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 چکيده

انسان به همراه  یبرا زین یفراوان یویاست، آثار دن یپاداش اخرو یحسن خلق افزون بر آنکه دارا

 یاخالق یلتهایو فض یارتباطات، آرامش فرد یعناصر استوارساز نیتراز مهم یدارد. خوش اخالق

است.  یو شادکام یبه احساس شاد دنیفراوان دارد از جمله ان رس کیاثار ن یاست. خوش اخالق

خوش  لیحصت یو راهکارها یخوش اخالق تیاهم ،یبه مفهوم خوش اخالق ینوشتار، با نگاه نیا

 نییگاه ضمن تبرا بازشناسانده و موارد آنها را برشمرده است. آن کیحوزة هر  نیو همچن یاخالق

 یو راهبردها یبررس یمختلف زندگ یهاحسن خلق، آثار مثبت آن را در عرصه گاهیارزش و جا

 را ارائه کرده است. یو شادکام یبه شاد یابیدست

 .مثبت یشاد ،یشادکام ،یخوش اخالق :واژگان کليدي
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 2محمد مرادي ،1مطهره اوجی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث قم 1
 .هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث قم 2
 

  :نام نویسنده مسئول

 یمطهره اوج

 اتین و رواآاز منظر قر يشادرویش احساس در  قیخالاخوش نقش 

 19/4/1399 :تاریخ دریافت

 31/6/1399 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
نیاز به شادی و نشاط نیز از خوش اخالقی از جمله فضیلتهای اخالقی است که اسالم به آن سفارش زیادی کرده است. 

های روحی و فطری انسان است. در قرآن کریم و آیات، روایات و سیره معصومین)ع( به این بحث پرداخته شده ترین ویژگیمهم

ه و های پسندیدبینیم از دو نوع شادی صحبت شده است: شادیکنیم میبه آیات قرآن کریم در این زمینه نگاه میاست. وقتی 

 های ناپسند.شادی

 شادی های ممدوح از نظر قرآن زیاد است که به دلیل اختصار به ذکر برخی عناوین و آیات بسنده می شود: 

 مومنین به یاری پرودگار:شادى  -

 1 رَحُ الْمُومِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ ینْصُرُ مَنْ یشاءُ َو هُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُیوْمَئِذٍ یفْ

مؤمنان،شاد می شوند به یاری خداوند * بنابراین،شادی ها بر اساس ارزش ها و اهداف -که رومیان فاتح شوند-و در آن روز

 و پیروزی موحّدین بر مشرکین است. قرآن، مقدّس،

 ن به خاطر فضل و رحمت خداوند باری تعالی:ادمانی مومنیش -

 2قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِک فَْلیفْرَحُوا هُوَ خَیرٌ مِمّا یجْمَعُونَ 

شادمان شوید،که آن بهتر است از ثروتی  ای)پیامبر(به خلق بگوکه شما باید منحصراً به فضل و رحمت خدا)و به نزول قرآن( 

 یدوخته اکه برای خود اند

 :باری تعالی به خاطر بخشش و رحمتشادى شهیدان  -

 اهُُم اللّهُ مِنْ فَضِْلهِوَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیِل اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِْم یرْزَُقونَ فَرِحِینَ بِما آت

شوند نه بیمی  نزد پروردگارشان روزى داده می  اند و ، بلکه زنده اند هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده و

 3شوند.بر آنان است و نه اندوهگین می

ها هستند. در اینجا به ارزشای که براساس ضدهای بیهودهکنند؛ البته شادیدسته دیگری از ایات قرآن، شادی را مذمت می

 شود:دو نمونه از آنها اشاره می

ذَلِکُم بِمَا کُنتُم تَفرَحُونَ فِی األرضِ بِغَیرِ الحَقِّ وَ بِمَا کُنتُم » فرماید:های دوزخیان میرآن کریم ضمن بیان عذابقاول اینکه 

نازیدید ]و از روی خود[ میکردید و به خاطر آن است که ]سخت بهاین به خاطر آن است که به ناحق در زمین شادی می تَمرَحُون؛

 4«پرداختید[.شحالی میغرور و مستی به خو

که به معنای شادی به خاطر مطالب بی اساس، یا شدت فرح و... است  «بِمَا کُنتُم تَمرَحُونَ » فرماید:جالب اینکه در آخر ایه می

و شدت فرح نوعاً منشأیی جز غفلت و غرور ندارد. بنابراین، آنجا که از شادی مذمت شده، به جهت همراه بودن شادی با گناه، 

 غفلت و فساد است.

