
 

 نشاط اجتماعی  از دیدگاه اسالم

 
 ** فاطمه ایمانی * نجمه الله 

 دانشجوی دوره دکتری رشته جامعه شناسی اقتصاد و توسعه 
 معماری دانشگاه شهید بهشتی  دانش آموخته کارشناسی ارشدرشته   

 مقدمه

 

است. نشاط  یاجتماع ، نشاط مهم هر جامعه برای قشرهای مختلف ازهاییاز موضوعات و ن یکی

و معضالت جامعه  بهایآس از ارییبس و به کاهش در ارتباط است یمختلف رهاییبا متغ یاجتماع

 دیس،مرتبط با آن عوامل و زدییجوانان  نیدر ب ینشاط اجتماع زانیم یبررس ).کندیم کمک

 .(3931:1، یافشان رضایعل

 یها بشر در تمام دوره یآرزوها نیو پررنگتر نیاز مهمتر یکی ،یو اجتماع یو سعادت فرد نشاط

می  شمار انسانها به یروان یازهایو ن یفطر یها خواسته نیتریعنوان ضرور بوده است و به نیشیپ

به عنوان  تواندیمهمراه است،  اعتمادو  دیو ام ینیخوشب ،یهمواره با خرسند نکهیا لیو به دل رود

 ،یموسو)جامعه داشته باشد  کی ی توسعه ندیدر فرا یا دهنده نقش شتاب زور،یکاتال کی

32931:1.) 

 تیامن کاهد،یم یاست که از انحرافات اجتماع" اجتماعی نشاط "پایدار توسعه محرکه موتور

 امعه را کاهشبا ج یگانگیو ب کندیم ادیرا ز یاجتماع یو همبستگ دهدیم شیرا افزا یاجتماع

 (.31:146:بشیرنژاد،( میدهد

به اجتماع و  یعالقگی ب دادها،یرو ازی منف یابیو ارز ینیبدب ،یفقدان و کمبود آن افسردگ کهیدرحال

رواج خشونت در  ،یاجتماع یهایناهنجار به موادمخدر، ادیاعت ،یکار، کمرنگ شدن وجدان کار

 و خوشفر( .آورد یو ... را به بار م یرخودیو غ گانهیبه فرهنگ ب شیطالق، گرا ،یروابط اجتماع

 .(196931:1همکاران،

مخالف شادی  نیازها و صالح دنیا و آخرت انسان است، نه تنها هدینی فطری و تأمین کنند اسالم که

و احادیث  آیات و فرح نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن نیز می باشد. در قرآن کریم، سخنان پیامبر

)خارستانی و حاکی از اهمیت این موضوع در اسالم است. بیت از اهلو روایات منقول 

 .(3931:1سیفی،

اعتقادی، اجتماعی،  در این تحقیق اهمیت و ضرورت شادی و نشاط در اسالم، راه های دینی و

آوردن شادی و نشاط در اسالم و آثار دنیوی و  عاطفی و روانی، علمی و فرهنگی و بهداشتی به دست

 های اهل برای یک انسان مؤمن به همراه دارد، بر مبنای سیره و آموزه ی و نشاطاخروی که شاد

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بیت



امور زندگی بشر توجه  تحقیق نشان میدهد که دین اسالم کاملترین دینی است که به تمامی هنتیج

 هنشناسان و پژوهشگران در زمینروا همطرح شد کرده است. بسیاری از آموزه های اسالمی با موارد

 شادی همسو و هماهنگ است.

شده است؛  یا توجه ویژه دینی به جایگاه و اهمیت شادی در زندگی و علل و آثار آن یها در آموزه

مثبت و هدفمند  یها یشاد بیت روایات اهل تا آنجا که مکرر در دستورات اسالمی و احادیث و

 (1931:1رستانی و سیفی،)خا بسیار توصیه و سفارش شده است.

آمده است  خرم خوشو غم، بی خوش، خوشحال، خشنود، معنای به فرهنگ عمید در شاد لغت

 معنای خوشبخت، خوش به صفت ک، ی happy  واژه یسیدر زبان انگل (.314:919: ،)عمید

 .شودیم ریباصفا تعب و خشنودی و خوش ت،یرضا ند،یخوشا من،ی شانس، خوش

از کل  لذت مدت و یلذت طوالن ،یچون لذت آن یمختلف یای است که معان اژهو یشادمان اینشاط 

 یاز زندگ تیرضا مثبت، جاناتیدارد که عبارتند از9 ه ی. نشاط، سه جز اساسشودیرا شامل م یزندگ

 محرك نیتر است و مرکزی نسلها برای تمام یانسان بحث نیتر یاساس نشاطو فقدان عواطف. 

