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 چکیده:

 ی ا هیژتوجه و  مورد  یمقام معظم رهبر  یاناتاست که در ب  یانسان در زندگ  یفطر  یازهایو نشاط از جمله ن  یشاد

دانست بر لزوم   یرانا  یساله انقالب اسالم  آن را منشور چهل  توانی که م  یزگام دوم انقالب ن  یانیهقرار گرفته است. ب

 ی آن مسئله سبک شاد   یژهو  یها از ساحت   یکی که    ( گام دوم: بند هفتم  یانیهب)دارد    یدتأک  یاسالم  یسبک زندگ  ینتدو

ها و ه ین اند و زمپرداخته   یانسان  یلت روانحا  ینا  یهاه یست و با  یارهامع  یانبه ب  یبا ظرافت خاص  یشاناست. ا  طو نشا 

از قرآن   اقباشد. استنط  یلدخ  یدر تحقق شاد  تواندی م  یو معنو  ی کرده و معتقدند عوامل ماد  یان عوامل تحقق آن را ب

را   یاله  یت که ن  یاتیبا الهام از آ  یشانا   دهد،ی نشان م  یکتاب آسمان  ینرهبر معظم انقالب به ا  یانات و عرضه ب  یمکر

م  یبرا الزم  انسان  اعمال  شاد   داند،یکمال  در  عبادت  و  قربت  توص  یقصد  انمایندی م  یهرا  قرآن  ین.  که    یآموزه 

صراحت   هستند، به  یآموزعبرت  یلهابتال و امتحان انسان و وس  یهو غم، ما  یجمله شاد  از  یبشر  یاتح   یرخدادها

 ینواه  یناز گناه و فساد، از مهمتر یده است. دورمنعکس ش  یشاد  یهافلسفه  یدر ضمن برخ یدر کالم مقام رهبر

 یانیه که در ب  یااست. امام خامنه   یافته  قدر قرآن مصدا  یشاد  یهاگونه   یاز برخ  یاست که در ضمن نه  یمقرآن کر

 یهاگونه   ی از برخ  یبا نه  یاناتشانب  یگرپرداخته و در د  یو اسالم  ینید  یکردرفتار با رو  یکارکردها  یگام دوم به برخ

  یت و رعا  یزیر. رهبر معظم انقالب برنامه دهندیمهم توجه م  ینمخاطبان را به ا   شود،یکه منجر به گناه م  یشاد

قرآن در حوزه    یرفراگ  ینواقع، توجه دادن به دستورات و فرام  در  هک  دهندیقرار م  یدرا مورد تأک  یاقتصاد در شاد 

است    یمدر قرآن کر  یاله  ینجمله فرام   مؤمنان از  ییهمگراو    ی و همراه   یاله  یرشعا  یماست. تعظ  یریت اقتصاد و مد

 دانند.یم یستهبا های ها و شادآن را در جشن یت رعا  یاکه امام خامنه 
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