
 

 

 شادی و نشاط در خانواده از نگاه اسالم

 *دارابوالفضل طریقه

 اشاره

اسالم، به بوکیم نهاد خانوادو، به عنوان هستة اصلی اجتماع، اهمیهت فهراوان دادو و در   

ههای  بالنهدگی من، دسهتورهای بسهیاری صهادر کهردو اسهت. یکهی از راو       جهت رشد و 

اثربخش در جهت این بالندگی، ایجاد فاای شادی و نشاط در خانوادو است. زن و مرد 

هها بوصهیه کهردو،    هایی که اسالم بهه من اند به روشاند، موظفکه دو رکن مهم خانوادو

منهد  وزیع کنند و از ثمهرا، من بههرو  مندانه در میان خود و فرزندان، بشادی را سخاو،

 شوند.

ای شهاد داشهته باشهیم؟ در    هایی، خهانوادو اکنون سؤال این است که چگونه و از چه راو

کنیم: عوامل درونهی و  برین عوامل نشاط و شادی را در دو بخش بررسی میجا مهماین

 عوامل بیرونی.

                                                           
ُمحققُوُنويسند .*ُ
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 عوامل دروني نشاط

 . مهر و محبت1

ههای فراوانهی را   رساند و قله  ها میکه پیام شادی را به خانوادوای است موبت، فرشته

 کند.  ها را به هم نزدیک میسازد و دلمسرور می

بخش اسهت و ایهن   اساساً احساس اُنس و بمایل درونی به هر چیزی، برای انسان شادی

؛ بوان من را در فرایند زندگی، مشهکارا مشهاهدو کهرد   یکی از نیازهای انسان است که می

گیرد و در مراحل بعد، نزدیکهان،  یعنی از ابتدای بولد، به سینه مادر و مغوش او اُنس می

های بعد، دوستان، مشهنایان، دارایهی، موقعیهت، همسهر،     وسایل، مول زندگی و در دورو

کنندو نیاز انسان به مؤانسهت هسهتند. ههر    فرزند یا شغل، از جمله اموری است که بأمین

بر باشد، شد، بأثیرگذاری او بر فهرد و  بستگی و اُنس شدو، قویچه عاملی که باعث دل

ایجاد شادمانی و سُرور، بیشتر خواهد بود. همة ما نیازمندیم که هم موبت بورزیم و هم 

برین اصهول شخرهیت انسهان، مههرورزی     مورد موبت دیگران قرار بگیریم. از مووری

 است. است؛ بلکه موور و مدار نظام عالم، بر موبت بنا شدو

های دقیهق دربهارة موبهت و مههرورزی اسهت. در ایهن       های دینی، سرشار از نکتهمموزو

هَهلُالهدينُإالُُُّ»فرمهود:   {ها، موبت، همتراز دین، معرفی شدو است. امام صادقمموزو

 «میا دین، چیزی جز موبت است. 1؛الحُبْ

 2؛نُيُحِبّهكُ..ُ.الْهيُأسهأل كَُحُبّهكُوُحُهبَُّمَهُُُُُ»خواند: در دعای خود می {امام سجاد

 «کنم.خدایا، از بو موبت خود، و موبت کسی که بو را دوست دارد، درخواست می

این بود که با موبت به کودکان، اعاای خانوادو، اصهوا    ,شیوة پیامبر گرامی اسالم

سهاخت و بعهالیم خهود را در بسهتری از موبهت و شهادی،       و خویشان، منان را شاد می

 داد.مموزش می

                                                           
ُُ.21ُ،ُص1ُش،ُج1362ُ.ُصدوق،ُمحمدُبنُعلي،ُالخصنل،ُقم:ُانتشنراتُجنمعهُمدرسين،1ُ
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 و توكل. رضا 2

دربارة بوکل وجود دارد و این مطل ، اهمیهت ایهن اصهل     ا، متعددیدر قرمن کریم می

رساند. در فرهنگ بربیتی قرمن، اعتماد بهه خهدا، شهرط الزم ایمهان اسهت:      ایمانی را می

