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چکيده :شادي و فرح از جمله نیازهاي روحی و روانی انسان است و میتواند همة
جنبههاي شخصیت او را در حال و آينده ،دستخوش تغییر و تحول كند .افزون بر اين،
اين عنصر حتی می تواند بر حیات اخروي انسان نیز تأثیر مثبت يا منفی بسیاري داشته
باشد؛ لذا مقولة شادي در متون دينی اسالم مطرح شده است .به اين معنا كه هم قرآن و
هم پیامبر اعظم(ص) و معصومین ــ علیهم السالم ــ توجه شايستهاي به اين مقوله داشتهاند و
در ادامة مسیر معصومین عظام عالمان فرهیختهاي بودند و هستند كه به اين مقوله
پرداختهاند ،كه از میان اين عالمان میتوان انديشة امام خمینی دربارة شادي و نشاط را
تبیین كرد .بدون ترديد ،حاالت و كردار و گفتار ايشان بهترين اسوه و الگو براي رهپويان
حقیقت و انسانیت است.
اين مقاله با هدف آشنايی با ديدگاههاي امام خمینی در زمینة شادي و ارائة الگوهاي
اخالقی و دينی در اين زمینه تهیه و تدوين شده است .كه ضمن بهرهگیري از كالم و
آثار ايشان با نگاهی به متون اسالمی و دينی ،شادي و نشاط را از جنبههاي مذهبی ـ
اسالمی بررسی و ارزيابی كرده و مؤلفههاي نشاط را برشمردهايم .سپس نشاط را در
مبانی عرفانی ايشان ذكر كرده و تأثیر آن بر روند زندگی فرد و نمودهاي فکري و عملی
آن شرح دادهايم .همچنین در بخشی ديگر به آسیبشناسی نشاط و شادي در كالم ايشان
پرداختهايم.
كليدواژهها :شادي ،نشاط ،شادكامی ،عرفان ،آسیب شناسی.
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مقدمه
شادي و نشاط از احوال آدمی است كه در سیر انسان به كمال نقش تعیین كنندهاي دارد .مقصود از
كمال انسان اين است كه هیچ يك از استعدادها و خواستهها و امیال و احوال او سـركو نشـود و
تمام آنها در مسیري رو به تعالی باشند .معصومین(س) و عالمان فرهیخته براي رسیدن انسان به كمال
مطلو و ارائه تئوريهاي عملی زندگی توجه جدي داشـتهانـد .از خیـ عظـیم ايـن عالمـان امـام
خمینی به حق شیوة امامان معصوم(ع) را در پیش گرفته و همانند ساير موضوعات در موضوع شادي
نیز مشی آن بزرگواران را طی كرده است .نکته بسیار جالب اين است كه اين بزرگان تنها در موارد
و مواقع بهظاهر شادي ،شادي و نشاط را از خود بروز نمیدادند ،بلکه حتی در موارد غم و اندوه نیز
چنین برخوردي با قضايا داشتهاند .اگر نیم نگاهی به زندگی امام خمینی داشته باشیم خواهیم ديـد
كه ايشان در تمام مراح زندگی هیچوقت از اين مقوله غفلت نورزيده است .ايشان روحیة با نشاط
و سالمی داشتند كـه در طـی مـدت حیـات پـر بركتشـان ،دسـتخوش تحـول و دگرگـونی خا ـی
نگشتهاست .كه اين سالمت روحی و روانی ايشان نشأت گرفته از ايمان و توك بر خداوند سبحان
است.
به هر حال امروزه شادي و نشاط بیشتر از هر زمان ديگري ضرورت دارد .بنابراين ،در اين مقاله
نظر امام خمینی را مورد تحلی قرار داده و زواياي آن را بررسی میكنیم .مقصـود مـا در بررسـی و
تحلیلی كه از « شادي و نشاط» به دست خواهیم داد و آن را در سیرة عملی امام خمینی كندو كـاو
میكنیم ،آن روحیهاي است كه رضايت خداوند متعال را در بردارد؛ نه جشن و شـادي كـه بـه هـر
دلیلی انسان تحصی میكند .و هـدف ايـن نوشـتار بـازخوانی نظـرات امـام خمینـی و آشـنا كـردن
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مخاطبان با نظرات ايشان از جمله شادي و نشاط و همچنـین توجـه دادن آنهـا بـه اهمیـت شـادي و
نشاط و تذكر آثار تخريبی آن در ورت عدم توجه به آن و نیز رفع توهم عدم توجه امام خمینـی
به شادي و نشاط كه متأسفانه از بعضی افراد شنیده میشود؛ و ايجاد رابطة عمیق و دقیق جوانـان بـا
انديشههاي امام خمینی است.
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)1معنا شناسي شادي و نشاط
)1-1تعریف لغوي شادي
در لغتنامة دهخدا ،در ادامة لغت شادي چنین آمده اسـت« :حالـت مثبتـی كـه در انسـان بـه وجـود
مــیآيــد و در مقاب ـ غــم و انــدوه قــرار دارد ».دهخــدا در همــین كتــا  ،شــادي را بــه شــادمانی،
خوشحالی ،مسرت ،نشاط و طر تعريف كرده است .همچنین توضیح میدهد شادي حالتی اسـت
كه در مقاب سوگ قرار دارد و معموالً منجر به رفتاري میشود كه به آن حالـت ،شـاديکنان گفتـه
میشود؛ يعنی فرد در حال شادي كردن است (دهخدا 1939ج .)1983 :19

معادل شادي در عربی« ،فرح» به معناي خوشحالی يا لذتهاي زودگذر است .بیشترين كـاربرد
آن ،در لذتهاي جسمانی است .خاستگاه اين حال انفعالی را بايد در نیروي شهوانی جست .نَشـاط
به فتح نون نیز از معانی شادي ،شادمانی ،خوشی و خوشحالی اسـت .در لغـت عـر دربـاره نشـاط
چنین آمده است « :نشاط در مقاب كسالت و تنبلی است كه به معناي رغبت و میـ بـه كـار داشـتن
است و كاري را با طیب نفس و رغبت انجام دادن و با چاالكی به كار پرداختن»

(ابـن منظـور  1048ج

.)019 :3

خو است پس از تبیین لغوي مفهوم شادي ،به بیان ايـن نکتـه بپـردازيم كـه میـان «شـادي» و
«شادكامی» تفاوتهايی است .مهمترين تفاوتی كه میان شادكامی و شادي وجود دارد ،ايـن اسـت
كه «شادكامی» به قضاوت مثبت برآيند میـزان مطلوبیـت فـرد از كیفیـت زنـدگی و رضـايت از آن
شادكامی است كه نوعاً همراه با هیجان و احساسات فرد است.

2ـ )1تعریف اصطالحي شادي
بايد توجّه داشت كه تعريف دقیقى از شادى در دست نیست .آنچه به عنوان تعريـف شـادى گفتـه
شده ،تبیین حقیقت آن نیست؛ بلکه اشارهاى اجمالى به مفهوم آن ،يا بیان مبادى (زمینهها) يا آثار و
نشانههاى آن است ،مانند اينکه :شادى ،عبارت است از ضـدّ انـدوه (ابـن فـارس  .) 89۸ :1999شـادى،
عبارت است از مجموع لذّتهاى بدون درد (آيزنـ

 .)139 ، 01 : 193۸شادى ،احساسى اسـت كـه از

حسّ رضايتمندى و پیروزى به دست مىآيد (ريو .)9۶3 :1981

سرور ،حالت خوش و لذّت بخشى است كه از علـم و آگـاهى بـه اينکـه يکـى از هـدفهـا و

( س)

آرزوها ،انجام يافتهاست ،يا انجام خواهد يافت ،به انسان دست مىدهد (مطهري  198۶ج .)۶۶ :1
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گفته میشود .از شادكامی به «سعادت» تعبیر میشود ،درحالیكه «شادي» ،بروز ظاهري لحظههـاي
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حسّ شادى ،تركیبى است از عواطف مثبتى چون ،خوشحالى ،هیجان ،و برانگیختگىِ حسّى ،با اين
شرط كه عواطف منفى ،مانند ،احساس مالل ،بىعالقگى و افسردگى نیز در پايینترين حدّ ممکـن
باشند.

بنابراين ،شادى يعنی ،باال بودن عواطفِ مثبت ،همراه با پايین بودن عواطـفِ منفـى (آرگايـ

.) 1۸ ، 10 :198۸

با نگاهى به تعاريفى كه براى شادى ارائه شده ،معلوم مىشـود كـه حـسّ شـادى ،ماننـد ديگـر
احساسات انسان ،با لفظ ،قاب تبیین و تفسیر نیست ،و تنها كسى مىتواند حقیقت آن را درك كند
كه داراى اين حس است .از اين رو ،در واقع ،راهى براى تعريف آن جز اشاره به مقارنات ،مبادى،
آثار و لوازم آن وجود ندارد .اگر بخواهیم شادى را با آثار و لوازم آن تعريف كنیم ،قطعاً يکـى از
دقیقترين و كوتاهتـرين تعـاريف ،سـخنى اسـت كـه از امـام علـى(ع) در ايـن بـاره نقـ شـده كـه
مىفرمايد« :السُّرورُ يَبسُطُ الـنففسَ ،ويُثیـرُ النفشـاطَ» (آمـدي 19۶4ج  119 :1ح  .)1419شـادى ،دل را بـاز
مىكند و موجب نشاط مىگردد.
بر پايه اين سخن ،سرور و شادى ،حالتى است كه در اثر آن ،اوّالً دل و جان انسان باز مىشود،
يعنى آدمى در درون احساس گستردگى و آسـايش مـىكنـد؛ ثانیـاً ،موجـب نشـاط ،سـرزندگى و
آمادگى روحـى بـراى كـار و تـالش بیشـتر مـىگـردد .ايشـان در مقابـ  ،دربـاره غـم و انـدوه نیـز
مىفرمايد« :الغَمُّ يَقبِضُ النففسَ ويَطوِي االِنبِساطَ» (آمدي  19۶4ج 110 :1ح .)1410اندوه ،تنگناى روانى
ايجاد مىكند و انبساط خاطر را از بین مىبرد.
با الهام از دو روايت ياد شده ،در تعريف شادى ،به اين تعريف مىتـوان دسـت يافـت :شـادى،
عبارت است از هیجانات مثبت درونى كه انقباض روانى را از بین مىبرد و موجب انبساط خـاطر و
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نشاط و پويايى مىگردد .برعکس ،هیجانات منفى كه انبساط خاطر را زاي مىكنند و انسـان را در
تنگناى روحى و فشار روانى قرار مىدهند ،نشاط را از انسان سلب مىنمايند.