]ای رسول خدا ! به خلق[ بگو که شما باید منحصراً به فضل و رحمت خدا شادمان شوید ]و به نزول قرآن مسرور باشید[ که 

 5« کنید.آن بهتر و مفیدتر از ثروتی است که برای خود اندوخته می

های مستانه داشت، از زبان قومش شادی خواه و مغرور بود وکه فردی خود« قارون»قرآن کریم در داستان و دوم: در 

که قوم قارون به او گفتند: شادی ]مغرورانه[ مکن که خداوند هنگامی اهلل اَل یحِبُ الفَرِحینَ؛اِذ َقالَ لَهُ قَومُهُ اَل تَفَرح اِنَّ» فرماید:می

  6«دارد.کنندگان ]مغرور[ را دوست نمیشادی

                                                           
 5-4 روم،.  1

 (58. )یونس، 2

 .170-169 عمران، آل.   3

 75/مومن.  4

 58/ونسی 5 . 

 76/قصص 6 .
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ها تعارض است و روایات ن و اندوه داللت دارد که با نگاه اولیه و سطحی بین اینروایات بسیاری داریم که بر مطلوبیت حز

و شاد زیستن در طی  امر به شاد بودن ناب محمدیاند. اسالم دیگری هم داریم که بین شادی و غم و حزن تفصیل قائل شده

م این بینیکنیم میکرده و در بعضی موارد از آن نهی کرده است. وقتی به روایاتی که در مورد شادی آمده نیز مراجعه می زندگانی

کنند، واضح است که این دو مقوله از جمله نیازهای انسان است و روایات از مطلوبیت شاد بودن و شادی ایجاد کردن صحبت می

ید فراوان دیده میشود از این رو  می خواهیم در این نوشتار بررسی کنیم که ایا می توان از در اسالم نیز بسیار بر هر کدام تاک

شاهراه خوش اخالقی به شادکامی رسید و این دو با هم ارتباطی دارند؟ به عبارت دیگر احساس شادی مثبت یکی از نیازهای انسان 

ل و شاداب به زندگی خویش ادامه دهد تا فلسفه افرینش انسان از است که همواره در طول زندگی باید تامین شود تا بتواند سرحا

 سوی خدا که همانا عبادت او محسوب می شود تحقق پذیرد.

تعریف خوش اخالقی وشادی و اهمیت آن می پردازیم و سپس به تبین رابطه این دو و اینکه با توجه به روایات ایا ابتدا به 

د، خواهیم پرداخت. هدف از این نوشتار تبیین چگونگی رسیدن به شادی حقیقی و می شود با خوش اخالقی به شادکامی رسی

 مثبت توسط فضایل اخالقی که مورد رضایت خداوند متعال است.

 

  مفهوم خوش اخالقی
یکی از مهم ترین سفارش های اسالم به انسان ها، حسن خلق و خوش اخالقی است. خداوند پیامبر )ص( را به داشتن خلق 

 7«.وانک لعلی خلق عظیم؛  و تو )ای پیامبر( اخالق عظیم و برجسته ای داری»نین می ستاید: عظیم چ

سبب شیرین تر شدن زندگی،  جلب دوستی و محبت دیگران، افزون شدن روزی، آباد گشتن سرزمین ها و  خلقیخوش 

امبر اکرم )ص( نزدیک می کند، و عذاب الهی طوالنی شدن عمر می شود و این امر با افزایش پاکی و صفای باطنی، انسان را به پی

را تخفیف می دهد. در مقابل، بد اخالقی، باعث سخت شدن زندگی، کاهش روزی،  از دست دادن محبت دیگران، ناراحتی طوالنی، 

 فاسد شدن ایمان،  و فشار قبر می شود. 

 :و خوش اخالقی دو معنا بیان شده است حُسن خلق های اخالقی؛ برایدر کتاب

پرورش  و خودسازی ای که انسان در مسیرهای پسندیدهیک. اتصاف به فضایل اخالقی و تحصیل مجموعه کماالت و خصلت

 8.آراید، خود را به آنها مینفس

شود که با بنابراین، به کسی خوش اخالق گفته می 9با دیگران روییسخنی و گشادهلقی، نرم خویی، خوشدو. خوش خ

رویی شود، و در هر شرایطی این توانایی را دارد که با خوشآمیز با مردم روبرو میرویی، زبانی مالیم و برخوردی شاد و محبتگشاده

 10.برخورد کند

گیرند. به این منظور الزم است فایل مقاله، که مطابق با داوران کنفرانس مورد ارزیابی قرار میکلیه مقاالت کامل توسط 

باشد. همچنین فایل مورد قابل پذیرش نمی emailها یا ارسال فایل از طریق ضوابط این راهنما تهیه شده ارسال شود. سایر فرمت

 ها باشد.ها و جدولاز(شامل شکلنظر باید حاوی متن مقاله و کلیه اجزای آن )در صورت نی

در هر بخش یا زیربخش یک یا چند بند )پاراگراف( وجود دارد. دقت شود که جمالت هر بند زنجیروار به هم مربوط باشند و 

 یک موضوع را دنبال کنند.

