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  یامکد در شادیه توحینظر
  *عباس پسندیده

  دهيكچ
 ـنشـاط   ( امیکه روشن سازد با توجه به ساختار دو بعـدي شـاد  کآن است نوشتار هدف 

ـ از نظر اسالم  یامکشاد يرضامندي)، تئور توانـد تحقـق    دام اسـت و چـه چیـزي مـی    ک
اي است. بدین منظور، آن بخـش  تابخانهکبررسی  کد. این پژوهش، یکنامی را تبیین کشاد

باشد، مشخص و با استفاده از ه مربوط به این مسئله میکاز منابع اسالمی (قرآن و حدیث) 
ـ دهـد  ند. نتایج نشان میا شده(متن) مطالعه  روش تحلیل محتوا در  یامکشـاد  يه تئـور ک

با  يسازهماهنگ«و » يدیتوح یشناستیواقع« ه به معنايکاست مبتنی » دیتوح«اسالم، بر 
ـ باشد. بر اساس ایم یامکمربوط به شاد»ِ يدیتوح يهاتیواقع بـر   یامک، شـاد ين تئـور ی
ـ بـه آن ن  یابیر شـده و دسـت  یه توسط خداوند متعال تقدکاست مبتنی  ییهاتیواقع ز راه ی
ـ اسـت. شـناخت ا  م شده یه باز توسط خداوند متعال تنظکدارد  یخاص ـ ن واقعی هـا و  تی

چون آنهـا   شود، از تقدیرهاي خداوند متعال می» رضامندي«موجب  ییرش آنها، از سویپذ
هاي مورد نیاز را بر چون لذت ،شودمی» نشاط«بیند. همچنین موجب می» خیر«را مبتنی بر 
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  مقدمه
تواند از خـود   طالب سعادت است و هیچ گاه این خواست را نمی يطور فطره هر انسانی ب

انـد و در آن  هـاي اخالقـی پذیرفتـه   توان گفت که این حقیقت را همه نظـام  سلب کند و می
هـاي گونـاگون اخالقـی متوجـه تشـخیص مصـداق       اتفاق نظر دارند و اختالف میان نظـام 

 ،یکـی  :توان به دو معنا به کار بـرد  را می در انگلیسی Happinessژه وا 1سعادت خواهد بود.
دوم  يم. اما معنـا یا ن صورت از هیجان مثبت در زمان حال سخن گفتهیه در اکشادي است 

شادکامی با خشـنودي و رضـایت    ،است که در این معناي اخیر آن، شادکامی و سعادتمندي
گـرا از آن بحـث    مثبـت  یشناسـ  رسـد آنچـه در روان   یاز زندگی مترادف است و به نظر مـ 

  2.است Happinessاین معنا از شود،  یم
گرایـی در آثـار    شناسـی از فلسـفه، رویکـرد لـذت     در قرن نوزدهم پس از جـدایی روان 

، 3بـه ویـژه بـه جیمـز     ،) در ایـن زمینـه  م2009شهود بود. ویترسو (شناسان به وضوح م روان
گرایـی در قـرن بیسـتم در اغلـب      اشاره دارد. هرچند که لـذت  6و فروید 5ونت ، و4ثرندایک

شناسی در  نیست که رویکرد روان تردیديشناسی به شکلی خود را نشان داد، اما  متون روان
 گرا مبتنی باشد، بـر  گرا بیش از آنکه بر رویکرد لذت شناسی مثبت به ویژه روان ،هزاره جدید

شناسـی   راهنمـاي روان تـاب  کدر  10یو اوشـ  9اسک، لو8نریدا 7گراست. پایه رویکرد سعادت
ه کـ اسـت  ال مطرح بوده ؤبسیار دور، همیشه این س يها از زمانه کدارند  یان میب 11گرا مثبت

ه در ایـن  کـ از پژوهشـگرانی   کهـر یـ   .»شـود  یبهزیستی مچه چیزي باعث خوشبختی و «
ه واجـد ایـن   که هر فردي کاند  ردهکاند، عوامل و ابعاد خاصی، معرفی  ار پرداختهک به حیطه

ن یـ ا يشناسان در باره معنا روان دارد. 12خصوصیات و ابعاد باشد، نسبتی از بهزیستی روانی
ه کـ همـان گونـه    ،انـد  عوامـل آن پرداختـه  هـا و   شتر به مؤلفهیمتر سخن گفته و بکاصطالح 

ز در یـ ل آن را نیـ دارد. دل ین وضـع یز چنـ یـ ن یاصطالح سعادت در حوزه مطالعات اسـالم 
  دانند. یآن نزد مردم م يروشن بودن معنا

 ی،امکه مفهـوم شـاد  کـ شـود   یگفتـه مـ   یگاه: سدینو یامی مکآرگایل در باره معناي شاد
 یامکداننـد شـاد   یمـ  یمـردم بـه خـوب    بیشتره کت است. اما واضح اس 14زیو اسرارآم 13مبهم

ه کـ انـد   سؤال شـده، پاسـخ داده   یامکشاد يه از مردم در باره معناکها  یابی نهیست. در زمیچ
 يهـا  جـان یگـر ه یا دیـ و سـرور   یبودن در حالت خوشحال :عبارت است از یامکغالباً شاد

مـردم ایـن   کـه  معتقـد اسـت    يو 15خـود.  یبودن از زندگ یراض :ا عبارت است ازیمثبت، 
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امی بـه  که شـاد کـ و نظر نسبتاً شفافی دارنـد مبنـی بـر ایـن      نندک یم كامالً درکاصطالح را 
عـالوه بـر   کـه  معتقد است  يالبته و 16.شود یهیجانات مثبت و رضایت از زندگی مربوط م

ه عبـارت  کـ ز وجـود دارد  یـ ن ی، جزء سـوم 18تیو رضا 17عواطف مثبت یعنی ،ن دو جزءیا
قت به بعد ین جزء در حقیا 19.20یگر عواطف منفیا دیاضطراب  ی وفقدان افسردگ :است از

قـات،  یبـر اسـاس تحق   یمثبـت و منفـ   يها جانیه هکشود. البته از آنجا  یممربوط ها  جانیه
است ها نشان داده  یقرار داد. بررس ،جزء کیرا در  آنهاتوان  یگر هستند، نمیدکیمستقل از 

ز بـه  ین یو وجود عواطف منف یستن یفقدان عواطف منف ايمعنه وجود عواطف مثبت به ک
ه کسازد  یرهنون م يریگ جهین نتیما را به ا ،افتهین یباشد. ا یفقدان عواطف مثبت نم ايمعن
  21.یت، عواطف مثبت و عواطف منفیسه قسمت عمده دارد: رضا یامکشاد

ه چـه چیـزي   کـ ر افتاد ک: بشر زمانی به فسدینو یشناسی مثبت م روان كدینر در هند بو
ه کبر این باورند  اند هردکین باره مطالعه ه در اکاندیشمندانی سازد.  زندگی خوب را می کی

نـه   ،ه فرد خود را شبیه زندگی و با آن هماهنگ سازدکعنصر اصلی زندگی خوب آن است 
هاي خود هماهنگ سازد. بهزیستی روانـی بـه عنـوان شـناخت و      ه زندگی را با خواستهکآن

هاي احساسی و  نشکها شامل وا هاي مؤثر در زندگی تعریف شده است. این ارزیابی ارزیابی
از ه رضـامندي  ک دهد یوي سپس ادامه م .است مثل قضاوت شناختی از رضامندي ،هیجانی
ه تجربیات خوشایند، سـطح پـایینی از خلقیـات منفـی و     کاست اي  مفهوم گسترده، زندگی

. تجربیات مثبت موجـب سـطح بـاالیی از    گیرد را دربرمیسطح باالیی از رضایت از زندگی 
  22ند.زسا می بخش را زندگی رضایت کچون ی ،شوند یبهزیستی روانی م

بـه دو گـروه   دیشوران را اند. شاید بتوان این ان ران اسالمی نیز به این بحث پرداختهکمتف
سینا، سهروردي، اخوان الصفا و مال صدرا در شـمار   مانند فارابی، ابن ،رانیک. متفتقسیم کرد

ه سعادت را فقط در اتصال به عقل فعـال  کآیند  شمار میه ب» غایت غالب« معتقدان به تفسیر
بـه ایـن    کمکدانند و هر چیز دیگري تنها در صورت  وت میکو استغراق در شهود عالم مل