 موجب نگرش مثبت به اهداف بشری است. نشاط،

 نگرش نده،یآ به دوارییام ،یخودپنداری مثبت، برخورداری از سالمت روان و تعادل عاطف ،یزندگ

و نفرت، انتخاب  نهیک متعادل، دوری از یروابط اجتماع گران،یبه خود و د زیآم تیمطلوب و رضا

 تهاییموفق شیافزا ،یهلو کا وقت تالش برای تحقق اهداف، دوری از اتالف ،یاهداف زندگ ۀآگاهان

در مقابل استرسها،  یمنیا ستمیبهتر س ،عملکردیبرخورداری از شاخصهای باالی زندگ ،یزندگ

بهتر  رییگ میو تصم یلیتحص -یعملکرد بهتر شغل گران،ید به در کمک شتریب لیخواب بهتر، تما

 ،یو شغل یاجتماع طیخانواده، مح توانیو از جمله آنها م ارندیبس . عوامل مؤثر بر نشاطگرددیم

 سالمت ،یتیشخص اتیخصوص یو برخ هوش، ارزشها، باورها، اعتقادات الت،یتحص درآمد، زانیم

از  تی،رضایاجتماع تهاییباال، داشتن حما اعتماد به نفس ،یعاطف وندهاییپ ،یو روان یجسمان

ان در جامعه، زن حقوق تیآزادی در خانه، رعا زانیکار، م طیو لذت بردن از مح تیازدواج، رضا

را نام برد. نشان  یزندگ بودن و هدفمند هیریدر امور خ تیفعال عت،یو طب گرانیدوست داشتن د

 از افراد شاد شیب ،یاز زندگ یاند که افراد ناشاد و ناراض داده

 یخودکش به اقدام برند؛یدو اختالل رنج م نیا امدهاییو اضطراب و پ یاز افسردگ یاز زندگ یراض و

 .:19319 )دیگران، و شریفی(است و عمر کوتاهتری دارند شتریدر آنان ب ریو م و مرگ

 ی مفهوم نامشخص است که در حوزه کیو در حال حاضر  یمفهوم چندوجه کیو نشاط  یشادمان

 و (00191000گاالتزر، )شده  مطرح یا رشته انیموضوع م کیبه عنوان  10دوم قرن  مهیاز ن یعلم

 نیو مرور ا یاست. بررس دهیگرد انیو نشاط ب یاز شاد یمتفاوت فیرگوناگون، تعا یها در حوزه

 کمک یمفهوم نشاط اجتماع یمشترك برا یها معرف نیینسبت به تع گوناگون احتماالً فیتعار

 ریز در نیمفهوم به عمل آورد؛ بنابرا نیرا از ا یسنجش مشترک توانیم قیطر نینمود و از ا خواهد

  شخصیت به مربوط ماهیتی عنوان به را نشاط روانشناسی9گرددیره ماشا فیتعار نیاز ا یبه برخ

بر  قیعم ریتأث تواندیکه به دنبال دارد م ییامدهایو با توجه به پ (00191000 گاالتزر،(میشناسد



که نشاط به لذت و رنج  دهیا نیبگذارد. در واقع، ا اشی اجتماعی در زندگ یهر فرد تیشخص

 .(04691033.)هو،ستیروانشناسان ن یبرا یدیموضوع جد شود،یمحدود نم

و  یاز9 بودن در حالت خوشحال اند عبارت ی9 شادکامسدینویم یشادکام یمعنا ی درباره لیآرگا

 گرید ایو سرور  یبودن در حالت خوشحال 9عبارت است از ایمثبت،  یها جانیه گرید ایسرور 

 (3693194)آرگایل، خود یبودن از زندگی عبارت است از9 راض ایمثبت،  یجانهایه

 حالت کیاند که نشاط فقط  مفهوم، متوجه شده نیبا مطالعه ا راًیروانشناسان اخ

و  رضایت از ذهنی وضعیتی یک عنوان به میتواند بلکه (04691033نیست)هو،درونیزودگذر

 فالسفه (.12091006لو و گیلمور،(شود گرفته نظر در مثبت احساسات عنوان به هم و خرسندی

 در آن وجود که معتقدند میبینند و اخالقی و معنوی زمینه یک در بیشتر را مفهوم این مذهبی،

 .(00191000میگردد)گاالتزر، فرد شدن رستگار موجب فردی زندگی

ی مطالب فراوان زیدر ارتباط با آن ن و م استالاس نیمورد توجه در د ابعاد از جمله زین«  یشاد»

 شده است. آورده

 

 طرح مسأله

 

باشد در انجام  ز نیازهای انسان در زندگی داشتن شادی است. انسانی که شادی نداشتهیکی ا

درونی است که انسان را در انجام  کارهای خود دچار مشکل می شود. شادی یک نیروی مضاعف

می شود که با نشاط بیشتر به موفقیت برسد. انسانهایی  دادن فعالیت هایش کمک می کند و سبب

 .و جسمی هم سالمتر هستند ظر روحیکه شادترند از ن

ای  آثار آن توجه ویژه های دینی نیز به جایگاه و اهمیت شادی در زندگی افراد و عوامل و در آموزه

تعریف و ماهیت شادی در قرآن و  شده است. بر این اساس مسألۀ اصلی این پژوهش بررسی

در سبک زندگی اسالمی، بر دگی شاد روایات،جایگاه آن در اسالم و راهکارهای عملی برای داشتن زن

ای،  گیری از منابع کتابخانه ست که با رویکردی نظری و با بهرها بیت های اهل آموزهو مبنای سیره 

 پرداخته میشود. به بررسی و تحلیل آن

 

 هدف پژوهش

 

اد برای داشتن زندگی ش راهکارهای عملیو   یافتن جایگاه نشاط در اسالم در این مقاله هدف اصلی 

 می باشد.

 

 چارچوب نظري تحقيق

 



 آوردهی مطالب فراوان زیدر ارتباط با آن ن و م استالاس نیمورد توجه در د ابعاد از جمله«   یشاد»

 شده است.

