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  نظري رضامندي از دیدگاه اسالم ۀپای
  ***سدهید براتیفر/  **محمود گلزاري/  *عباس پسندیده

  يدهكچ
از روش تحلیـل   ،دگاه اسالم است. در این بررسـی یاز د يرضامند ينظر ۀیپا ین پژوهش، بررسیهدف ا

بـر   ،يرضامند شناسی بهروانرد نخست کیشناختی متون اسالمی استفاده شده است. رومحتوا و فهم روان
ـ یار شدن نقاط ضعف آن، روکز از درد بوده است. سپس با آشیلذت و پره ۀیپا ـ ک بـر سـعادت،    یرد مبتن

نظـري رضـامندي از    ۀه پایکدهد این بررسی نشان می افتۀین آن شد. یگزيجا ،یل درونیاشناخت و فض
امـور بـه    ۀه همکواقعیت خداشناختی است  اینمبتنی بر  ییاز سو ،است. این» خیرباوري« ،دیدگاه اسالم

فتـار  ر ایـن مبتنـی بـر    ،و از سوي دیگـر  ؛است» خیر«تقدیرهاي او  ۀخورد و همخداوند رقم می» تقدیر«
ند، به رضامندي دسـت خواهـد یافـت.    که اگر انسان به آن واقعیت خداشناختی باور پیدا کانسانی است 

  ه براي رسیدن به رضامندي، باید باور به خیر بودن تقدیر را به وجود آورد.کنتیجه این
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  مقدمه
توانـد  یت مین وضعیند. اکیدا میت خاص پیوضع کیه انسان ک يندیاحساس خوشا یعنی ،يتمندیرضا

المعـارف فلسـفه و   ةدایـر ل و خـانواده) باشـد. در   یاز ابعـاد آن (ماننـد شـغل، تحصـ     یکیا ی یل زندگک
الت یتمـا  يه بـا ارضـا  کـ ت یوضـع  کیـ به  یبرآمده از آگاه یبه احساس خوش ي، رضامندشناسیروان

ت یـ ف، هـم ماه یـ ن تعریـ در ا. )1389اران، کـ (عـادل و هم  ف شـده اسـت  یـ وند خـورده، تعر یخاص پ
 يضـا ه لـذت و ار کـ  يبـه رضـامند   يرد وکی) و هم رویآگاه ةاست، (واژ یشناخت يه امرک يرضامند

  الت باشد، وارد شده است.یتما
و  یامکهمچـون شـاد   یشناسـی مثبـت، در مبـاحث   ه امـروزه در روان کـ اسـت   ی، از مسائليرضامند

ن یـ شناسـی بـه ا  رد روانکـ یننـد. از مسـائل مهـم، نـوع رو    کیدربارة آن بحث م ) SWB(یروان یستیبهز
 ,Jorgensen( نفسـتاد و  یورگنسـن ب بـوده اسـت. بـر اسـاس نظـر      یفراز و نشـ  يه داراکموضوع است 

Nafstad 2004, p. 23(  وب و رد نخسـت بـه زنـدگیِ خـ    کـ یگـرا، رو شناسان مثبتو دیگر روان ارکآالن
و زنـدگی   يخشـنود  ،گـرا رد لـذت کرویبوده است.  ییگراو شادکامی، لذت يهمراه با احساس خشنود

). پـس از  98ص ، 1385ار، کـ (نـد کلذت و پرهیز از درد تعریـف مـی  وجوي جست خوب را بر حسب
و ویترسـ شـد.  شناسان آشـکارا دیـده مـی   گرایی در آثار روانشناسی از فلسفه، رویکرد لذتجدایی روان

) Vitterso, 2009, p. 475(. اشـاره دارد  فرویـد و  وونت ،ثرندایک، جیمزویژه به ) در این زمینه، به2009(
  نیز لذت و اصل لذت جایگاه خاصی دارد.فروید در نظریۀ 

ـ    ییگرالذت يهایاستکبه مرور زمان،  ه کـ نشـان داد   یمشخص شد و مشـاهدات و مطالعـات تجرب
ن یـ هـا بـا ا  ن دلیل آرام آرام مخالفتیرا به ارمغان آورد. به هم يو خشنود یامکتواند شادینم ییگرالذت

گرا در هزارة جدیـد بـیش از آنکـه بـر رویکـرد      شناسی مثبتژه رویکرد روانیول گرفت. بهکرد شکیرو
ریشـه دارد. هـم    ارسـطو ز در آراي یـ رد نکین رویگراست. اگرا استوار باشد، بر پایۀ رویکرد سعادتلذت

و هم در دیدگاه شارحان آثار او، سعادت آدمی به آن است که او (انسان) بتواند در طـی   ارسطویۀ در نظر
هاي بالقوه و فضایل نهفته در خود را بالفعل کند و خود به رشد و کمال برسد. اگر آدمـی  زندگی، توانایی

ر اسـاس نظـر   ). بـ 40و39ص ، 1389، یبراتـ ( یابـد در این مسیر موفق شود، به زندگی خوب دست می
رد دوم کـ یگـرا، رو شناسان مثبتو دیگر روان ارکآالن ، فصل اول)، 1389گمن، ی(سل ،نفستادو  یورگنسن

کـه  گونـه ست؛ یعنی همانگرارویکرد سعادت و شادکامی، يدر نگاه به زندگیِ خوب و احساس خرسند
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هـاي زنـدگی   در همۀ حیطـه این رویکرد بر انسان کامل و کارکرد بهینۀ (مطلوب) او و رشد و کمال وي 
ها و کـارکرد بهینـه   گرا نیز به زندگی نیک (خوب) به عنوان تجربهشناسی مثبتریشه تأکید دارد، در روان

 ,Ryan & Deci( شـود ، عطف توجـه مـی  »هاي حقیقی درونیطلب کمال با توجه به شناخت پتانسیل«یا 

2001, p. 141-166( . و زندگی خـوب را بـر اسـاس     يخشنودا، گرسنت سعاته کمعتقد است  ارکآالن
  ).98، ص 1385ار، ک( ندکامل فرد تعریف میک ةدستیابی به توان بالقو

» تـوهم « کیـ را  يالحظـه  خوب به لـذت  یر زندگید دارد، تفسیکبر نقش لذت تأهرچند  ،گمنیسل
 ةبـار مـا در  وريدا ةار ناقص از نحویبسي ما برآورد ياه مجموع احساسات لحظهکداند و معتقد است یم
ـ با اشاره بـه   يو .)16و  15، ص 1389گمن، یسل( است یا بد بودن زندگیزان خوب یم ، از یبررسـ  کی
مـردم   :دیـ گویبـرد و مـ  مـی  ینـام » بـر انیـ م يهـا راه«در برابر » استحقاق احساسات مثبت«به نام  يزیچ

نند، مسـتحق  کیه احساس مکرا  يزیند چالیرند و مایپذیو بدون استحقاق را نم ینیاحساس مثبت ماش
 ی، لذت، شـور، راحتـ  ياز شاد يمندبهره يه ما براکن باور یا« :ندکیح مین اساس تصریآن باشند. بر هم

 يهـا لتیهـا و فضـ  تیه با استفاده از قابلکنیا يبه جا ،میبر متوسل شوانیم يهام به راهیتوانیو شعف م
 ،از مـردم  يریـ ثکه گـروه  کشود یم، باعث میست آوراز آنها را به د ياستحقاق برخوردار ،خود یشخص

 هـاي ویژگـی ه حاصـل  کـ را  یجانات مثبتیه يو» .ت در رنج باشندیدر اوج رفاه و ثروت، از فقدان معنو
  .)17همان، ص ( داندیم یبودن، فقدان اصالت و افسردگ یخاص انسان نباشد، موجب احساس ته

