل خانه پيامبر کرده است هرچه منتظر جلو در خانه پيامبر نشست او فکر مي

از خانه بيرون بياید و پول عسل را بپردازد خبری نشد دیگر طاقتش سرآمده با صدای بلند فریاد زد ای اهل خانه اگر پول 

 ندرید که بدهيد الاقل عسلم را به من برگردانيد.

د که نعيمان داشت فهمي نشين را شنيد حقيقت ماجرا برایش روشن شد و با شناختي که ازوقتي پيامبر صدای مرد بادیه     

نشين داد مدتي از این ماجرا های اوست. فوراً پول عسل را آماده کرد و آن را به مرد بادیهاین هم یکي از آن خوشمزگي

گذشت رسول خدا )ص( وقتي که نعيمان را دید فرمود: چرا این کار را کردی؟ نعيمان هم صادقانه عرض کرد: من دیدم 

های پيامبر ای زیبا بر لبفروشد. از این سخن نعيمان خندهگرد هم عسل ميد و آن مرد بيابانرسول خدا عسل دوست دار

 نشست.

کليني محمدبن ) فرمودند: لَقَدْ کانَ رَسُولُ اهللِ )ص( یُداعِبُ الَرجُّلَ یُریُذ اَنْ یَسُّره بر اساس این حکایت امام صادق )ع(     

  (۲۷، ص ۷۴۴۵رضي الدین ، طبرسي  – ۴۴۴، ص ۲، ج  ۰یعقوب، قرن 

 کرد و هدف آن حضرت خوشحال کردن مردم بود.رسول خدا با مردم شوخي مي

 

 (6داستان 

ذٍ ومِئِیَ خوانيم که: اَتَتْهُ عَجُوَزَه یَدْعُوا لَها بِالْجَنَّةِ فَقالَ لَها الیَدْخُلَ الجَّنَةَ عَجْوزُ فَبَکَتْ فَقالَ لَها لَسْتُدر روایت دیگری مي     

، ۷، ج  ۰شيخ صدوق، قرن  – ۷۹۴، ص ۰۹، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) بِعَجُوزٍ وَ قَرَا: اِنَّا اَنْشَانا هُنَ انِشْاءاً فَجَعَلْناهنَ اَبکاراً

شوند. آن زن گریست. آنگاه رسول پيرزني نزد رسول خدا )ص( آمد آن حضرت فرمود: پيرزنان وارد بهشت نمي (۲۴۲ص 

 ر قيامت تو پير نخواهي بود زیرا خداوند فرموده است: خدا )ص(فرمود: د

ما آنان را در کمال زیبایي و حسن آفریدیم و هميشه  (۴۴و  ۴۵)سوره واقعه، آیات  اِنَّا اَنْشَانا هُنَ انِشْاءاً فَجَعَلْناهنَ اَبکاراً     

 آنها را باکره گردانيدیم.

مخصوص. در این آیـه اشـاره اى هـم بـه ایـن  يیم، ایجادى خاص و تربيتمـا آن زنـان را ایجاد و تربيت کرد يیعـنـ     

اختالف ندارد، و معناى این فرمود: )فجعلنا  يو پيرى و زیبایى و زشت ياز نظر جوان ينـکـتـه هـسـت کـه وضع زنان بهشت
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ه هر بار که همسران ایشان با آنان را هميشه بکر قرار داده ایم، به طورى ک يهن ابکارا( این است که : ما زنـان بـهـشـتـ

 بياميزند ایشان را بکر بيابند.

 

 (7داستان 

های مناسب های فراوان و گاه حوادث تلخ بود در فرصتفاطمه زهرا )س( نيز که زندگاني کوتاه او همراه با فراز و نشيب     

ح و زیبا غنچة خنده بر لبان علي )ع( شکوفا گشود و با شوخي مليبرای زدودن غبار غم از چهرة شوهر خود لب به مزاح مي

 ساخت. از سخنان آن حضرت این جمله است که:مي

، ج                             ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، )قال فاطمه الزهرا )س(: اَلْبَشْرُ في وَجْهِ المُوْمِنِ یُوجِبِ لِصاحِبِه الَجَّنةَ 

پاداش تبسّم و خوشرویي بهشت خداوند برای  (۲۴۲، ص ۷۲، ج ۷۰قرن حسين بن محمد تقي نوری ،   - ۰۴۷، ص ۱۲

  مومن است.

 یافت از اینرو چونهای گناه و یا عمل ناپسند ميرسد که خود را بدور از لغزششادکامي و خوشحالي آن بانو زماني به اوج مي

حضرت زهرا )س( با خوشحالي »ع( واگذار کرد رسول خدا )ص( کارهای داخل منزل را به فاطمه )س( و امور بيرون را به علي )

 غيرقابل توصيفي فرمود:

که مربوط به داند که از این تقسيم کار تا چه اندازه خوشحال شدم زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهایي جز خدا کسي نمي

که در خردسالي بر روی  روزی برای مزاح نمودن یا خرسند کردن همسر خود در حالي که حسين )ع(« مردان است بازداشت.

 داد فرمود:های خود نوازش ميدست

 ۷۴۱۹محمد بن علي بن شهر آشوب ،  – ۲۳۱، ص ۰۴، ج  ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، )اَنْتَ شَبية بِاَبي لسْتُ شَبيهاً بِعَلي       

تي. و حضرت علي حسين جان تو به پدرم رسول اهلل )ص( شباهت داری و به پدرت علي )ع( شبيه نيس (۷۵۹، ص ۴، ج ق

 )ع( سخنان فاطمه را شنيد و تبسم کرد.

گوید: علي مردی بود امام علي )ع( هم به صفت شادماني آراسته است. استاد شهيد مرتضي مطهری در این باره مي      

 هایهای عبوس و اخمخواهند. هميشه چهرههایي که هميشه از مردم دیگر بهای مقدسي ميبشاش برخالف مقدس مآب

وقت حاضر نيستند یک تبسّم به لبشان بياید گویي الزمة تقوا عبوس بودن است. مومن اندوه خویش درهم کشيده دارند و هيچ

کند. علي )ع( هميشه اش ظاهر مياش را در چهرهشود شادیدارد و وقتي با مردم مواجه ميرا در هر موردی در دلش نگه مي

 به حد باطل تا آن هنگام کهکرد شد مثل خود پيامبر، علي )ع( با مردم مزاح ميرو ميهبا مردم با بشاشت و با چهرة باز روب

( گرفتند این بود که گفتند عيب علي )عکرد. یگانه عيبي که برای خالفت به علي )ع( مينرسد همچنان که پيامبر مزاح مي

 باشد و مردم از او بترسند.کند. مردی باید خليفه باشد که عبوس این است که خنده رواست. مزاح مي
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 سوم: شادی های ممدوح و مذموم فصل

 

 اول: شادی های ممدوح بخش

 

 مقدمه بخش اول

معيار و اصول عقلي و شرعي و قانوني باشد که  دارایبسيار واضح است که شادی های ممدوح شادی هایي هستند که       

معایب پيامد را هرگز نمي بينيم و برعکس آن در شادی های های مذموم ممکن است لذت و در این شادی ها مفاسد و 

سرخوشي ای به انسان دست دهد ولي این شادی به قيمت رنجور کردن و ناراحتي دیگران است و یا موجب مفاسدی دیگر 

ق الگوگذاری و مالک سنجي به نوع تا از طری بررسي شوداست. لذا بهتر است معيارهای شادی پسندیده و ممدوح در اسالم 

شادی های ممدوح برسيم. در واقع غم و شادی بستگي به معيار و ارزش های هر فرد دارد. اصوالً ميزان رشد فکری و بزرگي 

همت و عظمت روح را در شادی های هر کسي مي توان شناخت. چنانچه یکي خوشحالي اش به عفو و گذشت است و دیگری 

صه مي خورد که چرا مردم خالف مي کنند و به خطا مي روند و دیگری غمش برای این است که چرا جلوی به انتقام، یکي غ

خالفش را مي گيرند. در نظام ارزشي اسالم مطلوبيت هر چيزی زماني است که در مسير کمال و سعادت انسان باشد و پيامبر 

لذا به طور اجمال عوامل قبل را مي توان از معيارهای  و ائمه معصومين تالش مي کردند که شادی های مردم را جهت دهد.

 شادی مشروع دانست.

 

 و شادی اطاعت خداوندرابطه ی  -4-1-1

شادی وقتي است که انسان توفيق طاعت خداوند را پيدا کرده باشد و از گناه دوری گزیند. چنانچه علي)ع( مي فرماید:      

 (.۷۲۹، ص ۲، ج  ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، ) نبهسرور المؤمن بِطاعه ربِّه و حُزنِه عَلي ذَ

 و حزنش بر گناه و عصيان خداوند است.  استشادی مومن به طاعت پروردگارش 

اکبری ) انَّما هُوَ عيدٌ لِمَن قَبَّلَ اهللُ صيامَه و شَکرَ قيامه آمده است:به مناسبت عيد فطر  از اميرالمومنين )ع( در روایت دیگر     

 (۴۴، ص  ۷۴۹۴، محمود

 این عيد برای کسي است که خداوند نماز و روزه اش را پذیرفته باشد و هر روزی که معصيتي صورت نگيرد آن روز عيد است.

  :اکنون باید به مهمترین معيارهای شادی در روایات اشاره نموده و آن ها را بررسي کرد

 

 پرهیز از گناهالف( 

ام گاهي با انجبه این معني که شه در انجام دادن نيست زماني هم در پرهيز کردن است. لذت و خوشي هميباید گفت که      

کارهایي که عادتاً باید لذت بخش باشد هيچ لذتي به انسان دست نمي دهد حتي عذاب رواني و وجداني هم مي آورد چرا که 

هي از پرهيز سرخوش مي شود و به شادی و روح و وجدان آماده لذت بردن نيست اساساً روح انسان به گونه ای است که گا

 :چنان که سعدی گفته استنشاط مي رسد که با هيچ یک از شادی های دیگر قابل مقایسه نيست و 

 

دگر لذت نفس لذت نخواني                              اگر لذت ترک لذت بداني  



442-191ص  ،  2931  اسفند،  2، جلد 12علوم انسانی اسالمی، شماره   

 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

198 

 

 

د و حدود الهي را رعایت کند. ارضای تمایالت به هر در زندگي وقتي شاد است که از گناه پرهيز کن روشن است که انسان

 گونه و به هر نحو شادی آور نيست. 

ني کلي) وا و اِذا اَساوُؤا اِستَغفِرواعَن ابي جَعفر)ع( قالَ سُئِلَ النَّبي)ص( عَن خِيارِ العِباد فَقالَ: اَلذَّین اذا اَحسِنوا اِستَبشِر      

 (۴۴۵، ص ۴۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  -۲۷۱، ۰صدوق، قرن شيخ  -۲۲، ص۲، ج ۰محمدبن یعقوب، قرن 

از امام باقر)ع( سئوال شد بهترین بندگان خدا چه کساني هستند؟ فرمود: آنهایي هستند که وقتي نيکي مي کنند خوشحال 

 متَ مِنَ الخيرِ و حُزنَکَنيز علي)ع( فرمود: اَکثِر سُرورَکَ عَلي ما قَدَّبدی کردند طلب استغفار مي کنند. مي شوند و زماني که 

در این روایت به این  (۱۳، ص ۴ابن اشرفيه، قرن -۷۲۹، ص ۲، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، علي مافاتَ مِنه)

سرورت را زیاد کن بر آن چه از کارهای خير که برای آخرتت انجام داده ای و حزنت شود که ی شادی اشاره مينکته درباره

 ارهای خير که محروم گشته ای.را به آن چه از ک

غم و شادی، بستگي به معيارها و ارزش گذاری های هر فرد دارد. اصوالً ميزان رشد فکری و بزرگي همت و عظمت روح      

 را از غم ها و شادی های هرکس مي توان شناخت.

 

 گناه و معصیت نباشدب( 

التَسخَطوا اهللَ  معصيت نباشد چنانچه امام صادق)ع( فرمودند:مجالس شادی همراه با گناه و  نکته ی مهم این است که     

، ۷۴، آل البيت، ج ۷۷حر عاملي، قرن -۰۴۴، ص ۰، ج ۰شيخ صدوق، قرن بِرضي اَحَدٍ وَ ال تَتَقَّربوا اِلي النَّاسِ بِتَباعِدٍ مِنَ اهللِ)

 (۷۱۱، ص ۴۳، ج ق ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر ،  -۷۵۰ص 

حر  -۴۱۰، ص ۲، ج ۰کليني محمدبن یعقوب ، قرن جلِسَ مَجلِساً یُعصي اهللَ فيه و الیَقدِرُ عَلي تَغييره)الیَنبَغي للمُومِنُ اَن یَ

 (۷۹۹، ص ۱۷، ج ق ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر ،  -۲۴۴، ص ۷۴، ج ۷۷عاملي ، قرن 

بير به تعض کند. سزاوار نيست برای مومن در مجلسي بنشيند که معصيت خدا در آن مي شود و نمي تواند جو مجلس را عو

 .دیگر نباید شادی را به گونه ای جستجو کرد که با معصيت الهي درهم آميزد

 ولي گاهي شادی ها آن چنان همراه با گناه است که شادی مساوی با گناه است. 

 

 همراه با اذیت و آزار نباشدپ(

ن همراه نباشد. متأسفانه امروز بسياری از شادی یکي از شراط شادی این است که با آزار و اذیت دیگرابه نظر مي رسد که      

( پيامبراکرم)صدی. ها همراه با اذیت و آزار دیگران است مانند بلندکردن صدای موسيقي، انفجارهای تفریحي در شبهای شا

ي، علي بن حسن بن فضل طبرس -۹۹، ص ۹، ج ۷۰حسين بن محمد تقي نوری ، قرن فرمود: مَن اَذی مُومِناً فَقَد اذاني)

 (۱۲، ص ۴۰، ج ق ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر ،  -۷۰۹،  ۴، قرن ۷۴۳۵

 کسي که مومني را آزار دهد مرا آزار داده است. 