 

 اهميت خوش اخالقی
راخوانده و از درشتی و تند خویی بازداشته همواره پیروان خود را به نرم خویی و مالیمت در گفتار و رفتار فنیز دین اسالم 

مسایلی همچون حسن خلق، مالطفت در برخوردها، ترک خشونت در معاشرت، نگهداشتن احترام افراد و ارج نهادن به  .است

                                                           
 7 .4قلم/. 7

 95، ص 5، المحجة البیضاء فی تهذیب اإلحیاء، ج ر.ک:فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 120، ص 3مکارم شیرازی، ناصر، األخالق فی القرآن، ج  .8

 109، ص 3مکارم شیرازی، ناصر، األخالق فی القرآن، ج  تا، بیروت، چاپ چهارم، بی، اعلمی342، ص 1، ج ، مال محمد مهدی، جامع السعاداتنراقی .9 

 412، ص 4محقق و مصحح:غفاری، علی اکبر، ج شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه،  .10 
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شخصیت و حقوق دیگران، از جمله صفات عالی و روحی هر انسان خود ساخته و تربیت شده ای است . پیامبر اکرم )ص( فرموده 

ما یوضع فی میزان امرء یوم القیامه افضل من حسن الخلق؛ در روز قیامت چیزی برتر و باالتر از حسن خلق در ترازوی عمل »ت: اس

 11«کسی نهاده نمی شود. 

و نیز می فرماید: بیش ترین چیزی که سبب می شود امت من به خاطر آن وارد بهشت شوند، تقوای الهی و حسن خلق 

 12است.

متعال فرمود به دلیل خوش خلقی توانستی در دلها نفوذ کنی و آنان را پیرامون خود گرد آوری و در دعوت  در آیه ای خدای

مْ هُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَخویش موفق عمل کنی. فَبِمَا رَْحمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ

 13وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَِإذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ

چون در پرتو رحمت و لطف خدا با آنان مهربان و نرم خو شده ای اطرافت گرد آمدند و اگر خشن و سنگ دل بودی، هر آینه 

 از گردت پراکنده می شدند.

 

 دي و شادکامی تعریف شا
بار با الفاظ  25در دین اسالم نیز مفهوم شادی بارها با الفاظ مختلف در قرآن کریم بیان شده است. این مفهوم در مجموع، 

ر د .مختلفی همچون: فرح، فرحوا، تفرّح، فرحون و فرحین در قرآن آمده و به معنای خوشحالی، سالمت و مسرّت تعریف شده است

برای شادی مفاهیمی نظیر خوش و خرّم، سرور، تازگی، طراوت، شادمانی، سرزندگی، زندهدلی، سبکی و فرهنگ و ادب فارسی 

شادمانی که 14چاالکی، طرب، خرسندی، خجستگی، کامروایی، رغبت درونی، ضد افسردگی و نظیر آن، در نظر گرفته شده است

شادی  است از: ارزشیابی افراد از خود و از زندگیشان.هدف مشترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تالش میکنند، عبارت 

گیرد. در زبان فارسی شادی، شادمانی، سرور، فرح، نشاط و بهجت به مفهومی است کلی که طیف وسیعی از مفاهیم را در بر می

 معنیبشّاش هم بهگویند که خوشنود، خوشحال و خرم باشد و واژه یک معنا آمده است و شادمان، شادکام و شادمند به کسی می

هاى ریحان نیز آمده معنی اطراف شاخههمچنین سرور به 15رو معنی شده است.رو و خوششادمان و شاد و خرم، عالوه بر خنده

 16است

 :زبانان عرب شادی در فرهنگ لغتکلمه مفهوم 

 تواند این معنا را برساند.ی میای در زبان عرباز آنجایی که در زبان عربی کلمه شادی وجود ندارد باید ببینیم چه کلمه

 های معادل، مترادف یا مشابه شادیواژه

. 17اندمعنی فرح گرفتهاست. برخی از کتب لغت سرور را به« سرور»تواند معنی شادی را برساند هایی که میسرور: یکی از واژه 

. 19و لسان العرب18اند مانند: مجمع البحرین اند و در تعریف سرور آن را ضد و خالف حزن دانستهالبته برخی تعریف به ضد کرده

شود معنا کرده یعنی فرح و شادی که در قلب پنهان است و ظاهر نمی«: ما ینکتم من الفرح»اما راغب در مفردات خود سرور را به: 

 .20«است

                                                           
 .2، حدیث 92، باب 374/ 68؛ بحار االنوار: 2، باب حسن الخلق، حدیث 99/ 2. کافى: 11 

 سن الخلقحاهلل علیه و آله و سلم: اکثر ما تلج به امتی الجنة: تقوی اهلل و السالم قال: قال رسول اهلل صلیالکافی: عن السکونی، عن ابی عبداهلل علیه .12 