قضـاوتی   - هاي شناختیجنبه ،دند که خشنودي از زندگی) معتق1985( گریفینو  الرسن، امانز، داینر
با اشاره به اینکه خشنودي از زندگی بـه یـک فراینـد شـناختی و      پژوهشگران،روانی است. این  یستیبهز

سـنجش  « :کننـد چنـین تعریـف مـی    )1978( جانسونو  شینقضاوتی اشاره دارد، این سازه را به نقل از 
  .»آورداش به عمل میمطابق با معیارهاي انتخابی اشاي که فرد از کیفیت زندگیکلی

ـ ن موضوع ارتباط دارنـد. بـه اعتقـاد    یاند، با اانجام شده happinessه دربارة کهایی هم پژوهش ، یبرات
توان به دو معنا به کار برد: یکی شادي است (هیجـان مثبـت در زمـان    در انگلیسی را می happinessواژة 

و سعادتمندي است که در این معناي اخیر، شادکامی با خشـنودي از زنـدگی   حال)؛ و دیگري، شادکامی 
اي ذهنـی اسـت   ). شـادکامی اساسـاً مقولـه   40و  39، ص 1389، یو رضایت از آن مترادف اسـت (براتـ  

)Froh, 2009, p. 455تـوان آن  تر بیان شد، میکه پیشگونه) و بر قضاوت ذهنی افراد استوار است و همان
معنـاي  گرا، شادکامی بهگرایی بررسی کرد. در رویکرد لذتگرایی و سعادتیکرد فلسفی لذترا با دو رو

گـرا  که رویکرد سعادتحالیدر )Froh, 2009, p. 456سازي درد و رنج است؛ (بیشینه کردن لذت و کمینه
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نهـا در  هـاي شخصـی، و ایجـاد آ   هـا و توانمنـدي  داند از شناسایی فضیلتشادکامی واقعی را عبارت می
-Seligman & Peterson, 2004, p. 15( هـا هـا و توانمنـدي  خویش و سپس زندگی مطابق با این فضیلت

18.(  
 يخشـنود  ،يهمچون رضامند یلئد به مسایرد جدکیه روکد یآیبه دست م ،از مجموع آنچه گذشت

ن یـ ده اسـت. ا ل شـ یمحـور تبـد  لتیو فضـ  یشناخت يلذت، به مبناها يرده و از مبناکر یی، تغیامکو شاد
حسـاس  ا ،ننـده کنیـی تنها عنصر تع ،اًیثان ؛ستین يت رضامندیماه یه لذت، اوالً جزء اصلکدهد ینشان م
  ست.ین يو رضامند يخشنود

از مفـاهیم  » رضـا «ه در اسـالم نیـز   کشود روشن می هم(آیات و روایات)  با مراجعه به منابع اسالمی
 .)80 ، ص1389ده، ی: پسـند كر.( شمرده شـده اسـت   امیکمهم است که جزء بسیار مهم سعادت و شاد

ه رضامندي، از سـعادت، و نارضـایی از   ککند چنین نقل می از رسول خدا ،خودسنن در کتاب  ترمذي
ــی، يترمــذ( شــقاوت اســت ، ح 814ص ، 7، ج ق1409؛ متقــی هنــدي، 2151، ح 455، ص 4، ج تــاب

رضـامندي را یکـی از    مـان دارد. امـام علـی   تنگاتنگی با دیـن و ای  ۀهمچنین رضامندي رابط .)21533
در روایـت دیگـري از رسـول     .)5، ح 56، ص 2ج ، 1363، ینـ یلک( ایمان شمرده اسـت  ۀارکان چهارگان

و در برخی دیگـر از روایـات، بهتـرین     )11، ص 2ج ق، 1410کراجکی،(، یکی از ده جزء ایمان ،خدا
 کمـال دیــن  )8492، ح 467ص  ،1376، یســطوا یثـ ی؛ ل9262ح ، 1373، آمـدي تمیمــی( ایمـان،  ۀمؤلفـ 

، يآمـد تمیمـی ( آن ۀو ریشـ  )5906، ح 348ص ، 1376، یواسـط  یثـ ی؛ ل6351ح ، 1373، يآمدتمیمی(
 ی هـم روایـات دیگر دانسته شده است. از سوي  )1164، ح 46ص ، 1376، یواسط یثی؛ ل1255ح ، 1373

با خداپرستی و پذیرش ربوبیت خداونـد متعـال،   و آن را  اندبا جدیت و تأکید، از نارضایتی برحذر داشته
ص تـا،  ، بـی ابوريشـ ؛ نی13، ح 372ص ؛ همـان،  11، ح 371ص  ق،1404 صـدوق، ( داننددر تضاد می

، 1373، يآمـد تمیمـی (است  کسی که راضی نباشد، کفر در دین او نفوذ کرده ،طبق برخی روایات .)460
 .هـا باشـد  اید در آخرت منتظر شدیدترین عـذاب و ب )8430، ح 463ص ، 1376، یواسط یثی؛ ل8960ح 

  ناشادکامی و بدبختی است. ۀاستحقاق عقاب، نشان
و  يرضـامند  یشناختروان يمعنا ین هستۀ اصلیه بکتوان گفت یتر گذشت، مشیبا توجه به آنچه پ

و  ياحسـاس خرسـند   یعنـ ی يوجـود نـدارد. در هـر حـال، رضـامند      يآن، تفاوت جد یاسالم يمعنا
ن احسـاس  یـ ه آنچـه موجـب ا  کـ ن مسئله یز باشد؛ اما ایتواند شامل گذشته نیه مک یاز زندگ يخشنود

ن احساس جداسـت.  یت ایه از قلمرو ماهکاست  ياگر، مسئلهیا عوامل دیاست  یشود، لذت و راحتیم
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تـوان در چـارچوب   یط مین شرای، سخت باشد؛ اما در همیزندگ ینیط عین است شراکگاه مم، بنابراین
)SWBم یتـر خـواه  روشـن  ين مسـئله را در بحـث بعـد   یبود. ا يو رضامند ياحساس خرسند ي)، دارا
ـ کـ رد کد یکته تأکن نید بر ایش از آن بایرد؛ اما پک  یشناسـی و فرهنـگ اسـالم   در روان ين رضـامند یه ب

شناسـی و  در روان يوالر بـودن رضـامند  کن آنهـا سـ  یتراز مهم یکیز وجود دارد. ین یاساس يهاتفاوت
اسـت؛ امـا در    یت از زنـدگ یشناسی، بحث دربارة رضـا است. در روان یبودن آن در فرهنگ اسالم یاله

ر خـدا  یت از تقـد یقـت، رضـا  یباالتر قـرار دارد و در حق  یدر سطح یت از زندگی، رضایفرهنگ اسالم
را بـه وجـود    یت از زنـدگ یه احساس رضـا کر خداست یت از تقدیقت، رضایاست. در حق یزندگ يبرا
از  یه در ادامـه خواهـد آمـد، بخشـ    کـ گونـه است. همـان  يرضامند يهاگر، در مؤلفهیآورد. تفاوت دیم

شناسی وجـود  روان يه در رضامندکف است یلکاز ت يدر اسالم، مربوط به رضامند يرضامند يهامؤلفه
توانـد  یمـ  شـتر نیـاز دارد و  یب يهـا یه به بررسـ کاست  ین مسئله، خود موضوع مستقلید ایتردیندارد. ب

چنـد بـا   ه هـر کاست  یاسالم يرضامند يۀ نظریرد. تفاوت سوم، در پایق پژوهشگران قرار گیمحور تحق
ن مسئله، موضـوع  یرسد، اما در نوع با آن تفاوت دارد. ایتر به نظر مشناسی هماهنگد روانیرد جدکیرو
  .م پرداختین مقاله است و در ادامه به آن خواهیا یاصل

شادمانی و رضـامندي، ضـد سـختی و گرفتـاري      ندپندارمیه هرچند برخی کاین رکته قابل ذکن
(احقـاف:  » حملَتْه أُمه کُرْها«هیچ تالزمی میان این دو، نیست. در قرآن کریم آمده است:  ولی ،است

ـ «و  ،یعنی مشـقت و سـختی   »کُره« ).15 :احقاف( »کندمادرش، او را با سختی حمل می ؛ )15  »رهکَ
بـا  امـا  ؛ کنـد ناخرسندي. مادر در دوران بارداري، فرزند خود را با مشقت و سختی حمل مـی یعنی 

ها، ناخرسندي و نارضایتی اسـت و شـادمانی و   پیامد قطعی سختی پنداشت کهنباید  نه! يناخرسند
 انـد؛ ها را در زندگی تجربه کردهو اولیاي الهی بیشترین سختی پیامبراندشواري، قابل جمع نیستند! 