)2معني و مفهوم نشاط
ابن فارس ،در تعريف ماده «نشط» از دو واژه اهتزاز و حركت استفاده مىكنـد و «نشـاط» را حـالتى
شناخته شده در انسان مىداند كه به دلی وجود اهتزاز و حركت در آن ،چنین واژهاى براى بیان آن
انتخا شده است .وى در تو یف ايـن حالـت ،از واژه «تفـتح» نیـز اسـتفاده كـرده كـه بـه معنـاى
گشودگى و انبساط نفس است (ابن فـارس .)9۸0 : 1999فراهیدى در كتا العيين ،از ا ـطالح «طیّـب
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مقاله

النفس» استفاده كرده و بر اساس آن ،ماده نشط را به معناى آمادگى و سرزندگى براى انجـام دادن
سبكبالى ،بسط نفس ،گشودگى و سرزندگى روحى و روانى گفته مىشود كه در عمـ  ،موجـب
تحرّك و پويايى انسان مىگردد و ضدّ خُمود ،سنگینى ،بىحالى ،قبض نفـس و كسـالت روحـى و
روانى است كه موجب ركود و ايستايى مىگردد.
شادي و نشاط ارتباط تنگاتنگی با يکديگر دارند ،به گونـهاي كـه شـادي را مـیتـوان يکـی از
عوام نشاط دانست .حضرت علی(ع) میفرمايد« :السُّرورُ يَبسُط النففسَ وَ يُثیر النِّشاطَ»؛ شادي باعـ
انبساط خاطر و سبب نشاط انسان میشـود (آمـدي  19۶4ج  143 :1ح  .)140۸در بیشـتر اوقـات ،ايـن دو
واژه را به يك مفهوم در نظر می گیرند ،ولی میان اين دو حالت روانی انسان ،تفـاوت وجـود دارد.
شادي كه معادل عربی آن ،فرح و سرور است ،به معناي خوشحالی و خشنودي است كـه نمـود آن
بیشتر در خنده و تبسم است ،ولی نشاط و شادابی بـه معنـاي سـرحال بـودن و سـرزندگی و میـ و
رغبت به كار داشتن است كه در فعالیت و تکاپو آشکار میشود .دلی ما بـر ايـن تفـاوت ،روايـت
هاي زير است كه با تکیه بر آنها میتوان بهروشنی به گونهگونی ايـن دو واژه رسـید:
 .1امام جعفر ادق(ع) میفرمايد« :يکی از لشـکريان عقـ  ،نشـاط ،ضـد آن ــــ يکـی از لشـکريان
جه

ــ كسالت است و شادي ضد آن اندوه است» (كلینی  1989ج.)14 :1

امام در اين روايت ،شادي و نشاط را جداي از يکـديگر بیـان كـرده و هريـك را از لشـکريان
 .1حضرت علی(ع) میفرمايد« :به عم [خود] ادامه بده ،چه در حال نشاط و چـه در حـال سسـتی و
كاهلی» (مجلسی  1049ج .)198 : 33

اين روايتها ،نشاط را در برابر كسالت بیان كردهاند .بنابراين ،از مقابلة اين واژهها درمـیيـابیم
كه در روايتها ،نشاط به معناي سرزندگی ،فعالیت ،جنبوجوش و حـال و حو ـله داشـتن بـراي
كارها ،بهويژه انجام عبادت است .افزون بر اينکه از معناي لغت نیز میتوان به اين دوگانگی دسـت
يافت« :نَشِطَ» (نَشاط) يعنی سرزنده بودن ،بانشاط بودن ،پركار بودن ،شاد بـودن ،خـوش بـودن (يـا
شدن) ،تحرك داشتن ،پرشور بودن ،ذوق و شوق داشتن؛ و «النشاط فی» يعنی فعال بودن ،پرجنـب
وجوش بودن ،نیرو به خرج دادن؛ و «النشاط لـِ» يعنی عالقه داشتن ،هیجان داشتن (نسبت به كاري)،
ذوق و شوق به خرج دادن (آذرنوش .)۶9 : 1939

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

عقـ بـه شـمار آورده اسـت.

( س)
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)3مفهوم شناسي نشاط از منظر امام خميني
نشاط و شور چیزي است كه در افعال انسان داراي سالمت روان ،ظاهر میشود .انسـانی كـه داراي
طمأنینه و آرامش باشد مصداق بارز انسان با نشاط اسـت .مـردم جامعـه هـر زمـانی كـه از امنیـت و
آرامش روحی و روانی برخوردار باشند ،می توان گفت كه مردمانی با نشاط هستند .و اين نشـاط و
سرور قلبی است كه زندگی انسان را متعادل میكند .امام خمینی شخصـیتی بودنـد كـه سرشـار از
نشاط و سالمت روحی بوده و اين روحیة سرشار از عشق الهی ،در برهة حساس تاريخی كشورمان،
به ملت ايران تزريق میشده ،تا پا بر جا و استوار بمانند (علوي.)144 : 1994

عدهاي را عقیده بر آن است كه انسان سعادتمند و با نشاط كسی است كه از هر رنج و اندوهی
رها باشد .در اين ديدگاه ،بايد از هر آنچه سبب اندوه میگردد ،گريخت و به ساح امن و قلههاي
رفیع شادي و مظاهر سرور و بهجت دست يازيد .اما امام ،نشاط و سرور را اينگونه تعريف میكنند:
«آنچه ماية نجات انسان ها و آرامش قلو است ،وارستگی و گسستگی از دنیا و تعلقات آن اسـت
كه با ذكر و ياد دائمی خداي تعالی حا

شـود» (امـام خمینـی  198۸ج ۸11 :18ــ۸14؛ علـوي .)۸9 :1994

امام خمینی از نشاط به معنی نشاط روحی و تازگی آن معنی میكند و نفس فاقد نشاط را در انجام
عبادات ناكام میشمارد .ايشان میفرمايند:
پس ،وقتى را كه براى عبادت انتخا مـىكنـد وقتـى باشـد كـه نفـس را بـه
عبادت اقبال است و داراى نشاط و تازگى اسـت و خسـتگى و فتـور نـدارد،
زيرا كه اگـر نفـس را در اوقـات كسـالت و خسـتگى وادار بـه عبـادت كنـد
ممکن است آثار بدى به آن مترتّب شود كه از جملة آنها آن است كه انسان
از عبادت منضجر شود و تکلّف و تعسّف آن زياد گـردد و كـم كـم باعـ
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

تنفّر طباع نفوس شود .و اين عالوه بر آن كه ممکن اسـت انسـان را بکلّـى از
ذكر حق منصرف كند و روح را از مقـام عبوديّـت كـه منشـأ همـه سـعادات
است برنجاند( ...امام خمینی.)19 :1984

اين نگرش امام خمینی ،تقر جستن به خداوند سبحان و اتصال به ملکـوت از طريـق نمـاز بـا
روحیه نشاط و شادي ،در ا

بکارگیري روش درونی و خالق يعنی فراهم آوردن موقعیـتهـاي

خوشايند در درون است كه انسان را براي پیوستن ادقانه بـه ملکـوت اعلـی كمـك مـیكنـد .در
آموزههاي تربیتی امام خمینی ،داشتن نشاط روحی سبب میگردد تا قدري از اسرار عبـادات بـراي
انسان مکشوف گردد (علوي  .)۶ : 1994امام خمینی ،ذكر حقیقـی خـدا را ،مايـة آرامـش و سـعادت
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طلب را خاموش مینمايد و ول به او است ،و ذكر حقیقی او ـ ج ّ و عال ـ چـون جلـوة او اسـت.
استغراق در آن ،آرامشبخش است .اَال بِذِكر اهلل تَطمَئِنُ القُلو

مقاله

ابدي میداند و میفرمايد« :آنچه همه را مطمئن میكند و آتـش فـروزان نفـس سـركش و زيـادت
» (امام خمینی  198۸ج .)111 :1۶

)4دیدگاههاي مختلف در رابطه با شادي
نشاط و آرامش در فطرت بشر نهفته است؛ و آدمیان بـراي رسـیدن بـه آن از هـیچ كوششـی دريـ
نمیورزند؛ و بر اين اساس ،ديدگاههاي متعددي در خصوص شادي و نشاط ارائه شدهاست؛ كه در
اينجا به تعدادي از اين نظريههاي مطرح شده اشاره میكنیم.
 )4-1شادي از دیدگاه دین
برآيند برداشت هاي انديشمندان مسلمان از شادي ،آن است كه واژههاي سرور ،شادي ،نشاط ،فرح
و شادمانی ،دسته اي از عواطف ارزشمندي هستند كه خداوند به منظور حفظ بقاي انسان در وجـود
او نهاده است .ارمغان دين براي بشر شادي ،بهجت و سرور به معناي واقعی و عمیق آن است .دين،
هم بشر را با شادي واقعی آشنا كرده و هم راه رسیدن به آن و بهرهمندي كام از آن را پیش روي
او نهاده است .نگاهی گذرا به تعالیم دينی نشان میدهد ،شادي و سرزندگی از آثار ايمـان مـذهبی
است ،چرا كه مذهب بر زمینههاي پیدايش شـادي سـفارش كـرده و نشـانههـايش را سـتوده اسـت.
نداشتن نگرانی و اضطرا و غم و اندوه و رسیدن به اطمینان قلبی اساس هـر نـوع شـادي اسـت ،و
كه باع

انبساط خاطر فرد می شود و از نیاز حیاتی كه سالمتی عاطفی او را به دنبال دارد ،حکايت

میكند .در اسالم ،شادي حالت ابتهاج و نشاطی است كـه تحـت تـأثیر عوامـ مختلـف بـر انسـان
عارض می شود كه در آن حالت ،روح انسان به درجه رضايت و گشايش میرسـد .از نظـر اسـالم،
شادي ،آدمی را از تنبلی رهانیده و سرزنده و سرحال میسازد (كاشفی  38 : 198۸ـ.)3۸

انديشمند معا

ر ،شهید مرتضی مطهري ،با رويکردي روانشناسانه و اسالمی میگويد:

سرور ،حالت خوش و لذت بخشی است كه از علم و اطالع بر اينکه يکـی از هـدفهـا و آرزوهـا
انجام يافته يا خواهد يافت ،به انسان دست میدهد و غم و اندوه ،حالت ناگوار و دردناكی است كه
از اطالع بر انجام نشدن يکی از هدفها و آرزوها به انسان دست میدهد ( مطهري  1831ج .)11 :2

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

اين ممکن نیست مگر با ايمان به قدرت مطلقی كه سرچشمه همة نیکیهاست .شادي ،رفتاري است

( س)
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در محتوا و ذات اسالم ،نهتنها غم راه ندارد ،بلکه سراسـر ديـن ،شـاديآفـرين و شـاديبخـش
است .در فرهن

دين ،شادي همان سرور ،رسیدن به او اف پنهانی و قلبی و دسـتیابی بـه منفعتـی

است كه مصلحت دين و دنیاي شخص را تضمین میكند.