 هشام بن سالم مي گوید: از امام صادق)ع( شنيدم که مي فرمود خدا مي فرماید:     

 -۴۵۴، ص ۲، ج ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن  -۲۴۰، ص ۷۲، ج ۷۷حر عاملي ، قرن لِيأذَنَ بِحَربٍ مِنَّي اَذی عَبدِیَ المُومَنِ)

 آن کسي که بنده مومن مرا بيازارد با من اعالن جنگ مي دهد.  (۲۴۳، ص  ۰شيخ صدوق، قرن 
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کليني محمدبن  -۳۴، ص ۲، ج ۷۴۳۰دشتي محمد، نيز علي)ع( فرمود: المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلمونَ مِن لِسانه و یَده الَّا بِالحَقِ)

 (۹۱، ص ۷، ج ۰ن یعقوب ، قر

ین امسلمان کسي است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در آسایش باشند مگر جایي که باید به حق برخورد کند.      

روایات بيانگر این مطلب است که باید از هر نوع شادی که به آزار دیگران منجر شود، پرهيز گردد چرا که خشم خدا و رسولش 

 را در پي دارد.

 

 هو نباشدلت( 

در آیين اسالم سرگرمي های زیانبار و همه عوامل بازدارنده از پيشرفت های معنوی ممنوع است. موسيقي و غنا یکي از      

با تمام نيرو و توان  گاهي دیده مي شود کهسرگرمي های زیان بار است که آدمي را از توجه به خدا و آخرت باز مي دارد و 

ذ خود جامعه را به غفلت و بي خبری بکشانند تا دیگر کسي به فکرمسائل حياتي و واقعيت های خود مي کوشند در قلمرو نفو

زندگي نباشد بدین منظور تالش مي کنند از عواملي که انسان را در هاله ای از غفلت و بي خبری مي کشاند استفاده نمایند 

 موسيقي. رقصمانند مشروبات الکلي، فحشا، قمار، آزادی جنسي و بي بند و باری، 

یکي از اصحاب امام صادق)ع( خدمت آن حضرت رسيد و سئوال کرد من همسایگاني دارم که آنها کنيزان خواننده دارند،      

مي خوانند و مي نوازند و گاهي من دستشویي مي روم صدای غنا و موسيقي آنها به گوش مي رسد و من نشستن خود را 

نوم. آیا مانعي دارد؟ حضرت فرمودند: دیگر چنين مکن، او گفت: به خدا قسم من در طول مي دهم تا نغمه های آنان را بش

مجلس موسيقي آنها شرکت نمي کنم بلکه فقط گاهي از خانه خودم به آن گوش مي دهم. حضرت فرمود: آیا کالم خدا را در 

 قرآن نشنيدی که مي فرماید:

 (۴۴، آیه ۷۱انَ عَنهُ مَسئوال)سوره اسراء، اِنَّ السَمعَ و البَصَرَ و الفوادَ کُلُّ اولئِکَ ک

 در پيشگاه خداوند گوش، چشم و دل ها همه مسئول هستند. 

آن مرد گفت: گویا من تا به حال این آیه را از کسي نشنيده بودم. االن متوجه شدم و دیگر چنين کاری انجام نمي دهم.      

)غم و شادی در سيره معصومين عليهم "ل از دنيا مي رفتي.سپس حضرت فرمود: در چه حالي بدی بودی اگر در این حا

 در روایت دیگری هست که:( ۰۲-۰۷السالم، صص 

قال  یَقولُ الطَنبورُ حينَ یَضرِبُ؟ اِنَّه سَمِعَ اَميرَالمومنينَ)ع( رُجُالً با الطَّنُبورِ فَمَنَعَهُ و کَسَرَ ثُمَّ اِستَتابَهُ فَتابَ، ثُمَّ قالَ: اَتَعرفُ ما

 ۷۰حسين بن محمد تقي نوری، قرن صِيُّ رَسولُ اهلل)ص( اَعلَمُ. فَقالَ: اِنَّهُ فَقالَ:سَتَندِمُ سَتَندِمُ اَیا صاحبي سَتَدخُلُ اَیا ضارِبي)وَ

 (۲۹۰، ص ۹، ج ۷۰قمي عباس، قرن مستدرک -۲۲۴، ص ۷۴، ج 

مي زند حضرت او را از این کار بازداشت و  نقل شده است که علي)ع( دیده مردی طنبور)از آالت موسيقي شبيه به تار است(

حتي طنبور او را گرفت و شکست سپس وی را نصيحت کرد و او توبه کرد. آنگاه علي)ع( به او فرمود آیا مي داني طنبور 

 هنگامي که به صدا در مي آید چه مي گوید؟

 ي گوید:حضرت فرمود: طنور هنگام نواختنش مرد وصي رسول خدا)ص( داناتر است. او عرض ک

 به زودی پشيمان مي شوی، به زودی پشيمان مي شوی ای صاحب من، به زودی داخل دوزخ مي شوی ای زننده من.
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 احیای ارزش هاث( 

 امام صادق)ع( فرمود:     

، ص ۲، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، السُرورُ في ثَالثِ خِصال: الوَفاءُ وَ رَعایَهُ الحُقوقِ و النُهوضُ مِنَ الَنوائبِ)

 (-۲۴۱، ص ۱۵، ج  ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  -۷۲۹

 شادی به سه خصلت است: وفاداری، رعایت حقوق دیگران و ایستادگي در برابر گرفتاری ها و مشکالت. 

، ص ۴ج  ،۷۴۳۰دشتي محمد، علي )ع( فرمود: فَليَکُن سُرورُک بِما نِلتَ مِن اخرَتک وَليَکُن اَسَفُکَ عَلي ما فاتِکَ مِنها)     

 (۰۹۵، ص ۴۴، ج  ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  -۲۴

در روایت ایشان، شادی  باید شادی تو به خاطر آن چه برای آخرت انجام داده ای باشد و حزن و غمت برای محروميت از آن.

 حقيقي به کسب منافع اخروی تعریف مي شود و تنها به انواع زودگذر خالصه نمي شود.

 

 ن رفتن باطلاحیاء حق و یا از بیج( 

ن اَفضَلَ ما فَال یَکُعلي)ع(: اَما بَعدُ فَاِنَّ المَرءَ لِيَفرَح بِاشَّيءِ الذَّی یَکُن لِيَفوتُهُ و یَحزُن عَلي الشَّيءِ الَّذی لَم یَکُن لِيَصيبَه       

 -۰۹۲، ص ۴۴، ج  ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) حَقٍ نِلتَ في نَفسِکَ مِن دُنياکَ بُلوغُ لَذَّه اَوشَفاءُ غَيظٍ وَلکِن اِطفاءُ باطِلٍ اَو اِحياءُ

، ۷۴۳۰دشتي محمد،  -۲۴۳۳، ص ۴، ج  ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد،  -۷۴۴، ص ۳، ج ۷۰قمي عباس، قرن 

 (۲۳، ص ۷۳ج 

ز گعلي )ع( در نامه ای به عبداهلل ابن عباس مي فرماید: اما بعد انسان گاهي مسرور مي شود به خاطر رسيدن به چيزی که هر

از دستش نمي رفت و گاهي محزون مي شود به خاطر از دست دادن چيزی که هرگز به آن نمي رسد پس باید شادی تو به 

 خاطر احيای حق یا نابودی باطل باشد. 

 در حقيقت این بيانات اميرالمومنين )ع( بيانگر این مطلب است که شادی و حزن انسان باید دارای معيارهای الهي باشد.

 

 ل معنویچ( تحو

شادی زماني در این بخش همچنين تحول معنوی به منزله ی گونه ای ذیگر از شادی تعریف شده است به این سان      

پسندیده است که در انسان تحولي ایجاد کند و انسان بتواند خطاهای گذشته خود را جبران کند و روزی که احساس کند 

، ۷۴، ج ۷۰حسين بن محمد تقي نوری، قرن ) )ع( فرمود: اِنَّما هذا عيدُ غَفَرلهعليگناهان گذشته او را بخشيده است. خداوند 

عيد، (. ۲۷۹۴، ص ۴، ج  ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، ، ۲۴۴، ص ۰۴، ج  ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  -۲۹۹ص 

ه ی وان یک نموناین روایت همچنين به موضوع تحول معنوی به عنبرای کسي است که بداند گناهانش بخشيده شده است. 

 مهم شادی اشاره مي کند.

 روایتي منقول است که مي فرماید:     

عيد به سر ( بر اساس این روایت ۷۴۰ص  ،۷۴۳۷، الدین بن عليزین) لَيسَ العيدُ لِمَن لَبِسَ الجَدیدُ اِنَّما العيدُ لِمَن امَنَ الوَعيدُ

ان به این سناهانش دور شده و از عذاب های الهي در امان باشد. و لباس نو پوشيدن نيست بلکه عيد روزی است که فرد از گ

 .گردددر اینجا بر اساس یک فرآیند دروني و تحول دروني و معنوی آدمي و گرایش او به جانب کماالت تبيين مي "عيد"
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 شدبه هیچ وجه از حق و حقیقت برکنار نباح( 

، ۷۴، ج  ۷۰۴مجلسي محمدباقر، ) رمودند: اِنَّي لَاَمزَحُ وَ ال اَقولُ اِلَّا حَقَّاًاز رسول خدا این چنين نقل شده است که ایشان ف      

 ( ۴۰۳، ص ۴، ج ۷۴۳۹المتقي الهندی، -۷۷۴ص 

 همانا من مزاح مي کنم ولي به جز حقيقت و حق نمي گویم. 

 

 اعم از خود و دیگران شادکردن دل مومن -4-1-2

 دهد که دررسد و نشان ميا به شادی دروني و بيروني ميهانسان با انجام آن که در این بخش به نکاتي اشاره مي شود     

احساس  توان این اکسير حيات رالذا با دانستن بعضي از آنها مي پاره ای از موارد این دو گونه شادی با یکدیگر پيوستگي دارند.

 بيروني را بدست آورد. از این قبيل عبارتند از: برای حل مشکالت دروني و یاکليني کرد و با آن لذت برد و انرژی الزم و 

 

 ارتباط ورزش و شادی -1

دیگر از ای ارتباط اشاره در بندهای پيشين به ارتباط شادی جسم و شادی روحي رواني اشاره شد. اکنون نيز به موردی      

م انسان با یک برنامه منظم و هرگاه جسگردد، یعني رابطه ی جنب و جوش جسمي )ورزش( با شادی رواني. بنابراین مي

شود و پس از آن رود و یا کمتر ميحرکات حساب شده ورزش به حرکت افتد فشار مشکالت و نامالیمات روحي از بين مي

آید. این نشاط و شادی عامل مهمي است که رفتارهای تحصيلي، شغلي، عبادی و یک حالت نشاط و سرور به دست مي

برد. امام صادق )ع(: اِیّاکَ وَالْکَسَلَ تر پيش ميدهد و آنها را در طول روز یا هفته بهتر و آسانر ميخانوادگي را تحت تأثير قرا

 ۴۷، ص ۷۱، ج  ۷۷حر عاملي، قرن ) وَ الضَّخرَ فَانَّها مِفْتاحُ کُلِّ سُوِء انَّهُ مَنْ کَسَلَ لَمْ یُؤَدً حَقَاً وَ مَنْ ضَحَرَ لَمْ یَصْبَرْ عَلَي الحَق

دارم از کسالت و شما را برحذر مياین روایت به نکته ی مهمي درباره ی تحرک جسمي اشاره مي شود و مي فرماید:  در (

ر حق حوصله است بحال و بيکند و کسي که بيحوصلگي که کليد بدی است چون کسي که کسل است حقي را ادا نميبي

 کند.خود صبر نمي

های ها را از تالشکند خصوصاً در زندگي ماشيني امروز که انسانوحي ایجاد ميحرکات جسمي نشاط رروشن است که       

های ورزشي نباشد شادی به کلي رخت طبيعي باز داشته و ماشين را به جای انسان به فعاليت واداشته است و اگر تالش

چنان  يار به آن سفارش شده است.ها ورزش شنا از اهميت خاصي برخوردار است و در روایات بسبندد و در ميان ورزشبرمي

محمدی ری شهری  – ۲۷۷، ص ۷۵، ج  ۷۴۳۹المتقي الهندی،که پيامبر اکرم )ص( مي فرماید: خَيْرُ لَهوِ المُوْمِنِ السَّباحِة )

 بهترین تفریح مومن شناست. (۲۳۴۰، ص ۰، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمد، 

 

 کار و کوشش  -2

حيات اوست.  ی کار جوهر آدمي و نشانهکار و فعالبت جسمي است چون اصوال  یکي دیگر از جلوه های شاد بودن آدمي      

دهد کند و به زندگي نشاط ميسازد کار از انحراف و لغزش انسان جلوگيری ميکار و تالش استعدادهای آدمي را شکوفا مي

شود و هم گران تأمين ميدر دستورات دیني به کار و کوشش بسيار توصيه شده است هم از آن جهت که معاش خود و دی

رسد. جنبة دیگر توصيه به کار تفریحي بودن آن است. از حضرت علي )ع( نقل شده استعدادهای آدمي با کار به فعليت مي
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ز و تفریحي انگيبخش. کار وقتي فرحانگيز است و شادیوقتي که کار تفریح باشد فرح ترین تفریح کار است.است که بزرگ

 شود.بخش باشد زندگي شاد ميانسان باشد و اگر کار رضایت است که مورد عالقه

 

 

 سیر و سفر  -3

توان از عواملي است که با رفع آنها مي ناشي ازهای آرامش و شادی، سير و سفر است. افسردگي روح یکي از سرچشمه     

به سير و سفر ایجاد تنوع در زندگي و نيز بروز این بيماری پيشگيری کرد و یا آن را از اندام و روان خویش زدود. پرداختن 

چنين شناختن، به دیدار اقوام، دوستان و آشنایان های طبيعي، آثار هنری، بقایای آثار تاریخي و همپرداختن به تماشای زیبایي

در موارد  مانيقرآن با دستور آس گشا باشد.تواند راهو رفتن به مراکز زیارتي، تفریحي، سياحتي و حضور در محضر بزرگان مي

در زمين به سير و سفر بپردازید، همگان  (۷۴۱، آیه ۴ر با جملة فَسيرُو فِي الْاَرْضِ )سوره آل عمران، مختلف از جمله هفت با