یشـان  ها، راضی بود. اها و دشواريسختیهمۀ با  اما هرگز ناراضی و ناخرسند نبودند. سیدالشهدا
. بـود د؛ اما ناراضی نیچشهمانند هر انسان دیگري، درد و رنجِ مبارزه و ضربت شمشیر و نیزه را می

 ق،1416 ،؛ قنـدوزي حنفـی  357صتا، بی ،یخوارزم(بود  آن حضرت در عین اینکه بر بالها صبور
توان در پس می ).593 ، ص1 ، جق1403 ن،یام(بود نیز راضی  کرده تقدیر، به آنچه خدا )418 ص

بعـدي، از   مباحثشگفتی است! در  ةها، خرسند و شادمان بود و این، پدیدمیان مشکالت و سختی
را بـا  مهم ایـن اسـت کـه بـدانیم رضـایت از زنـدگی       اما  ؛راز این شگفتی، رمزگشایی خواهیم کرد
توان به دست آورد. بنـابراین، غمگینـی و تنیـدگی ناشـی از     بازنگري در تفکرات و اصالح آنها می
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و نارضـایتی، موجـب انـدوه و حـزن      ،ها، ریشه در ناآگاهی دارد. ناآگاهی، موجب نارضایتیسختی
إنَّ « د:فرمایـ میان این عناصـر مـی   ۀدر تبیین رابط پیامبر خدا ).24، ص 1374ده، یپسند( دشومی

خَ  السـو ی الشَّکزنَ فالحو ملَ الهعالرِّضا، وجقینِ وی الیف الفَرَحو لَ الرَّوحعج هوفَضل هکمبِح اللَّهط «
 ).2 ، ح57 ، ص2 ، ج1363، ینیلک؛ 6 ، ص1382شعبه حرانی، بنا(

ابـن شـعبه حرانـی،    ( انـدوه اسـت   ةکننـد تـوان گفـت کـه یقـین و بـاور، بهتـرین دفـع       می بنابراین،
توانـد در  یوجود داشته باشـد، مـ   یح و باور منطقیه اگر شناخت صحکدهد ین نشان میا .)83ص1382

ـ ا پرسـش را به وجود آورد. امـا   يز رضامندین یدر حال سخت یاحوال، حت ۀهم ه چـه نـوع   کـ ن اسـت  ی
  پرداخت.م یخواهاین مطلب  یبررسه بداشته باشد؟ در ادامه  ياجهین نتیتواند چنیم يشناخت و باور

دهد، مسئله این اسـت  زندگی را پوشش می ۀه همکبا توجه به جایگاه رضامندي و انواع مختلف آن 
اساسـی ایـن اسـت کـه      پرسـش نـد؟  کتواند آن را تبیـین  اي میه عامل رضامندي چیست و چه نظریهک

شـود، راضـی باشـد؟ قضـاي     ابی مـی چگونه ممکن است انسان از قضاي ناخوشایند نیز که منفـی ارزیـ  
رنـج و   شـود کـه بـراي انسـان    هایی نیـز مـی  تکوینی خداوند، گذشته از خوشایندها، شامل ناخوشایندي

آور است؛ چراکه هم شامل بایـدهایی  قضاي تشریعی او نیز براي انسان ناخوشایند و تکلف .زحمت دارد
را انجام دهد، و هم شامل نبایـدهایی اسـت کـه     است که معموالً براي انسان ناخوشایند است و باید آنها

رو، مسـئله اساسـی در ایـن بحـث آن     معموالً براي انسان خوشایند است و باید آنها را ترك کنـد. ازایـن  
توان از قضاي تشریعی و تکوینی خداوند متعال راضـی بـود   است که با توجه به این اوصاف، چگونه می

  د؟کن تواند آن را تبییناي میو چه نظریه

  يرضامند يهاحوزه
ه متعلـق رضـا،   کـ حوزه دارد و این بدان جهـت اسـت   شده، رضامندي چهارهاي انجامطبق بررسی

است و رضامندي یا نارضـایی، یـک   » موقعیت بیرونی«(قضا و قدر) است. قضا و قدر یک » تقدیر«
از یک منظـر بـه    گیرد. قضا و قدر،که در واکنش به آن موقعیت شکل می» حالت نفسانی و روانی«

بعد آفرینشی زندگی و چگـونگی تنظـیم    شود. قضا و قدر تکوینی، بهتکوینی و تشریعی تقسیم می
شود: خوشـایند و ناخوشـایند.   ه خود به دو بخش تقسیم میکگردد قوانین و حوادث آن مربوط می

گیرى کرده و ندازهبدین معناست که خداوند متعال افعال اختیارى انسان را اقضا و قدر تشریعی نیز 
بر اساس مصالح و مفاسدى که دارند، آنها را به واجب، مسـتحب، حـرام، مکـروه و مبـاح، تقسـیم      
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ا صادر کـرده  آنها رفرمان اجراى و  ساختهاندازه و مقدار پاداش آنها را معین همچنین  نموده است؛
ه متعلـق  کـ ت روشن شـد  شود. از آنچه گذش. این نیز به دو بخش بایدها و نبایدها تقسیم میاست

صـورت عینـی و مشـخص، چهـار     رضامندي، تقدیرهاي الهی است و تقدیرهاي الهی در زندگی به
رو، رضـامندي بـه   شوند: خوشایندها و ناخوشایندها، و بایـدها و نبایـدها. ازایـن   حوزه را شامل می

بایدها و نبایدها  شود: رضامندي از خوشایندها و ناخوشایندها، و رضامندي ازچهار جزء تقسیم می
  ).79، ص 1389، پسندیده؛ 1390ده، یپسند(

  يخيرباوري، پايه نظري رضامندي اسالم
اسـت. بـاور بـه خیـر بـودن      » خیربـاوري «ه پاسـخ ایـن پرسـش،    کـ دهد بررسی منابع اسالمی نشان می

توسـط  ه آنچـه  کـ سی باور داشته باشـد  کباشد. اگر تقدیرهاي خداوند متعال، عامل اساسی رضامندي می
شود خیر است، به رضایتمندي دست خواهد یافت. تبیین ایـن موضـوع نیازمنـد    خداوند متعال تقدیر می

 ةاول دربـار  ۀتکرد: نکته توجه کپردازیم. پیش از هر چیز باید به چند نه در ادامه به آن میکمباحثی است 
ت. اگـر انسـان چیـزي را شـر     آور اسـ نارضـایتی » شرّ«و  ،آوررضایت» خیر«شناختی خیر است. اثر روان

 ةدوم دربـار  ۀتـ کاین یک قاعـده اسـت. ن   .و اگر خیر بداند، از آن راضی خواهد شد ،بداند، از آن ناراضی
ها نیـز تـابع   خیر و شر بودن پدیده ۀند. مسئلکها را ارزیابی میپدیده ۀنظام ارزیابی انسان است. انسان هم