خنده و سپس سرور و شادمانی را مورد توجه قرار داده است.در آیات قرآن در فرازهای مختلفی 

 ( .09ای مختلف آنرا بیان می نماید )یونسفرازی سرور و شادی را مطرح کرده و جلوه ه

( .خوشحالی شهیدان فراز 14به دنبال آن از شادیهای بیجا و آثار شوم آن سخن می گوید)روم

(.عوامل سرور موضوعی قابل 320و  :34دیگری از آیات قرآن درباره شادی ماندگار است )آل عمران 

عامل نخستی است که خداوند برای دین توجه در قرآن است.عشق به قرآن و انس با آیات الهی 

باوران موجب شادی و شادمانی می شمرد.انفاق در راه خدا و توجه به بندگان نیازمند بدون نگاه به 

جلوه های مادی و گذران زندگی عامل دیگریست که در نگاه قرآن موجب سرور و شادمانی صالحان 

 .(33-9د)انسانمی شو

ن دین چندین دیدگاه در رفتار و گفتار پیشوایان معصوم به چشم شادی در روایات و سیره پیشوایا

 می خوردکه در ذیل به آنها اشاره می گردد9

نکوهش شادی ،خنده و شوخی9در قسمت نخست خنده و شوخی را نشانه جاهالن و هالك  -3

(معرفی کرده اند.در سخنان 43،ص24قمری،ج 3601،کننده انسان معرفی کرده اند.)مجلسی

،نکوهش خنده در بین قبور و در عباداتی چون نماز که باطل کننده آن می باشد،به  معصومین

وضوح مشخص گردیده است و سفارشات فراوانی نسبت به تبسم شده که بهترین خنده ،تبسم 

  (163داده شده است.)همان ص معرفی شده و به پیامبر لقب کثیرالتبسم 

دیگری از معصومین وجود دارد که نوعی تشویق  ستایش بسیار و تشویق فراوانسلسله سخنان -1

همانا من شوخی می کنم "اصحاب در آن به چشم می خورد.مانند سخن رسول خدا که می فرمایند9

 .(:30،ص34)همان،ج "و اهل مزاح هستم اما حرف باطل و بیهوده نمی گویم.

برکت و ارا !پدیدار ساز پروردگ"در دعایی از خداوند تقاضای برکت و سرور برای آل محمد شده است9

 .(14.)همان،ص"شادمانی را برای آل محمد)ص(

 فرد است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و یکی از خلقیات اساسی در زندگی نشاط

داوری فرد درباره نحوه گذران زندگی است، این  اجتماعی او بازی میکند. نشاط عبارت از چگونگی

و عواطف مثبت است که بر سبک  ی فرد و تجربه احساساتداوری متاثر از ادراکات شخص نوع

وجود میآورند شامل احساس  گیری او اثر میگذارد. عواملی که نشاط را به تصمیم تبیین، قضاوت و

وقایع میباشد و یکی  فقدان عواطف منفی همچون افسردگی و لذت بردن از رضایتمندی از زندگی و

رشد آن  داشت روانی و خوشبختی است و بر فضای شناختی وبه از علل تاثیرگذار در برقراری اصول

مطلوب است که  بوده و معموالً در پی ایجاد پاسخهای اثر میگذارد. نشاط یکی از ابعاد اصلی تجربه

 .(9091001کارکرد مناسبی به جای میگذارند)سلیگمن، 

الت مردم را حل کند ثروت و پول میتواند مشک در بررسی تمایالت اجتماعی مردم آمده است که که

نشان میدهد افرادی که تصور  های دیگری نیز به دست آمده که نشاط نماید اما یافته و تولید

حتی با داشتن  و موفقیتشان را با آن ارزیابی میکنند کمتر شاد هستند و میکنند ثروت مهم است



و  لذتبخش های دیگر، روشن شده که سروصداهای یافته ثروت مأیوس میباشند. همچنین در

تر کار کردن  خوشحالی کند و در سطح اختصاصی آور اجتماعی قادر است، ایجاد رویدادهای هیجان

ورزش مطالعه ممکن است احساس  وجود آرامش و انجام فعالیتهای انفرادی همچون ازدواج، و یا

 نشاط به وجود آورد.

دی در قرآن و روایات، شادی و مبانی نظری شا میتوان به نقش مذهب در ایجاد نشاط اشاره نمود، 

ترین معیارهای شادی و نشاط ممدوح در غم در قرآن، عوامل موثر بر شادی از دیدگاه اسالم و مهم

. شادی و نشاط مذموم در قرآن و روایات ه استقرآن و روایات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

نشاط در روایات تحلیل و معصومین)ع(، نشاط کاذب و غیر حقیقی و شرایط و حدود شادی و 

 شود.بررسی می

 

شادی همراه گناه مورد  . شادی و نشاط مذموم در قرآن و روایات معصومین)ع(شادمانی برای گناه1

نهی خداوند است. با تاکید بر معنای لغوی فرح و مرح و نیز عوامل اصلی آن که پیش از این ذکر 

هایی را مورد مذمت قرار شادی« مرح»و « فرح»ه شد، آیاتی در قرآن وجود دارد که با محوریت ماد

دهند که در جهت معصیت خدا هستند. قرآن کریم در داستان قارون که فردی خودخواه و مغرور می

قارون از قوم موسی بود، اما بر آنان ستم کرد ما آن قدر »فرماید9 میهای مستانه داشت، بود و شادی

حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود! )به خاطر آورید( ها به او داده بودیم که از گنج

