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  چکیده

، شادي و سالمت معنوي متکی به کیفیت شناخت. شادي و سالمت معنوي است، یکی از نیازهاي بشر
از جملـه ؛ شادي و سـالمت معنـوي از عوامـل مختلـف. گرایش و رفتار و به نوع نگرش فرد بستگی دارد

الهـی بـر نگرشبررسـی سـازوکار تـأثیر ؛ هدف اصلی این مقاله. پذیرداثر می، نگرش انسان به عالم هستی
 -توصـیفی تحقیـق در ایـن نگـارش روش. از منظر آیات و روایات اسـت تحقق شادي و سالمت معنوي

از نظـر قـرآن ؛ هاي تحقیق نشان دادیافته. باشدمی ايو روش گردآوردي اطالعات کتابخانه بوده تحلیلی
الهی عامل مهم سالمت روانی و شادي انسان بوده که با رضایت از گذشته و ایجاد اطمینـان نگرش، کریم

  .زندشادي حال را رقم می، به آینده
از ایـن رو در . اي نیامـده هسـتندخورند یا نگـران آینـدهنشان داد که آدمیان یا اندوه گذشته را میها بررسی

بیننـد و هـیچ انـدوهی از خویش را تحت اراده و تدبیر خداي می يمومنان آینده و گذشته، شادي معنوي الگوي
و » عًـایغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیإِنَّ اللَّهَ «؛ »حْزَنُونَیهِمْ وَلَا هُمْ یلَا خَوْفٌ عَلَ اءَ اللَّهِیإِنَّ أَوْلِ أَلَا« گذشته و ترسی از آینده ندارند

شادي عمیق انسـان را بـه فضـل عـام الهـی بـر ، تاب آسمانیآخرین ک. به آنچه خدا اراده نموده آرام و خشنودند
فْرَحُوا یفَلْ کقُلْ بِفَضْلِ اَللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِ« ها و رحمت خاص الهی بر مومنان منحصر و وابسته نمودهي انسانهمه

هیجانـات او از جملـه  به این ترتیب تمام ابعـاد شخصـیت یـک مـؤمن و حـاالت و. است». جْمَعُونَیرٌ مِمّا یهُوَ خَ
  .گرددتحت عملکرد ایمان قرار گرفته و آرامشی الهی و شادي معنوي و الهی نصیب وي می، شادي

  .ایمان، شادي معنوي، سالمت معنوي، نگرش الهی: هاواژهکلید
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  مقدمه. 1
دیـن اسـالم بـه لحـاظ . هـا اسـتبحث شادي و سالمت معنـوي نیـاز همیشـگی انسـان

هاي اسـالمی آموزه. نیازهاي انسان در سبک زندگی توحیدي استگوي پاسخ، جامعیتش
در ، ي وحیـانیاصالت قائل است و تأمین سالمت روح بدون بهـره، به حوزة سالمت روح

بینـی و نـوع نگـرش انسـان شادي و سالمت معنوي بسته به جهان. توان تجربۀ بشري نیست
ز عوامـل مختلـف از جملـه کنـد و اشادي سالم در بستر سـالمت معنـوي رشـد مـی. است

  .پذیردنگرش انسان به عالَم اثر می
هـاي داراي بیـنش الهـی نگـر و انسـانمـادي ها در نوع نگرش به دو طیـف کلـیانسان

. گـذاردنوع نگرش به صورت مستقیم بر روح آدمی و حاالت آن اثر مـی. شوندتقسیم می
ایـن . هـی در تعامـل اسـتالنگرشغم و شادي اسـت کـه بـا ، هاي روحانییکی از حالت

و سالمت معنـوي از منظـر  الهی بر شادينگرشسازوکار اثربخشی ؛ تحقیق در صدد است
و مشخص کند که نگرش الهی چه اثري بر شادي و سالمت . آیات و روایات بررسی کند

  .معنوي دارد
ده و انسـان را در بوتـۀ تجربـه قـرار دا، اي کـه آزمایشـگاهتردید در روزگار پیشرفتهبی
اي از دردها و آالم وجـود دارنـد و در هنوز گونه، دهدبخش او را ارائه میي عافیتنسخه

مربـوط بـه بُعـد ، ها با ویژگـی فرامـاديحال آنکه این بیماري؛ اندجان آدمیان رخنه کرده
، غفلت از الزامـات ایـن ُبعـد انسـان و اکتفـا بـه نیازهـاي ظـاهري او. روحانی آدمی هستند