 1«.وَعَلَىُاللّهُِفَتَوَكَّل واُْإِ ُك نت مُمْؤْمِنِينَ»

بخش است. ههر چیهز یها    د، همیشه مرامرو  حاکم بر بوکل، اعتماد است و همین اعتما

بخهش و  کسی که انسان بتواند به من اعتماد کنهد، بهه انهدازة بهوان و لطهف خهود، مرام      

هها و لطهف و   مفرین است. حال، اگر این اعتماد به سرچشمة همة خیرا، و نیکیشادی

 منتها پیوند یابد، مرامش و سُروری وافر به همراو خواهد داشت.رحمت بی

، کسی است که ارادة خهود را در ارادة  «رضا»نیز چنین است. صاح  مقام « ضار»حالت 

ال ضِّهنُش هعنعُُن هورُُُُِ»فرمود: « رضا»در بفسیر مفهوم  {حق، فانی کردو است. امام صادق

رضا، شعاع نور معرفت خدا است و معنهای من،   2؛مَعر ِفةُِاهلل...ُوُتفسي  ُال ضنُس ورُُالقلبِ

بنابراین، شادمانی واقعی که همانا سُرور قل  و رو  انسان .« شادی و بهجت قلبی است

 شود.است، در اثر راضی شدن به رضای پروردگار و بسلیم در مقابل امر او حاصل می

به رضای خدا خشنود بهاش بها شهاد و راحهت     »در سخنی فرمود:  {، علیامیر مؤمنان

نشهاط و شهادی، در پربهو راضهی بهودن بهه       »فرمود:  {و یا امام صادق 3«زندگی کنی.

مید و اندوو و غم، در شهک و ناخشهنودی بهه مقهدرا،     رضای خدا و یقین به دست می

 4«شود.الهی حاصل می

 . صبر3

صبر، یکی از موورهای اساسی در بعالیم اسهالم اسهت. میها، و روایها،، مشهوون از      

واقعیت این است که هر چه قدر،  بوصیه به صبر و برخورداری از پیامدهای من است.

منهدی مهادی و معنهوی او از زنهدگی بیشهتر اسهت.       روحی انسان باالبر باشد، بوان بهرو

                                                           
 .23.ُمنئد ،ُآيه1ُ

 .149،ُص68ُپيشين،ُجُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،2ُ

 .195،ُص71ُ.ُهمن ،ُج3ُ

 .ُهمن .4
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بازد و در مواجهه با موانهع و  انسان صبور و مقاوم، با پیش ممدن نامالیما،، خود را نمی

، ریهزد و همهین روحیهه   شود و چرخة زندگی خود را بر هم نمیمشکال،، مأیوس نمی

 مورد.احساس شعف و شادمانی فراوانی را در او به وجود می

 . پرهیز از گناه4

اسهت. گهاهی   « پرهیز کردن»لذ، و خوشی، همیشه در انجام دادن نیست؛ زمانی هم در 

بخش باشند، هیچ لهذبی بهه انسهان    افتد که با انجام کارهایی که عادباً باید لذ،ابفاق می

مورد؛ چرا که رو  و وجدان، ممادو و وجدانی هم میدهد؛ حتی عذا  روانی دست نمی

لذ، بردن نیست. یک غذای لذیهذ، رابطهة جنسهی و خانهة بسهیار زیبها، اگهر حهرام و         

 نامشروع و غربی باشد، برای انسان سالم و طبیعی، بلو و ناگوار است.

د شو، سرخوش می«ریاضت معقول»و « پرهیز»ای است که از اساساً رو  انسان، به گونه

های دیگر قابل مقایسه نیسهت. بهه   رسد که با هیچ یک از شادیو به شادی و نشاطی می

 قول شیو بهائی:

 1رگر  رک نفس،  رک نخوکنی            کگر  رک ترک  رک بدکنی

یابد که از گناو پرهیز کند و حهدود الههی را   انسانی در زندگی به شادی واقعی دست می

در خود به وجود مورد. ارضهای بمهایال، بهه    « پرهیز»هت ای در جرعایت نماید و ارادو