شادي يعنی بالندگی ،نشاط و حركـت و نقطـة مقابـ آن ،جمـود ،خمـودي و ركـود اسـت .هـــر
موجودي كه بخواهد زنده باشد ،بايد به اين مفهوم نظر داشته و شاد باشـد؛ زيـرا زنـدگی ،مخـالف
افسردگی و مساوي شادي و سرور است .اگر در زندگی حركت ،سیالن ،بالندگی و نشـاط نباشـد،
«زندگی» امکانپذير نیست (خبازي .)18-11 :1994بنابراين شهید مطهري ،در كتا

حکمتها و اندرزهيا

معتقد بودند كه يکی از عوام شادي «كار» میباشد .كار گذشته از اينکه زاي كنندة غم و ـیق
دهندة روح است ،كانون لذت و سعادت و بهجت است و به دل شادي مـیدهـد؛ كـار بـراي بـدن
سالمت بخش و ورزش و نشاط آوراست .خصو اً اگر جنبـه هنـر و ـنعت و خالقیـت و ابتکـار
داشته باشد .انسان به اثر فنی و علمی خود ،مـثالً تألیفـات و آثـار نقاشـی و ـنايع ،همـواره عشـق
میورزد و از ديدن آن لذت میبرد (علوي .)1۸-1۶ :1994

 )4-2شادي از دیدگاه فقه
گرچه شاد بودن و شاد كردن ،به خودي خود ،عملی مباح و مورد تأكید است ،اما فقه (علم احکام
شرعی) براي اين دو ،ضابطه قرار داده و نمیتوان براي رسیدن به آن ،از هر وسیلهاي استفاده كـرد.
از اين رو ،بايد وسیله شادي از نظر شرعی حرام نباشد.
گناهان ،انسان را از دستیابی به هدف مورد نظر در حیات انسانی ،باز میدارند .بنابراين ،نمیتوان به
بهانه شاد شدن و شاد كردن ديگران ،از غیبت ،تهمت و دروغ ،بهره جست.
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

به همین جهت است كه پیامبراكرم(ص) در اندرزي به ابوذر میفرمايد« :آدمی (گاه) در جمعـی
براي خنداندن آنان سخنی می گويد و به سـبب آن ،در جهـنم بـه فا ـله آسـمان تـا زمـین سـقوط
میكند» (محمدي ري شهري  1983ج  .)9119 :۶بديهی اسـت كـه مـی تـوان بـا دروغ ،غیبـت و تهمـت،
لحظاتی را شاد بود؛ ولی دشمنیها ،كدورتها ،بیاعتماديها ،هتك حرمتهـا و آبروريـزيهـاي
پس از اين اعمال باع

میشوند تا سالمت روابط اجتماعی میـان افـراد ،مـورد خدشـه قرارگیـرد.

بنابراين ،حیح نیست با شاديهايی كه مفاسدي بزرگ در پی دارند ،سرگرم شد؛ هـر چنـد خـود
شادي به حسب طبع آدمی ،مطبوع و مطلو انسان است.
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شرا خواري ،ارتباط زن و مرد در خارج از چارچو مورد پذيرش اسالم ،موسـیقی و ترانـههـاي

مقاله

در نتیجه ،گرچه انجام برخی اعمال ،باع

شادي میشوند ،اما در اسالم از آنها نهی شده است.

مبتذل ،نمايش ،فیلمها و عکسهايی كه شهوت جنسی را در انسان تحريك میكنند ،نمونههايی از
اين امورند.
به هر حال ،نهی اسالم از برخی شادي كردنها علت خا ی دارد .برخـی از ايـن حکمـتهـا و
فلسفه ها را علم ثابت كرده است و می توان براي آنها شاهد علمی اقامه كـرد .در مـواردي هـم كـه
علم بر آن راه نیافته ،آنان را حق و حقیقت میدانیم؛ چرا كه از چشمهسار وحی به دست آمدهانـد.
براي مثال ،اختالط زنان و مردان نامحرم و رقص با هم ،آثار مخربـی بـه دنبـال دارد .سسـت شـدن
روابط زن و شوهر و رابطه با بیگانه ،خارج شدن روابط پسر و دختر از حد ضرورت و كشیده شدن
به مفاسد اخالقی ،بخشی از اين آثار مخر است.
می توان گفت كه دين ،نگاهی متعالی به شادي دارد؛ زيرا نگاه دين به شادي ،نگـاهی هدفمنـد
است و بر اساس آن ،شادي براي خدا و شاد كردن براي خدا ،ارزش دارد .از سـوي ديگـر ،تعـالیم
اخالقی دين ،مقرر می دارند كه شادي نبايد باع

از بین رفتن وقار و ابهت انسان يا باع

مردن دل

و روح آدمــی شــود .چنانچــه امــام علــی(ع) مــیفرمايــد« :وقــار خــود را در برابــر خوشــمزگیهــا و
حکايتهاي مضحك و ياوهها و هرزهگويیها حفظ كنید» (محمدي ري شهري 1983ج  .)9119 :۶نبـی
(ص)

مکرم

نیز فرمودهاند« :زنهار از خنده زياد ،كه دل را میمیراند و ايمان را محو میكنـد» (محمـدي

از نگاهی ديگر ،به نظر اسالم ،بهترين شادي ،شادي معنوي است .اين شادي ،بر اثر ديدن مناظر
زيبــا و شــنیدن لطیفــههــا بــه وجــود نمــیآيــد؛ بلکــه بــر اثــر اطاعــت پروردگــار حا ـ مــیشــود.
امیرالمؤمنین(ع) میفرمايد« :شادي مؤمن ،آنگاه است كه پروردگـارش را اطاعـت كنـد و انـدوهش
وقتی است كه گناه كند» (آمدي  19۶4ج .)1009 :۸

انسان ،وقتی به سراغ گناه میرود كه در خود ،می و رغبـت بـه آن را مـیبینـد و از انجـام آن
لذت میبرد .گرچه گناه  ،لذت دارد ،اما اين لذّت ،لذتی حیوانی است و چه بسا لذتهـايی كـه در
زمانی كوتاه از بین می روند؛ اما به دنبال خود ،نکبت و بدبختی همیشگی را بـه ارمغـان مـیآورنـد.
ترك گناه براي كسی كه با حیات انسانی آشنا ،و به كمال خود ،مشتاق باشد ،لـذت بخـش اسـت؛
خصو اً آنگاه كه لذت جويی انسان ،با ترك لذتهاي ممنوع همراه شـود ،كـه در ايـن ـورت،

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

ري شهري  1983ج .)9113 :۶

( س)

011
پژوهشنامة متين

انسان را به لذتهايی پايدار ،ا ی  ،ماندگار و ابدي نائ مـیسـازد .در ـورتی كـه انسـان ،لـذت
ترك و دوري از گناه را بچشد و درك كند ،ديگر لذت گناه براي او جلوهاي نخواهد داشت.

 )4-3اقسام شادي و نشاط در فقه اسالم
از ديدگاه اسالم هرگونه شادي كه در آن حرامی رخ ندهد ،مجاز است .بنا بر اين موضعگیري دين
مقدس اسالم شادي را در سـه ردة (شـاديهـاي واقعـی ،شـاديهـاي حـالل و شـاديهـاي حـرام)
دستهبندي كرده است:
) شادي واقعي :از آنجايی كه يکی از مبـانی ا ـولی ديـن اسـالم ،اعتقـاد بـه معـاد و زنـدگی
جاويد است و مرگ در اين ديدگاه ،نیستی و نابودي نبوده ،بلکه پلی براي عبور از دنیايی كوچك
و محدود به جهانی بینهايت است ،شادي زمانی مفهوم واقعی خود را میيابد كـه انسـان آن را در
زندگی جاويد خويش نیز تأثیرگذار بداند .به همین دلی انجام هر كردار نیکی  -بدون آنکه انسان
با ايمان را به عجب و خودپسندي وادارد  -بر شـادي درونـی او خواهـد افـزود .احسـاس شـادي و
لذتی كه يك مؤمن از انفاق ،روزه ،نماز ،حج و ...در خود میيابـد بـه هـیچ وجـه قابـ مقايسـه بـا
شاديهاي زودگذر مادي نیست و به تعبیري ،شیرينی ارتباط با خدا به گونهاي است كه هر شـادي
و لذت ديگري را تحتالشعاع خود قرار میدهد.

قرآن در اين ارتباط میفرمايد« :قُ ْ بِفَضْ ِ اللفهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون»
(يونس )۸8 :اي پیامبر! به مؤمنان بگو كه به دلی قرار گرفتن در دايره فض و رحمت پروردگار شـاد
باشند و چنین توفیقی از هر آنچه تا كنون به دست آوردهاند بهتر است.

بنابراين از نظر اسالم بهترين شادي ،شادي معنوي است كه در اثر اطاعـت پروردگـار حا ـ
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

میشود .لذاست كه امام علی(ع) میفرمايد« :شادي مؤمن آنگاه اسـت كـه پروردگـارش را اطاعـت
كند و اندوهش آنگاه كه گناه كند» (آمدي  19۶4ج .)1009 :۸

یتـوان بـا
) شادي دنيایي حالل :با تمام آنچه گفته شد و با آنکه شیرينی ارتباط با خدا را نمـ 
هیچ شادي ديگري مقايسه كرد ،اما روح تنوعطلب انسان عالقهمند است كه شاديهاي ديگـري را
نیز – نه به عنوان جايگزين – تجربه كند و نمیتوان او را از اين بابت مورد سرزنش قرار داد.