 159(، آیه 3آل عمران ) .13 

 1381 ن،یمع. 14 

 1033و762و617و654و217: 2536)عمید، .15 

 (.485: 1تا، ج)مهیار، بی .16 

( و 330: 3ش، ج1375(، مجمع البحرین )طریحى، 190: 7ش، ج1368(، العین )خلیل بن احمد، 361: 4ش، ج1363لسان العرب )ابن منظور،  .17 

 اند( از آن جمله274تا: ومى، بیمصباح المنیر )فی

 (330: 3ش، ج1375. )طریحى، 18 

 (361: 4ش، ج1363)ابن منظور،  .19 

 (405ش: 1368. )راغب اصفهانی، 20 
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سرور، حالت خوش و لذت بخشی است که از علم و اطالع  :ی شادی، شهید مطهری رحمه اهلل می فرماید در تعریف اصطالح

 21بر اینکه یکی از هدف ها و آرزوها انجام یافته است یا انجام خواهد یافت، به انسان دست می دهد

شناسان اسالمی و دانشمندان و رواننظران و بعد از مباحث لغوی که در مورد شادی مطرح کردیم باید ببینیم که صاحب

 اند:غربی آن را چگونه تعریف کرده

ترین سطح عقیده مردم عادی است که شادمانی را معادل موفقیت ارسطو دست کم به سه نوع شادمانی معتقد است در پایین

 22گیردویت قرار میدانند و در سطح باالتر آن شادمانی مورد نظر ارسطو یا شادمانی ناشی از معنو کامیابی می

به طور کلی می توان گفت: سرور، حالت خاصی از لذت است که این لذت موجب جالی درون از غم و ناراحتی می شود. این 

امر درونی گاهی نشانه هایی نیز در بیرون از خود دارد؛ مانند خنده یا گریه شوق، از جمله گریه مادری که طفل گم شده خود را 

ر مسائلی همچون مال و ثروت و شهرت، تنها لذت و سروری این چنین را به دنبال داشته باشند، مایه خرسندی می یابد. البته اگ

 است.

 23.است« حسنه»امام باقر)ع( می فرمایند: تَبَسُُّم الرَّجُلِ فی وَجْهِ اخیهِ حَسَنَةٌ. لبخند انسان به چهره برادر دینی اش 

شگفت از کسانی  .دأ بسیاری از آشناییها و زداینده بسیاری از غمها و کدورتهاستتبسّم که زیر مجموعه های شادی است، مب

مسرّت را بر « گُلخنده»است که از این کار بی زحمت و رنج و خرج، که برکات فراوان دارد، طفره می روند و به سختی حاضرند 

را آماده تر می سازد تا دل به دوستی با شما بسپارند. خنده لبان خود و چهره دیگران بیافرینند. برخورد با چهره باز با دیگران، آنان 

رویی و بشّاش بودن، دیگران را دل و جرأت می بخشد، تا بی هیچ هراس و نگرانی، با شما باب آشنایی را باز کنند و سفره دلشان 

 .را پیشتان بگشایند

 

 تبيين رابطه شادي و خوش اخالقی از منظر روایات
اهمیت دو مقوله خوش اخالقی و شادی مشخص و توضیح داده شد اینک به تبیین رابطه ای که بین این حال که تعریف و 

احادیث فراوانی وجود دارند که این رابطه را چه به طور واضح و صریح و چه به صورت اشاره وار توضیح : دو مقوله هست می پردازیم

 اگر انها را کنار هم بگذاریم این مفهوم و رابطه از دل آنان به وجود می اید. و تبیین کرده اند. یا احادیثی گوناگون وجود دارد که 

از ویژگی های مؤمنان، نرم خویی و مالطفت و فروتنی در گفتار و رفتار است. پر واضح است که انسان با خوش خلقی می 

دد. در این راستا حدیثی از امام علی است تواند شادی افریند و با بد اخالقی و ترش رویی موجب افرینش غم و غصه و رنج می گر

 24«ان المومنین هینون لینون؛  همانا افراد با ایمان، مهربان و نرم خو هستند. »که می فرماید: 

این روایت کامال ارتباط  نرم خویی با شادی و خشنودی را تبیین می کند زیرا افراد نرم خو و مهربان موجب شادی و خشنودی 

 همان طور که به صراحت معصومین به این امر در روایات اشاره دارند. اطرافیان می شوند

 همچنین روایات ذیل که بدان اشاره می کنیم تماما در خصوص این رابطه اشاره دارند:

باشد، خودش را عذاب مى پیامبر صلى اهلل علیه و آله: مَن ساءَ خُلقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ وَ مَن کَبُرَ هَمُّهُ سَقُمَ َبدَنُهُ؛ هر کس بد اخالق 

 25دهد و هر کس غم و غصه اش زیاد شود، تنش رنجور مى گردد.