یا خیـر دانسـتن اسـت و یـا      ،آن ۀشوند و نتیجها ارزیابی میپدیده ۀه همک؛ بدین معنا استهمین قاعده 
نقـش ارزیـابی در احسـاس اسـت. نظـام احسـاس انسـان، تـابع نظـام           ةدربارهم سوم  ۀتکشر دانستن. ن

هاسـت. بـر ایـن    خیر یا شر دانستن پدیـده  ۀرو، خوب یا بد بودن احساس ما نتیجشناختی اوست. ازاین
بر یک واقعیت الهی و یک باور انسانی است؛ بدین معنـا کـه خیـر     اساس آنچه گذشت، رضامندي مبتنی

در قضا و قدر است که اگر شناخته شود و انسان آن را بـاور کنـد، بـه احسـاس      ،بودن یک واقعیت الهی
شود. تبیین وقتی چنین احساسی به دست آمد، خیر در زندگی انسان جاري می. یابدرضامندي دست می

واقعیـت؛   کعنـوان یـ  ی خیر بودن تقدیر خداوند متعـال بـه  کان چند مسئله دارد: یاین موضوع، نیاز به بی
 نظریـۀ دیگري ایمان به تقدیري بودن امور زندگی؛ سوم برخورداري از نظام ارزیابی خیرگرا. براي تبیـین  

  .نیمکرا بررسی می گانهل سهئخیرباوري در رضامندي، این مسا

  خير بودن تقدير. ۱

 ير يمحمـد ( نهفته است که ریشه در حکمـت او دارد » خیر بودن قضاي الهی«در حید، ی از ابعاد توکی
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که او در ذات خود، حکـیم اسـت و   گر آن است مت بیانک. صفت ح)481، ص 5ج الف،  1385، يشهر
بـه آن  و  اسـت  رو، هر آنچه خداونـد تقـدیر کـرده   دهد نیز جز به مصلحت نیست. ازاینچه انجام میهر

(خیـر   در تشریع باشد و چه در تکوین، جز خیر نیست. در روایات نیز بر همین مسئله کند، چهحکم می
قضـاهاي الهـی را بـراي مـؤمن      ۀدر یک بیان عام، هم اکرم بودن قضاي الهی) تأکید شده است. پیامبر

ج تـا،  بـی  ،قصـدو ؛ 11، ح 371ص ق، 1404صدوق، (؛ »فی کُلِّ قَضَاء اهللاِ خیرَةٌ للْمؤمن«داند: می» خیر«
ـ ابن ؛42، ح 141، ص 1 و از  )25، ح 139، ص 71ج  ،ق1388، یمجلسـ  ؛293، ص 1382، یشعبه حران

، 4، ج تـا بـی حنبل، ابن(» عجِبت للْمؤمنِ، إنَّ اهللاَ لَم یقْضِ قَضاء إلّا کانَ خَیراً لَه«ند: کآن اظهار شگفتی می
  .)4202، ح 190، ص 4ج ق، 1408موصلی،  یعلى وأب ؛12161، ح 234ص 

طور مشخص، یک یا هـر دو وضـعیت خوشـایند و ناخوشـایند را نـام      در برخی دیگر از روایات، به
یکى از دو نماز مغرب و عشا را با پیـامبر  کند که نقل می صهیباند. برده و به خیر بودن آن تصریح کرده

پرسـید کـه   آیا از من نمى« کرد و فرمود: يآوردم. وقتى از نماز فارغ شد، خندید و به ما رو يخدا به جا
مسـلمان در شـگفتم!    ةاز قضاى خداوند براى بند«فرمود:  گفتند: خدا و پیامبرش داناترند. ؟»چرا خندیدم

قضـاهاى خـدا بـرایش خیـر      ۀقضاهاى خداى متعال براى او خیرند، و کسى نیست کـه همـ   ۀ[زیرا] هم
، ح 242، ص 7ج ق، 1415 ،طبرانـی ؛ 7317، ح 40، ص 8ج  ق،1404 ،یطبران( »مسلمان ةباشد، جز بند

 اگـر مـا بـین مشـرق و مغـرب از آنِ     « :فرمایدمی امام صادق .)154، ص 1ج ق، 1414م، یابونع ؛7390
» است و اگر اعضاي بدنش قطعه قطعـه شـوند، [بـاز هـم] بـراي او خیراسـت       مؤمن گردد، براي او خیر

نیز حـدیثی بـه    از امام کاظم .)151، ص 67ج ق، 1388، یمجلس ؛5، ح 246، ص 2ج ، 1363، ینیلک(
حدیث دیگـري بـا همـین مضـمون از      .)79، ح 242ص ق، 1388(همو، است  همین مضمون نقل شده

، مجلسـی ( که در آن، از این وضـعیت مـؤمن اظهـار شـگفتی شـده اسـت       روایت گردیده امام صادق
  .)153ص  ،1، ج ق1413، یلمید؛ 184، ص 2ج ق 1388
 ،حال، تقدیر خداوند متعال بر خیر استوار است و بر همین اساس است که رضا به قضـاي الهـی  هربه

سـخنی از خداونـد متعـال را نقـل      یابـد. امـام صـادق   هایش، توجیه میصبر بر بالي او و شکر نعمت
اصـل   ۀل تقدیر، صبر در تقدیر ناخوشایند و شکر از تقدیر خوشـایند را بـر پایـ   ککند که رضامندي از می

رض      «استوار نموده است: » خیر بودن قضا« فَلیـ ،خَیـرا لَـه لتُـهعإلّـا ج فی شَـیء نُ ال أصرِفُهؤمالم يبدع 
 ،یعـامل  یجبعـ ، 48ح  27ص ق، 1404، ياهـواز  یوفکـ (» بِقَضائی، ولیصبِر على بالئی، ولیشکُر نَعمائی

، خداونـد  در حدیث دیگري از امام صـادق  .)13، ح 330، ص 72ج ، ق1388، یمجلس ؛82ص ، تابی
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رده و همه را بـر مبنـاي خیـر    کزندگی تصریح  بودن صورت مشخص، به خوشایند و ناخوشایندمتعال به
ر در خوشـایندها را  کصبر در ناخوشایندها و شـ  ،رضامندي از اصل تقدیر رو،اینازو مصلحت دانسته و 

ق، 1414، ، طوسـی 13ح  ،405ص ق، 1398ق، ؛ صـدو 7، ح 61، ص 1363، ینـ یلک( رده اسـت کـ طلب 
  .)421، ح 238ص 

ه اسـت. واقعیـت   شدید کخیر بودن آنها تأبرالیف پرداخته و کدر برخی دیگر از روایات، به موضوع ت
ایـن از   .رسـد و تمام منافع آن به خود وي مـی  نیسته دستورات شریعت، جز به سود انسان کاین است 

ه است. خداوند متعال در قـرآن کـریم   شدتوجه  بدانریع است که کمتر تش ةهاي بنیادین در حوزواقعیت
نتُم   « :رسـد آن، تنها به انسان مـی  كان ترالیف و زیکه سود انجام تکفرماید تصریح می سـأَح نتُم سـإِنْ أَح

» .امس خـوبى نکـرده  من هرگز به هیچ ک«فرمود:  روزى امام على ).7سراء: ا(» لأَنفُسکُم وإِنْ أَسأْتُم فَلَها
د ردنـ کمردم، سرهاى خود را از روى شگفتى بلند کردند. سپس حضرت به همین سخن خداوند اسـتناد  

کنـد کـه هـر    نیز تأکیـد مـی   و شگفتی آنان را برطرف ساختند. رسول خدا )293 ، ص1جتا، بی ،یآب(
شـود و تنهـا   کند، گمراه میو کسی که عصیان  ،یابدتردید رشد میکس از خدا و رسولش پیروي کند، بی

، 3ق، ج 1410، یهقـ ی؛ ب1097، ح 246ص ، 1تـا، ج  بـی  سجسـتانی، ( زند، نه خداونـد به خود آسیب می
؛ 151، ص 44ق، ج 1388، یمجلسـ ت (نیز این مطلـب نقـل شـده اسـ     از دیگر معصومان .)215ص 