اين حس تنوع طلبی نیز از ويژگیهاي انسان به عنوان اشرف مخلوقات است و به خودي خـود
نمیتواند نقطة قوت يا ضعفی براي او به شمار آيد .آنچه اين تنوع طلبی را به نکتهاي مثبت يا منفی
در زندگی انسان تبدي

میكند ،برگرفته از چگونگی مديريت او بر اين حس خدادادي است.

011
گشاده رويی و چهرهاي متبسم با ديگران برخورد كرده و از اين راه انرژي مثبت و شادي آفرين را

مقاله

اسالم ،مؤمنان زيرك و باهوش را افرادي میداند كه حتی در ورت اندوهناك بـودن نیـز بـا
به جامعه تزريق میكنند (كلینی  1989ج . )11۶ :1

روايتی از امام ادق(ع) بر اين نکته تأكید دارد كه شاديهاي حالل دنیـايی مـیتوانـد كمکـی
براي رسیدن به شاديهاي معنوي باشد .ايشان به نق از اندرزهاي حکیمانـة آل داوود مـیفرمايـد:
يك مسلمان انديشمند سزاوار است كه در حال انجام يکی از اين سه كار مشاهده شود :يا در حـال
فعالیت اقتصادي و تأمین معاش بوده ،يا براي آخرت خويش توشه برداشته يـا بـه شـاديهـايی كـه
حرام نیستند بپردازد و نیز هر مسلمان سزاوار است كه بخشی از فر تهـاي خـود را بـا پروردگـار
خويش خلوت كند و بخشی ديگر را با دوستانی بگذراند كه او را به ياد آخرتش بیاندازند و بـاقی
مانده فر ت خويش را نیز به شاديهاي حالل بپردازد كه اين شاديها كمکی براي او در انجام دو
فعالیت قبلی خواهند بود (كلینی  1989ج  83 :۸ح .)1

 )1شييادي حييرا  :در آيـاتی از قــرآن مـیخــوانیم« :إِنف اللفـهَ ال يُحِـبُّ الْفَـرِحین»؛ (قصــص.)3۶ :
پروردگار افراد شاد را دوست ندارد!« .وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُم» (حديـد .)19 :و تا بدانچه خدا بـه شـما
داده شاد نشويد! و....
اين آيات را نمـیتـوان بـه معنـاي نفـی هرگونـه شـادي از ديـدگاه اسـالم دانسـت؛ زيـرا تنهـا
شاديهايی از ديدگاه اسالم غیر مجازند كه آثار سوء فردي و اجتماعی را به دنبال داشته باشند.

(محمدي ريشهري  1983ج . )9113 :3
و نیز به اين نکته بايد توجه داشت كه اين ا لی منطقی و پذيرفته شده در تمام نظامهاي متمدن
است كه نبايد به بهانه شاد بودن هـر رفتـار غیرمجـازي را مرتکـب شـد ،بـا ايـن تفـاوت كـه شـايد
محدوده رفتارهاي مجاز و غیرمجاز داراي برخی تفاوتها باشد.

شاديهاي برگرفته از انواع ارتباطات جنسی نابود كننده بنیـاد خـانواده و اجتمـاع ،شـاديهـاي
ناشی از فقدان بخشهايی از سیستم هوشیاري بدن به دلی مصرف مشروبات الکلی و مواد مخـدر،
شادي ناشـی از اذيـت و آزار ديگـران در روابـط اجتمـاعی(راننـدگی نامناسـب ،تجـاوز بـه حـريم
خصو ی ديگران ،تخريب اموال عمومی و ،)...شادي ناشی از اسراف و تبذير و اسـتفاده نادرسـت
از نعمتهاي خدادادي ،شادي ناشـی از تکبـر و فخرفروشـی بـه ديگـران از بابـت ثـروت يـا مقـام

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

پیامبر(ص) فرمود« :زنهار از خندة زياد كه دل را میمیراند .خنده زيـاد ،ايمـان را محـو مـیكنـد»

( س)

019
پژوهشنامة متين

اجتماعی ،شادي فرار از جهاد (توبـه .)81 :و شادي منافقانه ناشی از شکسـت ظـاهري افـراد بـا ايمـان
(توبه۸4 :؛ آل عمران .)114 :و ...از جمله مواردي هستند كه مورد تأيید اسالم نبوده و بسیاري از آنها از
سوي ديگر جوامع بشري نیز امري ناپسند به شمار میآيند.

بنابراين تنها شاديهاي غیر اخالقی از طرف اسالم ممنوع شـده و انـواع شـاديهـاي معنـوي و
طبیعی نه تنها رواست ،بلکه در بسیاري موارد الزم و واجب است و آنجا كه سـخن از بازخواسـت
انسانها به دلی شاد بودن است ،جايی است كه اين شادي به ناحق باشد« :ذلِکُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُـونَ
فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُون» (غافر.)3۸ :گرفتاري شما به كیفر الهی بدان دلی است كه
شما به ناحق در زمین به شادي و گردنکشی میپرداختید.

يك انسان با ايمان میتواند شادي دنیا و آخرت را با هم داشته باشد ،چنانچه در روايـت آمـده
كه فرد روزهدار دو شادي دارد ،يکی هنگام افطار كه از خوردنیها و آشامیدنیها استفاده میكنـد
و ديگري هنگام مالقات با پروردگار كه از پاداش روزه بهرهمند میشود (ابن بابويه بیتا.)190 :

 )4-4احکام شادي و نشاط
شادي و نشاط همچون ساير نیازها و رفتارهاي انسان داراي احکام و آدا خا ی است .و احکـام
آن به مناسبت در با هاي امر به معروف ،قضا و شهادات آمده است .برخی از شرايط شادي از اين
قرار است:
حکم شادي:
شاد كردن مؤمن ،مستحب است (خويی  19۸9ج.)010 :1

کراهت شادي:
(ع)
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 )1پرهیز از گناه :در مجالس شادي بايد از گناه و معصیت پرهیز كرد .امام ـادق فرمودنـد:
«الينبغی للمؤمن ان يجلس مجلساً يعصی اهلل فیه واليقدر علـی تغییـره» (حـر عـاملی  1049ج .)011 :11
سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند ،كه در آن معصیت خدا میشود و او نمیتوانـد آن را تغییـر
دهد.
)1پرهیز از آزار مؤمنین :يکی از شرايط شادي و تفريح اين است كه بـا اذيـت و آزار ديگـران
همراه نباشد .متأسفانه امروزه بسیاري از شاديها همراه با اذيت و آزار ديگـران اسـت ،ماننـد :بلنـد
كردن داي موسیقی ،انفجارهاي تفريحی در شبهاي شادي و ...

مؤمنی را آزار دهد ،مرا آزار داده است.

مقاله

پیامبر اكرم(ص) فرمودند« :من آذي مؤمنـاً فقـد آذانـی» (مجلسـی  1049ج  31 :۶3ح  .)19كسـی كـه

018

هشام بن سالم گويد ،از امام ادق(ع) شنیدم كه میفرمود :خداوند مـیفرمايـد« :لیـأذن بحـر
منی من آذي عبـدي المـؤمن» (حـر عـاملی  1049ج  1۶0 :11ح  .) 1۶1۶9آن كـس كـه بنـده مـؤمن مـرا
بیازارد ،با من اعالن جن

میدهد.

همچنین از امام عسکري(ع) نق شده كه فرمود« :اظهار سرور و شادمانی نزد فرد غمگین خالف
اد

است» (مجلسی  1049ج.)930 :38

 )9پرهیز از لهو :در دين اسالم ،سرگرمیهاي زيانبار و غفلتزا ممنوع است .موسیقی مطر و
غنا يکی از سرگرمیهاي زيانبار است كه آدمی را از توجه به خدا و آخرت باز میدارد ،از اين رو
بايسته است كه مؤمنان از آن پرهیز كنند (اكبري .)۶۶ : 1991

 )0پرهیز از قضاوت كردن در حالت شادي :قضاوت كردن در حالت دلمشغولی به چیـزي كـه
مانع تمركز فکر و پراكندگی حـواس مـیگـردد ،ماننـد خوشـحالی از رخـداد مشـغول كننـده دل،
مکروه است (نجفی  19۶1ج.)81 :04

 )4-5شادي از دیدگاه فالسفه
اگر شادي را در يك فرهن

لغات فلسفی ابتدايی جستجو كنید .هیچ معادلی پیدا نخواهیـد كـرد.

آيا در فلسفه جايی براي شادي وجود ندارد؟ بیشتر فالسفه نسبت به آن بدگمان هستند ،آن را بیش
نسبت داد .افالطون ،سه بعد براى روح انسان قائ است كه عبارتند از  :شهوت ،خشم و خـرد .وى
براى هر كدام ،لذّتخا ى قائ است و معتقد است كه لذّت نفـعپرسـتان ،در رسـیدن بـه امیـال و
هوسها و ثروتهاست ،لذّت جاه طلبان ،در كسب مقام و شهرت و لذّت خردمندان ،در بـه دسـت
آوردن دانش و علم است و اين ،برترين نوع لذّت و شادمانى است (افالطون  :19۸3كتا نهم).