 مور نیست.هر گونه و هر شکل، شادی

بینی( بوان به: کرامت نفس، شُکر، حُسن ظن )خوشاز عوامل دیگر شادمانی درونی، می

بواننهد سهفیر   ها، به سههم خهود، مهی   و داشتن نگرش عقالنی، اشارو کرد. هر یک از این

 ما باشند و زندگی را در مسیر سعاد، عاقالنه، پیش ببرند.شادمانی در رو  و جان 

 عوامل بیروني نشاط 

سهازی بسهتر مناسه  بهرای بکامهل، عوامهل       اسالم، برای رشد شخریت انسان و فراهم

ها برین منجا به مهمدیگری هم برای ایجاد شادی و نشاط، بوصیه فرمودو است. در این

 کنیم:اشارو می

                                                           
ُُش،ُدفت ُپنجم.1362.ُشيخُبْنئي،ُكشكول،ُتْ ا :ُانتشنراتُاقبنل،1ُ
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 . خنده و تبسّم1

های بارز شادمانی است. خندو، صرف نظر از نوع و میزان یدن واقعی، یکی از نمونهخند

من، برای انسان، امری الزم و ضروری و از افعال حکیمانة پروردگار است. منشأ خندو و 

که خندو و ببسّهم در اسهالم، امهر    کند. افزون بر اینگریه، خدا است و او، کار عبث نمی

است، نکوهش شدو است. نکتهه  « قهقهه»عی از خندو که همان ای است؛ ولی نوپسندیدو

ای برای بمسخر دیگران و یا که خندو اگر شکل افراطی به خود بگیرد و وسیلهدیگر این

 گویی باشد، گناو است.هزل

به هر جهت، خندو و ببسم، ابزاری است که اسالم برای ایجاد شادی و نشاط به پیهروان  

ای ، صاح  اخالقهی نهرم و لطیهف و چههرو    ,رسول خداخود، بوصیه فرمودو است. 

 1متبسّم و گشادو بود.

خندید؛ امها عیسهی بهن    گریست و نمییویی بن زکریا، زیاد می»در روایا، ممدو است: 

بهر از  کرد، با فاهیلت کرد و منهه عیسی بن مریم میخندید و هم گریه میمریم، هم می

 2«عمل یویی بود.

ها دست یافت که از بوان به این نکتهدربارة خندو و ببسّم می از مجموع میا، و روایا،

رویی و وجود ببسّم در چهرة او اسهت و ایهن   های انسان کامل و ولیّ خدا، گشادونشانه

کردند؛ صفت، در انبیا و اولیای الهی وجود داشته و دیگران را هم به این معنا دعو، می

دل اسهت و  مهؤمن، شهوخ و زنهدو   »اند؛ نامیدو های مؤمنبا جایی که من را یکی از نشانه

 3«منافق، سخت و غابنا .

 . آراستگی2

مراستگی ظاهری انسان، عامل مهمی در ایجاد شادی و نشاط در خهانوادو و نیهز جهذ     

خواهد خود و خهانوادو را شهاد نگهه دارد،    افراد به دین و ایمان است. فرد مؤمنی که می

 استه باشد.باید در حد امکان، شکل ظاهرش مر

                                                           
 .61ش،ُص1383ُ.ُر.ک:ُطبنطبنيي،ُسيدُمحمدحسين،ُسننُالنبي،ُقم:ُانتشنرتُص اط،1ُ

 ،ُبنبُالدْعنبةُوالضّحك.665،ُص2ُجُش،1365ُ.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاإلسالمية،2ُ

 .334،ُص9ُش،ُج1370ُاالسالمية،ُُ.ُمكنرمُشي از ،ُننص ُوُديگ ا ،ُتفسي ُنمونه،ُتْ ا :ُدارُالكتب3
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داد، افزون بر نظافت و بهداشت، به مراستگی ظاهری خود نیز اهمیت می ,پیامبر اکرم

زد. جابر بهن عبهداهلل انرهاری    کرد و موهای خود را شانه میهموارو از عطر استفادو می