ماننـد خواجـه نصـیر     ،رانـی کگیـرد. در مقابـل، متف   حالت، در شمار مطلوبات آدمی قرار می
از » غالـب جـامع  « ویه، محمدمهدي نراقی و مال احمد نراقی، مدافع تفسـیر کمس طوسی، ابن

دام ارزش اسـتقاللی  کهاي مختلف دارد و هر  مؤلفه ،سعادتند و بر این باروند که  ا  سعادت
  23.رساند عادت، آسیب میی به سکه فقدان یکاي  گونه به ،دارند
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بـه صـورت گسـترده     درباره موضـوع سـعادت  یعنی قرآن و حدیث نیز  ،در متون دینی
ه شـاید  کـ انـد   رو اندیشمندان مسلمان نیز به این موضـوع پرداختـه   ، از ایناستشده بحث 

محمـدي در   ظم علـی اکـ شـناختی،   رد روانکـ رد اخالقی داشته باشد. اما بـا روی کبیشتر روی
دفاع شده، به این موضوع پرداخته اسـت.   1388ه در سال کارشناسی ارشد خود، کنامه  پایان

امی از دیدگاه اسالم و ساخت آزمون آن پرداخته، اما سـاختاري بـراي   کوي هر چند به شاد
 –ار نقلـی  کـ اي براي آن ارائـه نکـرده اسـت.     امی و نیز چارچوب نظري تعریف شدهکشاد

تـاب  که صورت گرفته و تـا حـدودي بـه ایـن موضـوع اختصـاص دارد،       کی دیگري تحلیل
چاپ شده است. ایـن   1374ه در سال کباشد  اثر پژوهشگر این رساله می رضایت از زندگی

ن است نگاهی نو به منابع اسالمی داشته باشد، امـا ایـن نیـز سـاختار     کبررسی، هر چند مم
  مشخص و چارچوب نظري معین و فراگیري در عوامل ندارد.  

ه این موضوع از سویی، در زندگی و از سوي دیگر، در منابع کبا توجه به جایگاه مهمی 
ظري مشخصـی در  هاي پیشین به ارائه چارچوب نه پژوهشکاسالمی دارد، و با توجه به این

امی بررسـی  کیه بر منابع اسالمی، تئوري شادکه با تکاند، ضروري است این موضوع نرسیده
هاي فردي ـ اجتمـاعی و حتـی سیاسـی     تواند به فعالیتشود. این امر در صورت تحقق، می

امی جهت دهد و راه را براي تحقق این امر روشـن و همـوار   کدر زمینه ایجاد و تقویت شاد
امی و درمـان  کشناسی ناشادتوان به سبب دون داشتن چارچوب نظري مشخص نمیسازد. ب

امی چیست و از چه که شادکهاي فرا روي این پژوهش آن است آن همت گماشت. پرسش
  ند؟کتواند تحقق آن را تبیین اي مییل شده است و چه نظریهکهایی تشمؤلفه

  امی در اسالمكماهيت شاد
 ».رضـا « ي،گریو د» نشاط« ی،کیدارد:  يادو مؤلفه ي، ساختارسعادت و شادکامی در اسالم

مـراد از   24ه در جـاي خـود ثابـت شـده اسـت.     کـ باشد این از اصول موضوعه این مقاله می
و  ی، بشاشـ یز سـرزندگ یو مراد از نشاط ن ی،از مجموع زندگ ي، احساس خرسنديرضامند

 کیـ از  یامکساختار شـاد  که د گفتین امر بایح ای. در توضی استدر مجموع زندگ ییایپو
متناسب باشـد. معـادل    یزندگ يها تیبا واقع ،گرید يف سعادت، و از سوید با تعریبا ،سو
وجود  یت سعادت، دو مفهوم اساسیدر ماه 26.، سعادت استیات اسالمیدر ادب 25یامکشاد
از  یبـ یکتر ،سـعادت کـه  توان گفت  ی، مبنابراین 27».سرور« ي،گریو د» ریخ« ی،کیه ک :دارد
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رونـد   ،سـو  کیـ ه از کـ شـود   یحاصل م یسعادت وقتبر این اساس،  28.استر و سرور یخ
پـس   .همـراه باشـد   يبـا سـرور و خرسـند    ،گـر ید ياشد و از سـو ب یمبتنبر خیر ، یزندگ

 یر) و شـاد (سـرور). (سـعادت = زنـدگ    یخوب (خ یدار از زندگیاست پا یسعادت، حالت
  .شاد) یخوب + زندگ
د یـ م، باینـ یت آن به وضـوح بب ینیرا در ع یر بودن زندگیو خ ،ریخ یم زندگیاگر بخواه

هـا و  »دادیـ رو«منظـر بـه دو بخـش     کیـ از  یم. زنـدگ ینـ ک یرا بررس یابعاد مختلف زندگ
ند یند و ناخوشـا یخوشا يدادها، حوادث و رخدادهایشود. مراد از رو یم میها تقس»فیلکت«

، بنـابراین . اسـت  یزنـدگ  يدیـ و نبا يدیـ ف باین و وظـا یها، قوان فیلک، و مراد از تیزندگ
د از یـ ه باک یباشند؛ چه نعمت یمبتنبر خیر ن ابعاد چهارگانه یه همه اکر آن است یخ یزندگ

و چه امـر   ،ندها)یرد (ناخوشاکد آن را تحمل یه باک یا نقمتیندها) یآن استفاده نمود (خوشا
د آن را انجـام داد  یـ ه باکـ  يآور ار محنـت کا یدها) ید (نباکر كد آن را تریه باک یبخش لذت

شـود. بـر    یاد مـ یـ » قضـا «عنوان با   ،نیات دیت در ادبین چهار موقعیمجموعه ااز دها). ی(با
ه انسان باید در برابر قضاي الهـی داشـته باشـد، رضـامندي اسـت و      کنشی کاساس متون دینی، وا

موقعیـت یـاد شـده     ه قضاي الهی بر خیر مبتنی است، از این رو هر چهارکاین به سبب آن است 
باشند و بر همین اساس، انسان باید از آن راضـی باشـد. رضـامندي در هـر      زندگی، خیر می

 »صـبر «ند، یدر خوشـا  »رکش«به  ين رو رضامندیاز ا ،دارد ین ابعاد، نام مخصوصیا دام ازک
  شود. یل میتحلمعصیت)  ك(تردها ینبا »كتر«و  (طاعت) دهایبا »انجام«ند، یدر ناخوشا

هماهنگ است. سـرور و لـذت، عامـل تحقـق      ،با سروردر تعریف، ز یمؤلفه نشاط ن اما
دهد کـه نشـاط بـه دو بعـد مـادي و       نشان می ینی. تحلیل انواع مختلف متون داستنشاط 

دارد. نشاط او نیز دو بعد  ، از این روشود. انسان موجودي دو بعدي است معنوي تقسیم می
اي کـه   واژهدشود که با هـر کلیـ   لمرو نشاط مشاهده میدر روایات قبه همین علت است که 

  این مسئله مطرح شده، به هر دو بعد مادي و معنوي انسان پرداخته است.
ند از: ا  ه شادکامی در اسالم دو جزء اساسی دارد که عبارتکاز آنچه گذشت روشن شد 

و نشـاط بـه دو    معصـیت)  كصبر، طاعـت و تـر   ر،ک(ش رضا و نشاط. رضا به چهار بخش
گانـه دارد.   ، ابعاد ششیامک، شادبنابراین شود. (لذت مادي و لذت معنوي) تحلیل میبخش 

ابعـاد مختلـف    ،قـت یه در حقکـ  یامکگانـه شـاد  دام از ابعاد شـش کهر  يبرا ینیدر متون د
از  یبرخـ  انـد.  خود مهم و قابل توجه يه در جاکمطرح شده  ی، عواملهستندانسان  یزندگ
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 ی،امکشـاد  یاساسـ  يمتناسب با اجـزا  یاتیگر با ادبید یات سعادت، و برخیبا ادب ن متونیا
اند. عوامل هـر  گانه وارد شدهز متناسب با ابعاد ششین یرضا و نشاط و سرور، و برخ یعنی
 يه نظـر یپا ي،رباوریخمبتنی است؛ ه ینظر کیخود بر  ی نیزامکشاد یدام از دو جزء اساسک

  باشد.ینشاط م يه نظریپا ي،برو لذت ي،رضامند
 ياهیـ بر چـه نظر  یامکها، اساس شاده فراتر از مؤلفهکنینجا مطرح است ایه اک يامسئله