 خواند.را به مسافرت فرا مي

 فرماید:البالغه در وصيت به امام حسن مجتبي )ع( مياميرالمومنين در نهج

 (۴۲، ص۷۴، ج۷۴۳۰دشتي محمد، ) یْن نُزِلُواوا وَ عَمَّا انْتَقَلوُا وَ اَهِمْ فَانْظُرْ فيما فَعَلُوَ سَرْ في دِیارِهِمْ وَ آثارِ

 ای تنزل نمودند.به سرزمين گذشتگان سفر کن بقایا و آثار آنها را بنگر و ببين چه کردند و به چه درجه

حسين بن ) : سافِرُوا تَصِحُّواشادی ربط مي دادند از رسول خدا نيز روایتي هست که نشان مي دهد ایشان نيز ميان سفر و

البته در  مسافرت کنيد تا سالم بمانيد. (۲۰۴، ص  ۷۴۴۵طبرسي رضي الدین،  – ۱، ص ۳ج  ۷۰محمد تقي نوری، قرن 

نگرش اسالمي سير و سفر هدفمند پسندیده است نه سير و سفر به دور از اهداف الهي و مورد غضب پروردگار متعال. امام 

 علي )ع( در این باره فرموده است:

 تَغَرَّبْ عَنِ الَاْوطانِ فيِ طَلَبِ العُلي

 تَفَرَّجَ هَمُّ وَ اِکْتسابِ مَعيشَةٍ

 ،۳ج ،  ۷۰حسين بن محمد تقي نوری، قرن )

 (۷۴۲، ص ۷۴۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، 

 وَ سافِرْ فَفْيَ الَاسْفارِ خَمْسَ فَوائِدُ 

 ماجِدُ    صُحْبَة     وَ    آدابُ       وَ      عَلْمَ وَ 

 

 

ساسي زیرا در مسافرت پنج فایده ا ددر پي کسب سربلندی سفر کنبر اساس این گفتار علي )ع( به آدمي توصيه مي شود که 

شود علم و آگاهي گذران زندگي فراهم مي رود زمينهخورد که عبارتند از اندوه )دلهره و اضطراب( از بين ميبه چشم مي

 .شوندتان جدید و شایسته پيدا ميآید فرهنگ و اخالق آدمي رشد کند و آشنایان و دوسبدست مي

با سفر اندوه ها از دلتان برطرف مي شود، تفرج پيدا مي کنيد. انسان تا وقتي که در محيط است، با سوابقي که در زندگي      

فتاری هاست. مسافرت کردن و از دروازه شهر بيرون رفتن به دارد، خاطرات هميشه برای او یادآور غم و اندوه و غصه و گر

طور طبيعي همان است و غم و غصه ها در شهر ماندن همان. پس اولين فایده اش اینست که از هم و غم ها نجات پيدا مي 

ی و نشاط و موجب شاد کنيد، الاقل روح انسان که زیر سنگيني غم و غصه ها لگدمال مي شود، برای مدتي آزاد مي گردد

 مي شود.
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 ها تشکیل مجالس جشن و شادی برای احیای ارزش -4

های مثبت مجالس جشن و سرور به مناسبت روزهای شادی معصومان نظير سالروز ميالد شادی یکي دیگر از جلوه های     

یر، روز مباهله و ليله های دیگر مثل عيد مبعث و عيدفطر و قربان و عيدغدمناسبت مبر )ص( و مواليد ائمه معصومين.پيا

های ها وسرورهای شخصي مانند جشنالمبيت، ازدواج اميرالمومنين )ع( و حضرت زهرا )س( و آغاز امامت زمان و حتي جشن

 ازدواج و تولد. البته به شرط عدم دوری از خدا.

 

  نگاه مثبت، جلوه ی دیگری از شادی -5

دید مثبت داشتن نسبت به حوادث و نامالیمات است. با توجه به اینکه  ها وها و خوبيالزمة زیستن جستجوی زیبایي     

کند خيری در آن است چرا ها را گرفتار بالها و ناراحتي ميخالق و مدبر جهان حکيم، عليم، رحيم و مهربان است اگر انسان

رَهُوا شَيْئَاً وَ هُوَ خَيْر لَکُمْ وَ عَسي اَنْ تُحِبُّوا فرماید: عَسي اَنْ تُکْقرآن کریم ميتواند برای انسان سازنده باشد. يکه آن بالها م

شمارید و در حقيقت خير و صالح در چه بسيار شود که چيزی را شما را ناگوار مي (۲۷۴)سوره بقره، آیه شَيئَاً وَ هُوَ شَرً لَکُم 

خير ست. به این سان باید گفت که ر واقع شر و فساد شما در آن اآن بوده و چه بسيار شود که چيزی را دوست دارید ود

تواند در وجود انسان نشاط دائمي ایجاد کند پس بيایيد زیبایيها را ببينيم و چشم آشنا به زیبایيها را داشته دانستن بالها مي

 دیدند.لياء خدا جهان را زیبا ميباشيم چنانچه انبياء و او

 

 توجه به زمان حال  -6

ها در دهد و برای شاد زیستن نقش زیادی دارد این است که بدانيم تمام دارایيان آرامش مياز جمله عواملي که به انس     

چه فردا ممکن است روی دهد. بعبارت دیگر: دیروز گذشته است نظر از آن چه دیروز رخ داده و یا آنحال حاضر است صرف

 ین دستور ساده است: در اکنون زندگي کن.به این سان شادی در کاربرد ا و فردا نيامده است پس امروز غنيمت است.

مِنْ یَوْمِکَ یَأتِ اهللُ فيِهِ  علي )ع( فرمود: یَابْنَ ادَمَ التْحَمِّلْ هَمَّ یَوْمِکَ الَّذی لَمْ یَأتِکَ علي یَوْمِکَ الَّذی قَد اَتَّاک فَانَّهُ اِنْ یَکْ

فرزند آدم غم واندوه روزی  یا (۴۱، ص ۷۴۴، ج  ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  –. ۴۰ ، ص۰ج ،۷۴۳۰دشتي محمد، ) بِرِزْقَک

 آن روزخواهد داد. در خداوند روزیت را تحميل مکن که اگراز عمرت باشد يکه درآن هست یرا که نيامده است برآن روز

ود خ د این نکته ی مهم را نتيجه گرفت که خداوند روزی رسان است و انسان نباید غصه ی فردایبنابر آنچه گفته شد بای     

 را بخورد و به واسطه ی آن نشاط و شادی امروز خود را از دست دهد. 

، ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) روایت دیگر آمده است: مَافَاتَ مَضَي وَ مَا سَيَأتيکَ قَاَیْنَ قُمْ فَأغْتَنِمَ الْفُرَصَتَة بَيْنَ العَدمَيْنِدر      

آن چه گذشه است  (۲۵۴، ص ۴، ج۷۰ی محمدباقر، قرن محمود-.۰۲۴، ص ۱، ج۷۰قمي عباس، قرن  -.۲۴۳، ص۱۵ج

 گذشته است و آن چه در آینده است کجاست )هنوز نيامده است( بایست و مغتنم بشمار فرصت بين دو نبود را.

ها و اهدافي که در آینده باید برای آنها های گذشته و به دست آوردن آرماندر حسرت ناکامي پيوستهبسياری از مردم      

اند و دائماً به دیروز و بخش باشند غافلتواند برای آنها بسيار مسرتسوزند و از رفتارهای امروز خود که ميدی آورد، ميشا

 اندیشند.فردا مي
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 مندی به قضا و قدر الهی، مظهر مهم شادی الهیرضایت -7

ترین شرایط در الهي است که در سختهای عمده شادی و رفع غم و اندوه رضایت و خشنودی بر قضا و قیکي از راه     

کند. مقصود از رضا ترک اعتراض به مقدرات الهي در ظاهر و ناپذیر را قابل تحمل ميشود و حوادث چارهمددکار آدمي مي

 باطن به زیان و عمل است.

 – ۷۴۹۰، ص ۲، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱حمد، محمدی ری شهری م) فرماید: اَلَّروْحُ وَ الَراحَةُ فِي الرَِّضا وَ الْيَقينِامام صادق )ع( مي

 آسایش و راحتي و شادی در رضا و یقين است. (۷۵۹، ص ۴۳، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، 

حسن بن  - ۷۱۰، ص ۴ابن الشرفيه، قرن ) در روایتي دیگر امام علي )ع( فرمودند: اِنْ رَضيتُم بِالْقَضاءِ طابَ عيشُکُم      

 (۷۰۹، ص ۴سليمان حلي، قرن 

بر این اساس راضي گشتن و گردن نهادن به مشيت الهي  شود.الهي راضي شوید زندگي شما شيرین و گوارا ميبه قضای 

، ص ۴ابن الشرفيه، قرن ) علي )ع( فرمود: اِرْضِ تَسْتَرِحْعامل و زمينه ی شادی معرفي مي شود. چنان که در روایتي دیگر 

به خشنودی خدا خشنود باش و راضي باش در نتيجه  (۷۴۹۰، ص ۲، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد،  – ۱۳

 .کنيشاد و راحت زندگي مي

است که احساس شادی واقعي را برای « رضا و تسليم»اگر مراحل کمال انساني را برشماریم، یکي از آنها رسيدن به مرتبة      

 انسان به دنبال دارد.

 

 و رابطه ی شادی با آن اوقات فراغت سالم -8

 باشد. از آن جا که اوقاتبرای انسان و بخصوص برای نسل جوان مي بخشفراغت دلپذیرترین لحظات زندگي شادی اوقات     

گردد تا خستگي جسم و روح از انسان رخت کند و از طرفي باعث ميها ایفا ميای در زندگي انسانفراغت نقش موثر و سازنده

ی ریزی برا. لذا برنامهوز یا هفته کاری در روز است را در پي داشته باشدیک ر ناشي از راحتي فکر و مغز آسوده که بندد و

 ای برخوردار است.استفاده بهينه از زمان از اهميت ویژه

 اند:مندی از اوقات فراغت نيازمند خستگي حاصل از کار هستيم. در تعریف فراغت گفتهبرای بهره

ای رفع اشتغال ندارد و فکر او آزاد است و برای این چنين برنامههای خاصي فراغت وقت آزادی است که فرد به فعاليت

 خستگي مغز و ایجاد محيط شاد برای مغز الزم است.

گویيم کار جوهره بدن است گردد یا ميدر تعاليم دیني ما هرگونه کار و فعاليت سالم و هدفمند نوعي عبادت محسوب مي

خدا یک لحظه اندیشيدن بهتر از چندین سال عبادت است. شيوایي و نرمي  هایمند شامل: تفکر در نشانهرفتارهای عبادت

البته باید فراغت را نوعي کار به حساب آورد کاری که با فرح و  آميز به والدین و دیگران.سخن، بلندگفتن سالم، نگاه محبت

تر ي محدد اکتيو و فعالبرای فعاليت کند و جسم و روح و مغز انسان راشادی همراه است و توان و انرژی انسان را زیاد مي

 سازد.مي

ای اند که مسرت و شادی در آن جایگاه ویژهها کردهای که پيشوایان معصوم توصيهبندی اوقات و نظم روزانه در تقسيم     

 فرماید:مي)ع( دارد چنانکه حضرت رضا 
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ةُ لِلِه لمُناجَاتِه. وَ سَاعَةُ لِاَمْرِ المُعَاشِ وَ سَاعَةُ لمُعاَشَرَةِ الْاِخوَانِ الثِّقَاتِ وَ الَّذیِنَ اَجْتَهِدُوا اَنْ یَکُونَ زَمَاَنُکُمْ اَرْبَعَ سَاعَاتٍ: سَاعَ

حسين ) ثَلَاثِعَاتِ الدرُونَ عَلَي السّایُعِّرفُونَکُمْ عُيُوبَکُمْ وَ یُخلصُون لَکُمْ فِيْ الَباطِنِ وَ سَاعَةُ تَخْلُونَ فيهَا لِلَذتِکُمْ وَ بَهَذهِ السَاعَة تُقْ

 (۴۲۷، ص ۱۵، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  – ۵۴، ص ۷۴، ج ۷۰بن محمد تقي نوری، قرن 

کوشش کنيد اوقات روز شما چهار قسمت باشد. ساعتي برای مناجات و عبادت و خلوت با خدا، ساعتي برای تامين معاش،      

سازند و در باطن با شما خلوص و هایتان واقف ميشما را به عيب ساعتي برای معاشرت با برادران مورد اعتماد و کساني که

و ساعتي را هم به تفریحات و لذائذ خود اختصاص دهيد و از مسرت و شادی ساعات تفریح نيروی انجام وظایف و  صفا دارند.

 های دیگرتان را هم تامين کنيد.وقت

 ند قدرت انجام کارهای دیگر خود را بيابد.تواشود که انسان با شادی و مسرت مياز این جا معلوم مي

 

 بری(تفریح و تفرّج )لذت -9

های آرامش تفریح و تفرَّج است. زندگي بدون تفریح و سرگرمي سالم زندگي اسالمي نيست. تفریح به یکي از سرچشمه     

ه دارد ای ککار و پيشهتر است هرکس نسبت به خصوص برای آنان که سروکارشان بيشتر با فکر و اندیشه است ضرورتي

 تاسالم به سرگرمي حالل لذت بردن مشروع، تفریح و تفَّرج بسيار اهميبه این سان  بایستي تفریحي مناسب اختيار کند.

هری محمد، محمدی ری ش) فرماید: اُلْهُوا وَ الْعَبُوا فَاِنِي اُکْرِهُ اَنْ یُریَ فِي دِیِنْکُمْ غِلْظَةَپيامبر اکرم )ص( ميدهد. چنان که مي

 (۲۷۲، ص ۷۵، ج ۷۴۳۹المتقي الهندی،  – ۲۳۴۰، ص ۰، ج ۷۰۴۱-۷۴۰۱

 تفریح کنيد و بازی نمایيد زیرا من کراهت دارم در دین شما تندخویي و خشونت دیده بشود.