پس از وى ارسطو نیز معتقد است كه دست كم سه نوع شادمانى وجود دارد :پايینترين سـطح
شادى كه هم ان لذّت است؛ سطح باالتر آن ،كه موفّقیت و كامیابى اسـت و نـوع سـوم شـادى كـه
ناشى از معنويت است .وى معتقد است كه شادكامى حقیقى ،از ارضـاى امیـال حا ـ نمـىشـود؛
بلکه از انجام شدن چیزى كه فضیلت است ،به دسـت مـىآيـد (علـی محمـدي و آذربايجـانی .)8 : 1988

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

از حد هیجانآور يا اضطرا آور میدانند .شايد بتوان قديمىتـرين تعريـف شـادى را بـه افالطـون

( س)

001
پژوهشنامة متين

فالسفه يونانی كه در جستجوي آرامش درون بودند ،شادي را بیش از حد پرسرو ـدا و جسـمانی
تلقی میكردند.
پیروان اپیکور در جستجوي خوشبختی هستند ،خوشبختی كه از نظر آنهـا در نبـود درد و رنـج
خال ه می شود؛ تفريح و خنده در اين طرز تلقـی جـايی نـدارد .اپیکـور ،دوسـت سـاده زيسـتی و
دشمن تجمالت ،رغبتی به وجد و شادي نشان نمیدهد.
لوسیپ متفکري از يونان باستان نیز شادي را به عنوان هـدف زنـدگی مـیدانـد .در واقـع او در
مورد شادي زيباشناختی يعنی شادياي كه با تماشاي چیزهاي خو و زيبا به مـا دسـت مـیدهـد،
سخن میگويد .افـراد موفـق ،عملکـرد خـو را برابـر شـادي مـیشـمارند و دانشـمندان ،زنـدگی
متفکرانه و جستجوگرانه را معادل شادي میداننـد .از ديـدگاه فالسـفه شـادي مسـتلزم دسـتیابی بـه
اهداف تعادل قوا و زندگی متفکرانه اسـت .فیلسـوف شـهیر و اسـالم شـناس معا ـر ،اسـتاد شـهید
مرتضی مطهري میفرمايد :سرور ،حالت خوش و لذت بخش است كه از علـم و اطـالع بـر اينکـه
يکی از اهداف و آرزوها ،انجام يافته يا انجام خواهد يافت ،به انسان دست میدهـد و غـم و انـدوه
حالت ناگوار و دردناكی است كه از اطالع بر انجـام نشـدن يکـی از اهـداف و آرزوهـا بـه انسـان
میدهد (مطهري  198۶ج.)۸8 : 3

با اين وجود ،شادي براي «اسپینوزا» يا «نیچه» كه شادي را معادل با حیات میپندارنـد ،يـا بـراي
برگسون كه شادي را جوشش خالق معنـا مـیكنـد ،از اهمیـت خا ـی برخـوردار اسـت .روبـرت
میسراهی كه مدت طوالنی احب كرسی فلسفه اخالق در دانشگاه سوربن بود به ما ياد میدهد در
قرن  11كه آن را «زمانه خشم و غضب» مینامد ،ريحاً شاديمان را ابراز نمايیم .معدود فالسـفهاي
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

كه به شادي پرداختهاند يکصدا تصديق میكنند كه انسان واقعاً

انسان نیست مگر با شادي! ( معتمدي

.)۸4 : 1988

 )4-6شادي و نشاط در مباني عرفاني امام خميني
يکی از مهمترين ويژگیهايی كه در فلسفه و عرفان اسالمی نهفته اسـت توجـه بـه مسـأله شـادي و
نشاط است .نه تنها به شاديها توجه عمیق شده ،بلکه توجه و سفارشهاي ويژهاي در مـورد كامـ
كردن شاديها هست كه ديگر از شاديهاي سطحی فراتر میرود و شاديهايی را تجربـه مـیكنـد
كه خیلی عمیقتر است.

میكردند ،سفري كه پر از مشقت بـود .اگـر از مشـقت بـار بـودن سـفر سـخن مـیفرمودنـد ،سـفر

مقاله

در همین زمینه در تاريخ است كه امام حسین(ع) در سـفرش بـه كـربال بـا دوسـتان بذلـه گـويی

000

سختتر بر آنها میگذشت .اما چه چیزي در درون اينهـا درخشـیده اسـت كـه در آن شـرايط هـم
لبخند از آنها دور نمیشود .اين لبخند درونی و اتصال درونـی كـه در عرفـان بسـیار بـه آن تأكیـد
نمودهاند ،از محوريترين پايههاي شادي اجتماعی است كه بايـد فرهنـ

سـازان يـك جامعـه بـه

خصوص جامعه اسالمی اين سؤال را مطرح كنند كه تا چه اندازه می توان لبخند و شادي درونی را
در جامعه ارتقا بخشید؟ امام خمینی همواره در آثار خود به روشنی از نشاط روحی و تـازگی روان
حبت میكنند.
از ديدگاه امام خمینی ،اضطرا و نا آرامی انسان ،در واقع درد و رنج جدايی از حق و اشـتیاق
و شوق او به ذات حق ،حركت به سوي او و نزديك شدن به اوست و انسان تا زمانی كـه بـه قـر
ذات حق نرسد ،اين نگرانی او هم از بین نمیرود .امام در و یت نامه سیاسی -الهی خود ،احساس
خود را در خصوص كوچ به جهان آخرت و رسیدن به و ال حق اينگونه بیـان مـیكنـد« :بـا دلـی
آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد ...به سوي جايگاه ابدي سفر میكنم» (امام خمینـی  198۸ج .)0۸4 :11
بدين ترتیب هم و غم انسان ،رسیدن به خداست و تنها با ياد او ،آرامش مـیيابـد .بـه همـین دلیـ ،
امام خمینی ،ذكر حقیقی خدا را ،ماية آرامش و سعادت ابدي میداند .و میفرمايد« :آنچـه همـه را
مطمئن میكند و آتش فروزان نفس سركش و زيادت طلب را خاموش مینمايد و ول به اوسـت.
اهلل تَطمَئِنُ القُلَو » (رعد .)18 :آنچه از كالم امام بدست میآيد؛ رمز نشاط دائمی انسانها ،اسـتغراق
در ذكر خداوند میباشد و اين بدست نمـیآيـد مگـر اينکـه از چشـمههـاي نشـاط بخـش قـرآن و
ادعیههاي مأثوره غاف

نباشیم (علوي .)11 :1994

الف) نشاط و بهجت در عبادت

امام در كتا ارزشمند خود ،آداب الصلوة تو یه مؤكد دارد تا عبادت ،در وقتـی انجـام گیـرد كـه
نشأت و بهجت قلب و فرح و انبساط خاطر ،حا

آيد (امام خمینی  .)19 : 1984امام تأثیر شگرف بـه

جاي آوردن نم از و ديگر عبادات را ،در ورتی كه توأم با شادي و نشـاط باشـد ،سـبب گشـايش
ابوا رحمت الهی و كشف بعضی از رازهاي عبـادت ،از جملـه «نمـاز» مـیدانـد .عکـس آن هـم
متصور است .يعنی اگر انسان « ،نفس را در اوقات كسالت و خستگی وادار به عبـادت كنـد ممکـن

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

و ذكر حقیقی او -ج و عال -چون جلوه اوست .استغراق در آن ،آرامش بخش اسـت« .اَال بِـذِكر

( س)
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است آثار بدي به آن مترتّب شود ...انسان را بکلّی از ذكر حق منصرف كند» (امام خمینـی .)19: 1984
پس ،وقتی را براي عبادت انتخا كند كه نفس را براي عبادت اقبال است و داراي نشاط و تازگی
است و خستگی و فتور ندارد .همان طوري كه آمده است ،كشف بعضـی از اسـرار عبـادات و پـی
بردن به رمز و راز نماز منو ط به بجاي آوردن آن در زمانی كه قلب انسـان مملـو از نشـاط و سـرور
است ،میباشد .و نیز امام تأكید می كند كه هنگامی كـه عبـادات از روي نشـاط و بهجـت بـه جـا
آورده شود و از تکلف و تعسف و كسالت بکلی احتراز شود حال محبت و عشـق بـه ذكـر حـق و
مقام عبوديت رخ داده و انس و تمکن حا

مـیشـود (امـام خمینـی  .)10 : 1984نشـاطی كـه نشـأت

گرفته از خرمن هستی باشد ،به جان و روان انسان هستی میبخشد؛ امـام آن سـالك عاشـق و رهبـر
حقیقی كوي يـار ،اعمـال و رفتارشـان جلـوهاي از جمـال الهـی بـوده اسـت .ايشـان وقتـی بـه نمـاز
میايستادند گويا تمام وجودشان نماز میخواند .عبادت امام را نمیتوان عبادت يك زاهـد گفـت،
بلکه عبادت يك عاشق بود .وجود امام سرشـار از عشـق و معرفـت بـه معبـود ،عبـادت او ،عبـادتی
خالص و از سر ارادت بود .لذا هیچ چیز در نزد او مهمتر از نماز نبود (علوي .)30 :1994

اين نگرش امام ،تقر جستن به خداوند و اتصال به ملکوت از طريق عبادت با روحیـه شـاد و
روانی آسوده در ا

بکارگیري و جاري ساختن نشاط در سرتاسر زندگی و احوال درونی انسـان

است .به بیان ديگر از منظر امام ،فراهم سازي موقعیتهاي خوشـايند در درون اسـت كـه انسـان را
براي پیوستن ادقانه با ملکوت ياري میرساند.
بناب راين ،شادي و نشاط و سرور قلبی كه امام خمینی آن را الزمة انجـام عبـادات نمـازگزاران
برمیشمرد ،از نوع لهو و لعب بهدست نخواهد آمد ،چرا كه مقامهاي بلنـد معنـوي بـا لهـو و لعـب
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سازگار نیست.
پس فطرت آدمی براي رشد و بالندگی در مسیر تعالی و كمـال ،بـه محـركهـاي انگیزشـی از
درون نشأت گرفته نیازمند است .اين انگیزش بايد ناشـی از شـور و طلـب و نشـاط باشـد چـرا كـه
حركت به سوي كمال ،نه در كسالت و نه در بطالت يا نخوت امکانپذير نیسـت بلکـه در بهجـت و
سرور و ابتهاج و نشاط میسر است .و از اينرو امـام علـی (ع) در خصـوص تـأثیر نشـاط و سـرور در
درون آدمی میفرمايند « :السرور يبسط النفس و يثیر النشاط» يعنـی سـرور و شـادي سـبب انبسـاط
روح و گسترش نشاط و شادي میگردد (علوي .)1۶ :1994

001
بزرگترين شادي ها نزد خداست و خداوند شادترين موجودات در جهان هستی است؛ از آنجا كه

مقاله

ب) نشاط در مباني خدا شناسي (عرفان و عبادت)

او اولین موجود شاد است ،تنها راه شادي انسان نزديکی به اوست؛ به عبارت ديگر هـر كـس بـه او
نزديكتر باشد ،شادتر است و هركس از او دورتر باشد ،غمگینتر است .اساساً عارف كسی اسـت
كه گشادهرو ،خوش برخورد و خندان باشد و چرا اينگونه نباشد!؟ كسـی كـه بـه منبـع شـادمانی و
سرور دست يافته و به هرچیز مینگرد ،جمال او را می بیند ،او بايد شاد و مسرور باشد .البته عـارف
حزن ممدوح نیز دارد؛ عارف را دو ديده است ،با ديدهاي حضور جمال حق را مـیبینـد ،لـذا شـاد
می شود و با ديده اي ديگر جالل او و حقايق عالم هستی را مینگرد؛ لذا غمگـین مـیگـردد.امـا بـا
توجه به اينکه میخوانیم« :يَا مَن سَبَقَت رَحمَته غَضَبه» ا