توان یا می؟ آکندن ییدگاه اسالم تبیاز درا  یامکشاد يتواند مبنایم يزیاست و چه چمبتنی 
افت یمع دست جا ياهیتوان به نظریا میافت؟ آی یامکهر دو مؤلفه شاد يبرا یکشه مشتریر
را تحت پوشش خود قرار دهد؟ آنچـه   یامکها، هر دو بعد شادباالتر از مؤلفه یه در ساحتک

 يه نظـر یـ بـاالتر از پا  یه در سـاحت کاست  یالنک يه نظریم، پایآن هستدرپی ن بحث یدر ا
  .دکنن ییرد و هر دو را تبیو نشاط قرار گ يرضامند

  امیكچارچوب نظری شاد
وجودي دارد و از یک منظـر، داراي دو   یهمانند هر امر دیگري، حقیقتسعادت و شادکامی، 

  . بر همین اساس باید به دو اصل اساسی توجه کرد:  استبعد تکوینی و تشریعی 
شناختی دارد. سـعادت   است و رویکرد هستیمربوط به بعد تکوینی شادکامی  ،اصل اول

م مادي و قابل رؤیت نـدارد،  است که هر چند جر» حقیقت موجود«و شادکامی انسان، یک 
هـا،   ماهیتی است که آفریده شده و وجود دارد و از این رو، همانند دیگـر آفریـده   ياما دارا

سعادت و شادکامی، ماهیتی دارد کـه   ،تردید حقیقتی است که قوانین خاص خود را دارد. بی
خی امور هستی، کند. همچنین بر اي مشخص پیروي می گیري شده و از برنامهتقدیر و اندازه

مانند ماهیت انسان، دنیا و آخرت و اموري از این دست نیز هستند که بـا شـادکامی ارتبـاط    
کنند و قوانین خاص خود را دارند. همه این مجموعـه در شـادکامی مـؤثر اسـت و      پیدا می

  باشد.  این مجموعه میهمه مراد از قوانین حاکم بر شادکامی، 
براساس شناسانه دارد.  و رویکرد قانون مربوط است امیبه بعد تشریعی شادک ،اصل دوم

هـاي آن بـه   »بایـد و نبایـد  «، شـد ها یـاد   هاي شادکامی که از آن به واقعیت»هست و نیست«
هاي حاکم بر ماهیت شادکامی، اموري را باید انجـام داد تـا    آیند. بر اساس واقعیت وجود می

شادکامی آسیب نبیند. این، بعـد تشـریعی    و اموري را باید ترك کرد تا ،شادکامی تحقق یابد
دهد. در اینجا مراد از تشریع، صرفاً احکام فقهی نیسـت، بلکـه کلیـه     شادکامی را تشکیل می
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کنند. این امور  رد که به تحقق شادکامی کمک مییگ میرا دربرها (بایدها و نبایدها)یی  هیتوص
اخالق یا عقاید مربوط باشند. آنچه مهم اسـت اینکـه ایـن قـوانین در      و توانند به احکام می

کنند و کسی که بخواهد به آن هـدف دسـت یابـد،     نقشه راه شادکامی را ترسیم می ،حقیقت
کند. هر امري، مـاهیتی دارد و بـر    باید از این مسیر حرکت کند. این، در همه امور صدق می

کنند. شادکامی نیـز   رند که راه تحقق آن را ترسیم میگی اساس آن، بایدها و نبایدها شکل می
  تابع همین قاعده است.

(بعـد   که شادکامی، همانند هر امر دیگـري مـاهیتی دارد   شود می از آنچه گذشت روشن
د (بعد تشریع). ایـن بحـث، رویکـردي    کرتکوین) که براي تحقق آن باید اموري را رعایت 

ست که این مجموعه (تکوین و تشریع) به دسـت چـه   پدیدارشناسانه دارد. مسئله مهم این ا
ن پرسـش  یـ دآورشناسـانه دارد. پاسـخ بـه ا   یشود؟ این بحـث رویکـردي پد   کسی تنظیم می

  . شود ه در ادامه به آن پرداخته میک ندکن پژوهش را حل یا یتواند مسئله اصل یم

  يامكشاد پايه، ي) خداباور۱
د یدارد و آن توح ینیادیبن يه نظریپا یامکشاد د،یآ یبه دست م ینیبر اساس آنچه از متون د

ه اگر شناخته شـوند و  کاست مبتنی » يدیتوح يها تیواقع«بر ی امکشاددر حقیقت، است. 
 یامکبـه شـاد   ،جـه یابـد و در نت ییو نشاط تحقق م يند، رضامندکم یفرد خود را با آنها تنظ

، یامکامـور مربـوط بـه شـاد     ه همهکد گفت ین جمله باین اییح و تبیابد. در توضی یدست م
 يهـا  تیـ واقع«آنهـا را   ، از ایـن رو رنـد یگ ید سرچشـمه مـ  یـ ه از توحکدارند  ییها تیواقع
ه چون همـه آنهـا   کدهند  یل میکرا تش اي یها، مجموعه مبان تین واقعیم. اینامیم» يدیتوح

، يدیتوح یز نام نهاد. مبانین» یامکشاد يدیتوح یمبان«توان  یچرخند، م ید میبر محور توح
. علـت  یشـناخت  نیـ و د یشـناخت  ، انسـان یشـناخت  ، جهـان یخداشناخت یاند: مبان چهار گونه

بـه   یطـ یه در محکمربوط است » انسان«، به یامکه شادکز آن است ین یچهارگونه بودن مبان
ن سـه ضـلع،   یـ دام از اکـ دارد. هـر  » نیـ د«بـه نـام    يا نـد و برنامـه  ک یم یزندگ» جهان«نام 

دسـت   یامکتوان بـه شـاد   یه بدون در نظر گرفتن آنها نمکدارند  ییها یژگیمشخصات و و
، و تـا  یامکانسان و ظـرف تحقـق شـاد    یط زندگیجهان، به عنوان مح يها یژگیافت. تا وی
 يهـا  یژگیو تا وشود،  میاو بحث  یامکشاددرباره ه ک يانسان به عنوان موجود يها یژگیو
و جالـب  اسـت.  ن کنامم یامکانسان، شناخته نشود، تحقق شاد ین به عنوان برنامه زندگید
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ان یـ انـد. البتـه م   ر شـده یم و تقدیتنظ» خداوند متعال«ز توسط یگانه ن سه ن امورِیه همه اکنیا
برقـرار   یدهنـد، نظـام خاصـ    یل مـ یکرا تش» دیتوح«ه مجموعه ک یامکچهارگانه شاد یمبان

، یشـناخت  جهان یس قرار دارد و از آن، مباندر رأ یخداشناخت ین مجموعه، مبانیاست. در ا
  رند.یگ یسرچشمه م یشناخت نیو د یشناخت انسان

بخشد، شـناخت   یرا تحقق م یامکه آنچه شادکتوان گفت  یها، م تین واقعیبا توجه به ا
 یقتـ یحق یامک. در واقـع، شـاد  ستبا آنها یم خود و زندگیو تنظ يدیتوح يها تین واقعیا

ن خود یا .دیآ یف شده و به دست می، تعریتوجه به انواع چهارگانه مبانه با کاست موجود 
 یشناسـ  تیـ واقع«وابسـته بـه    یامک، تحقـق شـاد  بنـابراین هاسـت.   تین و واقعیاز قوان یکی

. اگـر همـه ابعـاد انسـان و     اسـت » يدیـ توح يهـا  تیـ بـا واقع  يساز هماهنگ«و » يدیتوح
مـان بـه   یار، اکـ ن یـ ابد. الزمه ای یحقق مت یامکم شود، شادید تنظیاش بر اساس توح یزندگ

ه بخواهـد بـه   کـ  یسـ کم نمـوده و  یرا تنظـ  یامک. خداوند متعـال برنامـه شـاد   استخداوند 
داشـته باشـد و از   » بـاور «د با تمام وجود، خدا را بـا تمـام ابعـادش    یابد، بایدست  یامکشاد

ست. مراد از ین کخش يشود، صرفاً باوریمان میصحبت از ا یند. وقتک يرویش پیها برنامه
ن یـ ا یسـ کردن خود با آنهاسـت. اگـر   کم یو تنظ يدیتوح يهاتیرش واقعی، پذيخداباور