در حدیث فوق معصوم صراحتا به اینکه انسان بد اخالق به واسطه بد اخالقی برای خودش غم و غصه ایجاد کرده و از شادی 

دیگری از موالی متقیان امام على علیه محروم می گردد و این دقیقا مفهوم مخالف شادی و شادمانی است.همچنین در حدیث 

نیّت  وَ سَعَةِ خُلقِهِ؛ انسان، باالسالم می خوانیم: وُصولُ المَرءِ اِلى کُلِّ ما یَبتَغیهِ مِن طیبِ عَیشِهِ َو اَمنِ سِربِهِ وَ سَعَة رِزقِهِ بِحُسنِ نیَّتِهِ 

شادکامی( و امنیت محیط و روزى زیاد، دست مى (خوب و اخالق خوب، به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش

                                                           
 58: ، ص7مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج  .21 

 (.41ش: 1387. )خوش کنش و کشاورز افشار، 22 

  188، ص2کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج .23 
 .246، ص 100. همان، ج 24
 3002، ح  766نهج الفصاحه ص  .25
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و در حدیث زیبای دیگری موال علی علیه السالم به طور واضح تصریح می فرماید که شادی با خوش خلقی رابطه ی  26یابد.

 27با خوش اخالقی زندگی شیرین)شاد و گوارا( و نیکو می شود  مستقیم دارد:

هم قرار داده و نتیجه خوش خلقی را شادی و شادمانی توصیف می کند. معصوم به دقیقا احادیث  فوق این دو مقوله را کنار 

طور صریح در حدیث فوق می فرماید این خوش خلقی  است که موجب افرینش شادی می شود.برای نمونه ی بیشتر بیان می 

ید دل مردم با دارایی خود نمی توان مْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِکُمإِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَ کنیم که  پیامبر صلى اهلل علیه و آله فرمودند:

همچنین امام مهربانی ها حضرت رضا  28را به دست بیاورید )انها را شاد کنید( پس دلشان را با اخالق )نیک( به دست آورید .

تَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً ؛هر که به روى برادر مؤمنش لبخند بزند، خداوند علیه السالم می فرمایند:مَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ کَ

احادیث دیگری هم هستند  و لبخند یکی از مصادیق شادی است... و شادمانی و سرور را در پی دارد. 29برایش ثوابى خواهد نوشت.

نتیجه اش شادی و شادکامی برای انسان به بار می  که دقیقا مفهوم این رابطه را اشاره دارند و بیان می کنند که خوش خلقی عینا

آورد چه برای نفس انسان و چه برای اطرافیان وی به عنوان مثال امام صادق علیه السالم می فرماید:ال عَیْشَ َاهْنَُأ مِْن حُسْنِ 

لى علیه السالم می فرماید:اَلسَّیُِّئ .در جای دیگر امام ع30هیچ زندگى گواراتر)شادمانتر( از اخالق و رفتار پسندیده نیست الْخُلُقِ؛

شود. تلخی متضاد شیرینی و شادی اش تلخ مىکند و زندگى،آدم بد اخالق بسیار خطا مى31الْخُلُقِ کَثیرُ الطَّیْشِ مُنَغَّصُ الْعَیْشِ

اش از او دلتنگ د اخالق باشد، خانواده ، هر کس ب32ساءَ خُلْقُهُ َملَّهُ اَهْلُهُ در حدیثی  امام على علیه السالم می فرمایند: مَنْ  .است

شوند. و این خستگی و دلتنگی دقیقا بد خلقی را نتیجه می دهد و متضاد خوش اخالقی است. در حدیث دیگری که و خسته مى

 بَعَد عَزَّ وَ جَلَّ بِعَمَلٍ  امام صادق علیه السالم به زیبایی بار دیگر این رابطه را تبیین می کند می خوانیم:مَا یَقدَمُ المُومِنُ عََلی اهللِ

از این نیاورد الفَرَائِضِ أحَبَ إلَی اهللِ تَعَالَی مِن أن یَسَعَ النَّاسَ بِخُلُقِهِ.،مومن بعد از واجبات، نزد خداوی عز و جل کاری محبوب تر 

 33که از اخالق او در راحتی و آسایش و شادی باشند.

د ائمه اطهار خوش اخالقی و شادی را در کنار یکدیگر قرار داده اند و نتیجه همان طور که در احادیث باال مشاهده می شو

خوش خلقی را شادی و شادمانی می دانند. هر کس خوش خلق باشد بنابر احادیث گرداوری شده شادی می افریند و بر عکس، 

 هر کس ترش رو و بد خلق باشد نتیجه اش غم و غصه و ناراحتی است.