کنندگان مغرور هنگامی را که قومش به او گفتند9 این همه شادی مغرورانه مکن، که خداوند شادی

 .(24)قصص ـ «. دارد!را دوست نمی

 

حضرت  شادمانی قارون از این جهت مذمت شده است که ناشی از تکبر و قرار گرفتن در مقابل

سوره آل عمران منافقان از آن جهت مورد نکوهش و  310موسی)ع( بوده است. همچنین در آیه 

شادی آنها مورد مذمت قرار گرفته که از رسیدن رنج و ناراحتی به رسول )خدا( و مسلمانان، شادمان 

ه نیز سوره توب 93شدند. در آیه می)ص( و مسلمانان، محزون و از رسیدن خوبی به رسول خدا

 کردند.میاند که از فرمان جهاد، سرپیچی و سپس خوشحالی خاطر مذمت شدهمنافقان بدین

( بخاطر آن است که به ناحقّ در عذاباین )»فرماید9 میهای دوزخیان قرآن کریم در بیان عذاب

(؛ این عذاب 20)غافر ـ « پرداختید!میکردید و از روی غرور و مستی به خوشحالی میزمین شادی 

کردید و از روی غرور و مستی به خوشحالی میبه خاطر آن است که به ناحق در زمین شادی 

 پرداختید.می

مذمت شادی برای گناه در روایات؛ دو چندان مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا کسی که با گناه 

اه و معصیت است و دیگری کند، از دو نظر دچار معصیت است؛ یکی اینکه، مرتکب گنمیشادی 

فرمایند9 می)ع( کند و این از خود گناه بدتر است. حضرت علیمیاینکه، بر گناه خود شادی 

تر از انجام دادن آن است. ؛ شادی کردن به گناه زشت«التبجح بالمعاصی اقبح من رکوبها»

 .(60، ص1الحکمه، ج)میزان



 

 افراط در شادمانی

 

، مطلوب انسان است و همین که یک لحظه تحقق یافت، خواهش نفسانی هاشادی مثل دیگر لذت

ادامه آن به صورت فزاینده است؛ به حدی که سبب غفلت و کوتاهی در وظایف فردی و اجتماعی و 

ای نیست هایی به گونهشود. از سوی دیگر رو آوردن به چنین لذتمیمانع رسیدن به کماالت انسان 

ز آن قناعت کند، بلکه بسان اعتیاد به مسکرات و مواد مخدر، رشد فزاینده و غیر ای اکه فرد به اندازه

قابل کنترل دارد و سبب تعطیلی خرد انسانی و مانع انجام وظایف فردی و اجتماعی و رسیدن انسان 

تر، مانع آفرین در اثر تزاحم با مصالح مهمشود. بنابراین، برخی عوامل شادیمیبه کماالت انسانی 

شود؛ لذا در برخی روایات به حکمت مذمت برخی میرسیدن انسان به وظایف و تکالیف انسانی 

آفرین اشاره شده است؛ از جمله این روایت که9 حسن بن محبوب از حفص بن سالم عوامل شادی

 روایت کرده که از امام صادق)ع( درباره یکی از اصحاب که فردی کثیرالصالح است، اما فریفته لهو و

)ع( فرمودند9 آیا لهو و غنا او را از انجام تکالیفی چون نماز و روزه و عیادت غنا شده پرسیدم. حضرت

دارد. فرمودند9 دارد؟ گفتیم9 خیر این کار او را از هیچ کار خیر باز نمیمیمریض و تشییع جنازه باز 

 (361، ص9ود. )بحاراالنوار، جشمیاهلل بخشیده شاءهای شیطان بوده و اناین عمل او از قدمگاه

اند. با وجود تر دانستهدر این روایت، امام)ع( عدم جواز لهو و غنا را به دلیل تزاحم آنها با مصالح مهم

اینکه غنا و مشابه آن، از خطوات شیطان شمرده شده بر فرض که بتواند با سایر روایات که به 

کند، معارضه کند باز هم فرض جواز دو قید میمنع « لهو»صورت مطلق از شنیدن غنا و عالقه به 

 اساسی دارد9

 الف( لهو و عالقه به شهوات از راه حالل باشد؛

ب( مانعی برای رسیدن به وظایف انسانی نشود، که در حقیقت؛ بیان قضیه فرضیه است که شاید 

 وجود خارجی نداشته باشد.

تر شمرده شده است، اما ت مصلحت مهمهای زودگذر، فودر روایت مذکور، حکمت عدم جواز شادی

های زودگذر، رفتار و حرکات )ع(، حکمت عدم جواز شادیدر کالم دیگری از حضرت امیرالمومنین

 سبک کودکانه ذکر شده است که با اوصاف مؤمنان سازگاری ندارد.

ی از آورچنانچه شادی به قیمت متوسل شدن به دروغ باشد، به شدت در روایات اسالمدروغ شادی

یا »فرمایند9 می)ص( در این زمینه به ابوذر سوی ائمه)ع( مورد حمله قرار گرفته است؛ پیامبر اسالم

ای اباذر! وای بر کسی که « اباذر ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له ویل له

، 31الشیعه، ج)وسائلسخنی دروغ بگوید تا مردم را بخنداند؛ وای بر او، وای بر او، وای بر او. 