و هـم   ي، هـم رضـامند  کنـد م یبشناسد و خود را بر اساس آنها تنظ یها را به درستتیواقع
 یلکاز متون به صورت  یابد. برخییتحقق م یامکشاد ،جهینشاط را به دست آورده و در نت

ان یـ قـت را ب ین حقیـ ه اکـ  یمیپردازنـد. از مفـاه   یالن مـ ک قتین حقیان ایصادر شده و به ب
مان و باور به خداوند متعال، هم موجب ی، اینیاست. بر اساس متون د» مانیا«ند، واژه ک یم

ابد و ی یتحقق م یامکن سان، شادیو بد ،آورد یو هم نشاط را به وجود م شود یم يرضامند
    .یامکدر شاد» يخداباور«مانند  یبنقش  یعنین یا

  يمان و رضامندی) ا1-1
بـراي مثـال،   مطرح شده است.  »رضا«و عنوان عام  »ایمان«در برخی روایات، رابطه مستقیم 

جالب اینکه در ایـن   29ده است.کرگانه ایمان معرفی  رضا را یکی از اجزاي ده رسول خدا
نیـز   ریزد. امام علـی  تصریح شده که هر کدام که نباشند، ساختار ایمان به هم می ،حدیث

این امـر بـدان حـد     30که یکی از آنها رضامندي است. کند چهار رکن براي ایمان معرفی می
اهمیت دارد که در برخی روایات از قول خداوند تصریح شده که اگر کسی به تقـدیر الهـی   
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ه کـ  یمـان یا 31خود برگزینـد!  يو راضی نیست، خداي دیگري براایمان نداشته و از قضاي ا
بشناسد و خـود  نیز م بر آن را کد حایتوح يهاتید واقعیند، باکد یرا تول يبخواهد رضامند

  د.یم نمایرا با آنها تنظ
ه در ادامـه  کـ اند پرداخته يمان با ابعاد چهارگانه رضامندیگر از متون به رابطه اید یبرخ

  :شود میپرداخته  به آن

  صبر -ر کمان و شیالف) ا
در بعـد   يرضـامند  يهـا  با مؤلفـه  يان رابطه خداباوری، مشخصاً به بیاز اسناد اسالم یبرخ

ى هـا  کند کـه در یکـى از جنـگ    نقل می اند. امام کاظم ر و صبر پرداختهکش یعنین، یوکت
گفتنـد:  ». انـد  اینـان کیـان  «، گروهى خود را به ایشان عرضـه داشـتند. فرمـود:    پیامبر خدا

گفتنـد: بـه مرتبـه    » اى رسیده است؟ ایمانشان به چه مرتبه«فرمود:  !اند، اى پیامبر خدا مؤمنان
فرمـود کـه    شکیبایى در گرفتارى، و سپاس گزارى در آسایش، و رضا به قضا. پیامبر خدا

 ن در روایات ایـن بخـش،  یهمچن 32اگر چنین باشد، نزدیک است که به مقام پیامبران برسند!
 فرمایـد:  مـی  رسـول خـدا  ال، مثـ بـراي  ایمان به دو قسم شکر و صبر تقسیم شده اسـت.  

ر و صبر را بـه وجـود   که شک یمانیا 33.»اإلِیمانُ نصفانِ، نصف فی الصبرِ ونصف فی الشُّکرِ«
ند و یخوشا یعنی ی،امکشاد ینیوکم بر بعد تکحا يدیتوح يهاتیآورد، بر شناخت واقعیم

  ست.مبتنی ا خود با آنها ي، و هماهنگ ساختن تمام ابعاد وجودیزندگند یناخوشا

  تیمعص -مان و طاعت یب) ا
هاي رضا در بعد تشریع مطرح شده است.  در بخش دیگري از روایات، رابطه ایمان با مؤلفه

و معصیت، وي را  ،کند کسی مؤمن است که طاعت، او را خرسند تصریح می رسول خدا
بشـر بـه    35خواهد که چنین حالتی داشـته باشـد.   خود نیز از خداوند میو  34ناخرسند سازد.

ه انسـان  کـ نیعالقمند است. آنچه مهم است ا است و به نیک،ح، متنفر یاز قب يصورت فطر
 يهـا تیـ ق شـناخت واقع یـ ز از طریـ ن نیـ ح اسـت. ا یقب يزیو چه چ کین يزیبداند چه چ

و مـراد   ،سر اسـت یو هماهنگ ساختن خود با آنها م یامکع شادیم بر بعد تشرکحا يدیتوح
  .استن یهم ،مان در ابن بحثیاز ا

بر اساس روایات اسالمی، عاملی است که موجب رضـامندي  ایمان خالصه سخن اینکه 
چنین شخصی در برابر بالها، صبور و در برابر سبب شود و به همین  از قضا و قدر الهی می
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مـان، بـر   ین ایـ کراهت دارد. ا ،معصیتدارد و از رغبت  و به طاعت، است ها، شکور نعمت
 .بتنی استو هماهنگ ساختن خود با آنها م یم بر زندگکحا يدیتوح يهاتیشناخت واقع

  مان و نشاطی) ا2-1
ه بعـد دوم  کـ مـان بـه خداونـد در نشـاط     یو ا يدباوریان نقش توحیز به بیاز متون ن یبخش
ن نقش یا یبه معرف یلکبه صورت  یاند: برخ دو گونهن متون یاند. ا است، پرداخته یامکشاد

انـد.   هکـرد ان ینشاط ب يها ن عنصر را در مؤلفهینقش ا یبه صورت جزئ یاند و برخ پرداخته
ـ  که کخداباوران آن است  یژگیو ح شدهیتصر ،اتیروا یدر برخ از آنـان   یحـال  یسـالت و ب

ـ ا 36».سـله، دائمـاً نشـاطه   کتـراه بعیـداً   «باشـند:   یوسته در حال نشـاط مـ  یدور است و پ ن ی
هـاي اسـالم آمـده، مـؤمن      مان در نشاط است. بر اساس آنچه در آمـوزه یدهنده نقش ا نشان

خواهد که  موظف است که لذت نفس را تأمین کند. قرآن کریم با صراحت از اهل ایمان می
  .38کند اند، سرزنش می و کسانی را که چنین کرده 37هاي حالل را بر خود حرام نکنند لذت

ه روشن است. نقش یاد خـدا در نشـاط انسـان بـا     کهم  يمعنو يها مان با لذتیرابطه ا
آرامـش و اطمینـان   «تعبیرهاي مختلفی در آیات و روایات وارد شده است. یاد خدا موجب 

حـالوت  «و  43»نورانیـت قلـب  « 42،»حیات دل« 41،»شرح صدر« 40،»ها جالي دل«و  39،»نفس
توان به بعـدي از   که هر یک را می شود  می 46و اهل تقوا و یقین 45دوستداران خدا 44»زندگیِ

این گونه به در گاه خداوند متعـال دعـا    ابعاد نشاط اشاره دانست. از این رو، رسول خدا
ـ       « کند: می ک، متَلَ لـى نَعمائـرینَ عشـاک ...شـغولینَ بِـأَمرِكلنـا ماجع ماللّه کرِك47؛»ذِّذینَ بِـذ 

و از  ،یـت، سپاسـگزار  ها ! ما را به کار خودت سـرگرم بـدار... و [مـا را] بـر نعمـت     خداوندا
  یادت، لذّت برنده قرار بده.

 49و موانـع  48یاد شده و عوامـل » حالوت ایمان«همچنین در ادبیات دین از چیزي به نام 
ت و شـیرینی مربـوط بـه    آن شمرده شده است. آنچه اینجـا مهـم اسـت اینکـه ایـن حـالو      

تواند نشاط روحی و روانی را بـراي انسـان بـه ارمغـان      هاي معنوي انسان است که می لذت
گـردان   را بچشـد، از او روي  آنکـس  بیاورد. این حالوت و شیرینی چنان لذتی دارد که هر 

 هکـ  یمـان یز ایـ نجـا ن ی. البتـه ا اسـت مان به خدا، عامل تحقـق نشـاط   ی، ابنابراین 50شود. نمی
ن بعـد را بشناسـد و   یم بر اکحا يدیتوح يهاتید واقعیبخواهد نشاط را به ارمغان آورد، با

  خود را با آن هماهنگ سازد.