 آید که نادیده گرفتن تفریح و تفرَّج موجب خشونت است.از این رهنمود بدست مي

 وْمِنِ ثَالثُ سَاعَاتٍ. سَاعَة یُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ و سَاعَةُ یَرُّمُ فِيهَا مَعَاشَهُ وَ سَاعَةُ یُخلَّيِ بَيْنَ نَفْسِهِفرماید: لِلْمُو همچنين علي )ع( مي

 (۴۰۳، ص ۷۷، ج ۷۷حر عاملي، قرن  – ۷۴۷، ص ۷، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، )وَ لَذَّاتِها فيهِا یُحِلُّ و یُجْمَل 

شود بخشي را با خدا به راز و نياز و بخشي را به امور زندگي اقتصاد بپردازد و بخشي را يم ميزندگي مومن به سه بخش تقس

 نيز در ادامه هایي که در دین حالل است لذت ببرد.های آفرینش و لذات حالل و سرگرميبه استراحت پرداخته و از زیبایي

 فرمایند:مي

، ص ۷، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) مَرَّمَةُ لِلْمَعَاشِ اَوْ خُطْوَةُ فِي مَعَادِ اَوِلذَةُ فِي غَيْرٍ مُحَرَّمٍ. لَيْسَ لُلْعَاقِلِ شَاخِصاً اِلَا فِي ثَلَاثٍ:

 (۴۰۳، ص ۷۷، ج ۷۷حر عاملي، قرن  – ۷۴۷

 وروز خود را به سه قسمت نماید: قسمتي را برای اداره زندگي اقتصادی بخشي را برای امر معاد  انسان مومن باید شبانه

 بری غيرحرام.قسمتي هم برای لذت

 باشد. مشروع و مورد پذیرش دیني ایذ حالل باید در چهارچوبياستفاده از لذ به این سان نکته ی مهم آن است که     

 

 ذکر و یاد خدا -11

 فرماید: يپيامبر اکرم )ص( در بخشي از حدیث معراج مچنان که یکي از عوامل نشاط و دلخوشي مومنين یاد خداست.       

، ص ۱۰، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  – ۷۹۴، ص ۷۷حر عاملي، قرن ) فِي الدُنْيا ذِکْرِی وَ مُحَبَّتِي وَ رِضَایُ مِنْهُم نَعيمُهُمْ

۲۲) 
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کسي که به خدا محبت دارد طبعاً به یاد بنابر محتوای این روایت  دلخوشي مومنان در دنيا به ذکر محبت و رضای من است.

که در دعای سحر امام برد و تمام دلخوشي و لذتش به این است که به یاد او مشغول باشد چنانیاد او لذت مياوست و از 

  (۰۹، ص ۷۴۳۱اکبری محمود، ) خوانيم: بِذْکِرِکَ عَاشَ قَلْبيسجاد )ع( مي

ست. اگر یاد تو نباشد دل من اد تو دلم زنده ایبا در این تعابير به نکته های مهمي درباره ی شادی واقعي اشاره مي گردد. 

ميرد چون من به غير تو دلخوشي و اميدی ندارم و بزرگترین لذت در این است که انسان احساس کند محبوبش از او مي

ورزد به این دلخوش است که های عادی بشر نيز چنين هستند انسان وقتي به کسي محبت ميراضي و خشنود است محبت

 شود.محبوبش ناراضي است غمگين ميباشد و اگر احساس کند  گررضایت محبوبش را نظاره

-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد،  – ۲۳۴، ص ۴ابن الشرفيه، قرن ) فرماید: سُرُورُ المُوْمِنِ بِطَاعَةِ رَبَهِامام علي )ع( مي      

 شادی مومن هنگامي است که اطاعت پروردگارش را انجام دهد. (۷۲۹۴، ص ۲، ج ۷۴۰۱

 

 ات با برادران دینیمالق -11

 پيامبر اکرم )ص( در وصيت خویش به علي )ع( فرمود:      

 ۷۲۵، ص ۰شيخ صدوق، قرن ) یا علي! ثالث فرحاتٍ للمومن في الدنيا: لقاء االخوان و افطار من الصيام و اتهجّد في اخر الليل

 (۷۰۲، ص ۷۴، ج ۷۷حر عاملي، قرن  –

 داری در آخر شب.است: دیدار با برادران دیني، افطار از روزه و شب زندهای علي برای مومن در دنيا سه خوشحالي 

 – ۰۴۷، ص ۱۷، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) امام صادق )ع( به اصحاب خویش سفارش مي فرمود: تُزاوِرُ و اوَتُالقُوا      

 (۷۱۵، ص ۲، ج    ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن 

 به دیدار و مالقات یکدیگر بروید.

 به این ترتيب در روایت مذکور به عامل دیدار یکدیگر به منزله ی شيوه ای اثرگذار در ایجاد شادماني اشاره مي گردد.      

 

 شادی برای حل مشکالت علمی -12

های معقول و سازنده شادی برای رشد علمي و رفع مشکالت علمي است.کساني که عشق به مطالعه و دانش یکي از شادی     

اني من زم دانند. یکي از بزرگان فرمود: بهترین شادی و تفریحهای تحصيل و  مطالعه خود را بهترین لحظه ميهدارند لحظ

کرد وقتي بر حل آن ای فکر و مطالعه مياند: گاهي تا صبح روی مسالهدرباره شيخ طوسي گفتهکنم. است که مطالعه مي

داد که فریاد مي کرد: اَیْنَ المُلُوکُ و اَبْناءُ المُلُوکِ پادشاهان و يچنان بهجت و مسرتي به او دست مشد آنمشکل موفق مي

 .ها را درک کنندبرند کجا هستند که بيایند و این لذتزادگان که شبها را به عيش و عشرت و لذت به سر ميپادشاه

شناس معاصر ابوعلي سينا ستارهدان طبيب و درباره احمدبن احمد خوارزمي معروف به ابوریحان بيروني حکيم ریاضي     

آمده است در آخرین لحظات عمرش بعضي از دوستانش به عيادتش آمدند دیدند او در بستر مرگ قرار گرفته است و سخت 

ناراحت است. در همين حال ابوریحان به یکي از آنان گفت مساله ریاضي جدات هشتگانه را برایم به روشني بيان کن او گفت 

بيروني گفت: آقاجان آیا من از دنيا بروم و این مسأله را بدانم بهتر از این نيست که بميرم و آن مسأله را  ال؟اکنون در این ح

 ۰۱ص  ۷۴۳۱اکبری محمود، ) «عيادت کننده گوید: مساله را برایش بيان کردم و پس از چند لحظه او از دنيا رفت. ندانم؟

-۰۹) 
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 استفاده از عطر، عسل، اسب سواری -13

، ۴۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) علي )ع( فرمود: اَلطَّيِبُ نشرَة و العسلُ نشرةً و الرکوبُ نشرة و النظرُ الي الخضره نهشرهُ     

 (۰۴، ص ۷، ج ۰شيخ صدوق، قرن  – ۲۹۴ص 

ر از گنيز غسل یکي دی برد.شود و حزن غم را از بين ميعطر، عسل، اسب سواری، نگاه به سبزه موجب نشاط و انبساط مي

آور است و جالب اینکه  های نشاط و رفع حزن است و در حدود صد غسل مستحبي وارد شده است که همه آنها نشاطزمينه

 (۷۳۳، ص ۷۴۳۱اکبری محمود، )ها بنام غسل نشاط است. کي از غسلی

 

 نماز و درمان نگرانی -14

افراد بشر را از نگراني و اضطراب محافظت کند و آرامش آنها  تواندشناسان جهان تنها قدرتي که ميدر نظر اسالم و روان      

پردازند، روحي را برقرار سازد قدرت نماز و عباتدت خداوند است. افرادی که در ساعات مختلف به دعا و نماز خواندن مي

مَا )ع( که فرموده اند:  است از امام صادق يدر این باره روایت .مي شونددچار نگراني و اندوه  کمترمطمئن و سالم دارند و 

 یَدْعُوَ اهلل فيِهمِا اَمَا سَمِعْتَ اهللُ یَقُوُلَیَمْنَعُ اَحَدَکُمِ اِذا دَخَلَ عَلَيْه غَمِّ مَنْ غُمُومِ الدُنَّيا اِنْ یَتَوفا فَيَدْخُل المَسْجِدَ فَيَرْکَعُ رُکْعَتَينِ 

 (۴۱۲، ص ۳آل البيت، ج  ۷۷حر عاملي، قرن  – ۰۵ )سوره بقره، آیه وَ اسْتَعيِنُوا بِالصَبْرِ وَ الصَّلَوة

شود یکي از شما را در وقتي که غم و اندوه دنيوی بر او وارد امام به یکي از یارانش بنام مسمع فرمود: چه عامل مانع مي     

که پروردگار اید شود وضو بگيرد و داخل مسجد شود و دو رکعت نماز بجا آورد و خداوند بزرگ را بخواند. مگر نشنيده

ساخت آن ای رسول اکرم )ص( را ناراحت و محزون ميهرگاه حادثه فرماید: به وسيله صبر و نماز از خدا یاری بخواهيد.مي

 گرفت.جناب بوسيله روزه گرفتن و اقامه نماز از خداوند یاری و کمک مي

طبرسي ابوعلي ابن الحسن،  – ۴۰۷، ص ۷۳، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) وةِکَاَن النَّبِيُ اِذَا حَزنَهُ اَمْرُ اسْتَعاَنَ بِالصَّوْمِ و الصَّلَ

 (۷۹۰، ص ۷، ج ۱قرن 

امروز جدیدترین علم یعني روانپزشکي همان چيزهائي را تعليم مي دهد که پيامبران تعليم مي دادند زیرا روانپزشکان      

ني، تشویق، هيجان و ترس را که موجب نيم بيشتری از دریافته اند که دعا و نماز و داشتن یک ایمان محکم به دین، نگرا

کسي که حقيقتاً معتقد به مذهب زیرا از زوایای مهم و یکي از تعاليم مهم این است که  ناخوشي ها است برطرف مي سازد.

ها نفر ونگوید: برای ميليگاندی ميبرای نمونه مهاتما  (۲۴۳است هرگز گرفتار امراض عصبي نخواهد شد. )آئين زندگي، ص 

 يسها که در عرصه سياهندو و مسلمان تنها مایه تسلي و آرامش در زندگي دعا و نماز است، من با تمام جریان ها و نااميدی

اند این  ام که حسرت آرامش مرا داشتهام. در واقع مردی را دیدهبا آن مواجه هستم هرگز روحيه اميد خود را از دست نداده

 کنم که مرد دعا و نماز هستم.ن حاصل شده است. من اهل دانش نيستم اما در کمال فروتني ادعا ميآرامش از دعا و نماز م

 (۲۹۴، ص ۷۴۳۱اکبری محمود، )

  

 شاد کردن مومنان -15

در جامعه توحيدی انسان جایگاه واالیي دارد و تکریم، احترام و شاد نمودن مومنين از جمله دستورات مهم اسالم است      

های حقيقي و ماندگار است. در فرهنگ دیني شاد بودن و شاد ساختن دیگران جزئي از شي به دیگران از شادیبخشادی

رویي دهد و موجب نشاط آدمي است و نيز گشادهحيات واقعي انسان است. شاد کردن دیگران شادی روان انسان را گسترش مي
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 گونه که رسولکند همانتقال شادی را به دیگران فراهم مياز صفات مومنين است که طبق تأکيد معصومين )ع( زمينه ان

محمدی ری  – ۷۵۴، ص ۴ابن الشرفيه، قرن ) خدا )ص( فرمودند: اِنَّ نشْرَ المُوْمِن فِي وَجهِهِ، قُوَتُهُ في دِیِنِه وَ حُزْنُهُ في قَلْبِه

 (۲۴۲، ص ۷، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱شهری محمد، 

 .ر دینش است و اندوهش در درون اودهمانا شادی مومن در صورتش، نيرویش، 

ای شاد و پرنشاط بود و در این زمينه از همه امکانات موجود لذا سيرة رسول خدا )ص( و معصومين )ع( به ساختن جامعه     

رویي و متبسم بودن در برخورد با مومنين از جمله این دستورات است که هدیه دادن نمودند. سفارش به گشادهاستفاده مي

 در روایت آمده است:های شاد ساختن مومنين است. ز راها یکي

، ص ۴، ج ۰شيخ صدوق، قرن  – ۱۹، ص ۷، ج ۰شيخ صدوق، قرن ) قاَلَ النَّبِيُ )ص(: تَهَادُ و افَاِنَّ الْهِدْیَةَ تَذْهَبُ الضَغاَئِنَ     

ها را کينه و هدیه گرفتن دیه دادنهبر اساس این روایت، بخشندگي عامل مهم زدودن و دشمني از دل هاست چون  (۲۹۹

 زداید.مي ها از دل

ه شود و زمينتالش در جهت رفع نياز مومنين از سفارشات دیگر معصومين )ع( است که از باالترین عبادات محسوب مي     

مٍ لَقِيَ مِسْلِماً فَسَرَّهُ سَرَّهُ اهللُ : اَیُّمَا مُسْلِدر این باره از امام صادق )ع( نقل شده است که کند.ای شاد را فراهم ميایجاد جامعه

هرکس مسلماني  (۲۹۱، ص ۱۷، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  – ۷۹۲، ص ۲، ج    ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن ) عَزَّوجَل

بر اساس گفته  کند که او را شادمان و مسرور کند خدای عزوجل او را خشنود و مسرور کرده است.را مالقات کند و کار مي

ای شاد و ایجاد سرور در قلوب مومنين تاکيد صریح دین اسالم است و شاد کردن ساختن جامعه امام مي توان دریافت که ی

پيامبر اکرم  مومنين تاحدی ارزشمند است که همپای شاد نمودن رسول خدا )ع( و شاد ساختن پروردگار قرار گرفته است.

 ۷۳۳، ص ۲، ج    ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن ) فَقْدَ سَرَّني و مَن سَرَّنيِ فَقَد سَرَّ اهلل فرماید: مَنْ سَرَّ مُوْمِناًدر این زمينه مي

 (۴۰۹، ص ۷۴، ج  ۷۷حر عاملي، قرن  –

 هرکس مومني را شاد کند مرا شاد کرده و هرکس مرا شاد کند خدا را شاد کرده است.