 (101ص

یک مربی مرشد در صورتی کامل و حقیقی است که تمام ابعاد تربیتی متربی را  شادمانی کاذب

مورد توجه قرار دهد وگرنه تربیت او ناقص خواهد بود. دستورات تربیتی و اخالقی قرآن به عنوان 

حی شده است که جمعی از جنّ بگو9 به من و»یگانه کتاب هدایت، کامل و جامع و همراه رشد است9 



 راه به که»( 3 ـ جن) « ...ایمما قرآن عجیبی شنیده»اند9 ، سپس گفتهاندبه سخنانم گوش فرا داده

 قرار پروردگارمان شریک را کسی هرگز و ایمآورده ایمان آن به ما پس ،کندمی هدایت راست

های کاذب و زودگذر گرچه در قسمتی از ( بنابراین، رو آوردن به برخی شادی1ـ  جن) «!دهیمنمی

زندگی همراه شادی و خوشگذرانی باشد، اما غفلت از وظایف انسانی، سبب ناراحتی و پریشانی در 

شود. لذا بیشتر مشکالت اقتصادی و اجتماعی برخی افراد که گاهی بخش دیگری از زندگی می

های اجتماعی، ناشی از خوشگذرانی هایشوند و نیز برخی نابهنجاریسربار دیگران و جامعه می

ها در تمام ابعاد زندگی، در دنیا و آخرت، نشاط و شادی واقعی و خواهد انسانمیکاذب است. قرآن 

پایدار داشته باشند، نه اینکه در بخشی از عمر، پیمانه شادی را لبریز و در بخشی دیگر، در رنج و 

 فرموده است.« لهو»های کاذب و زودگذر، تعبیر به حرومیت زندگی کنند. لذا از شادیم

اند. های زودگذر بارها هشدار دادهمعصومین)ع( نیز با تأسی به قرآن، درباره خطرات خوشگذرانی

ا شیرینی معصیت را پیامده« حالوه المعصیه یفسدها الیم العقوبه»اند9 )ع( فرمودهامیرالمومنین علی

 .(392کند. )غررالحکم و دررالکلم، صمیاش نابود و ناراحتی

است، پوست آن نرم ولی سم کشنده در درون دارد، دنیای حرام چون مار سمی »و نیز فرمودند9 

البالغه، حکمت )نهج« گراید، و هوشمند عاقل از آن دوری گزیندنادان فریب خورده به آن می

33:). 

شادمانی است؛ اما در باطن، غم و اندوه است و چهره قیامتی این  و اطنش ظاهر در کاذب، نشاط 

که « فرح»نشاط غبار غم و تاریکی چهره و پریشانی است. در قرآن کریم این نوع نشاط، هم با واژه 

و عموما از این پدیده روانی نهی شده است. « مرح»آید و هم با میشده است، « غیر الحق»مقید به 

 سوره غافر است. 20ین آیه در این مورد، آیه ترشاید صریح

اند و این عظمت مسئله را در کنار هم ذکر شده« مرح»و « فرح»تنها در این آیه شریفه است که 

رساند. حاصل آیه مذکور به نقل از عالمه طباطبایی این است که کافران به خاطر احیای باطل می

رو، ( از این101، ص32کردند. )المیزان، جمیمرح  خود و از بین بردن حق و کوبیدن آن، فرح و

شود. در واقع؛ ضاللتی که خداوند به میعاقبت کار آنان به ضاللت )البته ضاللت کیفری( ختم 

عنوان عذاب برای آنان مقرر فرموده است، کیفر فراموشی وظیفه آنان از سوی خودشان است و 

 کوینی.های الهی و نه ضاللت تتوجهی به نعمتبی

 . نشاط کاذب و غیرحقیقی 6

 

 نشاط براي حيات دنيا

 
در آیات فراوانی، حقیقت دنیا به تصویر کشیده شده است؛ تعبیراتی چون9 جیفه، لهو، لعب، حباب، 

کند. افزون بر این تعبیرها آیاتی هست که مستقیما ناچیز میسراب و... حکایت از کم ارزشی دنیا 

و خدا روزی را برای هر کس بخواهد )»فرماید9 میسوره رعد  14فرماید؛ در آیه میبودن دنیا را بیان 

[ کافراندهد ولی آنها ]می( تنگ قرار ،و مصلحت بداند، برای هر کس بخواهد )( وسیعشایسته بداند



یزی ، متاع ناچ( شدند در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت، شاد )و خوشحالبه زندگی دنیا

 «.است!

اند9 ارزشی متاع دنیا و شادی برای آن را بیان فرمودهحضرت علی)ع( نیز تعبیری بسیار زیبا از بی

شما را چه شده « االخره تحرمونهالدنیا تدرکونه و الیحزنکم الکثیر منما بالکم تفرحون بالیسر من»

از متاع بسیار آخرت که از دست شوید و میاست که با به دست آوردن متاعی اندك از دنیا شادمان 

 .(331البالغه، خطبه شوید. )نهجدهید، اندوهگین نمیمی

 

ها را نداشته باشند، شوند، طبعا هنگامی که این نعمتمیهایی که به مال و حیات دنیا شاد انسان

 های انسان کامل سازگاری ندارد.شوند و این با ویژگیمیغمگین 

 

 

 ي نادرست خودنشاط براي باورها

 
( هر گروه به و عجب اینکهو هر گروهی به راهی رفتند )»قرآن کریم در چند آیه، ضمن بیان تعبیر 

( تقطیع گروه گروه شدن و دل خوش داشتن به 01)مومنون ـ « آنچه نزد خود دارند خوشحالند!