   ۱۵ يامكدر شادد يه توحينظر

  يامكدر شاد يخداباور ي) الگو۲
تـا موجـب   کی يمـان بـه خـدا   یه اکح شده یتصر ینیه مشاهده شد، در متون دکهمان گونه 

 یامکشـاد  ی، عامـل اساسـ  يخـداباور  روشود، از این یو نشاط با همه ابعادش م يرضامند
مـان و  یاز ا ییابـد و چـه الگـو   یین امر چگونه تحقـق مـ  یه اکن است یسؤال ااست. حال، 

  شود؟یم یامک، موجب شاديخداباور
دام از آنهـا  کـ ه بـاور بـه هـر    کدارد  يمتعدد يه خداوند متعال، ابعاد وجودکنیح ایتوض

. بـراي  رنـد یگـاه خـود قـرار گ   ید در جایـ دام باکهر  و از این روجه خاص خود را دارد ینت
ال، مثـ بـراي  ه کد دانست ی، باشودید به آمرزش میمان موجب امیه اکنمونه، اگر گفته شود 

ت او یـ ه باور بـه غفار کندارد، بل یگاهید به آمرزش جایجاد امیت خداوند در ایباور به رزاق
، يمان و خداباوریه اکست درست ا ؛ن استیه همیز قضین یامکنقش دارد. در موضوع شاد

ز یـ شـتر ن ی. پشودیم یامکمان موجب شادیاز ا یید چه الگوید دیاست، اما با یامکان شادیبن
د آن یـ نـون با کخاص دارد. ا یی، معنایامکدام از ابعاد شادکمان در هر یه اک شدرر اشاره کم

  .کردان یل بیرا به تفص
بـه چنـد    يد و خداباوری، توحيدیتوح یه بر اساس مبانکد گفت ین امر بایل ایدر تحل

  گذارد: یاثر م یامکل در تحقق شادکش

  یامک) اعتماد به برنامه خدا در شاد1-2
شود انسان به خداونـد   یه موجب مکنیو عام دارد و آن ا یلک يثرامان به او یو ا يخداباور

ایـن  د. یـ عمـل نما  ،دیـ گویند و هر آنچه او مـ کاعتماد  ی،امکننده برنامه شادک به عنوان ارائه
اعتماد در چند مبناي خداشناختی ریشه دارد. در حقیقت، این اثر، معلول باورهـاي خُـردي اسـت    

-مـدل ند، به برنامه خدا اعتماد خواهد نمود و از دیگـر  کسی آنها را بشناسد و باور پیدا که اگر ک
ت و ایـن، خـود   رد. بنابراین، نخستین گام، ایجاد اعتماد اسـ کامی پیروي نخواهد کهاي شاد

  :شود یه در ادامه به آنها اشاره مکاست مبتنی  يدیتوح يهاتیواقع يسر کی بر

  یامکنش شادیت و آفریالف) خالق
ماننـد   يامـور  یاز جملـه انسـان، جهـان و حتـ     ی،(خالق) همـه هسـت  » دگاریآفر«خداوند، 

، براي تحقق بنابراینامل دارد. کآنها اشراف  يبه تمام ابعاد وجود از این رو  ی است،امکشاد
شادکامی باید حقیقت آن را که آفرینش الهی دارد، شناخت. اینجاست کـه توحیـدباوري در   
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ن یهمـ از م و ینـ کیرا مـا وضـع نمـ    یامکقـت شـاد  ییابد. حق بعد آفرینش شادکامی معنا می
رد. بر اسـاس  یگیل نمکم شیخواهیه ما مکآن گونه  یامکت شادیم ماهید بدانیباروست که 

ن یـ ر شـده اسـت. بـر ا   یه توسط خداوند متعـال تقـد  کدارد  یتیماه یامکد، شادیه توحیرنظ
دن بـه  یم او بودن و تحقق بخشـ یردن به خدا و تسلک، اعتماد یامکدن به شادیاساس، راه رس

  قرار داده است.  یامکه خداوند در شادکاست  يابعاد

 یامکر شادیت و تدبیب) ربوب

ز اسـت و همـه امـور    یاردار همه چیاختی است، از این رو (رب) همه هست» پروردگار«خدا 
ار دسـت نـدارد. از آنجـا کـه     کـ ن یـ جـز او در ا  یسـ کند و ک یر میر و تدبیرا او تقد یهست

گیـرد. ربوبیـت    شادکامی یکی از حقایق عالم است، زیر مجموعه توحید ربوبی نیز قرار مـی 
حب اختیـار و مـوالي شـادکامی    صـا خداوند متعال، توحیديِ شادکامی به این معناست که 

است و پروردگاري و اصالح تکوینی و تشریعی آن بـه دسـت اوسـت. بـر اسـاس توحیـد       
ربوبی، اختیار شادکامی به دست خداوند متعال است و هموست که با تنظیم قوانین تکوینی 

م یسـل د تیبا یامکبه شاد یابیدست ي، برابنابرایندهد.  می مو تشریعی، پروردگاري آن را انجا
خداونـد   ،تیـ رد تـا در نها کقرار داده، عمل  یامکتحقق شاد يآنچه او برا به خداوند بود و

  را به انسان ارمغان دهد. یامکمتعال شاد

 یامکر شادیت و تقدیج) مقدر

در نظام رده است. کمشخص  يااندازه يزیهر چ ي(مقدر) است و برا» اندازه گذارنده«خدا 
جهات مختلـف، چـون طـول و     ى ازگیرى و تقدیر خاص اندازه آفرینش، همه چیز بر اساس

ز بـر  یـ ه همـه چ کـ دهـد   ین امر نشان می. اها استوار است و روزى ها عرض و دوام و مهلت
 یسـ کاز هـر  است، از این رو او به ماهیت امـور  م شده یاساس خواست خداوند متعال تنظ

، راه بنـابراین  اسـت.  ن دسـتور ید، بهتـر نک یان میباشد و هر آنچه او در باره آنها ب یتر م آگاه
ت بـر  کقرار داده است و حر یامکه او عامل شادکاست  ي، عمل به اموریامکدن به شادیرس

  .شود یم یامکو ناشاد یامکخالف آن، موجب نا

  یامکم شادیمت و تنظکد) ح
احاطـه دارد   يزیـ ن اسـاس، خداونـد بـر هـر چ    یم). بر ایخداست (عل از آنِ» مطلق ییدانا«

 رو از ایـن باشـد و  یر) مـ ینا (بصیببه هر چیزي و است ر) یآگاه (خب يزیهر چاز ط) و ی(مح
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گـر  یم و فرزانه صادر شده است. بـه د یکمانه بوده و از منبع حیکه انجام دهد، حک يارکهر 
ت آن، یـ و ماه یامکر سـاختار شـاد  یه تقـد کـ شـود  یمشـخص مـ   ،ن اصلیان، بر اساس ایب

اسـتوار   یمتکناب و ح یدن به آن، بر اساس دانشیو راه رس یامکم برنامه شادین تنظیهمچن
  صورت گرفته است. 

ن یـ ر و مدبر آن خداسـت و ا یو هم مد یامکه هم طراح و خالق شادکنیخالصه سخن ا
ن یتـر نهـا مهـم  یرود. ایچ بـه خطـا و فسـاد نمـ    یم است و هیکح ،خدا، در تمام افعال خود

ردن آنهـا،  کها و باور تین واقعیشناخت ا ی است کهامکم بر شادکحا يدیتوح يهاتیواقع
نـان  یل، بـه انسـان اطم  ون اصید. اشو یم یامکجاد اعتماد به برنامه خداوند در شادیموجب ا

ر یو تنهـا مسـ   یامکن راه تحقق شادیاز برنامه او، بهتر يرویم خدا بودن و پیه تسلکد ندهیم
سـاحت   کیـ شود، در یم یامکدر شاد يسخن از نقش خداباور ی، وقتبنابراین .استموفق 

 .استد ین ابعاد از توحیباور به ا ايبه معن ،آن

  یاله يرهایدر تقد يرباوری) خ2-2
 يرهایتـر از اعتمـاد، همـه تقـد    ینیع یه انسان در سطحکشود یسبب م يمان و خداباوریا
بدانـد  مبتنی  »ریخ«د) را بر ینبا د ویخداوند (با یعیند) و تشریند و ناخوشای(خوشا ینیوکت

 دوم بـر  کن موضوع، دست ی. اشود یر خدا میاو از تقد یلک يموجب رضامند ،ن امریو هم
به نداشته باشد، باور را آنها را نشناسد و آنها  یسکو تا مبتنی است  يدیت توحیا واقعیمبنا 

د بـه  یـ رمغـان آورد، با را به ا يخواهد رضامندیه مک یمانیافت. ایدست نخواهد  يرضامند
  ند:کدا یباور پ يدیتوح يهاتین واقعیا