  .)371، ص 5؛ ج 6، ح 422، ص 3، ج 1363، ینیلک
شریعت وجود دارد این است که دستورات شریعت براي تـأمین   ةباره دریکی از باورهاي نادرستی ک

ـ    »سـودي ـ    خـدا «کـه آن را  ـ  رسد. این باورآن به خداوند متعال می ةو فاید اندمنافع دین تنظیم شده
آورد. واقعیـت  هرچند ممکن است پنهان باشد، موجبات نارضایتی از شریعت را به وجود مـی ـ   نامیممی

نه خداوند و نه دین او نیازي به رفتار عبادي بشر ندارند. این بشـر اسـت کـه بـه شـریعت،       این است که
نیازي خداونـد از عبـادت بنـدگان    ریم، بر بیکبخش نیازمند است. در قرآن زندگی سعادت ۀبرنام منزلۀبه

ق، خ 1424، الغـه البنهج( ه استگردیددر روایات نیز این حقیقت بیان و  )8براهیم: ا؛ 7زمر: ه (تأکید شد
در برخی متون دینی، زیان معصیت به خود انسان نسبت داده شده است، نـه  از سوي دیگر،  .)109و 193

 ؛ بلکـه بـرد بنابراین، خداوند متعال از طاعت و عبادت بنـدگان هـیچ سـودي نمـی     .)136نساء: ( خداوند
کـه  ـ  توجه به این حقیقت .درسو تمام منافع آن به خود وي می استدستورات شریعت، به سود انسان 

موجب رضامندي تشریعی و برانگیختـه شـدن احسـاس خوشـایند از     ـ   نامیممی» سوديـ انسان  «آن را 
  گردد.تکلیف می
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د که خواست خداوند، هرچند ناخوشـایند بـه نظـر آیـد، از خواسـت      شوروشن می ،از آنچه گذشت
 ت خداونـد متعـال بـر خیـر پنهـان، امـا پایـدار       بشر، هرچند خوشایند به نظر آید، بهتر است؛ زیرا خواس

 . رسـول خـدا  اسـت  خواست بشر مبتنـی بـر خیـر آشـکار و شـر پنهـان و پایـدار        لیو ؛استاستوار 
ه مـا  «فرماید: می نَفسـل یارِهنِ اختخَیرٌ م ،سوؤُهما ی بدلعاهللا ل یارختا  رُّه سـ118، ص 2ج تـا،  بـی  ورام،(» ی( .

ی از اصـول اساسـی   کـ ه خیر بودن تقـدیرهاي خداونـد متعـال، ی   کاست این  اهمیت دارداینجا در آنچه 
  دهد.یل میکرضامندي را تش ۀه پایکهاي حیات انسانی است توحید و از واقعیت

  ايمان به تقدير .۲

ه همـه  کـ سی بـاور نداشـته باشـد    ک. تا استنیاز خیرباوري، ایمان به تقدیر بر اساس آنچه گذشت، پیش
بـاور بـه خیـر     به همین دلیـل، داند. به تقدیر الهی نمیاست، شده  آنچه را مقدرتقدیر الهی است،  چیز به

هـا  کسی که بـه ایـن بـاور برسـد، در برابـر ایـن موقعیـت       ثرگذار نخواهد بود. بر او ا بودن تقدیر خدا نیز
هـاي زنـدگی ایمـن    خوشـی ناهـا و  شود. در حقیقت، این باور، انسان را در برابر خوشیناپذیر میآسیب

  شود.سازد که از راه تأثیرناپذیري از دو موقعیت یادشده حاصل میمی
رسیدن به این مرحله و ایمن شدن در برابر هر دو موقعیت خوشایند و ناخوشایند، چنـان مهـم   

غَ عبـد  ء حقیقَۀٌ، ما بلَلکُلِّ شَی« فرماید:می یاد شده است. پیامبر» حقیقت ایمان«است که از آن به 
 جتا، بی حنبل،ابن(» یعلَم أنَّ ما أصابه لَم یکُن لیخطئَه وما أخطَأَه لَم یکُن لیصیبه حقیقَۀَ اإلِیمانِ حتّی

ــونع442 ، ص6 ــ12 ص ،2 ، جق1414، می؛ ابـ ــد ی؛ متقـ ــ25 ، ص1 ، جق1409، يهنـ ، ی؛ طبرانـ
هـر چیـزي حقیقتـی     ؛)890ح  ،64ص  ،2، ج ق1418، یقضاع؛ 2214ح  ،261ص  ،3ج ق، 1404
، بنـا نبـود کـه    اسـت  رسد تا اینکه بداند آنچه بـه او رسـیده  اي به حقیقت ایمان نمیهیچ بنده .دارد

در حدیث دیگري از آن حضرت چنین آمـده  .» ، بنا نبود که برسداست و آنچه به او نرسیده ؛نرسد
ح  380، ص ق1398صدوق، ؛ (»وشَرِّه وحلوِه ومرِّه درِ خَیرِهال یؤمنُ أحدکُم حتّى یؤمنَ بِالقَ«است: 

یک از شما ایمان نـدارد، مگـر اینکـه بـه     )؛ هیچ1571ح  ،351ص  ،1، ج ق1409، يهند ی؛ متق27
 ».خیر و شر، و شیرینى و تلخى قَدر ایمان بیاورد

بـاره  درایـن  رسول خداشد. چو لذت آن را می شیرینیگاه، د، آنرسبوقتی کسی به حقیقت ایمان 
رِّه  الیجِد حالوةَ اإلِیمانِ حتّى یؤمنَ بِالقَدرِ« فرماید:می ومـ لوِهح وشَرِّه ج ق1409، يهنـد  یمتقـ ( »خَیرِه ،
و شـیرینى و تلخـى   چشد، مگر اینکه بـه خیـر و شـر،    کسى شیرینى ایمان را نمی؛ )595ح  ،126ص  ،1

دکُم طَعـم اإلِیمـانِ     المؤمنینَکانَ أمیرُ« فرماید:مینیز  م صادقاما ».قَدر ایمان بیاورد أحـ جِدقولُ: ال یی
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زَّ   حتّی اهللاُ عـ و هـ عالنّاف وإنَّ الضّار هصیبیکُن للَم ی وأنَّ ما أخطَأَه ئَهخطیکُن للَم ی هأنَّ ما أصاب علَملَّ ی جـو  «
ـ ؛ ابن4 و ح 7 ، ح58 ، ص2 ، ج1363، ینیلک( ، 2 جتـا،  بـی  ؛ ورام،218و  207 ، ص1382، یشعبه حران

چشـد تـا اینکـه بدانـد     یک از شما طعم ایمـان را نمـی  هیچ« فرمود:همواره می امیرالمؤمنین؛ )184 ص
 و اینکـه  ؛، بنـا نبـود کـه برسـد    اسـت  و آنچـه بـه او نرسـیده    ؛، بنا نبود که نرسـد است آنچه به او رسیده

 ».استـ  وجلعزـ  ان، فقط خداوندرسان و سودرسزیان
این، اعجازِ باور به تقدیر الهی است. باور به تقدیر الهی، انسان را از تـأثیر نوسـانات شـدید زنـدگی،     

، 417 ، ص2 ، جق1406، یلمـ ید( آوردسان، آرامش و آسایش را بـه زنـدگی مـی   سازد و بدینایمن می
 ، ص1361صـدوق،  ؛ 106 ، ص1 ، جق1409، يهنـد  ی؛ متقـ 187 ، ص1 ، جق1418، یقضاع؛ 3850ح