شرکان است. در آنچه در حزب و گروه خودشان است را مذمت فرموده است. این ویژگی مربوط به م

در حقیقت؛ این امت شماست که »فرماید9 می)ص( سوره مومنون، خداوند متعال خطاب به پیامبر

امتی یگانه است و من پروردگار شمایم؛ پس از من پروا دارید. آنها کار ]دین[شان را میان خود 

وش کردند. پس آنها ای به آنچه نزدشان بود، دل خقطعه قطعه کردند و دسته دسته شدند. هر دسته

 .(01- 06)مومنون، «. شان تا چندی واگذاررا در ورطه گمراهی

 

 نشاط براي اعمال خود

 
بر اساس فرمایش قرآن، برخی افراد از رفتار و اعمال خود شاد و مسرور هستند. البته خطاب قرآن 

ر سوره آل عمران، از شود. دمیبه اهل کتاب است، اما صفات مذکور در آیات، به دیگران هم منطبق 

ای که کردند و آنها را به بهایی عهدشکنی اهل کتاب و کتمان کردن حقایق دینی آنها و معامله

فرماید9 البته گمان مبر میناچیز از دست دادند، سخن گفته شده است و سپس خداوند متعال 

اند مورد ستایش قرار کردهکنند و دوست دارند به آنچه نمیاند شادمانی کسانی که به آنچه کرده

)آل «. گیرند، قطعا گمان مبر که برای آنان نجاتی از عذاب است ]که[ عذابی دردناك خواهند داشت

 .(399عمران ـ 

بنابراین، در درون این نشاط، عذاب الیم و دردناکی نهفته است که در قیامت گریبانگیر آنان خواهد 

و به اطاعت از او شادمانند و مشرکان و کافران به آنچه  کندمیشد. مؤمنان به آنچه خداوند عطا 

 کنند.میخود عمل 



 

 نشاط براي علم اندک

 
کنند که به مسائل معنوی شادمانند؛ در حالی که در این مورد سخت در میگاهی افراد گمان 

 اشتباهند.

علم بشری داشتند و  فرمود، برخی از آنان کهمی)ص( وحی را به مردم ابالغ هنگامی که پیامبر

ارزش وحی را درك نمی کردند، خوشحال شده گمان کردند همان علم خودشان برای آنان کفایت 

 .کند و طولی نکشید که غرور و خودپسندی به سراغشان آمد می

از دیگر عوامل شادی، حضور در مجالس شادی و جشن است. جشن و برپایی مجالس شادی به 

م وجود دارد و تایید شده است. حضور در مجالس شادی، مشروط بر های مختلف در اسالمناسبت

 آلود و توام با فسق و فجور نباشد، از دیدگاه شرع مانعی ندارد.اینکه معصیت

 حال  اسالم همواره مسلمانان را به دوری از غصه و غم و ترشرویی و گرفتگی توصیه فرموده است؛

 قرآن با اصیلی ارتباط هیچ تواندنمی که صوفیانه، روایات از برخی استناد به متمادی هایقرن آنکه

ال آن را برای امث و زندگی در نشاط داشتن و تفریح باشد، داشته اسالم پیشوایان سیره و کریم

 کردند.میمسلمانان ارزنده، نقطه ضعف معرفی 

 

 شرایط و حدود شادي و نشاط در روایات

 
آفرین و عوامل آن؛ ها، عالوه بر ارائه راهکارهای شادیانسانهای فطری توجه جامع اسالم به خواسته

مقتضیات و شرایط آن را نیز بیان فرموده است تا شادی و نشاط در بستری سالم انجام شود. لذا 

 آگاهی از شرایط و آیین درست شادی ضرورت دارد.

بر اساس هدف و فرجام  توان دریافت کهمیهای قرآن و روایات بیان شد، از آنچه در سایه آموزه

زندگی، شادی و نشاط از دیدگاه اسالم دارای حد و مرز است. محتوا و قالب شادی و نشاط، نباید با 

ای که انسان را از آرمان و غایت اصلی روح توحیدی و انسانی اسالم در تضاد باشد؛ زیرا هر پدیده

ین، پدیده شادی و عوامل آن، به خویش دور کند، به هیچ وجه مقبول اسالم نخواهد بود. بنابرا

اش عنوان یک نیاز اساسی و ضروری تا حدی روا و مجاز است که مانع نیل انسان به هدف اصلی

 نشود.

گیرد؛ سرور و نشاط به عنوان میاز آنجا که انسان در انجام هر رفتار ارادی، انگیزه و هدفی را پی 

شود. در این پدیده، اگر میانگیزه ای در آن دنبال یک رفتار، از این قاعده مستثنا نیست و هدف و 

باشد، مفید و سودمند خواهد بود و اگر می انگیزه و هدف، حق و در راستای هدف اصلی زندگی آد

انگیزه و هدف باطل در آن نهفته و در برابر هدف اساسی زندگی انسان باشد، باطل و مضر خواهد 

 و نشاط را انگیزه و هدف آن دانست. توان مرز شادیمیبود. بنابراین 

شرمی و گستاخی مزاح و شوخی که یکی از عوامل برجسته شادی است، اگر به سبکسری، بی



شود که در اسالم مطرود است و اگر به تحقیر و بدگویی و ناسزا آمیخته مینامیده « هزل»بیامیزد، 

( اگر 441، ص1ده است. )اصول کافی، ج خوانند و این نیز در اسالم نهی شمی« هجو»شود، آن را 

شوخی از حد خارج شود و به بیهودگی یا زیاده روی بینجامد، باز از نظر اسالم، عملی ناپسند خواهد 

 .(044)همان، ص«. بردمیزیاد شوخی کردن، آبرو را »فرمایند9 می)ع( بود؛ امام صادق

دار را لکهمی اید صادقانه بوده، شخصیت آدخنده و تبسم که از دیگر عوامل نشاط و شادی است، ب

نکند. خنده از نظر اسالم، وقتی موثر و مفید است که به شخصیت دیگران لطمه وارد نکند. خنده با 

 انگیزه آزردن، اهانت و تحقیر دیگری، نکوهیده است.

