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 :شادی وغم درفرهنگ اسالمی

فشٌّگ اسالهی یک فشٌّگ غٌی ٍ ثسیبس کْي است ٍ فشٌّگی کبهل کِ دس توبم اثعبد آى 

سخي ثِ هیبى آهذُ است ٍ دیي اسالم کبهلتشیي دیي است کِ ثِ توبم اهَس دس صًذگی 

تَجِ کشدُ است ٍ ایٌکِ اگش ثگَیین دیي اسالم ٍ فشٌّگ اسالهی هسبٍی است ثب ًطبط، 

ذ، ضبدی سخٌی ثِ گضاف ًگفتِ این. توبم سخٌبى ٍ سفبسضبتی کِ دس لشآى ٍ دیي اسالم اهی

ثشای اًسبًْب گفتِ ضذُ است هٌطجك ثش خَاستِ ّبی فطشی آًْبست ٍ ثشای دسست صًذگی 

کشدى ٍ سعبدتوٌذ ضذى ّن دسایي دًیب ٍ ّن دسجْبى آخشت است. دیي هٌظوی کِ ثشای 

کبس ثِ هب ًطبى دادُ است. ضبدی کشدى ٍ دٍسی اصغن هٌفی توبم اهَس صًذگی ثشًبهِ ٍ ساُ 

ٍ احسبس خَضجختی کشدى اص اصلی تشیي ثشًبهِ ّبی ایي فشٌّگ غٌی ٍ دیي کبهل است. 

دلت دس سخٌبى ائوِ ٍ پیبهجشصلی اهلل علیِ ٍالِ اّویت فَق العبدُ ضبدی ٍ تجسن ٍ 

لیِ ٍالِ فشهَدًذ: اگش دٍ سٍص خَضشٍیی سا ًطبى هی دّذ ٍ دس جولِ ای پیبهجش صلی اهلل ع

ضوب ثب ّن هسبٍی ثبضذ ضشس کشدُ ایذ. هٌظَسایٌکِ صًذگی ثبیذ ّویطِ دس حبل تبصُ ٍ 

 .ًَضذى ثبضذ

الجتِ دس ایي فشٌّگ غٌی جبیی ثشای غن ٍ اًذٍُ ًیض ثبص هبًذُ است ٍ آى غن ٍ اًذٍُ ثش 

یي احسبس ٍ ّن چٌفشاق هحجَة ٍ اًذٍُ ثش گٌبّبى ٍ اضتجبّبت صًذگی ٍ غیشُ است 

ّوذسدی ثب دٍستبى ٍ خبًَادُ دس دًیبست. دس فشٌّگ اسالهی دسدی کِ ثشای دیگشاى 

ثبضذ، ّویطِ لزیز است. ایي هطلت چِ ساصی داسد؟ خذا خَدش هی داًذ. ّن چٌبى کِ 

دسد دیگشاى داضتي لزیز است، دسد ّجشاى حك ّن لزیز است. ثَعلی دس اضبسات دسثبسُ 

ض دسد ّست، ٍلی دس عیي ایٌکِ دسد است لزیز است، هثبل هی ایي هسئلِ کِ گبّی یک چی

آٍسد. هی گَیذ ایي ًَع دسد ًظیش خبسش ثذى است کِ ثذى خبسش هی کٌذ ٍ سَصش 

داسد ٍ اًسبى ٍلتی خبسش هی دّذ، ) هحل خبسش ( دسد هی کٌذ ٍ دس عیي ایٌکِ دسد هی 

است کِ جبى سا هی  کٌذ، خَضص هی آیذ. ایي دسد، دسد تلخی ًیست. ایي دسد، دسدی

سَصاًذ، اضک سا جبسی هی کٌذ اهب غن هحجَة است، غن هطلَة است. اًسبى اص یک سلسلِ 

غوْب ّویطِ فشاس هی کٌذ، ٍلی چطَس هی ضَد کِ اگش ثِ هب ثگَیٌذ هجلس رکش هصیجت 

اهبم حسیي علیِ السالم ثشلشاس است ٍ هجلس خیلی ثبحبلی است، هی خَاّین ثِ آًجب 

ى تب دلص ًسَصد ٍ دسد ًگیشد، اضک ًوی سیضد ٍلی دس عیي حبل اًسبى دلص ثشٍین؟ اًسب

هی خَاّذ ثِ ایي هجلس ثبحبل ثشٍد، ایي دسد سا احسبس کٌذ ٍ ایي اضک سا ثشیضد، ٍلتی 
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ایي لطشات اضک هی سیضد، اًسبى صفبئی سا احسبس هی کٌذ کِ آى دسد، دیگش دس همبثل 

 .ایي، چیضی ًیست، ایي است دسد اًسبًیت

 