  ر امور توسط خدایالف) تقد
ه همه امور توسط خداوند متعـال  کن مهم است ی، باور به ايد و خداباوریاز ابعاد توح یکی

ه خداونـد  کـ باور نداشته باشـد   یسکتا  ؛ زیرااست يرباوریاز خینشین، پیشود. ایر میتقد
ا نبـودن آن سـخن   یـ ر بـودن  یـ توانـد در بـاره خ  یاست، نم یننده امور زندگکر یتقد ،متعال

آن  ن موضـوع یـ شتر گذشت. ایه پکقت باور به مقدر بودن خداوند است ین در حقید. ایبگو
 آنو وقتـی کسـی بـه     51یاد شـده اسـت  » حقیقت ایمان«چنان مهم است که از آن به عنوان 

نجا بـاور دارد  یخداباور، در ا ، انسانِبنابراین 52شد.چ ت آن را میگاه، حالوت و لذرسد، آنب
  خورد.یر خداوند متعال رقم میه همه امور به تقدک
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 ریر بودن تقدیخ )ب

دارد. آنچـه  ریشـه  اسـت کـه در حکمـت او    » خیر بودن قضاي الهـی «د، یاز ابعاد توح یکی
مبتنـی اسـت و اساسـاً معنـا نـدارد کـه        کند، بر خیـر  خداوند متعال تقدیر کرده و حکم می

همـه قضـاهاي تکـوینی و تشـریعی خداونـد       بنـابراین، خداوند کاري جز خیر انجام دهـد.  
   53(خیر بودن قضاي الهی)، تأکید شده است. ین مسئلهامتعال، خیر است. در روایات بر 

امور ه همه کنیا ی،کیقرار دارد:  يدیت توحیدو واقعدر این بخش، ه کنیخالصه سخن ا
مبتنـی  ر یـ ر خداونـد متعـال بـر خ   یه تقدکنیگر ایو د ،درخویر خداوند متعال رقم میبه تقد

بـر   ي، احساس رضـامند بنابراین. یستند، جز به مصلحت انسان نکر یاست و هر آنچه تقد
را  يخواهـد رضـامند  یه مک یمانیو ا مبتنی است يدیتوح يهاتیگر از واقعیت دیواقع دو

، باور داشته باشد و خود را با آنها هماهنگ سـاخته  دون ید به ایم باکبه ارمغان آورد، دست 
گـر ابعـاد   یه بـا د کـ خـاص دارد   یی، الگـو يمانِ رضـامند یه اکروشن است  یباشد. به خوب

 .استمتفاوت  یامکشاد

  چهارگانه يرهاینش مثبت به تقدک) وا3-2
دام از ابعـاد  کـ نش انسـان بـه هـر    کمسئله وا ه بعد،ر، در مرحلیاز تقد یلک يپس از رضامند
تـر  ینـ یتـر و ع به صورت مشـخص  يخداباورمطرح است؛ به این معنا که ر یچهارگانه تقد

-ی. باور به خداوند متعال سبب مـ شودیخداوند م يرهاینش مثبت به انواع تقدکموجب وا
 ،جهیرده و در نتک، درست عمل یچهارگانه زندگ يهاتیبا موقعرویارویی ه افراد در کشود 
 کیـ ن ابعـاد چهارگانـه، خـود بـر     یدام از اکنش مثبت به هر کرا تحقق بخشند. وا یامکشاد
  : شود آن پرداخته می یبررسبه ه در ادامه ک یگر مبتنی استد يدیتوح يهاتیواقع يسر

  ر)ک(ش ندهایدر خوشا ي) سپاسگزارالف
از خداونـد در   يموجـب سپاسـگزار   ياست. خداباور »رکش«ندها، ینش مثبت به خوشاکوا

نند و آنهـا  کیم كخود را در یزندگ يهامان، داشتهید. افراد با اشو یم یزندگ يندهایخوشا
ي ار بـه معنـ  کسپاسـگزار او خواهنـد شـد. شـ     ،جـه یداننـد و در نت یرا از خداوند متعال مـ 

مهـم ایـن اسـت،     54ه آن اسـت. شناسی و انتشار دادن آن میان مردم و سپاس از دهند احسان
بـاور داشـته    یسـ کنعمـت از جانـب    يه انسان به اعطـا ک شود محقق می يسپاسگزار یوقت

د   ، از این روباشد. بر اساس تفکر توحیدي، همه چیز از آنِ خداوند متعال است انسان موحـ
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ل است داند. اگر تقدیر همه چیز به دست خداوند متعاو خداباور، هر آنچه دارد، از خدا می
هاي زندگی نیز از آنِ خداونـد بـوده   ها و داشتهز است، پس نعمتیهمه چ کو اگر همو مال

خداونـد متعـال بـا صـفت     به همین علت است کـه  و از جانب او نصیب انسان شده است. 
ها را فضل خداوند دانسـته و از  توصیف شده است. قرآن کریم، نعمت» متفضل«و » مفضل«

شـود  یباعث مـ  ي، خداباوربنابراین 55فضل عظیم یاد کرده است.خداوند به عنوان صاحب 
ر و کن امـر موجـب شـ   یخـود را از خـدا بدانـد و همـ     يهاها و ارزشه انسان همه داشتهک

ت یـ ن واقعیـ ه اکـ است  یمانید، ایآیر از آن به وجود مکه شک یمانیشود. ایم يسپاسگزار
  باور داشته باشد. را  يدیتوح

  (صبر) ندهایدر ناخوشا ي) بردبارب
نـد. افـراد بـا    کن یتـاب یندها بردبار بوده و بیه انسان در ناخوشاکشود یموجب م يخداباور

، از خواهـد یآنها نمـ  يه خداوند بد براکدانند یشوند، میبت میدچار بال و مص یمان، وقتیا
هـا و   سـختی ردن کـ تحمـل  «یعنـی   ،ند. صبرشو یتاب نمیباین رو شکایتی از خدا نداشته 

 ،بر اساس این تعریف، موضوع اساسـی صـبر  ». تابی ردن از جزع و بیکها، و پرهیز  دشواري
آورد.  به جزع و فزع روي مـی شده، تاب  ه نفس در برابر آنها بیکاست » امور ناخوشایندي«

بردبـار سـاختن    يگر، براید ياز سو به صبر فراخوانده شده و یی،از سو یدر فرهنگ اسالم
  56د آن توجه داده شده است.یبه فواافراد، 
ر، یو مصلحت داشتن بالهاست. بر اساس اصل تقـد  يد، معناداریاز ابعاد مهم توح یکی

نـد،  کر یشوند و هر آنچه خداوند تقـد یت میریز از جانب خداوند متعال مدیندها نیناخوشا
ارند، امـا پـر از   ند دیتلخ و ناخوشا يها و بالها، هر چند ظاهر بتیده نخواهد بود. مصیفایب

 باشند. رسول خـدا  یم یزندگ يازهایاز ن یبرآورنده بخش ،قتیند و در حقا  تکیر و برخ
باره هر کـس اراده خیـر کنـد، او را گرفتـار مـى       د: خداوند دریفرما یح مین باره تصریدر ا

، و در سـت ین يت و نـابرخوردار یـ محروم ايبه معن يندی، بودن در ناخوشابنابراین 57سازد.
ه هـر  کـ اسـت   يدیـ توح يهـا تین از واقعیا 58چنین تصوري مایه ناامیدي است. حقیقت،

خواهد توان یه مک یمانی، ابنابرایننهفته است.  يریخ ،داشته و در درون آن یمتک، حییبال
نـد.  کدا یـ را بشناسد و به آنهـا بـاور پ   يدیتوح يهاتین واقعید ایصبر را به وجود آورد، با

 صبرآور است.مانِ یا ين، الگویا
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  معصیت) ك(انجام طاعت و تر فیلک) عمل به تج
 ياز خداونـد اسـت. خـداباور    ي، طاعت و فرمـانبردار یزندگ یعینش مثبت به بعد تشرکوا

رده و بـه  کـ ر یتفس یه انسان دستورات خداوند متعال را طبق مصالح زندگکشود یموجب م
شـریعت وجـود دارد ایـن اسـت کـه      . یکی از باورهاي نادرستی کـه در بـاره   کندآنها عمل 

رسـد.   دستورات شریعت براي تأمین منافع دین تنظیم شده و فایده آن به خداوند متعال می
هـاي   زمینه، هر چند ممکن است پنهان باشد، اما شود ده مینامی » سودي -خدا «این باور که 