بر شادي است .عارفان از طريق رياضت

و مکاشفه است كه به حقايقی دست میيابند .از مهمات بـا رياضـت «مراعـات» اسـت .امـام بـه
جوانان كه در ابتداي راه هستند تو یه به مراعات میكند تا در اين راه زمام اختیار از كفشان برون
نرود (امام خمینی .)1۸ : 1984

)1اولين منزل خودسازي (مراعات)

امام يکی از مهمات با رياضت را «مراعات» ذكر میكند.
و آن ،چنان است كـه سـالك در هـر مرتبـه كـه هسـت ،چـه در رياضـات و
مجاهدات علمیّه يا نفسانیّه يا عملیّه ،مراعات حال خـود را بکنـد و بـا رفـق و
خصو اً براي جوانها و تازه كارها اين مطلـب از مهمّـات اسـت كـه ممکـن
است اگر جوانها با رفق و مدارا با نفس رفتار نکنند ...گرفتـار خطـر عظیمـی
شوند .كه جبران آن را نتوانند كرد؛ و آن خطر آن است كـه گـاه نفـس ،بـه
واسطة سختگیري فوقالعاده و عنانگیري بیانـدازه عنـان گسـیخته شـود و
زمام اختیار را از دست بگیرد و اقتضائات طبیعت كه متراكم شد و آتش تیـز
شهوت كه در تحت فشار بیاندازة رياضت واقع شود ،ناچار محتـرق شـود و
مملکت را بسوزاند» .و اگر خداي نخواسته سـالکی عنـان گسـیخته شـود يـا
زاهدي بیاختیار شود ،چنان در پرتگاه افتد كه روي نجات را هرگز نبینـد و

به طريق سعادت و رستگاري هیچ گاه عود نکند.

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

مدارا با نفس رفتار نمايد و زايد بر طاقـت و حالـت خـود تحمیـ آن نکنـد؛

( س)
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پس ،سالك چون طبیب حاذقی بايد نبض خود را در ايّام سلوك بگیرد و از
روي اقتضائات احوال و ايام سلوك بـا نفـس رفتـار كنـد؛ و در ايـام اشـتغال
شهوت كه غرور جوانی است ،طبیعت را بکلی منع از حظوظش ننمايـد و بـا
طرق مشروعه آتش شهوت را فرو نشاند كه فرونشاندن شهوت به طريـق امـر
الهی اعانت كام در سلوك راه حق كند .پـس ،نکـاح و زواج كنـد كـه از
سنن بزرگ الهی است كه عالوه بر آن كه مبـدأ بقـاء نـوع انسـانی اسـت در
سلوك راه آخرت نیز ،مدخلیت بسزا دارد (امام خمینی 1۶: 1984ـ.)1۸

امام در ادامه با ذكر احادي

معصومین (ع) ،كوشش و جديت در عبادت را مشـروط بـه قـوت

نفس دانسته آورده است« :اشخا ی كه ايّام غرور جوانی را طیّ كردهاند و آتش شـهوات آنهـا تـا
اندازهاي فرو نشسته اس ت ،مناسب است قدري رياضات نفسانیّه را بیشتر كنند و با جدّيّت و كوشش
مردانه وارد سلوك و رياضت شوند» (امام خمینـی  )13: 1984و در نهايـت آورده اسـت« :میـزان كلـی
نشاط و قوّت نفس و نفار و ضعف آن است» (امام خمینی .)18 : 1984

آنچه بدان اشارت رفت كالم امام در خصوص ،نشاط و بهجت و نقـش آن در سـیر و سـلوك
عرفانی و پیبردن به حکمت عبادت است .و روي آوردن به عبادات ،در هنگام نشاط قلبـی ،نتـايج
نکويی را در بردارد و همانطوري كه چنانچه انسان ،با خستگی و فتور ،بـه عبـادت بپـردازد سـبب
میگردد تا بکلی از ذكر حق منصرف گردد (علوي .)91 :1994

)2دومين منزل خودسازي (موازنه)

از ديگر عوام تقويت كننده و موانع موجود بـر سـر راه شـادابی و نشـاط آدمـی« ،موازنـه» اسـت.
مقصود از «موازنه» ،طرف قیاس قرار دادن منافع و مضرات هر يك از رذائ و فضائ اخالق اسـت
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و نیز مالحظه اينکه اقدام به كدام يك پسنديده و سزاوار است و همچنـین طـرح ايـن سـؤال بـراي
نفس است كه آيا هنوز هم ظلمت و گمراهی را بر هدايت و نور رجحان میدهی؟ در منزل موازنه
خو است انسان ابتدا تصور كند كه اگر شهوت و غضب و قوه واهمه بـی پـروا و رهـا باشـد چـه
پیش می آيد؟ آيا شهوت رها گشته از قید و بند براي تأمین خواستههايش از هـیچ فسـق و فجـوري
مضايقه میكند؟ افسار گسیختگی اين سوء قوه ،از انسان موجودي میسازد ،ويرانگر و خطرناكتر
از هر موجودي ديگر كه حتی حیوانات وحشی با او قاب قیاس نیستند .چه اينکه هر حیوانی بـه هـر
میزان درنده باشد خشم و شهوت او در حدي است كه شکم را سیر كند و خود را از خطر برهاند و
مانند آن ،اما می

و آرزوي انسان نامنتها و سیري ناپذير است (علوي .)09 :1994

001
امام ،اموراتی كه براي سالك مجاهد برمیشمرد ،در يـك بیـان لطیـف و عرفـانی ،در خـالل شير

مقاله

)3سومين منزل خودسازي( مشارطه ،مراقبه ،محاسبه)

اربعين حدیث اينچنین فرمودند:
از اموري كه الزم است از براي مجاهد ،مشارطه و مراقبـه و محاسـبه اسـت.
ال بـا خـود شـرط كنـد كـه امـروز بـر
«مشارطه» آن است كه در اوّل روز مـث ً
خالف فرمودة خداوند تبارك و تعالی رفتار نکند .و ايـن مطلـب را تصـمیم
بگیرد .و معلوم است يك روز خالف نکردن امري است خیلی سه  ،انسـان
میتواند به آسانی از عهده برآيد ...ممکن است شیطان و جنود آن ملعون بـر
تو اين امر را بزرگ نمايش دهند ،ولی اين از تلبیسات آن ملعون است؛ او را
از روي واقع و قلب لعن كن ،و اوهام باطله را از قلب بیرون كن ،و يك روز
تجربه كن ،آنوقت تصديق خواهی كرد.
و پس از اين مشارطه ،بايد وارد «مراقبه» شوي .و آن ،چنان است كه در تمام
مدت شرط .متوجه عم به آن باشی؛ و خود را ملزم بدانی به عم كردن بـه
آن؛ و اگر خداي نخواسـته در دلـت افتـاد كـه امـري را مرتکـب شـوي كـه
خــالف فرمــودة خداســت ،بــدان كــه ايــن از شــیطان و جنــود اوســت كــه
میخواهند تو را از شرطی كه كردي بازدارند ،بـه آنهـا لعنـت كـن و از شـر
آنها به خداوند پناه ببر؛ و آن خیال باط را از دل بیرون نما؛ ...
اينکه حسا نفس را بکشی در اين شرطی كه با خداي خود كردي كـه آيـا
به جا آورد ،و با ولینعمت خود در اين معاملة جزئی خیانـت نکـردي؟ اگـر
درست وفا كردي ،شکر خدا كن در اين توفیق ،و بدان كه يـك قـدم پـیش
رفتی و مورد نظر الهی شدي؛ و خداوند انشاءاهلل تو را راهنمايی میكنـد در
پیشرفت امور دنیا و آخرت .... ،و به اين حال باشـی تـا خـداي تعـالی ابـوا
توفی ق و سعادت را بر روي تو بـاز كنـد و تـو را بـه ـراط مسـتقیم انسـانیت
برساند (امام خمینی .)9-14 : 1981

)5شادي و نشاط در آموزههاي عملي امام خميني
بررسی دوران پر بركت نوجوانی و جوانی امام ،بهترين الگوي عملی براي نس جوان خواهد بـود.

( س)

با مطالعة روحیة با نشاط و تالش پرثمر ايشان پیمیبريم كه نشاط ناشـی از شـور درونـی بـوده كـه

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

و به همین حال باشی تا شب كه موقع «محاسبه» است .و آن عبارت اسـت از
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شتا ِ آهن

رشد و تحول روحی و معنوي و در نتیجه خالقیت و ابتکار در آن بزرگـوار فر ـت

ظهور پیدا كرد .به عقیدة امام دوره نوجوانی ،بهترين فر ـت و ثمـربخشتـرين دوران عمـر انسـان
براي سازندگی و رشد و تعالی انسـا ن اسـت و در سـنین بـاال ايجـاد هـر نـوع تحـرك و تحـول بـا
مشکالت طاقت فرسايی روبه روست و انسان توفیق كمتري پیدا خواهد كرد تا امیال درونی خود را
به سمت الهی شدن سوق دهد.
 )5-1نشاط در جواني
دوران جوانی امام ،دوران انزوا و عزلت نبود ،با نشاط بود و سرزنده ،مث ديگر جوانان ،اما توأم بـا
غفلت و خطا نبود ،امام به حکم جوان بودن ،از هر آنچه مردم عـوام ،جـوانی مـیپندارنـد اجتنـا
میكرد .در اين دوران ،به مراقبت و مداومت در حفظ اخالق و ارزش هاي انسـانی و دينـی اهتمـام
داشتند .شهید شیخ فض اهلل محالتی شاگرد درس اخالق امام ،به نقـ از پـدر همسرشـان مرحـوم
آيت اهلل شهیدي ،درباره خصو یات امام ،در زمان جوانی چنین گفت« :امام در زمان جوانی ،طلبه
خشکی نبود كه همیشه روزه بگیرند و ذكر بگويند ولی نخندند يا تفـريح نکننـد .امـام تفـريح هـم
داشتند .وي در ادامه گفت« :از همان دوران جوانی نماز شب او ،ترك نشده بود ،از آن اول جوانی
مقید بودند غیبت نکنند .حتی ما و شاگردهاي ايشان وقتی نزد ايشان مینشستیم ،جرأت نداشـتیم از
كسی حرف بزنیم» (ستوده  1984ج.)11 :۶