ــیلک ؛1 ، ح200 ــی ؛ ورام،9 ، ح59 ، ص2 ، ج1363، ین ــا، ب ــی ؛ 184 ، ص2 جت ــدتمیم  ، ح1373، يآم
 ، جق1404صـدوق،  ( مانـد جایی براي حزن و اندوه، بـاقی نمـی  و  )47 ، ص1376، یواسط یثی؛ ل1834

ــدوق ؛5836 ، ح393 ، ص4 ــی ؛ 376 ، صق1398، ص ــدتمیم ــی؛ ل1850 ، ح1373، يآم ــط یث ، یواس
  .)493 ، ص1376

  تقدير خيرارزيابي .۳

. انسـان از  شـود کشیده مـی آید، پاي الگوي ارزیابی نیز به میان وقتی سخن از باور و شناخت به میان می
بایـد از الگـوي ارزیـابی خیرگـرا      ند. براي خیربـاوري، کها استفاده میالگوهاي متفاوتی در ارزیابی پدیده

. در توضیح ایـن  بینجامدتواند به خیرشناسی نباشد، نمی» خیرگرا«د. اگر الگوي ارزیابی انسان، کراستفاده 
ها بـراي  پدیده ،اند: بعد ظاهر که بر اساس آنبعديها و امور زندگی انسان، دوپدیدهه کمطلب باید گفت 

هـا بـراي حیـات    پدیـده  ،و بعد باطن که بـر اسـاس آن   ؛»ناخوشایند«ا هستند ی» خوشایند«یا  ،طبع انسان
. سـت و محور بعد دوم، مصلحت او ،هاي انسانمحور بعد ظاهر، خواسته». شر«هستند یا » خیر«یا  ،انسان

و الگـوي ارزیـابی   » گـرا خواسـت «بر این اساس، دو الگـوي ارزیـابی نیـز وجـود دارد: الگـوي ارزیـابی       
 - امور را با قالـب (خوشـایند    ۀگرا باشد، همرگرا. اگر الگوي ارزیابی کسی خواستیا خی» گرامصلحت«

تواند خیر و شر اصـیل و واقعـی   نمی بنابرایناندیشد. کند و به چیزي جز آن نمیناخوشایند) بررسی می
هر ارزیابی در نهایت آن است کـه فـالن مـورد خیـر اسـت؛ ولـی ایـن در         ۀرا تشخیص دهد. البته نتیج

 ،ي خیر دانستن خوشایندهاست که با خیر اصیل تفاوت دارد. اما اگر الگوي ارزیابی فـرد ابه معن ،یقتحق
 - امور را با قالـب (خیـر    ۀکند و همهاي باطنی آن نفوذ میو به الیه گذردمیخیرگرا باشد، از ظاهر امور 
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ن الگو توان ارزیـابی خیـر   اندیشد. ایو به چیزي جز آن نمی نمایدمفسده) بررسی میـ   شر) و (مصلحت
و   « ۀشریف ۀتوان براي شناخت خیر به آن متکی شد. در آیبودن امور را دارد و می هـ تـالُ والْق کُملَیع بکُت

 شَرٌّ لَکُـم وه ئاً ووا شَیبسی أَنْ تُحع و رٌ لَکُمخَی وه ئاً ووا شَیسی أَنْ تَکْرَهع و لَکُم ه کـ  ،)216: هربقـ » (کُرْه
دهـد  خوبی نشان میخوبی تفاوت این دو الگوي ارزیابی مشخص است. این قانون بهقانون است، به کی
وردي جز شر و بـدي نـدارد. بـر    هاو لذت ر ،ه گاه خیر و سعادت واقعی انسان در محنت و رنج استک

ده و بـا اسـتناد بـه    ش محنت است، طرحه امري سخت و پرکجنگ  ۀآغاز این آیه، مسئل در ،همین اساس
اما خیـر شـما در    )،کُتب علَیکُم الْقتَالُ وهو کُرْه لَّکُم(ند از آن ناخرسندید چه هرکد شواین قاعده بیان می

در خداونـد  شوند و شـر آنـان در آن اسـت.    جنگ خرسند می كطبیعتاً مردم از تر که؛ در حالیآن است
اگر از زنانتان خوشتان نیامـد، فـوراً    :فرمایدو می کندمیمسر را طرح ناخرسندي از ه ۀمسئل ،دیگر ايآیه

ولی خداوند متعال در آن براي شما خیـر فـراوان    ،آیدیري خوشتان نمیچبسا از هچ ؛آنان را طالق ندهید
بخـش  ه بـراي مـردم لـذت   کـ  گذاشـته بحث قرار  بهدر طرف مقابل، ثروت را  .)19نساء: («دهد قرار می

ى     «خیر براي آنان است!  ۀه این مایکنید کگمان ن :فرمایدمیاما  ؛است لـا نُم ینَ کَفَـرُواْ أَنَّمـذ والَ یحسبنَّ الـَّ
بخـش  گناه نیـز لـذت   .)187عمران: آل(» مهِینٌ الّنفُسهِم إِنَّما نُملى لَهم لیزْدادواْ إِثْما ولَهم عذَاب لَهم خَیرٌ

 آوردو طاعـت، سـخت اسـت، امـا سـعادت و موفقیـت بـه ارمغـان مـی          ؛آوردهی به بار میاست اما تبا
  .)176ق، خ 1424، البالغهنهج(

کار الگوي ارزیـابی اسـت. حتـی الگـوي      ،معیار خیر و شر است. معرفی خیر و شر ةسوم دربار ۀتکن
کنـد. بنـابراین،   معرفی مـی است که خیر را  مدعییابد، گرا نیز هرچند خیر اصیل را نمیارزیابی خواست

بر اصالح معیار خیـر و شـر متوقـف     ،رو، اصالح الگوي ارزیابیشود. ازاینمعیار خیر و شر متفاوت می
الگو باید معیار اصیل خیر و شر را به دست آورد و بر اساس آن به ارزیـابی امـور    این است. براي اصالح
  پردازیم.که در ادامه به آنها میاست ت قرار گرفته این مسئله مورد توجه روایا، دلیلپرداخت. به همین 

یـک   ،اندیش. توضیح اینکه امـور زنـدگی  اندیش است، نه حالالم، ارزیابی خیرگرا، عاقبتک کدر ی
هـا  تنهـا بـه حـال پدیـده     ،گراشود. ارزیابی خواستحال دارد و یک آینده که در آن پیامد امور نمایان می

کند و هر آنچه را کـه در زمـان حـال    ان حال خوشایند باشد، خیر معرفی مینگرد و هر آنچه را در زممی
ها بـر اسـاس   خیر و شر واقعی پدیدهگرا، در الگوي ارزیابی خیرکه درحالی ؛داندناخوشایند باشد، شر می

 ا وآن احساس گـذر اندیش. نه حال ،اندیش استرو، ارزیابی خیرگرا، آیندهخورد. ازاینآنها رقم می ةآیند
رد، بگیـ ید و با آن خو بیااز چیزى خوشش شود که او موجب میآید و ناپایدارى که براى انسان پیش مى
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بلکه مالك خیـر و شـر بـودنِ یـک      خیر و یا شر بودنِ آن نیست؛ ۀیا از چیزى بیزار و گریزان شود، نشان
، يشـهر  ير يمـد مح( ت انسـان نهفتـه اسـت   مـد چیز، در نقش آن در آسایش ابدى و خوشبختىِ دراز

 رسـول خـدا   دلیـل بنابراین، آینده، مـالك خیـر و شـر انسـان اسـت. بـه همـین         .)20، ص ب 1385
 ؛5868 ح، 402ص ، 4ج ، ق1404صـدوق،  (» تـرین آنهاسـت  فرجـا بهتـرین کارهـا، خـوش   «فرماید: می

  .)8 ، ح115 ، ص77ج  و 2 ح، 363 ، ص71ج، ق1388، یمجلس؛ 788 ح، 576 ص، ق1407 ،صدوق
تـوان آن را  شر و ناخوشایند باشد، نمی ،پایدار آن ةو آیند ،زودگذرِ امري، خوشایند براین، اگر حالِبنا