السالم می فرماید: تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِی وَجهِ أخِیهِ حَسَنَةٌ، وصَرفُ القَذَی عَنهُ حَسَنَةٌ، وما عُبِدَ اهللُ بِشَیءٍ  لیههمچنین امام باقر )ع

لبخند زدن انسان به روی برادرش حسنه است و دور کردن خاشاک )آزار( از او  34أحَبَّ إلی اهللِ مِن إدخالِ السُّرُورِ عَلَی المُؤمِنِ

  35ترین عبادت نزد خداوند، شاد کردن دل مؤمن است.است، و محبوبحسنه 

  «شویم-وقتی مؤمنی را شاد کردید، تنها او شاد نمی شود، بلکه ما نیز شاد می»امام صادق علیه السالم فرمود: 

مخلوط   36شود.می شادی باعث انبساط روح و ایجاد وجد و نشاط« النفس ویثیرالنشاطالسرور یبسط»فرماید: امام علی)ع( می

 را نتیجه می دهد. "خوش خلقی  و لبخند زدن از روی مهربانی شادی خلق می شود"احادیث  باال نیز در کنار هم عبارت 

 37کند و موجب عذاب نفس استامام على )علیه السالم( فرمود: بداخالقى زندگى را سخت مى 

                                                           
 1607، ح  92تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  .26
    255تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 27

 5839، ح  394، ص  4. من ال یحضره الفقیه ج 28 

 14483، ح  418، ص  12. مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج 29 

 560، ص 2علل الشرایع ج  - 244، ص  8االسالمیه( ج -کافی)ط - 360. تحف العقول ص 30 

 1604 ح غررالحکم،. 31 

 5715، ح  264تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  - 214تحف العقول ص  32 

 10، ص 2االسالمیه( ج -. کافی)ط33 

 5708، ح  264تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  .34 

 569، ص 11. وسائل الشیعة، ج 35 

 همان .36 

 137 ص ،3 ج الحکمة، میزان .37 
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ا شاد نشان دهیم و تبسم نماییم. چنان که امام على )علیه سعی کنیم حتی وقتی عمیقاً غمگین و ناراحت هستیم، خود ر

فرماید: شادى مومن در چهره او، واندوه وى در دلش پنهان است. )المومن بِشره فى وجهه، و حزنه السالم( در توصیف مومن مى

 38فى قلبه( 

 صلى اهلل علیه و آله می فرماید:اخر رسول مکرم اسالم در 

 مُحِقّاً وَ لِمَنْ تَرَکَ فِی رَبَضِ الْجَنَّةِ وَ بَیْتٍ فِی وَسَطِ الْجَنَّةِ وَ بَیْتٍ فِی أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَأَنَا زَعِیمٌ بِبَیْتٍ  

با او باشد و براى کسى که دروغ  ؛ من براى کسى که بگو مگو را رها کند، هر چند حقالْکَذِبَ وَ إِنْ َکانَ َهازِلًا َو لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُه

گفتن را اگر چه به شوخى باشد، ترک گوید و براى کسى که اخالقش را نیکو گرداند، خانه اى در حومه بهشت و خانه اى در مرکز 

 39بهشت و خانه اى در باالى بهشت ضمانت مى کنم.

 .خواهیم شد بهشت همان شادی حقیقی است پس با اخالق خوب راهی بهشت ک شادی حقیقی است

 

 گيرينتيجه
ی یکگوارا و ن ،شاد، خوش اخالقی زندگی شیرینکه بیان شد احادیثی با توجه به در تبیین رابطه خوش اخالقی و شادکامی 

امام على  .صفت مؤمن این است که خنده بر لب و غم بر دل دارد  :پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمودندرا به همراه خواهد داشت. 

علیه السالم:مَن حَسُنَت خَلیقَتُهُ طابَت عِشرَتُهُ؛هر کس خوش اخالق باشد، زندگى اش پاکیزه و گوارا و شیرین)شاد( مى گردد. 

 عذاب مى راپیامبر صلى اهلل علیه و آله:َ من ساءَ خُلقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ وَ مَن کَبُرَ هَمُّهُ سَقُمَ بَدَنُهُ؛هر کس بد اخالق باشد، خودش 40

امام على علیه السالم:وُصولُ المَرءِ اِلى کُلِّ ما یَبتَغیهِ مِن طیبِ 41دهد و هر کس غم و غصه اش زیاد شود، تنش رنجور مى گردد.