 

 رحمت خداوندو  نعمتمندی از بهره -16

کند این فراواني های خود را بر بندگانش افزوده و درهای رحمتش را به سوی آنها باز ميطف و رحمتخداوند براساس ل     

 شود.موجب شادی و فرح بندگان مي نعمات

 (۰۰)سوره انعام، آیه  ءٍ حَتََّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ کُلَِّ شَيْ

 اند خوشحال شوند.چه که به آنها دادهروی آنها گشودیم تا به آن ها را بهما هم درهای تمام نعمت

های خداوند را بيشتر بودند و بعد از سپری شدن دوران ها و مشکالت است قدر نعمتزماني که انسان غرق در سختي     

 ای از شادی دروني است.کند این آرامش نشانهاحساس آرامش مي سختي

 

 تعادل و هماهنگی -17

در قلب وجود داشته باشد برائت و باید گونه که والیت اهل بيت )ع( همانمنظور از تعادل و هماهنگي این است که      

که نسبت به اشرار و ظالمين باید دارای حالت  طورهمان .بيزاری از دشمنان والیت نيز باید در قلب ما وجود داشته باشد

ها و به همين خاطر عرفان واقعي دل زدگي وجود داشته باشدوق و اشتياق نسبت به نيکان و ابرار باید حالت ش ودنفرت ب
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کنند تا موجودی خشک حالت تنفری که از وضع جامعه و جهان دارند با شوق نشاط در مسائل معنوی هماهنگ و متعادل مي

 (۰۱، ص ۲، ج مجتهدی سيستاني مرتضي) «ند.ینيا باربت به همه چيز سو بي نشاط ن

 فرمایند:نماید و ميت اميرالمومنين )ع( شوق را از حاالت شخصي عارف معرفي ميحضر بنابراین

 (۷۳۳۹، ص ۴، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، ) اَلشَّوْقُ خلصتان العارفين

 شوق برگزیده عارفان است.

های روحي لت و گرفتگيآزارد دچار کساکه روح لطيف آنان را مي و مشکالتيگرچه آنان به خاطر برخورد با مسائل      

. کنندکنند و به این وسيله در خود حالت تعادل و هماهنگي ایجاد ميشوند ولي آنها را بوسيله شوق و نشاط از خود دور ميمي

 حضرت اميرالمومنين )ع( در اوصاف انسان مومن به همگان فرمودند:

کسالت را  (۲۴، ص ۰شيخ صدوق، قرن  – ۲۴۴، ص ۲، ج    ۰ب، قرن کليني محمدبن یعقو) تَراهُ بَعِيداً کَسَلُهُ دَائماً نِشَاطَه

 هایي که بخاطر گناهاناند نااميدیبه این جهت در مکتب اهل بيت )ع( به ما آموختهبيني. و نشاط را هميشه با او مي از او دور

دو رکعت نمازی که در روز جمعه وارد ما ایجاد شده با نشاط به وسيلة توجه به عفو خداوند جبران کنيم. در دعليي که بعد از 

 شده آمده است:

 (۴۱۴، ص ۳۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  – ۴۲۴، ص ۵شيخ طوسي، قرن ) اِن اَقْنَطتْنَيِ ذُنُوِبي نَشَّطِني عَفْوُک

 آورد.اگر گناهان من مرا به نااميدی بکشاند عفو تو مرا به نشاط مي

ئل بسيار مهم در حاالت روحي و عرفاني است که توجه به آن الزم و ضروری شناخت مسئله بسط و قبض نفس از مسا      

چون عفو خداوند ، ر اثر توجه به عفو و گذشت خداونددهد و بدست مي انسانقبض و گرفتگي به  حالت است. بر اثر گناه

 دهد.حالت بسط به او دست مي ،آور است سرور آفرین و نشاط

به توبه و عفو خداوند روی آورد تا تعامل و هماهنگي ميان حالت قبض و بسط ایجاد شود توجه بنابراین به هنگام گناه باید 

حضرت اميرالمومنين  شود.برد و چون سرورآفرین است حالت بسط نفس ایجاد ميبه عفو خداوند حالت قبض را از بين مي

 فرماید:ميدر این مورد )ع( 

، ۴ابن الشرفيه، قرن  – ۷۲۹۴، ص ۲، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، ) ثيِرُ النَّشَاطَاَلسُّرُوُر یَبْسُطُ النَفْسَ وَ یَ     

 انگيزاند.دهد و نشاط را برميسرور به نفس حالت بسط و گشایش مي (۴۲ص 

. آیدپس اگر از کسي گناهي سر زد باید حالت گرفتگي و قبض آن را بوسيله سروری که با توجه به عفو خداوند به دست مي

 (۰۹-۰۱، ص ۲، ج مجتهدی سيستاني مرتضي) «متعادل نماید تا مایه قنوط و نااميدی و تکرار گناه نشود.

 

 بینش صحیح به حوادث جهان -18

 تواند نسبت به حوادث جهان دوگونه شناخت یا برداشت داشته باشد.انسان مي      

يز پایدار است. که در این بينش نامالیمات و بالها در چاول اینکه جهان جای استراحت است و مشکلي وجود ندارد و همه

دوم اینکه انسان بپذیرد که جهان دار بال و امتحان و نامالیمات است و چيزی پایداری  انسان بسيار شکننده و تلخ خواهد بود.

 نخواهد بود.

، ۴ابن الشرفيه، قرن  - ۲۱۷، ص ۲۴، ج ۷۴۳۰مد، دشتي مح) علي )ع( فرموده است: مَنْ عَرَفَ الدُنْيا لَمْ یَحْزَنْ لِلبَلْوی     

 و در روایت دیگری آمده است:د. شوکسي که دنيا را بشناسد هرگز بخاطر مصيبت و بال محزون نمي (۰۴۵ص 
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، ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) ضْجَرعلي )ع(: اَلَدهْرُ یَوْمان: یَومٌ لَکَ وَ یومٌ عَلَيْکَ فَاِنْ کَانَ لَکَ ال تَبْطر و اِنْ کَانَ عَلَيْکَ فَال نَ     

 (۴۴۰، ص ۷۹، ج ۷۴۳۰دشتي محمد،  - ۳۷، ص ۱۴ج 

پس اگر به سود تو ود بدمستي و کفران نعمت نکن و اگر به ضرر  استروزگار دو روز است روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو 

 ها را تحمل کند.ها و سختيتوانند تلخيبا چنين بينشي انسان به راحتي مي تو بود غمگين مباش.

 

 ایمان -19

رسيدن به  ترین عامل مسرت و شادی ایمان است. نداشتن نگراني و اضطراب ومهمبر اساس آموزه های دیني اسالمي      

است.  هااطمينان قلبي اساس هر نوع شادی است و این ميسر نيست مگر با ایمان به قدرت خداوندی که سرچشمة همة نيکي

 شناسانافزود. روانحضرت حق و امکان گفتگوی مستقيم با او چراغي از اميد و اطمينان در درون برمي اعتقاد به رحمانيت

 دانند.مؤثرترین دارو را برای درمان بيماران ایمان و اميد و دعا مي

عني ین علم یامروز جدیدتر به نظر مي رسد نتایج آخرین پژوهش های روانشناختي نيز این موضوع را تایيد مي کند چون     

اند که داشتن یک ایمان آموختند. زیرا آنان دریافتهدهد که پيامبران به مردم ميروانشناسي همان چيزهایي را تعليم مي

های مختلفي محققان در پژوهش (۹۰، ص ۷۴۳۱اکبری محمود، ) کندش، هيجان و ترس را برطرف ميمحکم نگراني، تشوی

تراند. مثالً در اماکن مذهبي چون ميزان کنند شادمانافراد مذهبي که بيشتر فعاليت مي اند کهاند دریافتهکه انجام داده

 «ها تأثير بسزایي در شادماني افراد دارد.ترند و اینشود افراد شادماناحساس نزدیکي به خداوند و ایمان قلبي بيشتر حس مي

 (۲۴، ص ۷۴۳۴عابدی محمدرضا ،)

 

 عشق به خدا -21

توانند انسان را به زانو در بياورند، امام عشق به خدا در زندگي انسان حاکم باشد بالها و گرفتاریها نميهر گاه بي تردید      

 فرماید:اش ميحسين )ع( در صحرای عرفات در قسمتي از دعای عارفانه

 را ندارد و چه چيزی ندارد آنکه تو را دارد. چه چيزی یافته است کسي که تو. ... مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَ مَا فَقَد مَنْ وَجَدَک

دهد و نشاط واقعي و پایدار برای انسان پيدا گاه بزرگ است که زندگي معنا ميبا داشتن این تکيه به نظر مي رسد که     

ز امام سچاد )ع( فرمودند: در روز عاشورا وقتي شرایط سخت شد بعضي ا بار.شود حتي همراه شرایط سخت و مصيبتمي

همراهان امام حسين )ع( به وی نگاه کردند و دیدند حضرت و برخي از خواص اصحابش برخالف بعضي از همراهان که رنگ 

 گردد. در این هنگام امام حسين )ع( به اصحابش فرمود:تر ميهایشان بازتر و نفسشان آرامباخته بودند چهره

 هایها به سوی باغها و گرفتاریکنيد از سختياز آن عبور ميای بزرگواران صبر کنيد چرا که مرگ همچون پلي است که 

اکبری محمود، ) گردید کدام یک از شما خوش ندارد از زندان به قصر منتقل شود؟های ماندگار منتقل ميپهناور و نعمت

ن حاصل مي که در حقيقت شادی واقعي و پایدار در لقای پروردگار و آرامشي است که در وصل به آ (۹۴-۹۵، ص ۷۴۳۱

 شود.
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 افزاهای شادیاستفاده از رنگ -21

البته تاکنون پژوهش های های مناسب است. استفاده از رنگ یکي از چيزهایي که مي تواند زمينه ساز شادی آدمي گردد     

ها را روی ع رنگها و تحقيقت مفصلي انجام و خواص و تأثيرات انواشناسي و آثار و خواص آن بحثرنگ ی در زمينه زیادی

طرح شناسي مشناسي و تأثير آن روی بيننده هم در زمينه علوم و روانمسأله رنگ .شده استاحساس فکر و روان انسان بيان 

 کنيم:ها اشاره ميبه عنوان نمونه به نقش چند رنگ از رنگ است و هم در علوم پزشکي و هم در عالم هنر.

 آور است.یانرنگ قرمز: محرک و برای افراد عصبي ز

 آور است.رنگ بنفش: مفرح و بهجت

 رنگ آبي: تسکين دهنده دردهای سرطاني برخالف رنگ قرمز که تشدیدکننده آن است.

 (۷۷۷، ص ۷۴۳۱اکبری محمود، ) «کند.رنگ زرد: در انسان ایجاد سرور و نشاط مي

 قرآن دررت در آن ها بع نکته ای جالب اشاره دارد. قرآن کریم نيز در زمينه ی تاثير رنگ بر روحيه ی افراد و ایجاد مس     

 فرماید:اسرائيل ميمورد گاو بني

 (۴۹)سوره بقره، آیه  اِنَّهَا بَقَرَةٌ صفراءُ فاقِعٌ لَوْنَها تَسُرُّ النَّاظِرِین

نيا های دمصيبت ها والبته مقصود این نيست که رنگ زرد همة غمه بينندگان را شاد و مسرور سازد. گاوی باشد زرد رنگ ک

گي های دیگر چنين ویژکند بلکه منظور آن است که در مقایسه با رنگها را به شادماني تبدیل ميبرد و همة اندوهرا از یاد مي

 امام صادقدر زمينه ی توجه ائمه به رنگ ها و استفاده از لباس ها نيز نکاتي وجود دارد، از جمله اینکه  سر.ور آفریني دارد.

حر عاملي،  – ۴۷۷، ص ۱۳، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) : اِنَّ عَلِياً )ع( کَاَن لَایَلبِسُ اِال البَيَاضَ اَکْثَرَ مَا یَلْبِسُفرمایدمي  )ع(

 پوشيد.بيشتر اوقات جامة سفيد مي از امام نقل شده است که علي )ع( (۲۱، ص ۵آل البيت، ج  ۷۷قرن 

، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) : مَنْ لَبِسَ نَعْالً صَفْرَاءَ کَانَ فِي سُرُورِ حَتَّي یَبُلَّهااز امام باقر )ع( نقل شده است کههمچنين 

هرکس که کفش زرد بپوشد در سرور و شادمان است تا اینکه آن کفش  (۴۹، ص ۵، ج ۷۷حر عاملي، قرن  – ۲۴۷، ص ۷۴

 کهنه شود.

رَجُالً دَخَلَ عَلَي رسولِ اهلل )ص( وَ قَدْ صَفَرَ مُحَمَّدَ بْنِ عَلَّيِ بْنَ الحُسَين )ع( قَاَل:  مُحَمَّدَ بْنِ عَلَّيِ بْنَ الحُسَين )ع( قَاَل: اِنَّ     

 د اَقَنيخَلَ عَلَيْهِ بَعَد هَذا وَ قْاِنَّ رَجُالً دَخَلَ عَلَي رسولِ اهللِ )ص( وَ قَدْ صَفَرَ لِحْيَتَهُ فقالَ لَهُ رَسولُ اهللِ )ص( مَا اَحْسَنَ هَذَا؟ ثُمَّ دَ

يهِ وَ قَاَلَ هَذا اَحْسَنُ با لحَناءِ ؟؟؟ رَسولُ اهللِ )ص( قَاَل هَذا اَحسنُ مِنْ ذَاکَ ثُمَّ دَخَلَ عَليه بَعْد ذلک قَد خَضِبَ بِالسَّوَادَ فَضحَکَ اِلَ

 (۹۹، ص ۱۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) هَذَاک و ذَاکَ

هایش را زرد کرده بود. رسول خدا )ص( به او گفت: که ریش)ص( آمد در حاليفرماید: مردی نزد رسول خدا امام باقر )ع( مي

که با حنا ریشش را قرمز کرده بود رسول خدا تبسمي کرد و فرمود چقدر زیباست سپس مدتي بعد وارد بر پيامبر شد در حالي

رسول خدا خندید و گفت این از هر  هایش را سياه کرده بودکه ریشاین زیباتر است. بعد از این ماجرا داخل شد در حالي

 دوی آنها بهتر است.