باشد؛ زیرا گاه های واالی او های نشاط و شادی و عوامل آن باید در شان مقام انسان و آرمانقالب

ای معکوس دارد و به همین دلیل در روایات، قهقهه از محتوایی مفید در قالبی نامناسب، نتیجه

( و تبسم، بهترین خنده دانسته شده است. )غررالحکم و دررالکلم، 644شیطان تلقی شده )همان، 

برقرار نباشد، بسیار ( زمان و مکان شادی نیز باید با آن متناسب باشد؛ زیرا اگر این تناسب 111ص

های مقدس، شرعا و عقال و گویی در مراسم سوگواری و مکانناپسند و زشت خواهد بود. مزاح و بذله

 عرفا ناپسند است.

اند، ناظر به نشاط و عواملی بر این اساس، برخی از روایات که شادی و عوامل آن را نکوهش کرده

اند؛ پا را فراتر نهاده، به افراط و تفریط در غلتیدهاست که از حدود شادی مطلوب از دیدگاه اسالم 

وگرنه اسالم، اصل شادی را نه تنها ناپسند نشمرده، بلکه آن را تایید و توصیه کرده است. با این 

 پردازیم.میمقدمه، به برخی از روایاتی که به شرایط شادی و نشاط اشاره دارند، 

 

 پرهيز از آزار مؤمنان

 
دی و تفریح این است که با اذیت و آزار دیگران همراه نباشد. متاسفانه امروزه یکی از شرایط شا

ها همراه با اذیت و آزار دیگران است؛ مانند بلند کردن صدای موسیقی، انفجارهای بسیاری از شادی

)بحاراالنوار، ج « من اذی مومنا فقد اذانی»های شادی و... پیامبر اکرم)ص( فرمودند9 تفریحی و شب

 (؛ کسی که مومنی را آزار دهد، مرا آزار داده است.21، ص42

لیاذن بحرب منی »فرماید9 میفرمود9 خداوند میهشام بن سالم گوید9 از امام صادق)ع( شنیدیم که 

کس که بنده مومن مرا بیازارد، با من ( آن146، ص31الشیعه، ج)وسائل« من اذی عبدی المومن

 دهد.میاعالن جنگ 

 

 اد زیستنراز ش
 

 در ادامه به ویژگی های ده گانه در باره راز و رمز شاد زیستن از نگاه اندیشمندان می پردازیم9

9جهان بازتابی از خود ماست،وقتی خود را دوست داریم،همه را نوع نگرش به خویشتن -3

 دوست داریم و آنگاه که از خویش بیزاریم، به هیچ کس عشق نمی ورزیم.



زیستن در زمان حال به معنی گسترش آگاهی انسان برای دلپذیر توجه به زمان حال 9  -1

ساختن لحظه جاری تا لحظه لحظه زندگی را زندگی کنیم و به سادگی از بدیها گذشت 

 کنیم.

تصمیم به شاد زیستن9 هنر شاد بودن مستلزم توانایی خندیدن به مشکالت در کوتاهترین  -1

 زمان پس از وقوع آنهاست.

ود9 ذهن آدمی همچون یک آهنرباست و فکر کردن به شادکامی و اصالح اندیشه های خ -6

 خرسندی مایه دستیابی به آنها خواهد شد.

از دست ندادن اهداف و آرمانهای زندگی 9 هدف آنچیزیست که ما را در حرکت و تالش نگه  -0

 داشته و زندگی را همراه با نشاط در اندیشه مان ترسیم می سازد.

اری های زندگی برای انسانهایی که مثبت فکر می کنند، استقبال از مشکالت9 ناهمو -4

 موقعیتی تازه برای یاد گرفتن است.

نهراسیدن از اشتباهات9 یکی از راههای شادمان بودن ، آنست که بدانیم ما از شکست های  -2

خود بسیار بیشتر از پیروزی هایمان درس می گیریم و انسانهایی که تاب و توان ارتکاب 

در زندگی را ندارند ، در حقیقت شهامت پرداخت بهای عشق را  اشتباهات مختلف

ندارند،عاشق دانش، دارایی،شهرت و ... احتیاط بیش از حد را رها کرده و بی پروا رو به هر 

 خطری آغوش می گشاید.

 تعهد نسبت به مسئولیتها9 -9

ره آن قبول هرگونه مسئولیت ،نیازمند تعهد درباره چگونگی فعالیت و کسب موفقیت دربا -:

خواهد بود.هرکه در زندگی موفق می شود ،تصمیم به موفق شدن گرفته است و قدم اول را 

 با جسارت در راه موفقیت برداشته است.