«امام ،با يك نگاه تند (به شخص غیبت كننده) ،در همان كلمة اول ،ما را ساكت میكردنـد»...
(ستوده  1984ج  .)11 :۶اين رفتار خداگرايانه ناشی از سالمت روح و روان انسان ادقی است كـه در
سايه تالش هاي خداپسندانه نـزد پروردگـارش عزيـز شـد و امـت اسـالمی را بـا رهبـري و هـدايت
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

ادقانه عزت و نشاط بخشید.
 )5-2نشاط در تدریس
امام با همة كم حرفی و سکون و سکوت ،گاهی لطیفـه مـیگفتنـد كـه حضـار بـیاختیـار و دسـته
جمعی ،حتی با داي بلند میخنديدند ،در حالی كه امام همچنان بیتفاوت و ساكت بود و گويی
چیزي نگفتهاند .در اين فضاي علمی امام هم بدون اينکه حتی تبسمی كند ،سخن (تدريس) خود را
ادامه میدادند (جمعی از ياران امام  19۶3ج.)۸1-۸9 : ۶

امامی كاشانی در خصوص تکريم امام از اساتید و همچنین شیوه تدريس ايشان گفتـهانـد :امـام
خمینی گاهی لطیفههايی نق میكردند (در حین تدريس) و گاهی از استاد عرفانشان مرحوم آيـت

001
جمالت ياد میكردند...

(جمعی از ياران امام  19۶3ج.)11 : ۶

مقاله

اهلل شاهآبادي ــ رضوان اهلل ــ تعالی نق میكردند .از اساتید خـود همیشـه بـه نیکـی و بـا زيبـاترين
تو یه مکرر ايشان در مقام استاد به دانشجويان و طال خود اينگونه بـود كـه اگـر يـك قـدم
براي تحصی

علم برمیداريد ،بايد يك قدم هم ،در راه تهذيب نفس برداريد (امام خمینـی  198۸ج:1

.)93

در اينجا به اين نکته بايد اشاره اي داشت كه آنچه سبب اثر بخشی فرآينـد تعلـیم در مـدارس و
دانشگاهها می شود ،رفاً معطوف به محتواي مطالب آموزشی و درسی نیسـت .شـادابی و نشـاط و
شیوة ايجاد انگیزش در دانش آموزان و تحريك می و رغبت آنـان بـه يـادگیري ضـروري اسـت.
معلمین موفق در مدارس و دانشگاهها ،كسانی هستندكه شـیوه تـدريس و يـاددهی آنـان بـر اسـاس
جاذبیت اخالقی توأم با نشاط و طر انگیزي و مقبولیت علمی است .ايجاد نشاط و سرور در فضاي
تدريس و بکار گیري اين هنر لطیف و زيبا سبب خواهد شد تا آموزش و پرورش كشور به اهداف
خود دست پیدا كند و می

به آموختن و شوق دانستن تا آخر عمر همراه متعلمین زنده بماند (علـوي

.)9۸ :1994

 )5-3مزاح و مطایبه امام
امام در مزاح و مطايبه با دوستان خود در همة حاالت ،به شدت جانب احتیاط را نگاه میداشتند .از
افراط و تفريط پرهیز میكردند .و اين درسی است براي همة كسـانی كـه در محافـ خصو ـی و
انگشت شصت دست امام ،مقداري ناراحتی داشت ،آقاي دكتر عارفی ،پزشکی را با تخصص
مربوطه آورده بود .پزشك مزبور در ضمن سؤالها و معاينههـا ،دو دسـتش را جلـو آورد و عـرض
كرد - :دستهاي مرا فشار دهید .امام با لحن خا ی كه به هنگام شوخی و طنز به كار میبردنـد،
با مالحت و شیرينی خا ی فرمودند - :میترسم دردتان بیايد! .و به دنبال آن ،تبسم زيبا و دلنشینی
بر لبان مباركشان نقش بست .پزشك متخصص كه به ظاهر براي اولین بار مشرف شده بود و تحت
تأثیر اُبهت امام ،دستهايش لرزان و دايش مرتعش بـود ،از هـم بـاز شـد ،خنـدهاش گرفـت و بـا
آرامش به كار خود ادامه داد (علوي.)98 :1994

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

عمومی سعی دارند تا شاد و بانشاط باشند .در اينجا به نمونهاي از مزاح ايشان اشاره میكنیم:

( س)
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 )5-4شور و نشاط در مکاتبات شخصي
نامه اي كه در پیش رو داريد سرشار از مهر و عطوفت و عشق درونی مردي است نسبت به همسرش
كه میتواند الگوي همة جوانان اين عصر باشد .ابراز عشق و عالقـهاي كـه از سـر ـدق و محبتـی
آتشین میباشد .و اينك نامة آن عاشق شیدايی ذات اليزال الهی ،خطا به همسرش:
تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم ،در اين مدت كه مبتالي بـه جـدايی از آن
نور چشم عزيز و قوّت قلبم گرديدم ،متذكر شما هستم و ورت زيبايت در
آيینة قلبم منقوش است .عزيزم امیدوارم خداوند شما را بسالمت و خوش در
پناه خودش حفظ كند[ ،حال] من با هر شدتی باشد میگذرد ولـی بحمـداهلل
تاكنون هر چه پیش آمد خوش بـوده و انن در شـهر زيبـاي بیـروت هسـتم؛
حقیقتاً جاي شما خالی است فقط بـراي تماشـاي شـهر و دريـا خیلـی منظـرة
خوش دارد .د حیف كه محبو عزيزم همراه نیست كه اين منظـرة عـالی
به دل بچسبد (امام خمینی  198۸ج.)1 :1

 )5-5اهميت به تفریح
امام خمینی اهمیت خا ی به تفريح میدادند ( به جهت ايجاد شادي و نشاط براي شروع مجدد به
كار و فعالیت) .و به فرزندانشان سفارش می نمودند كه تفريح داشته باشید كـه اگـر تفـريح نداشـته
باشید نمیتوانید خودتان را براي تحصی آماده كنید .ايشان هنگامی كه ديدند يکی از فرزندانشـان
در روز تعطی مشغول درس خواندن هستند ،فرمودند :به جايی نمیرسی چـون بايـد موقـع تفـريح،
تفريح كنی .و همچنین میفرمودند :بايد در ساعت تفريح درس نخوانید و در ساعت درس تفـريح
نکنید و مکرر میفرمودند :من در طول زندگی نه يك ساعت تفريح را بـراي درس گذاشـتم و نـه
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

يك ساعت درس را براي تفريح .ايشان در جوانی به ورزش و تفـريح اهتمـام خا ـی داشـته و در
سنین باال نیز به سرگرمی و تفريح با خا نواده و كودكان و قدم زدن و ورزش توجه فـراوان داشـتند
(دانش .)110 :1980

اگر جاي تفريح با عبادت عوض شود يا بالعکس يا جاي درس با خوا تغییر كند يا شوخی و
خنده را با ذكر و دعا جابجا كنیم و ...چه اتفاقی در زندگی میافتد؟!
آري لذت واقعی زندگی در مديريت كارآمـد ماسـت كـه بتـوانیم همـه خـوبیهـا ،وظـايف و
برنامهها را اوالً :كام و با هم و ثانیاً :هر كـدام را بـه جـاي خـود و بـه موقـع انجـام دهـیم .در ايـن
ورت است كه بهترين مصداق نشاط و معنويت را ايجاد مینمايیم.
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 )6-1غيبت و فحش

مقاله

 )6آسيب شناسي شادي و نشاط در کالم امام خميني
امام نس جوان را از حضور در جلسات ( ،اعم از نشست فامیلی يا نشست با رفقا) كه به بذلهگويی
و سخنان لغو و بیهوده بگذرد يا به غیبت و بذلهگويی از ديگران ادامه يابد ،نهی میكند و با عنايت
به اينکه قلب جوان لطیف و تأثیرپذير است ،اينگونه حضور در جمع خودمـانی يـا غیـر را ،اتـالف
عمر جوانان میشمارد .و در ادمه میفرمايد« :اگر در جوانی انسان مهذ شد ،شد .اگـر در جـوانی
خداي نخواسته مهذ نشد ،بسیار مشک است كه در زمان كهولـت و پیـري ...از جـوانی بـه فکـر
باشید» (امام خمینی  198۸ج.)04 :1

 )6-2اهمال در خودسازي
نداشتن نگرش خودسـازي در دوران جـوانی (يعنـی غفلـت از خويشـتن خـويش) لطمـات جبـران
ناپذيري به سعادت و خوشبختی فرداي جوانان وارد میكند .امام خمینی اين الگوي بیبدي نس
جوان مسلمان ،در اين خصوص فرمودهاند« :تا نیرو و ارادة جوانی داريد میتوانید هواهاي نفسـانی،
مشتهیات دنیايی ،و خواستهها ي حیوانی را از خود دور سازيد؛ ولی اگر در جوانی به فکر ا الح و
ساختن خود نباشید ،ديگر در پیري كار از كار گذشته است( »...امام خمینی .)09 : 1989
اين سخن شخصیتی است كه تمام دوران زندگی او با مراقبت و موفقیت همراه بوده چه دوران
جوانی كه دوران سازندگی معنوي و شخصیتی ايشان بوده و چه دوران پیري ،كـه بـا رنـج و تعـب

 )6-3گرفتن فکر از جوانان
استکبار جهانی در رأس آن آمريکا كه سمب كفر و نفاق جهانی است با پیشرفته ترين ابزار ،در دل
و انديشة جوامـع جهـانی رسـوخ كـرده و در انحـراف كشـیدن نسـ جـوان بـه خصـوص جوانـان
كشورهاي اسالمی از هیچ كوشش شیطانی دري نمیورزد .آنها بـا ايجـاد مراكـز فحشـا و عـیش و
عشرت ،ايجاد مراكز مشرو فروشی ،پخش فیلمهاي مفسده انگیز در رسانههاي نمايشـی ،تـرويج
فساد در رسانه هاي مکتو  ،انتشار مواد مخدر و مـواد افیـونی و گسـترش آن در سـطح جامعـه ،بـا
هدف سرگرم نمودن مردم ،فساد و تباهی نس جوان را برنامه ريزي میكنند .و در اين زمینه معتقد
بودند « تمام آثار تجدد و تمدن در اسالم مجاز است مگر آنهايی كـه فسـاد اخـالق بیاورنـد ،فسـاد

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

فراوان آن را درك كرده است.