ای افتهاد و فرمهود:   شان به مرد ژولیدونزد ما ممد، چشم ,روزی رسول خدا»گوید: می

در مورد فرد دیگری  1«یابد که با من، موهایش را مرب  کند.، چیزی نمیمیا این شخص»

کنهد کهه بها من،    میا این شخص، مبی پیهدا نمهی  »که جامة چرکینی به بن داشت، فرمود: 

 2«اش را بشوید.جامه

، همیشه با خود، مینه و شانه داشت. گاهی هم به جهای مینهه، در ظهرف    ,رسول خدا

نمود. روزی عایشه دید کهه من حاهر،،   خود را مرب  میکرد و موی سر م  نگاو می

مراید. گفهت: پهدر و مهادرم    کند که در اباق او است و خود را میدر ظرف مبی نگاو می

خداونهد دوسهت   »کنهی؟ فرمهود:   فدایت! بو پیامبری و بهترین مفریدگانی! چرا چنین می

 3«رای منان مراسته سازد.رود، خود را باش میدارد که انسان هرگاو نزد برادران دینی

 . بوي خوش3

انگیهز  ها با یکدیگر و نیز در زندگی خانوادگی، بوی خوش، عامل فهر  در روابط انسان

من  ,مهمی است؛ در مقابل، بوی بد، ناامیدکنندو و سب  افسردگی است. رسهول خهدا  

زد که گاهی جلوو و براقهی من  بوکنندو، بر سر و صور، خود میقدر عطر و مواد خوش

 ساخت.بو میشد. ایشان با مشک و عنبر، خود را خوشدر موهای سرش دیدو می

پیهامبر   4؛منُيُنفق ُعلهيُالطعهنمُُُِكن ُرسول ُاهللُِيُنفق ُعليُالطيبُاكثَ َ»فرمود:  {امام صادق

بهویی، هزینهه   برای خوراکی و طعهام خهرج کنهد، در راو خهوش    ، بیش از منهه ,خدا

 «کرد.می

گذشت، پهس از عبهورش، رهگهذران از رایوهة خهوشِ      ای میاز کوچه ,هرگاو پیامبر

 دانستند که پیامبر از این کوچه گذشته است.ماندو میبرجای

                                                           
 .261،ُص2ُق،ُج1412ُبي وت:ُدارُالفك ،ُُداود،داود،ُسننُابي.ُسليمن ُبنُاشعثُاالزد ،ُابي1

 .ُهمن .2

 .ُهمن .3

ُ.248،ُص16ُپيشين،ُجُُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،4
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 هاي روشن. پوشیدن لباس4

انگیهزد.  گونی را در انسهان برمهی  ههای گونها  ها، واکنشهمسران باید بوجه کنند که رنگ

ههای روشهن، غیهر از مسهأله بهداشهت و بوجهه بهه گرمها و سهرما، بهرای انسهان            رنگ

خرهوص سهفید،   های روشهن، بهه  مفرین است. از این رو، اسالم به پوشیدن لباسشادی

 1؛لبَسُهواُالبَيهنضَُفَإنَّههُُأطيَهبُُوُأطَْه  ُُُُُاِ»فرمود:  ,بوجه بسیاری کردو است. پیامبر خدا

 «ها است.لباس سفید بپوشید که من، نیکوبرین رنگ

ها و بأثیر من بر روحیة انسان، بر رنگ سفید و سبز، بأکید فراوانهی  شناسی رنگدر روان

ههای روشهن   مفرینهی، نقهش مهؤثری دارنهد. لبهاس     شدو است؛ زیرا در مرامش و نشهاط 

کند را در خانه ایجاد میهمسران، همراو با اخالق نیک و ببسم و خندو، دنیایی از شادی 

 کند.و فرزندان را نیز به همین شیوو بربیت می

 . مسافرت5

زندگی در مکان خاص به صور، همیشگی، سب  گرفتگهی روحهی و از دسهت رفهتن     

شود. از همین رو، مسافر،، نیاز ههر فهرد و خهانوادو اسهت. اگهر نتهوانیم بهه        شادی می

انگیز است؛ چون نفس بغییر موهیط  ر جاهای خوش م  و هوا سفر کنیم، اصل سفر، ف

مور است. امروزو، پزشکی ثابهت کهردو اسهت کهه یهک      جایی انسان، نشاطو هوا و جابه

 مسافر، مطلو ، از صدها قرص و داروی مسکن و ویتامین، بأثیر بیشتری دارد.