 

 نیازیتوانگری و روح بی -22

تواند یکي از عوامل شادی و نشاط باشد اما نه صرف داشتن ثروت و سرمایه زیرا ثروت یک وقت در بيرون توانگری مي     

ظ منابع مادی ثروتمند باشد بلکه باید نيست که آدمي به لحا ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن است یک وقت در درون این 
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 تواند شاد باشد. زیرا توانگری ظاهری پر بودنخود را توانگر بداند و این توانگری را باور داشته باشد در این صورت است که مي

 آورد.اتيان و کثرت تعلقات که نهایتاً غمناکي به بار مي

غنای آدمي شده باشد یعني او را از گران سنگي و حرص نجات داده ثروتمندی واقعي هنگامي است که ثروت موجب است      

باشد گران سنگي روح او را درمان کرده باشد به این معنا که دست او را در عمل بازتر کرده باشد در این صورت است که او 

 (۷۷۰، ص ۷۴۳۱اکبری محمود، ) «دار واقعي دانست.توان توانگر و سرمایهرا مي

 

 

 ای مثبتهتالش -23

آید اما شادی رایگان نيست و برای کسب آن باید کوشش کرد تا خود را از زحمت و به رایگان به دست ميغم و اندوه بي     

رکود بيرون آورد و سر طربناکي دائمي عارفان و اولياء خدا در این است که آنها هر روز و هر ساعت در جهت ارتقای علمي و 

چنان روح فعال و پرنشاطي دارند که غم در آنها راهي ندارد و متقابالً دیروزشان یکي نيست و آن اند. امروز واخالقي خویش

رکود روحي یکي از عوامل افسردگي و اندوه است بدین صورت که انسان فعاليت رواني چنداني نداشته باشد و امروز و فردای 

د دو انای روحي چاالکي دارند هيچ وقت در یک نقطه نابستادههاند به این دليل که جریانعارفان فرحناک. او تفاوتي نکند

 (۷۷۵، ص ۷۴۳۱اکبری محمود، ) وقت به یک حال نيستند بدین جهت غم در وجود آنها جای ندارد.

 

 آراستگی و خودآرایی -24

اهل  خواسته است تارعایت بهداشت، سپيدی و سپيدپوشي مورد توجه اکيد اسالم است. پيامبر اکرم )ص( از پيروان خود      

 نظافت باشند و ثانياً: اهل سفيدپوستي باشند و لباس سفيد بپوشند.

  بِيِضٍتْ عَلَيْهمِ ثِيَابُ بِيضٍ وَ عَمَائِمُپيامبر )ص(: فِيِ انَّ جِبْرِئِيلَ وَ مِيکَائِيلَ وَ اِسْرَافِيلَ وَ کَرُّوبيِنَ لَمَّا اُتَوْا لُوطَاَ الهَالکَ قَوْمَهُ کَانَ

فرمود: آن حضرت مي (۴۷۰، ص ۵، ج ۱طبرسي ابوعلي ابن الحسن، قرن  – ۷۴۹، ص ۷۲، ج ۷۰۴۴لسي محمدباقر، مج)

 آسمانيان لباس سپيد بر تن دارند.

 - ۰۷۴ص  ،۴، ج    ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن ) وَ عَنِ الصَّادِقْ )ع(: کَانَ عَلَي الْمَالئِکَة العَمَائِمُ البِيضِ المُرْسَلَة یَوْمَ بَدْر

 (۲۳۰، ص ۷۹، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، 

توان پوشيدند. البته سپيدپوشي یک مسأله اختياری است و کسي را در این باره نميائمه معصومين )ع( لباس سفيد مي      

آور رامشم آرنگ سبزه افزون بر سفيد پوشي و رنگ سفيد به پاره ای دیگر از رنگ ها هم توجه مي شود برای نمونه اجبار کرد.

 (۲۲۴)سرچشمه های آرامش در روانشناسي اسالمي، ص  آور است. و نشاط

، ص ۴، ج    ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن ) علي )ع(: النَظِيفُ مِنَ الثَّيِابِ یَذْهَبُ الهَمَّ و الحُزْنَ وَ هُوَ طَهُورً لِلْصَلَوة امام      

 زداید. د زیرا اندوه را از دل ميرا تميز و نظيف نمایي اهلباس (۷۰، ص ۵آل البيت ج  ۷۷حر عاملي، قرن  – ۰۴۴

 در رهنمودی دیگر از پيامبر اکرم )ص( آمده است که:

، ص ۴، ج ۷۴مقدس اردبيلي، قرن  – ۰۵۵، ص ۴، ج    ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن ) اَلْبِسوا البَيَاضَ فَاِنَّهُ اَطْيَبُ و اَطْهَر

 تر است.برای شما گواراتر و شایستهلباس سفيد بپوشيد که  (۲۰۵
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 – ۴۷۲، ص ۰شيخ صدوق قرن ) غَسْلُ الثِيَابِ یَذْهَبُ الهَمَّ و الحُزْنَ و طَهُورٌ للْصَّلَوةِ در روایتي دیگر از ایشان آمده است:

 اس باعث ازاند: شستن لبپيامبر در رهنمودی دیگر در باب لباس پاکيزه فرموده (۲۱۳، ص ۴۰، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، 

ه آن ب فرعونلباس سياه نهي شده و خاطر نشان گشته است که  ندر همين رابطه از پوشيد گردد.بين رفتن غم و اندوه مي

 تمایل بيشتری داشته است.

ن بابویه اب) السَّوَادِ فَاِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْن. لِبَاسُ الَّقُّوَ عَلَيْکَ بِلُبْسِ ثِبَابِ الْقُطْنِ فَاِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اهلل )ص( و لِبَاسُ االئِمِّة )ع( و 

ای که این جنس لباس پيامبر و ائمه است و پرهيز کنيد بر تو باد به پوشيدن لباس پنبه (۵۰۲، ص ق ۷۰۷۵محمد بن علي، 

 از پوشيدن لباس سياه چون لباس فرعون است.

مورد توجه اکيد اسالم و سيره پيامبر و امامان معصوم بوده است با های شاد بویژه سفيد لباس پاکيزه و نيز لباس با رنگ      

بخش در راستای تأمين آرامش روح آدميان نيز قرار دارند گرچه در این موارد های حياتتوجه به این حقيقت که این توصيه

 جایگاه خاصي برخوردارکند اما در فرهنگ مذهبي ما سپيد و نظيف پوشي از هرکسي براساس سالیق و فرهنگ خود عمل مي

کرد و است. تجمل و زیبایي و نيز آرایش و خودآرایي مورد تاکيد و تأئيد اسالم است. پيامبر هميشه خود را در آینه نگاه مي

خواست در جمع اصحاب خود حضور یابد به رعایت نمود و هرگاه ميبا شانه کردن موهای سر و صورت خود را مرتب مي

 ورزید.تر اهتمام ميآرایش و آراستگي بيش

آراست آراست همچنان که برای همسرش هم خود را ميرفت خود را ميسنت آن حضرت بود که وقتي به دیدن کسي مي      

 ۷۷، ص ۵، ج  ۷۷حر عاملي، قرن ) رود، خود را بياراید.فرمود: خدا دوست دارد کسي را که بدیدن دیگران ميآن حضرت مي

که اشاره به این مطلب دارد که چون انسان طالب کمال و زیبایي است هر گاه نشانه  (۴۰، ص ۷۴۴۵طبرسي رضي الدین،  –

 هایي از آن را ببيند موجب نشاط و شادی او مي شود.

 

 توبه و روزه -25

لِ اَضَلَّ رَاحِلَتَه وَزَادَ عَلَي لَيْلَةِ ظُلَمَاءِ : اِنَّ اهللَ تَعَالَي اَشَدُّ فَرَحَاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رجُروایت از امام باقر است که مي فرماید     

 (۲۴۴، ص ۴، ج ۷۴مقدس اردبيلي، قرن ) فَوَجَدَهَا فَاهللُ اَشَدً فَرَحَاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ ذِلکَ الرِّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حينَ وَجَدَها

اش را در شبي تاریک گم کرده است و سپس آن را وشهشود از فردی که زاد و تاش شادتر ميخداوند تعالي از توبه بنده

 یابد.اش را مياش بيشتر از شادی آن فرد، است هنگامي که زاد و توشهیابد شادی خداوند از توبه بندهمي

، ج    ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن ) نْدَ لِقاءٍ رَبّهعَنْ اَبِي عَبْدِاهللِ )ع(: اِنَّه قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتانِ فَرْحَةً عِنْدَ اِفْطَارِهِ و فَرْحَةُ عِ     

 (۴۵، ص ۰

فَرْحَةٌ  ای به هنکام دیدن خدای خود.ای هنگام افطار و شادیدار دو شادی است شادیامام صادق )ع( فرمودند: برای روزه

م تزلزِله فيِ اتْيانِ ما کُلِّفَ بِه وَ مَجِيئُهُ مُظفَراً مِنْ تِلْکَ الْاِجْتِهَادِ وَ لَهُ فَرَحُ عِنْدَ االفْطَارِ لِاِشْعَارِهِ بِاَنَّ المَوْلَي وَ فَقَّهُ لِغَلَبَةٍ هَواهُ و لغد

، ۲، ج ۰شيخ صدوق، قرن  – ۴۴، ص ۰، ج   ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن ) اَخَر و هُو عِنْدَ لِقَاء جزاه عَمَلِهِ بِمَا فَرَض اهلل لَه

 (۱۵ص 

شادی هنگام افطار از روی این احساس است که بنده به هوا و هوسش غلبه کرده و در انجام سد چنين که به نظر مي ر     

آن چه مکلف شده تزلزل به خود راه نداده و پيروزمند از این جهاد برگشته و برای او شادی دیگری هم هست و آن هنگام 

 دیدار پروردگارش و پاداش عملي است که خدا برعهده او گذاشته است.
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 انداز برای جهان آخرتپس -26 

پذیرد. حيات واقعي و جاودانه انسان در جهان آخرت است و دنيا فاني و ناپایدار است و با مرگ حيات انسان پایان نمي     

ای روشن شود که با اعمال نيک خود آیندهسازد پس شادی واقعي زماني نصيب انسان مياعمال نيک انسان آخرت او را مي

 شان را برای خود آماده سازد.و درخ

بيشترین  (۷۲۹۴، ص ۲، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، ) علي )ع(: اَکْثِرْ سُرُوُرکَ عَلَي مَا قَدَّمْتَ مِنَ الْخَيْرِ      

 باشد.ای ميچه که از کارهای خير که پيش فرستادهشادی تو برآن

 خوانيم:ع( ميو باز در فرازی دیگر از سخنان گهربار امام علي )

دشتي  – ۰۲۹، ص ۴۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ) وَلْيَکُنْ سُرُوُرکَ بِمَاقَدَّمَتْ و اَسَفُکَ عَلَي خَلَّفْتَ و همَّکَ فِيَما بَعْدَ الْمَوْتِ 

 (۲۳، ص ۷۳، ج ۷۴۳۰محمد، 

افسرده باشي به چيزی که به جا ای( و آخرت ذخيره کرده« ای )و برای فرداباید شاد باشي به چيزی که از پيش فرستاده

ي بنابراین به نظر مي رسد کسان ای( و اندیشه و تالشت برای پس از مرگ باشد.ای )در دنيا برای آخرت به جا نياوردهگذاشته

 يای پاک و نيتي الهي و اعمال صالح در پي کسب شادی ماندگارند و از دنيا بعنوان ابزار رسيدن به حيات جاودانبا اندیشه که

 کند.سرشار از سرور و شادماني استفاده مي

 

 

 : موارد شادی های مذمومبخش دوم

 

 مقدمه بخش دوم

انسان به طور طبيعي مي خواهد در دنيا شاد باشد و این شادی ها از راه های مختلفي حاصل مي شود که گاهي این      

ه از یک گناه پدید مي آید. هر چند ممکن است انسان به واسطه شادی ها غم های طوالني را در پي دارد مانند شادی هایي ک

آن گناه به طور موقت شاد شود اما گرفتاری های بعدی را به دنبال خواهد داشت کساني هم که از راههای نامشروع خود را 

يتي ع شادی مطلوبشاد مي کنند. شادی آنان موقتي است و ممکن است به دنبال آن عمری را در بدبختي سپری کند. این نو

در شریعت اسالم برخي از شادی ها ناپسند و مذموم است و چنين شادی ای را تجویز نمي کند. ندارد و عقل هم هيچ وقت 

 اکنون مي توان به پاره ای از شادی های مذموم اشاره نمود.مومنان باشد از آنها بپرهيزند. 

 

 تفریحات زیان بار  -4-2-1

ری در کارهای تفریحي به راه خطا رفتند و بر اثر نداشتن مربي الیق یا بي اعتنایي به برنامه های در قرون گذشته مردم بسيا

ونٌ خُلَّتان کَثيرٌ مِنَ النَّاس فيهِما مَفنچنان که پيامبر اکرم )ص( فرمود: صحيح تربيتي از مسير خير و مصلحت منحرف شدند. 

بيشتر مردم  (۷۰۴، ص ۱۰، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، ، ۷۵۲، ص ۷، ج    ۰ن کليني محمدبن یعقوب، قرالصّحَهُ وَالفَراغُ. )ال

 بر ایندرباره دو خصلت دچار گمراهي و ضاللت هستند یکي در مورد سالمت و صحت و آن دیگری در امر فراغت و بيکاری. 

ادی باشد که این استفاده از تفریحات خطرناکي که برای شخص و جامعه مضر است نباید عامل خوشگذراني و ش اساس

 تفریحات به طور مثال عبارتند از:
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 استفاده از مواد مخدر -1

بشر به طور طبيعي مایل به جلب لذائذ و مشتهيات نفساني است کوشش مي کند تا هر چه بيشتر موجبات کامراني و      

که خود یکي از نيرومندترین وسایل  خشنودی خویش را فراهم آورد و در زندگي از لذائذ زیادتری برخوردار گردد. مواد مخدر

کاميابي و لذت است و مي تواند جوابگوی این تمایل طبيعي باشد قهراً مورد عالقه لذت طلبان قرار مي گيرد و با آغوش باز 

 از آن استقبال مي کنند. 

