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هزینههایمیلیاردیبرایخنده
زندگی اجتماعی به ط��ور طبیعی، عجین ش��ده با روابط 
انسان هاس��ت که به لطف فضای مجازی سطح ارتباطات 
به ش��کل جنون آمیزی ارتقا یافته و از س��رعت بی نهایتی 
برخوردار گش��ته و به معنای واقعی تم��ام مرزهای روابط 
انسان ها را از میان برداشته اس��ت. فارغ از قضاوت درباره 
این کارکرد بی نظیر فضای مجازی، اگر نگاه مان را به مسئله 
روابط انسان ها معطوف کنیم درمي یابیم که همواره از دل 
این روابط و برخوردها، به صورت روزمره سوژه های متعدد 
و متنوعی برای اعجاب و خندیدن و ش��اد و بانشاط بودن 
تمامي  انسان های اجتماعی که به کنج عزلت و تنهایی پناه 
نبرده اند، فراهم مي آید. یعنی در ی��ک جامعه برخوردار از 
نیروی انسانی فعال و تا حدودی س��الم، به صورت روزمره 
آن قدر اتفاقات و حوادث متنوعی برای خندیدن و شاد بودن 
بروز مي کند که هیچ کس احساس نیاز به خندانده شدن و 

یا خنداندن دیگران نمي کند.
این احس��اس نیاز از بطن جامعه ای برمي خیزد که اقتصاد 
محور زندگی است و انسان به عنوان موجودی ابزارساز و یک 
نیروی کار در خدمت اقتصاد و تولید ثروت تعریف مي شود. 
نیروی انسانی چنین جامعه ای آن قدر درگیر مسائل کاری 
و اقتصادی مي شود که ارزش های روابط انسانی را در سایه 
همین اقتص��اد تعریف کرده و حتی به فکر کس��ب درآمد 
و ایجاد ش��غل از راه ابتدایی ترین مس��ائل جاری روزمره 
بین فردی مي افتد. عمق این فاجعه تا جایی زیاد مي شود 
که فرد حتی در انتخاب دوس��ت، عواطف انسانی را لحاظ 
نمي کند. چنین جامعه ای آن قدر به سمت ماشینی شدن و 
اقتضائات آن مثل بی رحمي  و یکنواختی پیش مي رود که 
برخی دلس��وزانه به فکر خنداندن مردم و احیاي نشاط و 

روابط عاطفی و احساسی مي افتند.
اما برخی دیگر برای بهره کشی بیشتر و بهتر از نیروی کار، 
خنداندن را در برنامه روزانه نیروهای انسانی یا به تعبیر بهتر 

نیروهای کاری جامعه مي گنجانند.
برخی دیگر هم همی��ن خنداندن را تبدیل به راه کس��ب 
درآمد و تولید ثروت مي کنند و ش��غل دلقک ب��ازی را در 
س��بکی به روز و نامي  دهان پرکن پدید مي آورند. ظاهراً به 
این دو دس��ته اخیر هم نمي توان خرده گرفت چراکه این 
سبک زندگی و این زاویه دید که به هر چیز به عنوان مقوله 
کسب ثروت بنگرند، اقتضای دنیایی است که در آن برای 

بقا تنفس مي کنند.
چنین جامعه اس��یر کار و پول، ک��ه روال طبیعی زندگی 
انسانی را برهم زده، قطعاً به برنامه های مهیج، شاد و پرنشاط 
و فضاهایی برای تخلیه آن هیجان، نیاز پیدا مي کند. نیازی 
که برخاس��ته از واقعیت زندگی س��الم اجتماعی نیست. 
عطش��ی که جز با هم��ان محصوالت تولی��دی آن تمدن 

ماشینی بی رحم و یکنواخت، ارضا نمي شود.
دوگانهخندیدنواندیشیدن

نیل پس��تمن مي گوی��د: بیلی گراه��ام )مبل��غ مذهبی 
اوانجلیست مشهور که در سراسر آمریکا و بعضی کشورها 
به موعظه مذهبی مي پ��ردازد( در یک برنام��ه تلویزیونی 
مصرانه اطمینان داد خداوند کسانی را دوست مي دارد که 
موجبات خنده دیگران را فراهم سازند. پستمن بر این حرف 
خرده می گیرد و می گوید: او خدای مهربان و بخشنده را با 

ان  بی سی اشتباه گرفته است. )زندگی در عیش، مردن در 
خوشی، ص۶۰(.