اساسـی   ه قـرآن کـریم هـدف   کـ اسـت   ین در حالیآورد. ا ز از شریعت را به وجود مییگر
ده است. خداوند متعال پس از آنکـه مـردم   کرتشریع را حیات و زنده ساختن انسان معرفی 

 بـار  دومـین  براى 59را به اطاعت از خود و رسولش فراخوانده و از اعراض از آن باز داشته،
 پیغمبـر  دعـوت  پـذیرفتن  در رسـولش  و خـدا  اسـتجابت  به را نامؤمن و نموده أکیدت را آن

 ایـن  گـاه  تکیه که واقعى رکن آن و امر حقیقت بیان وسیله هب را تأکید این و کند، مى سفارش
 کـه  است چیزى دعوت این واقعى رکن و قت امریحق :فرماید مى و داده انجام ،است دعوت
  60کند. مى اش داده و زنده رهایى هالکت و فنا پرتگاه از را انسان

نهی خداوند متعـال، مصـلحت و   شود که مبناي امر و  بر مبناي آنچه گذشت، روشن می
 ،شود مفسده زندگی بشر است. رسیدن به حیات اصیل، عواملی دارد که مصلحت نامیده می

شود. خداوند متعال انسان را به آنچه صالح اوست، امـر   و موانعی دارد که مفسده نامیده می
ختلفـی در  بـا تعبیرهـاي م   ،و از آنچه به زیان اوست، نهی نموده است. این حقیقـت  ،نموده

، معروف بودن و منکر بودن را مبناي امر و نهـی  در جایی متون دینی آمده است. قرآن کریم
تأکید دارد که خداوند متعال مردم را به فحشا امر  ،و بر همین اساس 61خداوند متعال دانسته

 عـذافر از امـام بـاقر    64دارد. مـی  و به آنچه نیک اسـت وا  63،و از آن باز داشته 62امر نکرده
اي  پرسد و حضرت در پاسخ، قاعده تحریم شراب، مردار، خون و گوشت خوك را میعلت 

بـه آن امـر شـده و هـر چـه      د بوده، یبدن مف يه هر آنچه براکفرماید  عام را بیان کرده و می
  65از، حالل شده است.یو سپس در وقت اضطرار و به اندازه نمضر بوده، از آن نهی شده 

 پـس . مـالك تکـالیف الهـی اسـت     واقعی و حیات اصیل بشـر، سعادت تأمین ، بنابراین
ف یـ لکبخش بودن تد به مصلحتیف را به ارمغان آورد، بایلکل به تمخواهد عیه مک یمانیا

 يهـا تیـ ن واقعیرش ایمانِ طاعت، پذیا يالگو از این رو ،خود انسان باور داشته باشد يبرا
  .استف یلکم بر تکحا یاله
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 واست خدابر اساس خ يبر) لذت4-2

بر اساس خواسـت   ،ترینیع یه انسان پس از اعتماد، در سطحکشود یمان به خدا سبب میا
، اسـت  یامکه جـزء دوم شـاد  کن امر موجب تحقق نشاط یخداوند متعال به التذاذ بپردازد. ا

. از دیدگاه اسالم، شادي موجب انبساط روحی و برانگیخته شدن نشـاط در انسـان   شود می
عامل مهمی در برانگیختن نشـاط در انسـان    ها ها و هیجان ها، لذت ، شاديبنابراینگردد.  می
توان گفت که براي به وجود آوردن نشاط، باید شـادي و لـذت را    از این رو می 66باشند، می

شـوند. البتـه    شمرده میتأمین کرد. در حقیقت، شادي و لذت، عامل کالن برانگیختن نشاط 
ه باید آنها را شناخت و بر اسـاس  کم است کهاي توحیدي حایتسري واقع کبر این امر، ی

  آنها عمل کرد:

  او يها بودن انسان و لذت ي) دو بعدالف
و  يلـذت مـاد   :نـد از ا ه عبـارت کدارد  یر خداوند متعال، لذت انواعیر و تقدیبر اساس تدب

 يمـاد  ب از بعـد کو مر يدو بعد يه انسان موجودکاست به سبب آن ز ین نی. ايلذت معنو
خواهـد آن را   یه مـ کـ ز ین یاست و لذت يز دو بعدین رو، نشاط او نیاز ا ،باشد یم يو معنو

ن یرا تـأم  يو معنو يها ماد د لذتیتحقق نشاط با يبرابنابراین، است.  يند، دو بعدکن یتأم
ام کـ تـوان در اح یز مـ یافت و حدود آن را نی یتوان در متون اسالمیها را م د. انواع لذتکر
پردازد و هم هـر  یه خدا را قبول داشته باشد، هم به التذاذ مک یسک، بنابراینگرفت. یپ ینید

آن  یار خواهد گرفت و هم حـدود شـرع  کق آن را به یبا همه مصاد يو معنو يدو بعد ماد
  رد.کت خواهد یرا رعا

  يو معنو يو التذاذ ماد ي) خداباورب
ه کـ د یـ فرمایح مـ ی. خداوند متعال تصري استدنیو يهامان، استفاده از لذتیاز ابعاد مهم ا

از  67،رده اسـت کـ  یار و نهان، نهـ کآش يمان است و تنها از فحشایاهل ا از آنِ كپا يلذتها
، بنـابراین  68ننـد. کحـالل را بـر خـود حـرام ن     يها ه لذتکخواسته است مؤمنان این رو از 

حالل  يها خداباور، از لذت يها انسان ، وباشدیها م استفاده از لذت يبرا یعامل يخداباور
نند. محور کیز استفاده مین يمعنو يها خداباور از لذت يها ن انسانیهمچن ند.کن یاستفاده م

آرامـش و اطمینـان   «ن بخش، ارتباط با خداوند متعـال اسـت. یـاد خـدا موجـب      یا یاساس
وحـالوت   73»نورانیـت قلـب  « 72،»حیـات دل « 71،»شـرح صـدر  « 70،»هـا  جالي دل« 69،»نفس
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توان به بعـدي   د که هر یک را میشو  می 76»و اهل تقوا و یقین 75دوستداران خدا 74زندگیِ
ایـن گونـه بـه در گـاه      رسـول خـدا  برهمین مبنا اسـت کـه   از ابعاد نشاط اشاره دانست. 

تَلَـذِّذینَ  اللّهم اجعلنا مشغولینَ بِأَمرِك... شاکرینَ على نَعمائک، م« کند: خداوند متعال دعا می
یـت،  ها .. و [مـا را] بـر نعمـت   خداوندا! مـا را بـه کـار خـودت سـرگرم بـدار .       77»بِذکرِك؛

  ت برنده قرار بده.، و از یادت، لذسپاسگزار
خداونـد متعـال،    ته انسان بـر اسـاس خواسـ   کشود یباعث م يه خداباورکنیخالصه ا

 يو معنـو  ينشـاط مـاد   ،جـه یو در نت کندن یرا با همه ابعادش تأم يو معنو يماد يهالذت
  ابد.  ییتحقق م یامکله همه ابعاد شادین وسیبد و ابدیتحقق 

  لذت يریگ ) جهتج
گیري شادي و نشاط است. شادي و نشاط همانند هر امر  ، جهتیشناختنیاز مباحث مهم د

م هـ  ، از ایـن رو دیگري باید در راستاي شادکامی اصیل و سعادت واقعی انسان قـرار گیـرد  
بـراي زمینـه سـازي     يباید در امور معنوي نشاط داشته باشیم و هم از نشاط و شـادي مـاد  

یم. در روایات، موارد متعددي به عنـوان کـاربرد   کنشادکامی اصیل و جاویدان خود استفاده 
خوانـدن   79عبـادت خـدا،   78نشـاط در راه هـدایت،   :ماننـد ه ،انـد  نشاط و شادي مطرح شده

قابـل   یلکقالب  کیدر   تیب ات اهلیگاه نشاط در روایاما جا 81.داري و شب زنده 80قرآن
 یار گرفـت. امـام علـ   که مطالبه آخرت ب يد برایرا با يویه نشاط دنکنیجمع است و آن ا

لَا تَنْس صحتَک و قُوتَـک و  «فرماید:  می 82»وال تَنْس نَصیبک منَ الدنْیا«آیه شریفه ر یدر تفس
 و رَةَفَرَاغَکا الْآخبِه أَنْ تَطْلُب نَشَاطَک و کابرو، یـ ، نیتندرسـت ه بـا  کـ  نکفراموش م 83؛»شَب
  .ینکآخرت را مطالبه ، و نشاطت یفراغ، جوان