مي بزرگ و درد پایدار ن البته انسان عاقل هرگز برای نيل به یک لذت کوتاه مدت و زودگذر خویشتن را گرفتار مصيبت     

ابن الشرفيه، قرن قال علي)ع(: الیَقومُ حَالوَهَ اللَّذَهَ بِمرارَهِ االفاتِ)( ۵۴۵-۵۴۰، صص ۲، ج ۷۴۰۷فلسفي محمدتقي، ) "نماید.

 شيریني لذت زیان بخش به تلخي آفات و عوارض دردناک آن نمي ارزد. از آن چه بيان شد مي توان دریافت که  (۵۴۵، ص ۴

 

 شروبات الکلیم -2

ولي شراب خواری خرد را تيره و تار استفاده از مشروبات الکلي است.  تفریحات ناسالم ظاهراً شادی آور دیگر نيز دیگر از     

 مي کند و عقل را از درک واقعيت ها عاجز و ناتوان مي سازد. 

ي مجلسالفِسادِ و بُطالنِ العُقولِ في الحقائقِ و ذِهابِ الحَياء مِنَ الوَجهِ) عَنِ الرِّضا)ع(: اِنَّ اهللَ تَعالي حَرَّمَ الخَمرَ لِما فيهٍ مِنَ     

 (۰۵، ص ۷۱، ج ۷۰حسين بن محمد تقي نوری، قرن -۰۹۷، ص ۴۴، ج ۷۰۴۴محمدباقر، 

ا خداوند شراب را حرام کرده است برای آنکه شراب مایه فساد است به عالوه عقل را از درک حقایق ساقط مي کند و آدمي ر

در مواجهه با مردم بي شرم و حيا مي نماید. اولياء گرامي اسالم به پيروان خود اکيداً توصيه کرده اند که با شارب الخمر 

 ازدواج نکنند و دختران پاک خودر ا به همسری افراد شارب الخمر درنياورند. 

 (۴۰۱، ص ۵ج ، ۰)کليني محمد بن یعقوب، قرن  ا ساقَّها اِلي الزَّناعَنِ النَّبي)ص( مَن زَوَّجَ کَریمَتَه مِن شارِبِ الخَمرِ فَعانَّم      

هرکس دختر خود را به همسری شارب الخمر درآورد مانند آن است که وی را به  بر اساس این روایت از رسول اکرم )ص(،

ی مذموم و ناپایدار شادی که در پي شرب خمر برای انسان حاصل مي شود از شادی هاراه زنا و بي عفتي سوق داده باشد. 

 مي باشد که چيزی جز خسران و پشيماني به دنبال ندارد.

 

 

 قماربازی -3

از جمله تفریحات مذموم قماربازی است که به ظاهر نوعي بازی و تفریح است ولي به واقع منشأ فساد کثير، اتالف وقت      

 و انرژی است و عامل منحرف شدن انسان در راه غيرانساني است. 

ختانه مشروب و قمار دو عامل خطرناکي هستند که مي توانند پرده حيا را پاره کنند و احساس شرم را از انسان دور کنند بدب

 و افراد را چنان در گناه جسور و بي باک سازند که بي پروا به هر ناپاکي و جنایتي دست بزنند.

-۲۳۲، ص ۷۴، ج ۷۷حر عاملي، قرن ربُ الخَمرِ و اللَّعِبُ بِالقُمارِ)قال علي بن الحسين)ع(: وَالذَّنوبَ الَّتي تَهتِکُ العِصَمَ شُ

  (۴۱۵، ص ۱۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، 

 از گناهاني که باعث پرده دری مي گردد شراب خواری و قمار بازی هستند.
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است که پرده ها را پاره شراب خواری و قماربازی از گناهاني چنان که روشن است امام در این روایت تصریح مي کند که     

 مي کند و شرم و حيا را از ميان برمي دارد. 

، ج  ۰وب، قرن کليني محمدبن یعقعن الصادق)ع(: کانَت قَریشٌ تُقامِرُ الرَّجُلَ باَهلِه و مالِه فَنَها هُمُ اهللُ عَزَّوَجلَّ عَن ذلکِ)ال     

 (۷۴۰، ص ۷۱، ج  ۷۷حر عاملي، قرن -۷۲۲، ص ۵

و زن خود را در معرض برد و باخت قرار مي داد و قمار مي زد خداوند این عمل ناروا را تحریم نمود و آنان  قریش مال خود

 آن شادی که در پي بردهای حرام حاصل مي شود موجب اندوه و نابساماني مي گردد.را از این کار برحذر داشت. 

 

 خنده مذموم و پیامدهای آن -4-2-2

ن . در ایاجتماعي، رواني، معنوی زشتي را در پي دارد که از نگاه های متفاوتي قابل بررسي است:نکوهيده آثار  ی خنده     

 قسمت پيامدهای مختلف خنده ی نکوهيده بررسي مي گردد:

 

 

 پیامدهای اجتماعی خنده -4-2-2-1

سيار مي خندد و یا قهقهه مي خنده پيامدهای ناخوشایند اجتماعي برای فاعل و اطرافيانش به بار مي آورد شخصي که ب     

 زند وقار و بزرگي و متانت خود را از دست مي دهد و در نظر دیگران سبک مي شود. 

 اميرمومنان)ع( مي فرماید:بر همين اساس 

خنده بسيار شخص، وقار و ( ۷۴۹۵، ص ۲، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، کَثرةُ ضِحکَ الرَّجُلِ تُفسِدٌ وِقارَه)

 را از بين مي برد. سنگيني او 

کسي که خنداش بسيار شده هيبت ( ۲۳۹۳، ص ۰، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، مَن کَثُرَ ضِحکُهُ قَلَتَ هِيبَتُه)

 و بزرگي اش کم مي شود. 

د: یباید دانست که نابودی وقار و کاهش هيبت سرانجامي جز بي آبرویي ندارد چنانکه امام صادق)ع( مي فرما بنابراین     

، ص ۷۷، ج  ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن  -۴۴۵، ص ۲، ج ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن کِثرَةُ الضَّحکِ تَذهَبُ بِماءِ الوَجهِ)

۷۰۳) 

 

 پیامدهای روانی خنده: -4-2-2-2

از  د پساگر خنده از حد مجاز بگذرد بر روان آدمي تأثيری منفي به جای مي گذارد. کسي که بسيار بخندد و شادی کن     

مدتي حالت کسالت و سنگيني بر روح خود احساس مي کند نشاط و سالمت روح خویش را از دست مي دهد. رسول اکرم)ص( 

 ۳۳۲، ص ۷۵، ج ۷۴۳۹المتقي الهندی،  -۷۹۳، ص ۷۷، ج ۷۴۳۰دشتي محمد، مي فرماید: اَقِلِّ الضَّحکَ فَاِنَّهُ یُميتُ القَلبَ)

 (۲۰۴، ص ۷۴و ج 

 ا مي ميراند. کم بخند که دل ر
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 پیامدهای معنوی خنده: -4-2-2-3

 خنده بيش از اندازه به بعد معنوی و ایماني انساني نيز لطمه زده موجب غفلت مي شود.      

محمدی ری شهری محمد، -۰۰۳، ص ۴، ج ۷۰قمي عباس، قرن رسول خدا)ص( مي فرماید: کِثرَةَ الضِّحکَ تَمحو االیمانَ)

 (۷۴۹۲، ص ۲، ج ۷۰۴۱-۷۴۰۱

خنده بسيار ایمان را نابود مي کند. خنده بسيار انسان را از کاستي های ابعاد گوناگون هستي اش غافل ساخته راه را بر      

رشد و کمال معنوی او مي بندد. غفلت از کاستي های وظایف عملي و باورهای عقالني و معارف قلبي او را از جبران آنها 

رد صحنه قيامت مي کند. چنان که امام باقر)ع( از قول حضرت داود)ع( به سليمان)ع( محروم و با دستي خالي از توشه وا

 فرمود:

حر -۴۵، ص ۷۰، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، یا بُنيَّ ایاک و کثره الضحک فانِ کثره الضحک تَترک الرجلَ فقيراً یومَ القيامه)

 (۷۲، ص ۷۲، ج  ۷۷عاملي، قرن 

 همانا فراوان خندیدن شخص را در روز قيامت تنگدست رها مي کند. ای پسرم از خنده بسيار بپرهيز که 

 (۵۲۵، ص ۴ابن الشرفيه، قرن التَبدَ عَن واضِحَه و قَد فَعَلتَ االُمورَ الفاضِحَهَ)اميرمومنان)ع( مي فرماید: 

 دندانهای خود را با خنده نمایان نکن در حاليکه رسواکننده گناه را انجام داده ای. 

 رای موضوعي که شگفتي آور و خنده دار نيست دشمني خدا را در پي دارد چنان که امام کاظم )ع( فرمود:خنده ب     

، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، -۰۷۵، ص ۳، ج ۷۰حسين بن محمد تقي نوری، قرن اِنَّ اهللَ عزَّوَجلَّ الضِّحاکَ مِن غَيرِ عُجبِ)

 (۰۵۴، ص ۴، ج ۷۰قمي عباس، قرن  -۷۰۳، ص ۷

 اوند عزوجل کسي را که بدون شگفتي بسيار مي خندد دشمن مي دارد. همانا خد

 

 راههای عالج و درمان  -4-2-3

فرد مبتال برای درمان خود باید به پيامدهای ناخوشایند خنده نکوهيده اندیشيده به صورت مستمر آنها را به یاد آورد.      

عالوه بر آن یاد زیاده روی در خنده باز مي دارد. ر شده و او را از مداومت بر این امر موجب پيدایش حال انزجار از این رفتا

 مرگ و عذاب قيامت هم از مهم ترین راه های بازداشتن انسان از خنده بسيار است. 

 رسول خدا)ص( در برخورد با جواناني که مي خندیدند و قهقهه زدند فرمود:     

 -۷۴۴، ص ۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، رسولَ اهللِ و ما هادِمُ اللَّذاتِ؟ قال)ص(: المَوت)اَکثِروا مِن ذِکرِ هادِمِ اللَّذاتِ. فَقيل یا 

درهم  (۲۹۴۵، ص ۰، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد،  -۷۴۴، ص ۷، ج ۷۰حسين بن محمد تقي نوری، قرن 

 فرمودند: مرگ  شکننده خوشي ها را بسيار به یاد آورید. عرض شد ای پيامبر خدا درهم شکننده خوشي چيست؟

 -۵۹، ص ۲، ج  ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن از امام رضا)ع( روایت شده است: عَجِبتُ لِمَن اَیقَنَ بِالموت کَيفَ یَفرَحٌ)ال     

 (۰۳، ص ۷، ج ۰شيخ صدوق، قرن 

 درشگفتم از کسي که به مرگ یقين دارد چگونه شادی مي کند؟

 از کالم امام دو نکته به دست مي آید:

 کسي که بر مرگ یقين دارد نمي تواند شاد باشد.  -۷

 (۲۴۰، ص ۵، ج ۷۴۳۴تهراني مجتبي، ) "شادی مردم به سبب غفلت ایشان از مرگ است. -۲
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 شوخی مذموم و پیامدهای آن -4-2-4

 شوخي نکوهيده آثار و عواقب شومي به بار مي آورد که از آن ميان مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 ن رفتن شخصیت و اعتبار انساناز بی( 1

 یکي از نيازهای انسان در جامعه نياز به اعتبار اجتماعي است و شوخي زیاد این اعتبار و ارزش را از بين مي برد.      

قمي -۷۷۰، ص ۷۲، ج ۷۷حر عاملي، قرن ) رسول خدا)ص( به امام علي )ع( مي فرماید: یا عَليٌّ التَمزَحُ فَيَذهَبُ بَهاءُک     

 (۰۳، ص ۱۰، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، -۴۱۱، ص ۹، ج ۷۰عباس، قرن 

 ای علي شوخي نکن که ارزش و شخصيت تو را از بين مي برد. 

، ج ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، -۰۵۰، ص ۴ابن الشرفيه، قرن و نيز علي )ع( فرمود: مَن کُثَر مِزاحُهُ اِستَمحَقَ)

 (۲۳۹۳، ص ۰

 ي کند موجبات حماقت خود را فراهم مي کند. لذا کسي که زیاد شوخي م

در عصر امام سجاد)ع( مرد یاوه گویي بود که مردم را با حرکات خنده آور خود مي خنداند و همه او را به عنوان یک       

 دلقک مي شناختند. روزی از کنار امام سجاد)ع( رد شد گفت: این مرد مرا خسته کرده است هر کاری مي کنم نمي خندند

و برای اینکه بتواند حضرت را بخنداند. عبای آن حضرت را از دوشش برداشت و فرار کرد حضرت به او اعتنایي نکرد. دیگران 

او را دنبال کرده و عبا را از او گرفتند و به حضور امام )ع( آوردند امام فرمود این چه کسي بود؟ گفتند این مرد دلقک و یاوه 

 ا کارهای خود مي خنداند. سرا است که مردم مدینه را ب

، نامام زین العابدین)ع( فرمود به او بگویيد: اِنَ اهلل یوماً یُخسِرُ فيهِ المُبطِلون: برای خداوند روزی است که در آن روز باطل گویا

عروسي حویزی،  -۴۳، ص ۰۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، -۷۷۴، ص ۷۲، آل البيت، ج ۷۷حر عاملي، قرن  زیان مي بينند.)

 (۵۴۱، ص ۰، ج ۷۷قرن 

 

 جرأت و جسارت پیداکردن مردم( 2

اثر سوء دیگر مزاح زیاد که نتيجه امر قبلي است این است که مردم به انسان جری شده و برای انسان ارزش و احترامي      

 قائل نمي شوند. 

حر عاملي، قرن -۴۴۵، ص ۲، ج    ۰وب، قرن کليني محمدبن یعقاز این رو امام صادق)ع( مي فرماید: النُمازِحُ فَيَنجراً عَلَيک)

 شوخي مکن که روی مردم به تو باز مي شود.  (۷۷۳، ص ۷۲، ج ۷۷

 

 عداوت و دشمنی( 3

 شوخي زیاد و بي مورد موجب کينه و عداوت و دشمني مي شود.       