بوانند با زیرکی و هوشهیاری، حتهی بها داشهتن امکانها، انهد ، روحیهة        پدر و مادر می

 خود را شاد نگه دارند و از این رهگذر، خود نیز شادمان و با نشاط باشند. فرزندان

 «.مسافر، کنید با سالم بمانید2ُ؛سَنفِ واُتَصِحْوا»فرمود:  ,رسول اکرم

ههای  مسافر،، غیر از کس  شادی، سب  رشد اندیشه و خِرد انسان و ممهوختن بجربهه  

خهوبی  کند، بهه ناطق مختلف سفر میشود. کسی که به مفراوان برای خود و فرزندان می

های گوناگون طبیعی و اجتماعی مگاو گردد و مدا  و رسهوم مهردم و   بواند از مویطمی

 سطح فرهنگ منان را بشناسد.
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 . كار6

بوانند هم معاش خود را بگذرانند و ههم بها بهالش    پدر و مادر، با کار و بالش خود می

ای را شان نیز چنین رویهه و به فرزندان جسمی و فکری، رو  خود را شادا  نگه دارند

مموزش دهند؛ زیرا کار، افزون بر بأمین مبرو و گذران زندگی، مایه بفهریح و نشهاط نیهز    

مَنُقَصَّ ُفِهيُالْعَمَهلُِابتلِهيَُُُُ»فرمود:  {رهاند. امام علیهست و مدمی را از افسردگی می

 «مید.و و افسردگی گرفتار میهر کسی در کار و بالش، کوباهی کند، به اندو 1؛بِنلَْمِّ

اگهر مهردم   2ُ؛وَُلَوُك فِيَُالننسُُك لَ ُمَنُيَحتنجُو َُإليهُلَمَنُتََْنُّواُبِنلعيش»فرمود:  {امام صادق

شد، لذ، هر منهه را که نیاز داشتند، بدون هیچ زحمت و بالش در اختیارشان نهادو می

 «شدند.خسته و افسردو میچشیدند و از بیکاری، زندگی و گوارایی حیا، را نمی

 . ورزش7

بوانند با من، شادی و سُهرور را در موهیط خانهه بهه     یکی از ابزارهای مهمی که مردم می

ای است که وجود مورند، ورزش است. اساساً وضعیت روحی و جسمی انسان، به گونه

 برد و از این رهگهذر، کارههای دیگهر خهود را    مند و با هدف، لذ، میاز بوری  ضابطه

روی، دویدن، شهنا، سهوارکاری   دهد. نشاطی که در هنگام پیادوبر انجام میبهتر و مطمئن

دههد، فشهار مشهکال، و نامالیمها، را از بهین      های دیگر به انسان دست مهی و ورزش

های یادشهدو را بهه عنهوان    ورزش {کند. از همین رو، امام صادقر میبرد و یا کمتمی

 3اند.، معرفی کردوعوامل ایجادکنندة شادی و نشاط

 . شوخی و مزاح7

دار، شود؛ زیرا شوخی صویح و ههدف پسندد و با من، شاد میطبیعت انسان، مزا  را می

های روان مدمهی  بخش را در الیهکند و عناصر شادیبرویرهای پیاپی غمنا  را قطع می

و مهزا    های خانوادو سالم و متعادل، همین است که شوخیبرد. یکی از ویهگیفرو می

صویح، در من رواج دارد و افراد من، بدین وسیله روحیه خود را شهاد و بها نشهاط نگهه     
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بر همهین بهود کهه بهه قرهد شهاد        [و ائمه معرومین ,دارند. سیرة پیامبر خدامی