و مطالبه آخـرت   يل به سعادت اخروین يد برایه باکماست  يویدن ه، نشاط بهربنابراین
جهـت شـادکامی اصـیل و جاویـدان     د که در شتواند مطلوب با از آن بهره گرفت. لذتی می

  انسان قرار گیرد.
، یاست. به لحاظ انسـان شـناخت   یت الهیبر چند واقع یه نشاط، مبتنکنیخالصه سخن ا

گر، لذت انسان دو بعـد  ید ياست و از سو يتحقق نشاط متوقف بر لذت و شاد یی،از سو
 يو معنـو  يمـاد  يهالذتکه لف است کز انسان میف نیلکدارد. به لحاظ ت يو معنو يماد

ن اساس، نشاط بر چنـد  ید. بر همیند و در جهت درست از آنها استفاده نماکن یخود را تأم
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د یـ آورد، بایه نشاط را به ارمغان مـ ک یمانیاست. امتوقف  يدیتوح يهاتیت از واقعیواقع
  ها را بشناسد و خود را با آنها هماهنگ سازد.تین واقعیا

  يريگ جهينت
منـابع   یدگاه اسـالم اسـت. بررسـ   یـ از د یامکشاد ينظر هاي هیافتن پاین پژوهش، یهدف ا
. بـر  مبتنی استها تیواقع يسرکیه بر کاست  یقتیحق ی،امکه شادک دهد مینشان  یاسالم

آن  هـاي  ر توحیدي اسالم، این حقیقت توسط خداوند متعال به وجود آمده و واقعیـت کاساس تف
ه کـ سـی  کم. یدیـ نام» يدیـ توح يهاتیواقع«قت را ین حقیرده است. اکم ین و تنظییرا او تع

هـا، احساسـات و   امی دست یابد، باید تمام ابعاد وجودي خـود (یعنـی شـناخت   کبخواهد به شاد
سـازي بـا   هماهنـگ «ار را کـ نـد؛ ایـن   کهـا تنظـیم   عواطف و رفتارها) را متناسب با این واقعیـت 

هـاي آن  امی و واقعیـت کناخت حقیقت شادنامیم. البته الزمه این امر، شمی» هاي توحیديواقعیت
شناسـی  واقعیـت «امی بـر  کنامیم. بنابراین، تحقق شادمی» شناسی توحیديواقعیت«است که آن را 

و خـداباوري  متوقف است. این، تفسیري عینـی از ایمـان   » سازي خود با آنتوحیدي و هماهنگ
متعـال ریشـه دارد. ایمـان و     باشد. در حقیقت، این امر خود در ایمان و باور به خداونـد می

امی دست یابد، باید ایمـان را  کخواهد به شاده میکسی کامی است. کخداباوري، اساس شاد
ر در خوشـایند، صـبر در   که گذشـت، داشـته باشـد. ایـن ایمـان موجـب شـ       کـ با تفسـیري  

  شود.  راهت از معصیت، و نشاط در زندگی میکناخوشایند، رغبت به طاعت، 
ن مسـئله را  یرد. اک ید آن را بررسیه باکمسئله است  کیباور، خود  نیر ایتأث یچگونگ

-یه مـ کـ  یمـان ی، اکنـد ه مشخص کن است یم و هدف آن اینامیم» یامکمانِ شادیا يالگو«
ن یـ ه اکـ د گفـت  ید داشته باشد. در پاسخ بایبا یژگیرا محقق سازد، چه و یامکخواهد شاد

ه کـ  يریبـا تفسـ   -مـان  یه از اکـ  يدر سطح نخست، افـراد  :گذاردیر میامر در دو سطح تأث
ه از آن بـا نـام   کـ نند کیدا میپ» اعتماد« یامک، به برنامه خدا در باره شادمندند هرهب –گذشت 

ه هـر دو  کاست  يمان و خداباوریاز ا ین خود جزئیا .مینکیاد می» یدر زندگ يخدامحور«
مـان در تمـام ابعـاد    یافـراد بـا ا  بدیهی است که دهد. یو نشاط را پوشش م يمؤلفه رضامند

شـود  یدهند. در سطح دوم، موجب مـ یرد خود قرار مک، خدا را محور و اساس عملیزندگ
مـان  یا«عنوان  اه از آن بکر خداوند متعال بداند یتقد نابررا ب یانسان همه امور هست :اوالً ،هک

بداند. مبتنی ر و مصلحت و سود انسان یز بر خیر او را نیو سپس تقد ،شودیاد می» ریبه تقد
 ،در سـطح نخسـت   :گـذارد یر می، در دو سطح تأثدباشیمان میا يگر اجزایه از دکن باور یا
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 یامکشـاد  یاساسـ  يهـا از مؤلفه یکیه کشود یر خداوند متعال میاز تقد» تیرضا«موجب 
 يرهایبـه تقـد   ینش مثبـت و الهـ  کـ ه فـرد، وا کـ شـود  ی. اما در سطح دوم، موجب مـ است

باشـند.  یمان میاز ا يگریها، ابعاد دنشکن وایدام از اکهر  که چهارگانه خداوند داشته باشد
، از ایـن رو  خـود را از خداونـد دانسـته    یزنـدگ  يهـا ن اساس، فرد مؤمن همه داشـته یبر ا

دانـد، از ایـن رو   یرا به مصلحت خـود مـ   یزندگ يهمه بالهاهمچنین ، اوست» رگزارکش«
رغبـت بـه   «داند، از این رو یف را منفعت خود میلکاساس تهمین طور شود، و یم» بردبار«

  ابد.ییخداوند تحقق م» طاعت«ل گرفته و در مجموع، کش» تیراهت از معصک«و » طاعت
ن سـان بـه   یند و بدکن یخود را تأم يو معنو يه انسان لذت مادکشود یموجب م :اًیثان

  ابد.ینشاط دست 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )1( نمودار

اسـت.  مبتنـی   يد و خداباوریدگاه اسالم، بر توحیاز د یامکشاد يه تئورکنیخالصه سخن ا
را بشناسد و  یامکم بر شادکحا يدیتوح يهاتید واقعیه فرد باکه آن است ین نظریر ایتفس
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شود و یخداوند م يرهایالن از تقدکت ین امر، موجب رضایخود را با آن هماهنگ سازد. ا
ت را یراهت از معصـ کندها، رغبت به طاعت و یندها، صبر در ناخوشایخوشار در کسپس ش

ه نشـاط را بـه   کد شویم يو معنو يماد يهان لذتین موجب تأمیآورد. همچنیبه وجود م
جـه  یتـوان نت  یبخشد. از آنچه گذشت میتحقق م یامکشاد به و در مجموع، ،آوردیوجود م
بــا رویــایی ن باورهــا، در یــه اکــرار دارد افــراد قــ یاساســ يه در رأس، باورهــاکــگرفــت 

د یـ را تول يگـر ید يهـا)، باورهـا و رفتارهـا    جـان یرها و هی(تقـد  یزندگ ینیع يها تیموقع
ند، رغبـت بـه طاعـت و انجـام آن،     یند، صبر در ناخوشایر در خوشاکه موجب شکنند ک یم
عنوان نخسـت،  . چهار شود یم يو التذاذ معنو يالتذاذ مادو آن،  كت و تریراهت از معصک

ت یـ ن مجموعـه در نها یـ گـردد. ا  یموجـب نشـاط مـ    يو دو عنوان بعـد  يموجب رضامند
را  يدیـ ت توحیـ د تربیـ با یامکدن به شادیرس يبرابر این اساس، ند. ک ید میرا تول یامکشاد

ن باورهـا  یآورد. ایرا به وجود م یامکشاد یاساس ي، باورهايدیت توحیمحور قرار داد. ترب
ت را یـ نـاظر بـه موقع   يدیـ توح يهـا نشک، باورها و وایزندگ يهاتیا موقعب رویاروییدر 
  )2(نمودار  ابد.ی یتحقق م یامکشاد ،جهیدهند و در نتیل مکش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2نمودار(

 تربیت توحیدي 

 شکل گیري باورهاي اساسی توحیدي

 موقعیت زندگی

 هاي توحیدي ناظر به زندگیبروز باورها و واکنش
به زندگی

 رضامندي نشـاط

 شادکامی

 عاطفه شناخت هیجان
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