ناشـادکامی پایـدار را در آینـده     ،و در نتیجـه شـود  مـی موجب نارضایتی  ،خیر دانست. این خیر زودگذر
مـا شَـرٌّ بِشَـرٍّ بعـده     «ه کید فرمایتأکید م امام على، روازاینآورد. این یک اصل اساسی است. فراهم می

هعدنَّۀُ، وما خَیرٌ بِخَیرٍ بدونَ النّـارِ  الج الءوکُلُّ ب ،حقورنَّۀِ موکُلُّ نَعیمٍ دونَ الج ،ۀٌ  النّار یـ1363، ینـ یلک( »عاف ،
شـعبه  ابـن ؛ 387ح ق، 1424، البالغهنهج ؛5880 ح، 407 ص، 4ج ، ق1404صدوق، ؛ 4 ح، 24 ص، 8ج 

و نیکى که پس از آن آتـش اسـت،    ،بدى که بعد از آن بهشت است، بد نیست؛  )88ص ، 1382، یحران
ر مقابـل آتـش، عافیـت و    و هر گرفتارى و رنجى د ،نیک نیست. هر نعمتى در مقابل بهشت، ناچیز است

  .»ایمنى است
آورنـد  افران مىروز قیامت، برخوردارترینِ مردم دنیا را از میان ککه  فرمایدمی پیامبر خداهمچنین 

گویند: آیا هـیچ  گاه به او مىآن .برندگویند: او را یک بار در آتش فرو ببرید. وى را در آتش فرو مىو مى
گرفتـارترین و  . از سـوي دیگـر،   امگوید: نه؛ از هیچ نعمتى برخوردار نبودهمى نعمتى به تو رسیده است؟

ا یک بار بـه بهشـت وارد کنیـد. وى را بـه بهشـت وارد      گویند: او رآورند و مىمىنیز بینواترین مؤمن را 
گوید: هرگز رنـج و بالیـى   مى گویند: آیا تاکنون رنج و بالیى به تو رسیده است؟گاه به او مىآن. کنندمى

  .)4321 ح، 1445 ص، 2ج تا، بی ،ینیابن ماجه قزو( به من نرسیده است
آورد، نبایـد خیـر بدانـد؛ حتـی اگـر در حـال،       ن مـی بنابراین، انسان چیزي را که شر آینده را به ارمغا

 . همچنـین )9458 ح، 520ص ، 1376، یواسـط  یثـ یل؛ 10186 ، ح1373، يآمـد تمیمی ( خوشایند باشد
 آورد، نبایـد شـر بدانـد؛ حتـی اگـر در حـال، ناخوشـایند باشـد        چیزي را که خیر آینده را به ارمغان مـی 

شـود کـه   پـس روشـن مـی    .)9457 ح، 520 ص، 1376، ؛ لیثی واسـطی 10185 ، ح1373، آمديتمیمی(
هـا نیـز نبایـد ناراضـی     هـا و رنـج  ها نباید راضی باشد و از برخی محنتها و لذتانسان از برخی نعمت

» لـذت تلـخ  «شود که در روایات بدان پرداخته شده است: یکی جدید مطرح می ۀشاخباشد. اینجا دو زیر
. لـذت  نیسـت  که چیزي جز خیـر و خـوبی  » محنت شیرین«که چیزي جز شر و بدي نیست، و دیگري 
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خود بر دو قسم است: یکی وضعیت خوشایندي که ثروت همراه با غفلت از خداوند متعـال اسـت    ،تلخ
بخشـی اسـت کـه    و دیگري انجام کارهاي لذت ؛شودیاد می »نعمت استدراج«و در ادبیات دین از آن به 

شود. محنت شیرین نیز خود بـر دو قسـم   یاد می» حرام«عنوان  اب پیامد منفی دارد و در ادبیات دین از آن
ـ  ناز آ است: یکی وضعیت ناخوشایندي که همراه با یاد خداست و در ادبیات دین یـاد  » نعمـت بـال  « هب

ـ     ؛شودمی عنـوان   او دیگري انجام تکالیف دشواري است که پیامد مثبـت دارد و در ادبیـات دیـن از آن ب
شادکامی پایدار دست یابـد کـه    ،تواند به رضامندي اصیل و در نتیجهس کسی میشود. پیاد می» واجب«

نـه   ،اندیشـی اسـت  از نظام ارزیابی خیرگرا برخـوردار باشـد، نـه خوشـایندگرا؛ و ایـن در گـرو عاقبـت       
ایـن بخـش    ،شود. بنـابراین یاد می» حزم«اندیشی. این همان چیزي است که در ادبیات دین از آن به حال

  است.» فضیلت حزم«یعنی خیرشناسی، مبتنی بر  ،ندياز رضام

  گيريبحث و نتيجه
ه خیرباوري، عامل اساسـی رضـامندي از دیـدگاه اسـالم اسـت. ایـن       کاز آنچه گذشت روشن شد 

رفتار انسانی استوار است. در بعد واقعیـت خداشـناختی،    کواقعیت خداشناختی و ی کنظریه بر ی
خـورد و تقـدیر خداونـد نیـز تمامـاً      دیر خداوند متعال رقم میهمۀ امور زندگی انسان بر اساس تق

نـد،  کنش انسانی نیز اگر انسان بـه ایـن واقعیـت بـاور پیـدا      کمبتنی بر خیر است. در بعد رفتار و وا
ه چیزي به نفـع اوسـت،   کآور است؛ بنابراین اگر انسان بداند رضایت» خیر«راضی خواهد شد؛ زیرا 

رفتـار انسـانی،    کعنوان یه رضامندي بهکآنجات و دشوار باشد. ازراضی خواهد شد؛ حتی اگر سخ
ه نظریۀ رضامندي، در حقیقت بر نـوعی  کتوان گفت هاي خداشناختی است، مینشی به واقعیتکوا

م بر کسازي خود با آن استوار است. اگر انسان واقعیت الهی حاشناسی توحیدي و هماهنگواقعیت
دن امـور + خیـر بـودن تقـدیر)، و خـود را بـا آن هماهنـگ سـازد         زندگی را بشناسد (تقدیري بـو 

  باوري)، به رضامندي دست خواهد یافت.(خیر
ر بـودن  یر + خی(تقد يدیتوح یشناستی) + واقعيرباوری(خ يدیت توحیبا واقع يسازخودهماهنگ

  يآن) = رضامند

  توقف تحقق خيرِ مقدر بر رضامندي

بخش بودن آن به این اسـت کـه خـود بشـر، از قضـاي      ت، اما نتیجهچند تقدیر الهی بر خیر استوار اسهر
م بر زندگی است. بنابراین، خیـر بـودن تقـدیر الهـی،     کی دیگر از قوانین حاکالهی راضی باشد. این نیز ی
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لید ثمـربخش شـدن تقـدیرات الهـی در     کرضامندي انسان است و رضامندي انسان،  ةکننددلیل و توجیه
لَ اهللاُ  « فرماید:باره میدراین م صادقزندگی انسان است. اما عـإلّا ج ،بِه یفَرَض نٍ قَضاءؤممما قَضَى اهللاُ ل

قضـی    لَهرَةَ فیمـا ی یـ58، ح 152، ص 71ج ق، 1388، ی؛ مجلسـ 135، ح 73ص ، 1378، یطبرسـ (؛ الخ( 
  .»ا در آن قرار دادکه خیر او رؤمن را در پى داشته باشد، جز اینخداوند، حکمى ننمود که خشنودى م

همانـا خـداى تعـالى بنـده را بـا روزى دادن      «فرمایـد:  باره میح بیشتري دراینبا توضی رسول خدا
اش اگـر بنـده از آن روزى خشـنود باشـد، روزى     .کندکند تا درنگرد که وى چگونه عمل مىآزمایش مى