آنچه از لح��ن بیان گراه��ام برمی آید، این اس��ت که گویا 
او معتقد ب��وده خ��دا منحص��راً جماعتی که دیگ��ران را 
مي خندانند، دوست مي دارد یا دست کم این افراد نزد خدا 

محبوب ترین آدم هایند.
فارغ از خرده ای که پستمن به این مبلغ مسیحی گرفته، به 

راستی این سخن تا چه حد مي تواند صحیح باشد؟ 
آیا در متون دین اسالم چنین س��خنی وجود دارد؟ آیا در 
قرآن کریم درباره افرادی که به این کار مبادرت مي ورزند 

آیه ای به نشانه تکریم شان آمده است؟
سؤال اصلی در واقع این اس��ت آیا قرآن کریم بیشتر مردم 
را به خندیدن ترغیب کرده یا حالتی دیگر نظیر اندیشیدن 
و خردورزی و تفکر؟ آیا در س��یره نبوی ی��ا اهل بیت)ع(، 
دلقک ها بیش��تر مورد تش��ویق و اکرام و تجلیل بوده اند یا 

اندیشمندان؟
بر همگان روشن است که خندیدن یک خاصیت ویژه انسان 

است و اندیشیدن یک خاصیت ویژه دیگر او.
ما درصدد نیستیم از دو موضوع خندیدن و اندیشیدن دو 
قطبی مثبت و منفی بس��ازیم و بگوییم انسان مختار است 
فقط یکی از این دو را انتخاب کن��د... هرگز. این دو حالت 
انس��انی در کنار یکدیگر هس��تند نه در مقابل هم. اما آن 
گاه این ترجیح اندیشیدن بر خندیدن اهمیت مي یابد که 
از زبان نه تنها فقط یک مبلغ مس��یحی بلکه از زبان برخی 

داعیه داران دین شناس مسلمان، شبیه این سخن هرچند به 
گونه هایی متفاوت برمي آید که گویا خدا شدیدترین محبت 
خود را ارزانی کسانی مي کند که با ادا و اطوار و بذله گویی و 
گاه لودگی، مردم را مي خندانند و بدین طریق خندیدن را بر 
اندیشیدن و این جماعت را بر اندیشمندان ترجیح مي دهند. 
از سوی دیگر هم، رسانه به این مسئله به شدت اهمیت داده 
و به آن مي پردازد و گاه مي بینیم با حضور برخی چهره های 
به ظاهر دین شناس در برنامه های طنز، از آنها حرف هایی 
ش��بیه حرف بیلی گراهام بیرون مي کش��ند. ب��ا این حال 
از کنار این مس��ائل مي توان با اغم��اض هرچند زیاد عبور 
کرد، اما مشکل اصلی و عمق فاجعه آنجاست که این موج 
رسانه ای برای زدن برچسب تقدس به مسئله »خنداندن و 
برانگیختن هیجانات و احساسات« تا جایی پیش مي رود 
که نه تنها بازیگران طن��ز و کمدی بلکه همه افرادی که به 
نحوی با تقویت هیجان و جنبه های احساسی سروکار دارند 
و به عنوان سلبریتی شناخته مي شوند، تبدیل به اسوه هایی 
بی نقص برای مخاطبین مي ش��وند و بدین واسطه قدرت 
کنترل اراده ه��ا و انتخاب های مردم را حت��ی در انتخابات 

سیاسی به دست مي گیرند.
در چنین فضا و بس��تری دوگانگی »خندی��دن و هیجانی 
شدن« یا »اندیش��یدن« بروز مي کند وگرنه اینها حاالت 
انسانی هس��تند که هیچ تنازع و تنافی و تقابلی با یکدیگر 

ندارند.
با این توضیح، احتم��االً دیگر نیاز به پاس��خ های تفصیلی 
برای سؤاالت یادشده نباشد. همچنین قطعاً برای مخاطب 
فهیم و بدون غرض روشن اس��ت که طرح این سؤاالت به 
معنای مخالفت نگارنده با موضوع پردامنه خندیدن و شاد 
و بانشاط بودن نیست که حتماً مخالفتی غیرعقالنی است. 
بلکه صرفاً برای آن است که جامعه حالت اندیشه ورزی خود 
را از دس��ت نداده و به جای آن خندیدن و هیجانی شدن و 

لودگی را ترجیح ندهد.
حساس��یت و اهمیت برخی موضوعات به قدری اساس��ی 
است که زندگی بشر و حتی نسل ها را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد، لذا در صورت ریخته شدن در قالب طنز و خندیدن 
به آنها و مضحکه کردن ش��ان، اهمیت و جدیت خود را از 
دست مي دهد که اگر چنین ش��ود، این سرآغاز فروپاشی 