( س)
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عفت بیاورند .اسالم آن چیزهايی را كه مخالف بـا مصـالح ملـت بـوده اسـت ،آنهـا را نفـی كـرده.
آنهايی كه موافق با مصالح ملت است ،آنها را اثبات كرده است( »...امام خمینی .)1۶1 : 198۸

امام خمینی هدف ا لی برنامههاي فرهنگی نظام استکباري را به فساد كشـاندن نسـ جـوان و
«گرفتن فکر جوانان» میداند و در سخنان تاريخی خود در تاريخ  ۸8/0/19فرمودند:
ا

برنامه اين بوده است كه جوانهاي ما را به فساد بکشند .اينها براي اينکـه

مبادا يك قدرتی يك وقت در مقابلشان قیام كنند ،هر جا كـه احتمـال يـك
قدرتی میدادنـد آن را بـا تمـام قـوا سـركو كردنـد...و هـر فکـري را كـه
احتمال بدهنـد كـه ايـن فکـر در مقابـ آنهاسـت ،اگـر بتواننـد فکـر را از او
بگیرند .فکر را چطور بگیرند؟
به اعتیاد به مشروبات ،به اعتیاد به هروئین و امثال اين مخدرات كه فکر انسان
را میگیرد؛ انسـان را از میـان تهـی مـیكنـد ،مراكـز فحشـايی كـه سرتاسـر
مملکت بود ،مراكز فسادي كه سرتاسر مملکت بود ،خو  ،اين هـم جوانهـا
را مشغول مـیكـرد بـه يـك امـور شـهوانی كـه بکلـی افکـار را از دستشـان
میگرفت .اين يك برنامـه بـود  ...روي ...يـك حسـا  ،حسـا دقیـق ايـن
كارها انجام میگرفت (امام خمینی .)990-99۶ : 198۸

4ـ )6اجناس وارداتي و از بين بردن نشاط روحي مردم
يکی از خطراتی كه سبب به تباهی كشاندن و از بین بردن نشاط روحی مـردم ،اعـم از زن و مـرد و
جوان يك جامعه است ،سرگرم شدن مردم به ويژه نس جوان ،به اجناس وارداتی است كـه ـرفاً
جنبة سرگرمی و تجمالتی دارند .امام خمینی در اين خصوص در تاريخ  19۶8/9/10چنین هشدار
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

دادند:
وارد كردن كاالها از هر قماش و سـرگرم كـردن بـانوان و مـردان خصو ـاً
طبقة جـوان ،بـه اقسـام اجنـاس وارداتـی از قبیـ ابـزار آرايـش و تزئینـات و
تجمالت و بازيهاي كودكانه و به مسابقه كشاندن خانوادهها و مصـرفی بـار
آوردن هر چه بیشتر ،كه خود داستانهاي غـم انگیـز دارد (امـام خمینـی 198۸
ج.)01۶ :11

دقت در سخنان حکیمانة امام ،در طول دوران نهضت و پـس از پیـروزي انقـال اسـالمی ،بـه
تمامی خطراتی كه نس جوان را تهديد می كند ،به وضوح اشاره شده اسـت و هـم اكنـون پـس از

010
است و آن زدودن خـار و خاشـاك از سـر راه نسـ جـوان امـروزي ،بـر اسـاس فرمايشـات امـام و

مقاله

گذشت زمان اندكی از رحلت آن يار سفر كرده ،يك مسئولیت خطیر به عهدة مسـئولین كشـوري
رهبري ،توجه خانواده ها و اهتمام به تربیت حیح ،با رويکرد الهی شدن كودكان و نوجوانـان كـه
در نتیجه اين اقدام ،و اين امر سبب خواهد شد تا دورة جوانی نسـ ايـن جامعـه بـا امنیـت بیشـتري
سپري گردد (علوي .)1۶1 :1994

 )7نتيجهگيري
امروزه شادي و نشاط بیشتر از هر زمان ديگر ضرورت دارد و آنچه مسلم مینمايـد ايـن اسـت كـه
اگر جامعهاي می خواهد توسعه و پیشرفت كرده و به مقصـد نهـايی خـود برسـد ،الزمـة آن داشـتن
جامعهاي با نشاط و شادا است و زمانی میتوان به كمال نشاط اجتماعی رسید كـه تمـامی آحـاد
مردم با نشاط و شادا باشند .با جامعه شادا و با نشاط میتـوان بـه اهـداف مهـم در حـوزههـاي
مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...دست يافت و تصمیم گیران جامعه همواره میتوانند از آن
به عنوان يك فر ت بهینه استفاده نمايند.
همچنین در پايان بايد به اين نکته نیز اشاره داشت كه با شادي زندگی معنا میيابـد و عواطـف
منفی مانند ناكامی و ناامیدي و ترس و نگرانی بیاثر میشود .انسان در پرتو شادي میتواند خويش
را بسازد و قله هاي سلوك را بپیمايد و در اجتمـاع نقـش سـازنده خـود را در زمینـههـاي مختلـف،
بنابراين ،با بهرهگیري از كالم و آثار امام خمینـی و بـا ارائـة الگوهـاي اخالقـی و دينـی ايشـان
میتوان جامعه را به كمال مطلو رساند؛ زيرا كه اين عبارات به ظاهر ساده مشحون از معانی بلنـد
عرفانی هستند كه اگر در زندگی فردي وارد شوند آثار بسیار گرانبهايی به جا میگذارند كه شادي
و نشاط از جمله آنهاست.

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي ايفا نمايد.

( س)
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فیروزبخت ،تهران :انتشارات بدر ،چاپ اول.



ابن بابويه ،محمد بن علی( .بیتا) فضایل االشهر الثالثه ،ترجمه غالمرضا عرفانیان يزدي ،نجف اشرف:
مطبعه اندا .



ابن فارس ،احمد بن زكريا1999( .ق) معجم المقایيس اللغة ،ترجمه :عبد السالم محمد هارون ،قم :دار
الفکر الطبعه.



ابن منظور ،جمالالدين محمد بن مکرم1048( .ق) لسان العرب ،لبنان :داراالحیاء التراث العربی ،چاپ
اول.



افالطون ،اريستوكلس )19۸3( .دوره آثار افالطون (جمهوري) ،ترجمه رضا كاويانی و محمد حسن
لطفی ،تهران :انتشارات خوارزمی.



اكبري ،محمود« )1991( .احکام شادي و نشاط».



امام خمینی ،سید روح اهلل )1984( .آداب الصلوة (آداب نماز) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

http://www.hawzah.net

(س)

خمینی  ،چاپ دهم.


(س)

ـــــــــــــــــــ  )1989(.جهاد اكبر یا مبارزه با نفس (تقریر بيانات اما خميني  ،تهران :مؤسسه تنظیم
(س)

و نشر آثار امام خمینی  ،چاپ يازدهم.

سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

ـــــــــــــــــــ )1981( .شر چهل حدیث ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،چاپ
بیست و پنجم.



ـــــــــــــــــــ  )198۸( .صحيفه اما (دوره

جلدي) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

(س)

خمینی  ،چاپ چهارم.


جمعی از ياران امام )19۶3( .سرگذشتهاي ویژه از زندگي اما خميني ،تهران :انتشارات پیام آزادي.



حرعاملی ،محمدبن حسن1049( .ق) وسائل الشيعه ،قم :مؤسسه آل البیت  ،چاپ اول.



خبازي ،مجید )1994( .شادي و رسانه ،قم :پژوهشهاي اسالمی دا و سیما ،چاپ اول.



خويی ،ابوالقاسم )19۸9( .مصبا الفقاهه ،محمد علی توحیدي ،قم :داوري ،چاپ اول.



دانش ،شکراهلل )1980( .شادي و نشاط در منابع و متون اسالمي ،تهران :وزارت فرهن

(ع)

اسالمی ،چاپ اول.

و ارشاد



ريو ،جان مارشال )198۸( .انگيزش و هيجان ،ترجمه يحیى سیّد محمّدى ،تهران  :نشر ويرايش.



ستوده ،امیر رضا )1984( .پا به پاي آفتاب ،تهران :مؤسسه نشر پنجره.



علوي ،مصطفی )1994( .نشاط و شادي در اندیشه و سيره اما خميني  ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر

مقاله



دهخدا ،علی اكبر )1939( .فرهنگ دهخدا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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(س)

(س)

آثار امام خمینی .


علی محمدي ،كاظم و مسعود آذربايجانی( .پايیز « )1988بررسی بین شادكامی روان شناختی در
دانشجويان قم در سال تحصیلی  ،»89-1988نشریه روان شناسي و دین ،شماره .3



فراهیدي ،خلی بن احمد1049( .ق) العين ،تحقیق مهدي مخزومی و ابراهیم سامرايی ،ايران:
دارالهجرة ،چاپ دوم.



كاشفی ،محمدرضا )198۸( .پرسشها و پاسخها (دفتر اول :خداشناسي و فرجا شناسي) ،قم :دفتر نشر
معارف.



كلینى ،محمّد بن يعقو  1989( .ق) الکافى ،تحقیق على اكبر الغفارى ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه،
چاپ دوم.



مجلسى ،محمّدباقر 1049( .ق) بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة األطهار ،بیروت :مؤسّسة الوفاء،
چاپ دوم.



محمدي ري شهري ،محمد )1983( .ميزان الحكمة ،ترجمه حمیدرضا شیخى ،قم  :دار الحدي ،
چاپ دوم.



معتمدي ،الدن« )1988( .شادي لذت نیست» ،نشریه سپيده دانایي ،سال دوم ،شماره .11



نجفی ،محمد حسن )19۶1( .جواهرالکال في شر شرایع االسال  ،عباس قوچانی ،بیروت :داراإلحیاء
التراث العربیه.

شادي و نشاط از ديدگاه فقه با رويكردي بر نظر امام خميني



مطهري ،مرتضی )198۶( .مقاالت فلسفى ،تهران :حکمت ،چاپ سوم.

( س)