رو کردن به تالش و کوشش9 برای شاد زیستن به تالش نیاز است زیرا طبیعت آنرا  -30

زمایش و تجربه طلب می کند . این ویژگیها ،اشتیاق انسان برای یادگیری،خود آزمایی آ

 است.

 دوری از رؤیاها؛ توجه به حقایق زندگی 9 -33

مهم ، فعالیتی است که امروز بدور از خیالبافی انجام می دهیم و دیر یا زود  -31

 (3190،فردایی در راه است که می بایست پاسخگوی گذشته بود.)لقمانی،

 

 عوامل شادي آفرین در زندگی
 

 ثروت و شادی9  -3

وسیله قوام و برپایی جامعه معرفی شده و که معارف دینی  از یک سو  ثروت و دارایی از دیدگاه

( و از سویی دیگر 22توان همراهی سعادت دنیا و آخرت  برای انسان را خواهد داشت)قصص،

( و تنها زینت زندگی شمرده شده است.خداوند حکیم بین این دو 162ارزش ذاتی نداشته )بقره،



ینایی ارائه کرده و ثروت را علت تام سعادت و شادکامی دیدگاه ، راه روشنی از بصیرت و ب

که می تواند در دست صاحبان آگاهی قرار گرفته و می کند ی ندانسته بلکه آنرا ابزاری معرف

 (143آنان را به ارزشهای واالی انسانی برساند.)بقره،

 سالمتی و شادی -1

 آرامش خاطر و رضایت از زندگی و شادی -1

 مسافرت و شادی -6

برای دستیابی به تکامل و ترقی مسافرت کنید که در سفر "که امام علی فرمودند9همانگونه 

تفریح و انبساط روحی،تحصیل درآمد زندگی،آموختن دانش و فایده نهفته است09

 (31393190آشنایی با بزرگان صاحبان فضیلت)لقمانی،تجربه،یادگیری آداب زندگی و 

 کار و شادی9 -0

کار انسان را از سه بالی بزرگ نجات می دهد9 "ینه گفته است9ولتر فیلسوف فرانسوی در این زم

 "افسردگی،فساد و تباهی و احتیاج.

9چندین عامل که باعث پرهیزکاری و شادی پایدار ما خواهد شد عبارت پرهیزکاری و شادی -4

 است از9

 دوری از گناهان کوچک و بزرگ -

 انجام واجبات -

 باور این حقیقت که عالم محضر خداست -

 رصتی برای خلوت با خدااختصاص ف -

 وضوی دائم -

 توسل به معصومین -

 "عقل سالم در بدن سالم است."ورزش و شادی9همانگونه که گفته اند -2

 خوش رویی و شادی -9

 بوی خوش،لباس روشن و شادی -:

 شرکت در مجالس نشاط آفرین -30
 

 

 

 

 

  گيرينتيجه

 

ان و نیز رویکرد تفریطی در مقابل رویکرد افراطی و مجاز شمردن هر شادی و نشاطی در زندگی انس

های نسبت به دین مبنی بر مخالفت دین با هر شادی و نشاط که ناشی از عدم شناخت درست آموزه



گرا و علمی نسبت به دین وجود دارد که شادی و نشاط را با ارائه دینی است، رویکردی متعادل، واقع

دگی همراه با سعادت را به دنبال دهی کرده است و برای فرد و اجتماع، زنبایدها و نبایدها جهت

 دارد.

ها این است که راه نجات از غم و اندوه، ایمان به خدا و ذکر اوست که به انسان پیام دین به انسان

بخشد. قرآن کریم، شادی و نشاط را که نیاز فطری بشر است، تایید کرده میآرامش، شادی و نشاط 

 کند.میگیری از شادی و نشاط ارائه برای بهرههای الزم را دهد و راهنماییمیو جهت 

ضرورت شادی و نشاط در زندگی بشر با کمک متون دینی، تایید و اثبات شده است؛ زیرا زندگی 

یکنواخت و فشارهای کاری، خستگی و مالل روحی را به دنبال دارد. لذا به عنوان یک امر ضروری، 

تواند از میآفرین که ها، سخنان نغز و شادیفاده از لذتآور، مانند است چگونگی نشاط و عوامل نشاط

این خستگی و مالل بکاهد، در روایات متعدد ذکر شده است. در روایات پیشوایان دینی، نحوه 

ها به نشاط و شادی و های مختلف که یکی از آن بخشروز به بخشتقسیم اوقات و ساعات شبانه

ایت قرار گرفته که دلیل بر مثبت بودن شادی و نشاط و های روان اختصاص دارد، مورد عنلذت

 ضرورت آن برای انسان از دیدگاه پیشوایان دینی است.

آفرین مانند سیر و سفر، تفریح و آور و شادیدر قرآن و روایات اسالمی، به برخی از عوامل نشاط

اهل بیت)ع( و تفرج، ورزش و دیدار دوستان، با دید بسیار مثبت نگریسته شده است. تاکید 

ها به فرزندان و برشمردن ثمرات و فواید سیر و سفر و پیشوایان دینی به آموزش بعضی از ورزش

 تفریح، دلیلی قطعی بر مطلوب بودن آنها در دین است.

های کاذب و زودگذر بازشناخت و توان شادی و نشاط واقعی را از شادیمیبا راهنمایی منابع دینی 

ای طراحی کنند تا امکان ه اسالمی واجب است که فضای جامعه را به گونهبر دولتمردان جامع

 پرداختن به شادی و نشاط که از ضروریات زندگی است، فراهم شود. 
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