؛ 213، ص 2ق، ج 1414م، ینعابـو (» گـردد برکـت مـى  اش بـى و اگر خشنود نباشد، روزى ؛یابدبرکت مى
  .)20301، ح 282، ص 7ج تا، بی حنبل،؛ ابن7121، ح 396، ص 3ق، ج 1409، يهند یمتق

ها بیـان شـده اسـت. در حـدیثی رسـول      برخی موقعیت بارةدر برخی دیگر از روایات، این قاعده در
 :کنداز قول خداوند متعال نقل می خدا

اى زیرجامـه  ورزیـدم، بـرایش [حتـى]   مؤمن خویش حیا نمـى  ةداگر از بن« فرموده است: نیز خداوند
توانى و اندکىِ روزى مبـتالیش  و چون ایمانش را کمال بخشم، به کم .نهادم که خود را با آن بپوشاندنمى

تابى کند، دیگر بار مبـتالیش سـازم و اگـر صـبر پیشـه کنـد، بـا او بـر فرشـتگان مباهـات           سازم؛ اگر بی
  .)61، ح 50، ص 72ق، ج 1388، ی؛ مجلس613، ح 306ص  تا،بی ،یطوس(»ورزم

مـراد از خیـر   ». خیـر مـؤثر  «و » رخیر مقـد «رو هستیم: بهه ما با دو مفهوم روکتوان گفت می ،بنابراین
مـراد از خیـر    ؛خود نهفتـه اسـت   ۀتقدیرهاي چهارگان ۀه خداوند متعال در همکمقدر، همان خیري است 

آورد. در طـرف مقابـل،   را به وجود مـی  یو زندگی خوب گذاردمیگی اثر ر زندبه کخیري است  نیز مؤثر
تبـدیل  » زنـدگی شـر  «زنـدگی را بـه    در نتیجـه، و  گذاردنمیر زندگی فرد اثر به ک هست» خیر غیرمؤثر«

. انسـان اسـت   ستنش اوکه عامل تبدیل خیر مقدر به خیر مؤثر، انسان و نوع واکند. مهم این است کمی
، در غیـر ایـن صـورت    .ه خیر مقدر به خیـر مـؤثر تبـدیل شـود    کاري انجام دهد کیار خود ه باید با اختک

هـاي مثبـت انسـان بـه انـواع تقـدیر اسـت.        نشکعامل تبدیل، وا ،خواهد شد. در حقیقت زندگی او شر
 کـرده اسـت،  هـاي هسـتی مقـدر    ه خداونـد در پدیـده  کـ رضامندي است. خیري  ،لی به تقدیرکنش کوا

ه انسـان از آن راضـی باشـد. بنـابراین،     کـ و زنـدگی را عمـالً خیـر گردانـد      باشدمؤثر  تواندمیهنگامی 
بخـش بـودن تقـدیرات در عینیـت     رضامندي انسان، متوقف بر خیر بودن تقدیرات خداوند است و ثمـر 

بـر تفکیـک مقـام قضـا و قـدر       ،باشد. این سـخن از آن تقدیرات می زندگی، متوقف بر رضامندي انسان
شـود و  . در مقام جعل، مقدرات بشر بر خیر بنیان میاستوار است )مقام عمل(از مقام رضا ـ  )مقام جعل(
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در نتیجـه،   ؛رسـد در مقام عمل، انسان با تکیه بر آنچه در مقام جعل صـورت گرفتـه، بـه رضـامندي مـی     
  ندگی، براي او ثمر خیر خواهد داشت.مقدرات او در عینیت ز

ر در خوشـایند، صـبر در ناخوشـایند،    کمتوقف بر شـ  ،ر زندگیبر رضامندي، ثمربخشی خیر دافزون 
خیـرِ   ،و یا به تعبیـري  ،باشد. تا این امور تحقق نیابند، خیر بودن زندگینبایدها نیز می كانجام بایدها و تر

  یابد.خداوند متعال نیز تحقق نمیمقدر توسط 
. در اسـت بـه تقـدیر    نش مثبـت انسـان  کـ مشروط بـه وا  ،ه تحقق خیر در زندگیکسخن این ۀخالص
و دیگري مقام تحقق. مقام تقدیر با مقام تحقـق تفـاوت دارد.    ،ی مقام تقدیرک: یهستدو مقام  ،رضامندي

شـود، در  چـه تقـدیر مـی   شـود، امـا الزامـاً هـر    ه همه چیز توسط خداوند متعال تقدیر میکدرست است 
نش مناسـب  کـ شـرط آن نیـز وا   و ؛ه مشروط است (تقـدیر مشـروط)  کگردد؛ بلزندگی انسان محقق نمی

ه مناسـبات  کـ رو هسـتیم  بـه رو» تحقق«و » نشکوا«، »تقدیر« ۀگانباشد. بنابراین، ما با مراحل سهانسان می
  شود:ل زیر تنظیم میکآنها به ش

  نش و تحققکتقدیر، وا ۀگانمناسبات مراحل سه .1نمودار 
  

  
  
و  ،موجـب تحقـق تقـدیر    ،نش مناسبک. وااست تحقق یا عدم تحقق خیر ةنندکنش انسان، تعیینکنوع وا

  د.شوموجب عدم تحقق آن می ،نش نامناسبکوا
  نش انسان در تحقق یا عدم تحقق تقدیرکنقش وا .2نمودار 

  
  
  
  

  
  
لـی بـه   کنشِ کـ سـطح آن وا  کیـ  :باشدسطحی میو دو استمی پیچیده ک ،نش مناسب به خیر مقدرکوا

هاي چهارگانه (خوشایند و ناخوشایند / بایـد و  اظر به موقعیتنشِ نکو سطح دیگر آن وا ،تقدیر خداوند
، »رکشـ «نـد از:  اترتیـب عبـارت  به ،هاي ناظر به موقعیتنشکو وا ،»رضامندي«لی، کنش ک. وااستنباید) 
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نش کـ آنچه دوسـطحی بـودن وا  ». آن كراهت از معصیت و ترک«و » رغبت به طاعت و انجام آن«، »صبر«
آن است. این نـوع، دو گونـه ارزیـابی را بـه      ۀمناسبات قضا و قدر با ابعاد چهارگانند، نوع کرا تحلیل می

د، رضـامندي از  شـو ل و بدون توجه به ابعاد، ارزیـابی مـی  ک کعنوان یآورد. وقتی خیرِ مقدر بهوجود می
بـه طاعـت   ر، صبر، رغبـت  ک، ششونداش ارزیابی میابعاد چهارگانههنگامی که و  ؛آیدتقدیر به وجود می

آیند. وقتی چنین امري تحقق یافت، خیر مقـدر  آن به وجود می كراهت از معصیت و ترکو انجام آن، و 
زنـد و در نتیجـه، رضـایت ثانویـه از     شود و خیر مؤثر، زندگی خوب را رقـم مـی  به خیر مؤثر تبدیل می

ایت از تحقـق خیـر   ، رضدوم و رضایت ،آید. رضایت نخست، رضایت از تقدیر خیرزندگی به وجود می
  .است(یا زندگی خوب) 

  ) نمودار خیر مؤثر3نمودار (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 پایـۀ بایـد بـر    ،بر خیرباوري استوار ساخت. نظـام آمـوزش رضـامندي    این، راهبرد رضامندي را بایدبربنا

جتمـاعی بایـد   ریـزان ا تبیین خیر بودن تقدیر خداوند متعال و ایجاد این باور در افراد استوار شود. برنامـه 
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در سطوح مختلف و بـراي مخاطبـان    ،راهبرد مورد توجه قرار دهند و بر اساس آن کی مثابۀاین امر را به
  ند.کنهاي عملیاتی طراحی متفاوت، برنامه
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