إنّيُلَأمزَحُُوُلَنُأقول ُإالُّ»فرمود:  ,کردند. رسول خداکردن خانوادو و دیگران، مزا  می

 «گویم.کنم؛ اما جز حق نمیمیمن مزا   1؛حَقّن

هرگاو یکی از اصوا  رسول خدا اندوهگین بهود، ایشهان بها    »فرمود:  {حار، علی

 2«کرد.شوخی کردن او را شادمان می

شوخی شما بها یکهدیگر، چهه    »به من فرمود:  {گوید: امام صادقیونس بن شیبانی می

د؛ زیهرا شهوخی از   اندازو است؟ عر  کهردم: انهد  اسهت. فرمهود: ایهن گونهه نباشهی       

کنی. همانا رسول خدا با کسهی  خلقی است و بو با شوخی، برادر، را شادمان میخوش

 3«کرد و هدفش، شاد کردن او بود.شوخی می

گفتنی است، شوخی باید طوری باشد که اواّلً: با گناو بو م نباشد؛ یعنی با مسخرو کهردن  

نکنیم. ثانیاً: طهوری بایهد شهوخی    دیگران یا غیبت و دروغ، فاای شادی و نشاط ایجاد 

کرد که به وقار و شخریت مدمی لطمه نزند. روایا، فراوانی در این مهورد وجهود دارد   

كَثه ة ُُ»فرمهود:   {ها، بوث را طوالنی خواهد کرد؛ بهرای نمونهه، امهام علهی    که نقل من

 «کاهد.زیاد شوخی کردن، از اهمیت انسان می 4؛المزاحُِت سقِط ُالَْيبَة

 شرت. معا8

وممهد نداشهته   شدو و منطقهی، رفهت  ای که با اقوام و دوستان، به صور، حسا خانوادو

اند. از همهین رو،  گیر و افسردوها، گوشهخانوادو این گونهباشند، معموالً شادا  نیستند. 

و دیدوبازدیهد  « صهله رحهم  »اسالم برای ایجاد روحیة شادی و نشاط، بوصیة فراوانی به 

 کردو است.

 {مدها باعهث زنهدو مانهدن قله  و شهادابی رو  خواههد شهد. امهام صهادق         ومرفت

گاو سخنان و احادیهث  بان نشاط گیرد و منهایبه دیدار یکدیگر بروید با دل»فرماید: می

ما را یاد کنید که سخنان ما، سب  مهربانی و صمیمیت شما خواهد گشت. اگهر بهه ایهن    
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ها را واگذاریهد، نهابود و گمهراو    اگر منرسید و سخنان چنگ زنید، به رشد و نجا، می

 1«کنم.شوید. شما از این سخنان الهام گیرید، نجا، و رستگاری شما را ضمانت میمی

 . حضور در مجالس شادي9

ها باید در مجالس شادی دوستان و فامیل که خارج از معیارهای شهرعی نباشهد،   خانوادو

مورد. بهرای  ور را بهه همهراو مهی   شرکت کنند؛ زیرا همین حاور، عاملی است کهه سُهر  

انگیز است. روزهای عید مید که بسیار شاد و فر هایی پیش میانسان، روزها و موقعیت

طل  های عقد و عروسی، از همین قبیل است. انسان بنا بر طبیعت شادیو برپایی جشن

 های درونهی خهویش را کمتهر کنهد و بهرای     کند با اندووخود، در این مراسم شرکت می

های مهم رفهع افسهردگی،   شناسان معتقدند یکی از راوهای دیگر ممادو شود. روانفعالیت

 حاور در مجالس شادی است.

ملود و بو م بها فسهق و فجهور    از دیدگاو شرع، مهم من است که مجالس شادی، معریت

نباشد؛ بروز شد، شادی در چنین مجالسی، هیچ مانعی ندارد؛ به قول میهت اهلل خهوئی:   

 2«یلی بر حرمت شادی شدید نداریم.دل»

بوان خانوادو شاد و با نشهاط داشهت بها در پربهو من، مسهیر رشهد و       سان میمری، بدین

 خوبی پیمود.بکامل واقعی را به
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