جامعه و دور شدن از آرمان ها است.
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امیرمؤمنان علی)ع( همچون بس��یاری از سخنان نغز و 
حکیمانه اش درباره خنده نیز جمالت گرانبها و زیبایی 
دارد. ایش��ان در نهج البالغ��ه می فرماین��د: »مؤمن اگر 
خاموش اس��ت س��کوت او اندوهگینش نمی کند و اگر 
بخندد آواز خنده  او بلند نمی ش��ود و اگر به او س��تمی 
روا دارند صبر می کند تا خدا انتقام او را بگیرد.« ایشان 
همچنین می فرمایند: »از سخنان بی ارزش و خنده  آور 
بپرهیز، گرچه آن را از دیگری نقل کرده باشی.« این کالم 
امیر به معنای مخالفت با شادی و مسرت مؤمن نیست، 
بلکه پرهیز از سبکی اس��ت. حضرت امام صادق)ع( نیز 
فرمودند: »خنده  مؤمن تبسم است.« در واقع همچنان 
که در احادیث بیان شده خنده مؤمن در چهره او آشکار 
و غم او باید در دل و درونش نهفته باش��د. واقعیت این 
اس��ت که بلند خندیدن از وقار و متان��ت مؤمن به دور 
اس��ت و جایگاه او را در نظر دیگران خدشه دار می کند. 
در بسیاری موارد کسی که بلند مي خندد به دنبال جلب 
نظر و توجه دیگران است که  قطعاً مؤمن هیچ گاه چنین 
نیست. انسان نباید با بذله گویی و بیان کردن لطیفه های 

مختلف در صدد خنداندن دیگران  به هر قیمتی باشد. 
هرچند ک��ه خنداندن دیگران در اس��الم به طور مطلق 
مذموم نیست، اما بیان سخنان بی ارزش و خنده آور در 
شأن مؤمن نیست و خنداندن نباید دستاویزی برای بیان 

مطالب فاقد محتوا و ارزش باشد.
حجت االسالم محمدحسین حق جو که بیش از 5۰ جلد 
کتاب در زمینه روانشناسی به رشته تحریر درآورده و 
کتاب »زنگ تفریح« در خصوص نش��اط و شادی یکی 
از آنهاس��ت، مي گوید: آدابی برای خندیدن در اسالم 
مطرح شده است، از جمله اینکه خندیدن نباید موجب 
تحقیر خود انس��ان ش��ود؛ بعضی از اف��راد رفتارهای 
ناشایستی را مرتکب شده و خودشان را تحقیر می کنند 
تا دیگران بخندند یا اینکه ع��ده ای از افراد هم بعضی 

دیگر را مس��خره می کنند ت��ا دیگران بخندن��د. اینها 
صحیح نیست، اما هر شیوه ای که استفاده کنیم موجب 
خرسندی و خوشحالی دیگران شود ممدوح و ستودنی 
است. در سیره ائمه اطهار )ع( و علما آمده است که وقتی 
علما دور هم می نشس��تند یکی از زمان ها را به مسائل 
علمي  و معنوی می گذراندن��د و بخش دیگری را نیز به 

لطیفه گویی و تبسم اختصاص می دادند.
با کمي  تأمل در احادیث می ت��وان به راحتی فهمید که 
اهل بیت هیچ گاه بلند خندیدن و زیاد خندیدن را برای 
ش��یعیان خود توصیه نمی کردند. همچنان که ایش��ان 
مؤمنان را به خنده رویی س��فارش می کردند اما به آنان 
یادآور می شدند که خنده بسیار نکنید زیرا خنده بسیار، 
قس��اوت قلب مي آورد و انس��ان را از یاد خدا و گناهانی 

که انجام داده غافل می کند. امام ص��ادق)ع( فرمودند: 
»شوخی بسیار آبرو را ببرد و خنده  بسیار ایمان را به یک 
س��و پرتاب کند.« به فرموده ایشان »خنده بسیار دل را 
بمیراند.« در واقع اسالم فضای جامعه اسالمي  را سراسر 
با شادمانی و شعف ترسیم مي کند اما نه هر نوع شادمانی 
را. اسالم هیچ گاه شادی های پوچ و پوشالی که لحظاتی 
بیشتر دوام نمی آورند را برای مسلمانان تجویز نمی کند، 
بلکه اس��الم تبس��م و لبخند را توصیه می کند و نه بلند 
خندیدن از روی سرمستی و زیاد خندیدن را. امام باقر)ع( 
مي فرماید: »هنگامي که با صدای بلن��د خنده و قهقهه 
کردی بگو خدایا بر من خشم نگیر.« در ارتباط با معنا و 
محتوای این روایت به نظر می رسد مقصود این است که 
خنده همراه با قهقهه، نشانه خوشحالی بیش از حد است 

