
يادداشت سردبیر

شادي مفهوم پيچيده ای در فرهنگ ايراني است؛ شادي، مانند 
چهرة كســي اســت كه او را، دورادور مي شناســيم. وقتي او را 
مي بينيم به نظرمان آشــنا مي آيد ولي به دقت نمي دانيم كه او 
کيســت و كجا ديده ايم! گاه با اشخاص ديگر اشتباه مي گيريم. 
شــايد اولين چيزي كه به يادش مي افتيم خنده باشــد. ممكن 
است از او بپرســيم: ببخشيد، شما همان خنده و آن هم از نوع 

نيستيد؟  قهقهه اش 
شــادي با لبخند به ما پاسخ خواهد داد، نه؛ چهره ام كمي شبيه 
آن اســت ولي آن نيستم. اين پاسخ ما را گيج خواهد كرد؛ احتمااًل 
خواهيم گفت با هم دو قلو هستيد؟ زيرا شباهت زيادي با هم داريد. 

شادي باز با لبخند خواهد گفت: نه. 
ممكن اســت او را بــا افرادی چون چارلي چاپليــن، جري لوئيز، 
مســتربين و ... يكي بدانيم. باز او در پاســخ مــا خواهد گفت نه 
هيچ كدام از اين ها نيستم؛ ممكن است قديمي ترها او را با عروسك 
خيمه شب بازي و يا با »سياه« نمايش هاي روحوضي اشتباه بگيرند 

ولي باز شادي خواهد گفت من هيچ يك از آنان نيستم. 
كساني كه تالش مي كنند از اشكال غيرديني شادي دوري كنند، 
ممكن است برخي از مراسم تفرقه انداز را مايه شادي بدانند و آن را 
با شادي يكي بگيرند... و شادي به تمامي اينان خواهد گفت كه من 
اين ها كه مي گوييد نيستم. الجرم كالفه شده از او خواهيم پرسيد: 
پس تو كه هستي؟ جايت كجاست؟ در كجا بايد سراغت را بگيريم؟ 

وقتي با چنين پاسخ هايي مواجه ميشويم، هر كسي از ظن خود 
يار او خواهد شــد. و به تمامي اين نه گفتن هــا خواهد خنديد و 
خواهــد گفت: بخند؛ قهقهه بزن روزي چندين دقيقه، حتي بدون 
هيچ بهانه اي بخند. شــادي اين است. ديگري خواهد گفت لودگي 
كن،  ُجك بگو، دست بينداز و از هيچ يك از اين ها هم نرنج. تا شاد 
باشــي. اگر هم خودت نمي تواني چنان كني خود را به جمع هايي 
برسان كه چنان اند. برو فالن فيلم و يا فالن نمايش كمدي موزيكال 
را تماشا كن تا از ته دل بخندي، اندروفين و سروتونين و آدرنالين 

خونت باال برود تا چند روز شاِد شاد باشي. 
كســي نيز ممكن اســت از ديجي ها كمك بگيرد. يكي از آنان 
را به مدرســه دعوت كرده و او هم به كمك سيســتم هاي جديد، 
آهنگ هاي تحــرك آور و تنــدي را بگذارد و دانش آمــوزان را به 
جســت وخيز بياورد. در آن ميان هم بعضي ها كه تجربياتي دارند 
از حركات موزون اســتفاده كنند و بــا آن آهنگ برخي از حركات 

پيش آموخته را آميخته كنند. 
خب اگر مــن تمامي آنچه را كه در ظن و گمان مردم شــادي 
ناميده مي شود را شبيه شــادي مي دانم، پس شادي اصيل را چه 
مي دانــم؟ وقتي مي گويم اين ها نه، پس كدام؟ بهتر اســت قبل از 
اينكه به معرفي شــادي بپردازم، يك واقعه كوچك را تعريف كنم: 
افرادی هستند كه وقتي سؤالی در زمينة روانشناسي و تعليم و تربيت 
برايشــان پيش مي آيد، به كارشناساني كه مي شناسند تلفن زده و 