محمدی ری شهری محمد، -۲۵۴، ص ۴ ابن الشرفيه، قرناز حضرت علي)ع( نقل است که: دَعِ المِزاحَ فَانهُ لِقاحُ الضَغينَه)

 (۲۳۹۱، ص ۰، ج ۷۰۴۱-۷۴۰۱

 شوخي زیاد را رها کن که سبب باروری و رشد کينه مي شود. 
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، ۷۴۰۱-۷۰۴۱محمدی ری شهری محمد، -۰۴۲، ص ۴ابن الشرفيه، قرن و نيز علي)ع(: لکلَ شَيءٍ بَذرُ و بَذرُ العَداوَهِ المَزاح)

 (۷۳۰۱، ص ۴ج 

 ت و بذر دشمني شوخي است. برای هر چيزی بذری اس

 

 نابودی آبرو( 4

 کليني محمدبن یعقوب،شوخي بسيار آبروی انسان را مي ریزد و چنانچه امام صادق)ع( فرمودند: کَثرَهُ المِزاحِ یَذهَبُ الوَجهِ)     

 (۴۰۴ص ، ۰قرن صدوق،  شيخ  -۴۴۵، ص ۲، ج    ۰قرن 

 

 نابودی ایمان( 5

، ۰شيخ صدوق، قرن -۴۴۵، ص ۲، ج  ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن زاحَ فَانَّه یَذهبُ بنورِ ایمانِک))العلي)ع(: اِیّاکَ و المَ      

 (۴۲۷، ص ۱۵، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر،  -۰۴۳، ص ۰ج 

 تو را برحذر مي دارم از شوخي کردن، چرا که شوخي کردن نور ایمان را از بين مي برد. 

 

 کاهش جوانمردی( 6

، ۰، ج ۰شيخ صدوق، قرن -۴۴۵، ص ۲، ج ۰کليني محمدبن یعقوب، قرن کَ و المَزاحَ فَانَّه یَستَحَّفُ بِمُروَّتِک)علي)ع(: اِیّا     

 (۰۳ص 

 از شوخي بپرهيز و دوری کن که جوانمردی تو را کم مي کند. 

 

 کاهش عقل( 7

، ص ۹، ج ۷۰قمي عباس، قرن -۷۴۴، ص ۲۴ج  ،۷۴۳۰دشتي محمد، علي)ع(: ما مَزَحَ اِمرؤٌ فَرحَه اِلَّا مِن عَقلِه مَجَّه)     

 (۴۴، ص ۱۴، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، -۴۱۳

 هيچ کس شوخي نمي کند جز آنکه مقداری از عقل خود را از دست مي دهد. 

 لذا امام هادی)ع( در روایت مي فرمایند:

 (۴۹۷، ص ۷۴، ج ۷۰عباس، قرن قمي -۴۴۹، ص ۱۵، ج ۷۰۴۴مجلسي محمدباقر، الهزلُ فکاههُ السفهاء و ضاعهُ الجُهّال)

 فراد کم عقل و کار بي خردان است.هرزه گویي، شوخي ا

 

 نتیجه

پرداختن به مقوله شادی و شادکامي از جمله راههای مهم دعوت و جذب به اسالم و ارزشهای انساني است است. قلب شادکام 

مين اساس خشنود کردن و شاد نمودن انسانها قلبي سالم است و قلب سالم پذیرای تمامي صفات جمال پروردگار است. بر ه

 به چيزی که معصيت خداوند را در پي نداشته باشد از جمله فرامين و دستورات دین مبين اسالم است.

به مقتضای وجودش باید شاد باشد و شادی کند مگر عاملي سببِ غم او را حاصل کند ولي متأسفانه در رفتار  انسانيهر 

کمتر پرداخته مي شود تا به آنجا که اگر کسي شادی کند علت را از او جویا مي شوند، حال اینکه  دینداران به این مطلب
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ارمغان دین برای بشر، شادی، بهجت و سرور به معنای واقعي و عميق آن مي باشد. خداوند روی مومن را مسرور مي خواهد. 

  .و بهره مندی کامل از آن را پيش روی او نهاده استدین هم بشر را با شادی واقعي آشنا کرده و هم راه رسيدن به آن 

جزئي از دینداری است و کسي که بتواند به وسيله صفت  یشود که شاد ي، به روشني معلوم منظر گذشتبا توجه به آنچه از 

ار خواهد مثبت شادی که در وجود خود پرورش داده، دیگری را هم شاد کند در پيشگاه خداوند از ارج و قرب عظيمي برخورد

شد، زیرا شادی واقعي یعني لذت بردن از لحظه لحظه زندگي که با هدف آفرینش انسان که بر آن باليده است مطابقت تام 

 . دارد

 

 منابع:

 

 منابع فارسی:

 ۷۴۳۱اکبری محمود، غم و شادی، انتشارات صفحه نگار، 

 ۷۴۹۴اکبری محمود، غم و شادی در سيره معصومان، نشر فتيان قم، 

 ۷۴۳۷انوری حسن، فرهنگ بزرگ، نشر سخن، 

 ۷۴۳۲ایرج پور باقر، روان درماني برای همه، انتشارات روزبهان، 

 ۷۴۳۴تهراني مجتبي، اخالق االهي، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي، 

 ۷۴۳۴حسيني خسرو امير، مهارتهای شاد زیستن، تهران 

 ۷۴۱۱و انتشارات دانشگاه تهران،  دهخدا علي اکبر، فرهنگ دهخدا، موسسه چاپ

 ۷۴۳۰دشتي محمد، جمالت قصار نهج البالغه، انتشارات کتابخانه اسالميه، 

 ۷۴۳۴رحيمي یگانه زهرا، خانواده شاد و با نشاط، انتشارات پيام نور، 

 ۷۴۱۱صدری غالمحسين، فرهنگ معاصر فارسي، نشر فرهنگ معاصر، 

 ۷۴۳۴حضور، طریقه دار ابوالفضل، شرع و شادی، نشر 

 ۷۴۳۴عابدی محمد رضا، شادی در خانواده، نشر مطالعت خانواده، 

 ۷۴۴۵عميد حسن، فرهنگ عميد، نشر اميرکبير، چاپ اول 

 ۷۴۰۷فلسفي محمد تقي، گفتار فلسفي، هيئت نشر معارف اسالمي، 

 ۷۴۳۴قرائتي محسن، تفسير نور، مرکز فرهنگي درسهایي از قرآن، چاپ یازدهم تهران 

 ۷۴۴۰علي اکبر، قاموس قرآن، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت، قریشي 

 ۷۴۱۹لقماني احمد، نگاهي در آیينه معارف به خنده شوخي شادماني، نشر سابقون، 

 مجتهدی سيستاني مرتضي، اسرار موفقيت، نشر قائميه

 ۷۴۹۲محمدی ری شهری محمد، الگوی شادی، دارالحدیث، 

 ۷۴۵۹وحي و نبوت، دارالحدیث، محمدی ری شهری محمد، فلسفه 

 ۷۴۱۱مدرسي محمد تقي، تفسير هدایت، نشر مشهد بنياد پژوهشهای اسالمي، 

 ۷۴۴۳مطهری مرتضي، سيری در سيره نبوی، انتشارات صدرا، 
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 ۷۴۳۹مطهری مرتضي، مقاالت فلسفي، انتشارات صدرا، سيزده جلد 

 ۷۴۴۰معين محمد، فرهنگ معين، نشر اميرکبير، 

 ۷۴۱۴ی ناصر، تفسير نمونه، دارالکتب اسالميه، چاپ پانزدهم مکارم شيراز

 

 منابع عربی:

 ۴ابن الشرفيه ابوالحسن، عيون الحکم و المواعظ، قرن 

 ق ۷۰۷۵ابن بابویه محمد بن علي، المقنع، نشر امام هادی، 

 ۴ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، قرن 

 ۴احمد بن محمدبن خالد برقي، المحاسن، قرن 

۷۴۳۹تقي الهندی عالءالدین علي بن حسام، کنزالعمال، مرکز نشر صدا و سمای قم مرکز پژوهش های اسالمي، الم  

 ۷۴۱۴اميني نجفي عبدالحسين، الغدیر، 

 ۴تميمي امدی عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قرن 

 

 ق ۷۷۷۲-۷۷۱۴جزایری نورالدین، تحفة السنية في شرح النخبة المحسنية، 

مدی ری شهری محمد، ميزان الحکمه اخالقي عقاید اجتماعي سياسي اقتصادی ادبي، دارالحدیث، چهار جلدی قم چاپ مح

 ق( ۷۴۰۱-۷۰۴۱اول )

 ۴حلي حسن بن سليمان، مختصر البصائر الدرجات، نشر کتابخانه آیت اهلل مرعشي نجفي، قرن 

 ۷۴۱۲منين، دشتي محمد، نهج الحياة، پژوهشگران موسسه تحقيقاتي اميرالمو

 ۴رازی ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القران، قرن 

 ۷۴۳۷کتابخانه مرتضوی تهران،  ابوالقاسم حسين بن محمد، مفردات،راغب اصفهاني 

 ۷۰۴۵رضا محمد رشيد، تفسير امنار، کتابخانه آیت اهلل مرعشي نجفي قم، تفسير دوازده جزء قرآن 

 ۴قرن  زمخشری، تفسير الکشاف،

 ۷۴۳۷زین الدین بن علي، رسائل شهيد ثاني، نشر بوستان کتاب قم، 

 سيد رضي ابوالحسن محمد بن الحسين موسي، نهج البالغه، قرن چهارم

 ۷۴۴۵شيخ طوسي ابوجعفر محمد، تهذیب االحکام في شرح المقنعة، ده جلدی، 

 ۰شيخ صدوق ابوجعفر محمد بن بابویه، الخصال، قرن 

 ۵، قرن ۷۴۴۷فر محمد، مصباح المتهجد، ترجمه شيخ عباس قمي شيخ طوسي ابوجع

 ۰شيخ صدوق ابوجعفر محمد بن بابویه، ثواب االعمال و عقاب االعمال، قرن 

 ۷۴۰۲شيخ صدوق ابوجعفر محمد بن بابویه، صفات الشيعه، ترجمه حسين فشاهي، نشر زواره، 

 ۰ شيخ صدوق ابوجعفر محمد بن بابویه، عيون اخبارالرضا، قرن

 ۰شيخ صدوق ابوجعفر محمد بن بابویه، معاني االخبار، قرن 

 ۷۴۳۵شيخ صدوق ابوجعفر محمد بن بابویه، من الیحضرالفقيه، دارالکتاب اسالميه، 
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 ه.ش( ۷۲۳۷-۷۴۴۴طباطبایي محمد حسين، تفسير الميزان، )

جلد  ۲۴دفتر انتشارات اسالمي قم،  طباطبایي محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوی همداني،

۷۰۷۱ 

 ۷۴۴۲طباطبایي محمد حسين، سنن النبي، تهران اسالميه، چاپ دوم 

طبرسي ابوعلي فضل بن حسن، بيروت موسسه االعلمي للمطبوعات، محقق: لجنة من العلماء و المحققين االخصائين، ده 

 ۷۰۷۵جلدی 

 ۴دریه نجف، قرن طبرسي ابوعلي فضل بن حسن، مشکاة االنوار، نشر حي

 ۷۴۴۵طبرسي رضي الدین، مکارم االخالق، ترجمه ابراهيم ميرباقر، نشر فراهاني، 

 ۷۷طریحي فخرالدین، مجمع البحرین، قرن 

 ۷۴۳۹عاملي السيد محسن االمين، اصدق االخبار، 

 ۷۷، قرن ۷۴۳۴عاملي حر، جواهرالسنية، ترجمه زین العابدین کاظمي خلخالي، نشر دهقان 

 ۷۷ر، وسائل الشيعه في تحصيل المسائل الشریعه، قرن عاملي ح

 ۷۰۷۲(، موسسه اسماعيليان چهارم، پنج جلدی ۷۷۷۲ –عروسي حویزی عبد علي بن جمعه، نورالثقلين )م 

 ۷۰قمي عباس، سفينة البحار، قرن 

 ۰کليني محمد بن یعقوب، اصول کافي، قرن 

 ۷۴۴۹رحيميان، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت، کليني محمد بن یعقوب، فروع کافي، ترجمه محمد حسين 

 ۷۰۴۴جلدی دوم  ۷۷۴مجلسي محمد باقر، بحاراالنوار، بيروت موسسي الوفاء، 

 ۷۰محمودی محمدباقر، نهج السعادة في مستدرک نهج البالغه، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، قرن 

 ۷۴مقدس اردبيلي، مجمع الفائده، قرن 

 ۷۰محمد تقي، مستدرک الوسایل موسسه آل البيت قم، قرن  نوری حسين ابن

 

 منابع التین:    

 ۷۴۱۵تاتل بام چودی، روانشناسي شاد زیستن، ترجمه ژیال نينوایي، انتشارات ندای فرهنگ، 

 م ۷۳۳۴رابرت لویي استيونسن، رمان جزیره گنج، ترجمه محمد رضا جعفری، 

 ۷۴۹۷و نشر دارالحدیث،  سليگمن مارتين، روانشناسي مثبت گرا، چاپ

 ۷۴۱۱فرانکل ویکتور، انسان در جستجوی معنا، ترجمه فرخ سيف بهزاد، انتشارات درسا، 

      ۷۴۳۹فرانکل ویکتور، معنا درماني، ترجمه نهضت صالحيان، 

 م ۷۳۱۷کارنگي دیل، آیين زندگي، ترجمه جهانگير افخمي، انتشارات یاس بهشت، 

 ترجمه منيره شهباز، نشر پنجرهکوپر جان، فن فراموش کردن، 

کوئينگ هارولدجي، آیا دین برای سالمتي شما سودمند است؟، ترجمه بتول نجفي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

 ۷۴۳۴فرهنگي، 

 ۷۱۴گام به سوی کاميابي، ترجمه رفيعي مهرآبادی، نشر خجسته،  ۲۴المزدن رابرت، 
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 ۷۴۱۳یحيي سيد محمدی، انتشارات ارسباران، مارشال ریو جان، انگيزش و هيجان، ترجمه 

 ۷۴۳۹ميتوس آندره، راز شاد زیستن، ترجمه هوشيار رزم آرا، نشر سلسله حق، 

 ۷۴۳۰نيسنس پل، خنده رو و گشاده رو باشيد، ترجمه محمود نوابي، انتشارات کانون معرفت، 

 