و حکایت از درجه ای از غفلت انسان می کند.
در روایتی آمده است: پیامبر)ص( از همه مردم لبخندش 
بیشتر و خوش خلق تر بود مگر آیه قرآنی نازل می شد و 
به یاد قیامت می افتاد و یا مشغول موعظه می شد و چون 
مسرور و خشنود بود، از همه مردم خشنودتر بود. از این 
کالم توهمي  را که در اذهان بعض��ی از افراد وجود دارد 
که خیال مي کنند افراد همیش��ه محزون  هستند دفع 
مي شود. چون از جمله عالمات محّبت و معرفت خدا این 
است که چهره انسان در برخورد با مردم متبسم باشد و 
دل از فراق محبوب غمناک و اندوهناک باشد، نه اینکه 
در بین مردم محزون باشد. به این ترتیب دین اسالم در 
این زمینه نیز همچون تمام آموزه هایش بر دو نکته بسیار 
مهم تأکید دارد، یکی اینکه از حد اعتدال خارج نشویم، 
دوم اینکه ط��وری رفتار نکنیم که موج��ب غفلت ما از 

خداوند و مسیر تعالی مان شود.

سبکاعتدال

ش��ادی یکي از مقوالت و ابزاره��اي الزم براي 
زیباتر کردن زندگی اس��ت که نی��از به هزینه 
کردن هم ندارد. ش��ادی را حت��ی مي توان در 
آن کودک نوپ��ا یافت که با ح��رکات و کلمات 
زیبایش اعضای خانواده را دور هم جمع مي کند. 
ش��اد بودن انرژی مثبت به افراد مي بخش��د و 
موجب پیشرفت و بازنگری در امور و باالخص 
مثبت نگری مي شود. بدون شک مي توان بیان 
کرد که چهره های ش��اد در زندگی موفق ترند، 
زیرا از کوچک ترین مسئله در زندگی احساس 

رضایت و خشنودی مي کنند.
یک��ی از مش��کالت ام��روزی جامعه م��ا عدم 
برنامه ریزی مناس��ب ب��رای لذت بخش کردن 
زندگی و ش��ادکامي  افراد در زندگي باالخص 
در کالنش��هرها اس��ت. زندگي در کالنشهري 
همچون ته��ران و دویدن هاي ه��ر روزه اش به 
نوعي موجب فرسایش روح و روان مردم شده 
و پیري و افسردگي زودرس را موجب مي شود. 
مردم هر روز در خیابان ها با هم دعوا مي کنند یا 
درگیر مي شوند، که از نشانه هاي نبود و فقدان 

شادي و شادکامي و ظهور و بروز خشم در بین 
افردا جامعه است.

ش��ادی به عنوان یک پدیده مثب��ت و رویداد 
زیبای روانش��ناختی مطرح اس��ت و الزمه هر 
زندگی نی��ز همی��ن ش��ادکامي و در پس آن 
برقراری روابط متعادل است تا بتواند وضعیت 
تعادل��ی را در سیس��تم روحی و روان��ی افراد 
جامع��ه به وجود آورد. ش��ادی ی��ک مکانیزم 
دفاعی بدن در مقابل امراض گوناگون است و 
به عنوان یکی از بهترین مهارت های اجتماعی 
متغیرهای گوناگونی را دربر مي گیرد.  شادی 
بیان خوشحالی ابراز شده ناشي از بروز برخی 
مس��ائل مثبت زندگی اس��ت که فرد از خود 
با حالت های متفاوت نش��ان مي دهد. شادی 

نشانه ای از زیستن آگاهانه است .
شاد بودن تأثیر مثبتی بر روحیه و زندگی افراد 
بر جا مي گ��ذارد تا جایی که حت��ی ناممکن را 
به ممک��ن تبدیل مي کند. افراد ش��اد تفکرات 
سازنده بیش��تری در مقابل دیگر افراد از خود 
بروز مي دهند  و نسبت به مسائل خوش بینانه تر 
عمل مي کنند. ذهن شان کمتر درگیر نگرانی و 
اضطراب مي شود و بر همین اساس تصمیمات 