بهانه اي برايبهانه اي برايبهانه اي براي

 دكتر على اصغر احمدى

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 1 | پاييز 1398 2



سؤال خود را از او مي پرسند. به من نيز هر از گاهي تلفن مي شود. 
در اين ميان آقايي است كه او را نمي شناسم ولي به كّرات تلفن زده 
و از من ســؤاالتي را مي پرسد.  چند روز پيش تلفن كرد و پرسيد: 
حــال با اصلِ حال چه فرقــي دارد؟ جوابي به او دادم ولي در اينجا 
مي خواهم بگويم چيزهايي كه مردم شــادي مي نامند حالِ خوب 
اســت نه اصلِ حال و آنچه كه در جامعه ما تعارض ايجاد كرده همين 
تفاوت است. كساني كه شادي را اصلِ حال مي دانند، شادي هاي فرعي و 
غيراصل را نه تنها شادي نمي دانند، كه آن را غم زا  و غم افزا مي شناسند. 
لذا بعضًا با آن مخالفت كرده و گاه حرام مي دانند. شادي در اصل يك 
صفت عميق و گســترده و ماندگار انساني است. شادي اصلي، چيزی 
اســت كه با چيزهايی مانند گريه زايل نمي شود با مصيبت دگرگون 

نمي شود و با  مصيبتي چون مصيبت كربال هم از دل زايل نمي شود. 
اين شــادي همان فرحي است كه يك موهبت الهي است. »ُقل 
بَِفضــلِ اهللِ و َرحمِته فبذلــك َفلَيفرحوا هو خيــٌر ِمّما َيجمعُون« 
يونس/58. بگو: ]اين موعظه، هدايت و رحمت[ به فضل و رحمت 
خداست، پس بايد مؤمنان به آن شاد شوند که آن از همة ثروتی که 
جمع می کنند، بهتر است. اين شادي و فرح از قلب مطمئن و ضمير 
آرام و اميدوار سرچشــمه مي گيرد و گاه نشانش يك لبخند است 
كه ممكن است با گريه نيز همراه باشد. اين شادي مستِي هشياري 
افزاست نه سرمستي غفلت . انسان شــاد به راحتي مي خوابد و به 
ســادگي از خواب برمي خيزد. انسان شاد به بيداري بيشتر گرايش 
دارد تا به خواب. انسان شاد زياد رنگ به رنگ نمي شود. ريا نمي كند 

و از بودن احســاس رضايت عميق دارد. احســاس هســتي ابدي 
مي كند؛ تمام ناشــدني است. در عين تنهايي عميق ترين اتصال را 
به خدا دارد. تنهايي هاي او ظاهراً تنهايي است و باطنًا با او بودن و 

بلكه با او يكي بودن است.
  ممکن اســت بگوييد اين صفت انسان های متعالی است و چه 
انتظاری داريم که کودکان و نوجوانان دانش آموز، اين چنين باشند؟ 
درست اســت ولی نمی توان به اين بهانه که دانش آموزان هنوز به 
اين حد نرسيده اند، آنان را به بی راهه رهنمون باشيم. بايد مقدمات 
نشان دادن راه شادی جاودان را فراهم آوريم. شادی به خودی خود 
از عمق جان انسان منزه و پاک می جوشد. انسان، به ويژه کودکان 
ارزش روح های پاک و منزه را به خوبی درک  می کنند. آنان يکی از 
معيارهای راحتی و خوبی را، در کنار آدم های مهربان بودن توصيف 
می کنند. مهربانی حقيقی از قلب انســان منزه به بيرون می تراود. 
قلبی که کينه نداشته باشد، حسد و حقارت آن را اسير نکرده باشد، 
اميد و توکل آن را به اطمينان رسانده باشد. با کودکان با مهربانی 
و خيرخواهــی واقعی و به دور از حقارت ها و عقده ها رفتار کنيم تا 
معنی شــادی حقيقی را عميقًا در درون خود بيابند. وقتی شادی 
حقيقی يک پديده درونی و قلبی اســت، چگونه می توان از بيرون 
آن را به قلب تزريق کرد. بگذاريم شــادی را انسان ها در قلب خود 
بيابند. خالصه آن که، کســانی که شادی عميق و جاودان را درک 
می کنند، نمی توانند ديگران را به شــادی هايی که بيشتر ناشی از 

برانگيختگی جسمانی است، رهنمون باشند.  
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