ر جستجوى آن است، عَیشِهِ وَ اَمِن سِربِهِ َو سَعَةِ رِزقِهِ بِحُسنِ نیَّتِهِ وَ سَعَِة خُلقِهِ؛ انسان، با نّیت خوب و اخالق خوب، به تمام آنچه د

 42شادکامی( و امنیت محیط و روزى زیاد، دست مى یابد.(از زندگى خوش

إِنَّکُمْ َلنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ ِبأَخْلَاقِکُم ؛ با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست  پیامبر صلى اهلل علیه و آله: 

اینک مطلب را با دو حدیثی زیبا و تبیین کننده از  43پس دلشان را با اخالق )نیک( به دست آورید .نها را شاد کنید( آ) بیاورید

ا از دل رامام محمد باقر علیه السالم خاتمه می دهیم: ایشان فرمودند: اگر مسلمانی بتواند با چهره گشاده و لبخندی صمیمی، غمی

نشاط و شادی رسیده، عبادت پروردگار را نیز به جا آورده است. امام صادق)ع(  دوستش بزداید، با این عمل، عالوه بر اینکه خود به

 «نویسد.کسی که از چهره برادر دینی اش رنج و اندوهی را بردارد، خداوند به پاداش آن، ده حسنه در نامه اعمالش می»فرماید: می

شاد کردن دیگران از  ".تر از شاد کردن مؤمنان نیستحبوبدر نزد خدا، عبادتی م"فرماید: در روایتی دیگر امام محمد باقر)ع( می

را به زبان آوردن از روی مهربانی، گاهی دادن هدیه و گاهی با توجه کردن و نگاه گیرد، گاهی کالمیهای مختلفی انجام میروش

مسلمانی  .ا خرسند و شاد ساختتوان خاطری رتوان فردی را مسرور و شاد کرد و گاهی هم با کمک مالی، میکردن مهربانانه ، می

هم که آداب عبادی اسالم را به شایستگی انجام می دهد اما خشک مقدس و بد اخالق و بد رفتار است لوالی وجودش خشن و 

 مسلمانی که در زندگی اجتماعی به آداب عبادی مقید باشد و رعایت حرام و حالل الهی را بنماید.  .دافعه آفرین خواهد شد

خالق و برخوردهای اجتماعی درست باشد بزرگترین سرمایه انسانی را از دست داده و تحمّل وجود او از سوی دیگران اما فاقد ا

بسیار دشوار خواهد بود.این گونه کسان مانند لوالی خشک در می مانند که گوش خراش و دل خراش است. اگر لوال با روغن نرم 

از نیازهای انسان است که همواره در طول زندگی باید تامین شود تا بتواند  احساس شادی مثبت نیز یکی .نشود زجرآور است،

سرحال و شاداب به زندگی خویش ادامه دهد تا فلسفه افرینش انسان از طرف خدا که همانا عبادت او محسوب می شود تحقق 

                                                           
 333. )نهج البالغه، حکمت 38 

 170، ح 144خصال ص .39 

 5378، ح  255. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 40 

 3002، ح  766نهج الفصاحه ص  .41 

 1607، ح  92تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  .42 

 5839، ح  394، ص  4من ال یحضره الفقیه ج  .43 
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ود دارد که ما را در رسیدن به پذیرد.در طی این فقره توسط احادیث اثبات شد که میان خوش خلقی و شادکامی ارتباطی وج

 احساس شادی مثبت کمک می کند به عبارت دیگر می توان از شاهراه خوش خلقی به شادکامی خداپسندانه رسید.
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 مراجعمنابع و 
 ه 1403ه(، مؤسسة الوفاء بیروت، چاپ دوم،  1111بحاراالنوار، محمد باقر مجلسی، ) [1]

جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی و سید االسالم ابیکافی ، ثقةاصول  [2]

 1356جلد، چاپ اول  4هاشم رسولی محالتی، تهران: انتشارات علمیه اسالمیه، 

 1404ه(، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،  381من ال یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ) [3]

 ه 1414ه(، مؤسسه آل البیت علیهم السالم ، قم، چاپ دوم،  1104ل الشیعه، محمد بن الحسن حرّ عاملی، )وسائ [4]

 .نهج الفصاحه، ترجمه ابو القاسم پاینده، انتشارات جاویدان، تهران [5]

وّل، ه(، مؤسسه آل البیت علیهم السالم ، قم، چاپ ا 1320مستدرک وسائل الشیعه، محقق میرزا حسین نوری طبرسی، ) [6]

 .ه 1408

 .ه 1403ه(، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،  381خصال، شیخ صدوق، ) [7]

 .ه 1404هجری(، موسسة النشر االسالمی، قم، چاپ دوم،  4تحف العقول، ابن شعبة حرّانی، )قرن  [8]

 .ش 1388، ه(، دار الکتب االسالمیة، تهران 605مجموعة ورام، ورام بن ابی فراس مالکی اشتری، ) [9]

 ه 1404ه( مؤسسه االعلمی، بیروت، چاپ اول،  381عیون اخبار الرضا علیه السالم ، شیخ صدوق ) [10]

 .نهج البالغه، شرح محمد عبده [11]

  .ش 1368ه(، منشورات شریف رضی، قم، چاپ دوم،  381ثواب االعمال، شیخ صدوق، ) [12]

 .بیروت، چاپ چهارمه( مؤسسة االعلمی،  1209جامع السعادات، محمد مهدی نراقی، ) [13]