بهتری را ارائه مي دهند. 
تحقیقات دانشمندان و اندیشمندان از زندگی 
افراد ش��اد و تأثی��ر مثبت آن س��خن به میان 
مي آورد. بدین گون��ه که هر چه افراد ش��ادتر 
هستند، امیدوارترند و امیدهای بیشتری را در 

زندگی تجربه مي کنند و در مقابل مش��کالت 
زندگی کمتر دچار س��وءتفاهم مي ش��وند. هر 
چه شادی در زندگی  افراد بیشتر باشد، بالطبع 
اثرات مثبتی را در س��بک زندگی آنها به وجود 
مي آورد و مي توان��د در نوع نگرش بر ارتباطات 
جامع��ه نیز تأثیرگ��ذار باش��د، چراکه موجب 
تعامالت اجتماعی بیش��تر و بهتر خواهد شد و 
افراد را در یاری رساندن به یکدیگر و تفکر حل 
مسئله قادر مي سازد. افراد شاد عشق و آرامش 

را به یکدیگر هدیه مي دهند.
عواملی که موجب شکست و نگرش منفی افراد 
مي ش��ود را مي توان در زندگی افراد افس��رده 
و نگران جست وجو کرد. اش��خاص افسرده از 
هر شکس��تي خیلی س��ریع ناامید مي شوند و 
همه چیز را تمام شده مي پندارند. در مورد هر 
مسئله ای دچار اضطراب و پریشانی مي شوند و 
به همین دلیل حتی کوتاه تری��ن راه ممکن را 
نمي توانند بیان کنند، اما افراد ش��اد با نگرش 
مثبتی که از خود نشان مي دهند از شکست خود 
درس مي آموزند و در پی علت آن مي ش��تابند. 
شکست را برای ش��روع دوباره س��رلوحه قرار 
مي دهند و با آمادگی کامل و تجربه ای پرمایه 
به دنبال هدف مي شتابند. از شکست به عنوان 
تجربه ای خوش بینانه برای رس��یدن به هدف 
استفاده مي کنند. در حل مسائل با مثبت نگری 
و احس��اس آرامش، بهترین راه حل ها را ارائه 
مي دهند و با رضایت خاط��ر و امنیت کامل به 
کارهای خود نظارت مي کنند. در واقع شادی 
و شاد بودن حاصل دسترنج زندگی انسان هایی 
اس��ت که بهترین اس��تفاده را در بیان مفهوم 

زندگی از خود بروز داده اند.
ش��ادی و ش��اد بودن پیامد بروز برخی اصول 
در زندگی اس��ت که مهم ترین آنها عبارتند از: 
گذراندن اوق��ات خود با فعالیت ه��ای مفید و 
سودمند، اس��تفاده از تجربیات خوب دیگران، 
دوری از فعالیت های بیهوده، ارتباط بیش��تر با 
دوس��تان و خویش��اوندان،  انجام  فعالیت های 
اجتماعی بیش��تر در اوقات فراغت، لذت بردن 
از انجام کارهای محوله حتی جزئی ترین آنها، 
احس��اس مس��ئولیت در مقابل ام��ور محوله، 
برنامه ریزی مش��خص، تعیین اهداف زندگی، 
استفاده از مدیریت زمان، جایگزین کردن افکار 
منفی با افکار مثبت، مثبت بودن، پایین بودن 
توقعات و انتظارات، خوش بینی، نگرش مثبت، 
دوری از تفکرات منف��ی، قدردانی کردن حتی 
برای مسائل جزئی، تقدیر و تشکر و سپاسگزاری 
حتی از کوچک ترین فرد برای ایجاد یک رابطه 
بهتر، نشان دادن خود واقعی، برقراری ارتباط 
صمیمانه، ارزش و بها دادن به شادی و روحیه 

مقاوم و برتر.
بنابراین با اصول متفاوت ش��ادی و با توجه به 
پیامدهای آن در سبک زندگی افراد و تأثیر بر 
جامعه مي توان شادی را در امور زندگی گنجاند 
و با شیوه های نگرش مثبت نگرانی را از زندگی 
دور و به جای آن مهارت های حل مسئله مثبت 
را جایگزین کرد. لبخند زدن به زندگی از میزان 
حساسیت و واکنش های نامناسب جلوگیری 
کرده و موجب دوری عواطف منفی مي ش��ود، 
پس به زندگی لبخند بزنید تا زندگی به ش��ما 
لبخند بزند، که زندگی ش��اد بازت��اب لبخند 

شماست.

درجستوجویمعنایعمیقنشاط

زندگی شاد بازتاب لبخند شماست
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