 .ه 1390ه(، مؤسسة االعلمی، بیروت، چاپ دوم،  852لسان العرب، ابن حجر عسقالنی، ) [14]

 .بن محمد بن ابی نزار الواسطی؛ تحقیق قسم الدراسات االسالمیه موسسه البعثه قم علیعیون الحکم و المواعظ  [15]

 2؛ ج. 1شابک: دوره؛ ج. .ج.: نمونه 2: .1387تهران: موسسه البعثه، 

 قم، هیالعلم الحوزه: قمیتیالدرا یالمصطف المحقق ؛یآمد یمیتم محمدعبدالواحدبن المولف/ دررالکلم و غررالحکم فیتصن [16]

 1374 ،یاالسالم االعالم مکتب

 یلعبدالع ،یصاحب:محمدرضامترجم ،ییعطا:مترجم محمدصادق عارف،:مترجمیمرتض شاه بن محمد ،یکاشان ضیف: سندهینو [17]

 1372:نشر سال رانیا – مقدس مشهد:نشر محل یاسالم یپژوهشها ادیبن ،یرضو قدس آستان:ناشر

 .یالعرب دارالکاتب ،یمرعشل میند قیتحق با ،یاصفهان راغب القرآن، الفاظ مفردات [18]

وزیری  :کتاباندازه  1020فارسی تعداد صفحه:  :کتابدارالکتاب اسالمی زبان  :قرشی ناشرآیت اهلل علی اکبر  :نویسنده [19]

 1352سال انتشار:  -سخت جلد 

مکتبه المرتضویهمحل :ناشرطریحی، فخرالدین بن محمدمحقق:حسینی اشکوری، احمد:نویسنده3جلد:مجمع البحرین [20]

 1375ایرانسال نشر: -نشر:تهران 

 -زبان عربی .1 :قمحققین: مخزومی، مهدی: سامرائی، ابراهیم موضوع175 - 100العین نویسنده: خلیل بن احمد،  [21]

 نوبت چاپ: دوم1367م. = 1988ق. = 1409سال چاپ:  (ها ناشر: مؤسسة دار الهجرة مکان چاپ: )قممهناواژه

فی غریب الشرح الکبیر للرافعیاشاره:سرشناسه: فیومی ، احمدبن ... تالیف احمدبن محمدبن  لمصباح المنیرمصباح المنیر  [22]

 نشر: قم : دار الهجره مشخصاتعلی المقری الفیومی 

 ... 1377مدرسه  االمام علی بن ابی طالب علیه السالممحل نشر:قمسال نشر: :ناشررآن،مکارم شیرازی، ناصراخالق در ق- [23]

دانشگاه تهران، موسسه چاپ و  شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم  •شرح غررالحکم [24]

 ش1359، چاپ دوم، تهران، انتشارات

 ناشراتقوی  کنش مترجم : مژده جانه مترجم : لیال حاج سیدتقیجری میلر مترجم : ابوالقاسم خوش  :نویسنده کنشخوش [25]

 94آوای نور سال نشر ::

  -22 کتاب ... ، ترجمه جامع السّعادات مالّ مهدی نراقی رحمه اهلل ، جالل الدّین اخالق اسالمیا [26]

 موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت :ناشر، جعفر سبحانی، اخالقی اسالمنظام  [27]

 المی ، ترجمه جامع السّعادات مالّ مهدی نراقی رحمه اهلل ، جالل الدّین مجتبوی، انتشارات حکمتعلم اخالق اس [28]

 (تألیف آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق)ع "نقطه های آغاز در اخالق عملی"کتاب  [29]

 جلد، انتشارات مؤسّسه ی چاپ آستان قدس 8 ، راه روشن ، ترجمه ی کتاب المحجّه البیضاء ، فیض کاشانی رحمه اهلل [30]
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(/ محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندری قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و 1اخالق در قرآن )ج [31]

 . 1391ره قدس س پژوهشى امام خمینى

امام خمینى)قدس سره(، خودشناسى براى خودسازى / تألیف: محمدتقى مصباح یزدى . ـ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى  [32]

1382 

  1375:ایران سال نشر –شفق محل نشر:قم :امینی، ابراهیم ناشر:نویسنده تهذیب نفس [33]

 1370خودسازى، شهید باهنر ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی چاپ اول:  [34]

 1383قم سال نشر::انجمن اسالمی فرهنگیان استان قم محل نشر:، حسین مظاهرى ناشر3جهاد با نفس، ج  [35]

 1384ناشر : انتشارات صدرا. محل نشر : تهران. سال نشر :  .مجموعه اثار شهید مرتضی مطهری، مطهری، مرتضی [36]

 رهنگ فارسی عمید ؛ دو جلدیف امیر کبیر :فرهنگ عمید، حسن عمید، ناشر [37]
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