کارهاي جامع براي سـالمت تأمین نشده و در ارائۀ راه، جانبهسالمت همه؛ ودشموجب می
  .ناکام ماند

بـه بیمـاري و صـحت و غـم و ، تنها خداي متعـال و خـالق روح آدمـی، از دیگر سوي
الهـی در سـالمت روح و بـه نگـرش از این رو تبیین روند اثر بخشـی . شادي آن آشناست

روان و روح ، کمـک شـایانی بـه متولیـان سـالمت جسـم، سـالم دنبال آن پیدایش شـادي
ها خواهد داشت تا بتوانند متغیرهاي این سالمت را از منظر وحیانی بشناسند و به کار انسان
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و سپس در  هاي این اندیشه در آیات نازل بر پیامبر اکرمبه طور کلی اولین ریشه؛ گیرند
  .استمطرح شده هاي اخالقی عرفانی معصومانآموزه

یک دسته مطالعـات . از دو سنخ کلی خارج نیستند، مطالعات انجام گرفته در این زمینه
. استکه به طور عام در حوزة سالمت روان قرار دارد و عنصر نگرش را نیز بررسی نموده

در فصـل ، ذیل عنـوان اعتقـادات و بهداشـت روان) 1398( فر و همکاراناز جمله ساالري
نگـرش جـامع انسـان بـه عـالم را » نی با نگرش به منابع اسالمیبهداشت روا« چهارم کتاب

بستري براي حرکت به سوي سالمت معنوي تلقی نموده و ایمان را عامل سـالمت در بُعـد 
  .استعاطفی و رفتاري انسان دانسته، شناختی

؛ تعریفی مفهومی از سالمت معنوي ارائه نمـوده و معتقدنـد) 1391( عباسی و همکاران
 يتجربـه، يمعنـو يباورهـا، يمعنـو یتعـال میبـا مفـاه و بوده يبعد چند يومعن سالمت

، سالمت معنوي بـه کیفیـت شـناخت. هم پوشانی دارد، يندارید و يمعنو یآگاه، يمعنو
  .گرایش و کنش شخص بستگی دارد

. انـدعوامل معنوي طول عمر را در قرآن جسـتجو نمـوده) 1396( علیانسب و همکاران
  .دهد ایمان یکی از پنج عامل موثر بر طول عمر انسان استنشان مینتایج این پژوهش 

مفهوم سالمت را از دیدگاه قرآن و حدیث مطالعه نمـوده ) 1392( فیروزي و همکاران
سالمت معنوي باالترین مرتبۀ سالمت روانی است که حتی تعریف این مفهـوم ؛ و معتقدند

  .قابل فهم و اکتساب است، اي وحیانیهخارج از تجربۀ بشري بوده و تنها مطابق آموزه
نقش باورهاي مـذهبی در بهداشـت روان را ، در کتاب دین و روان) 28، 1367( جیمز

هـیچ جـا جـز در مـذهب یافـت ، احساس لذت مدام و مطلق؛ بررسی نموده و معتقد است
  .شودنمی

انـد و هعوامل و آثار آن پرداختـ، ها به طور مستقل به مقولۀ شاديسنخ دوم از پژوهش
در میان فالسفه و عارفان مسلمان نیز این موضوع به عنوان یکـی از حـاالت نفـس بررسـی 

-شـادي و لـذت، ابن سینا در نمط هشتم اشارات تحت عنوان بهجت و سعادت. استشده
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  ).1384، ابن سینا( استهاي عمیق روحانی را به درك کمال مطلق منحصر نموده
تقی فعـالی در نقـد فلسـفی بـر شـادي از دیـدگاه محمـد، هاي معاصـردر میان پژوهش

هاي مثبت از نگاه دینی را بیان داشـته و بـاالترین شـادي را در سـلوك شادي، داالیی الما
  ).1391، فعالی( داندعرفانی و معنوي می

عوامل نشـاط و شـادمانی را از منظـر اخـالق ، ي کارشناسی ارشددر رساله، کیانی نژاد
  ).1392( استبر اصل نگرش توحیدي در شادي تأکید نمودهاسالمی تحقیق کرده و 

ي اصـالح بـاور تکیـه نمـوده و پـژوهش را بـر ایـن الگوي شادکامی در اسالم بر شیوه
هـا بـه شادکامی واقعی در زنـدگی انسـان، هاي الهیاست که با نگرشفرض استوار نموده

  ).1386، قلی پور( آیددست می
نقـش نگـرش در سـالمت روان را ، بـه صـورت عـام توان گفت مطالعات سنخ اولمی

هاي مـورد مطالعات سنخ دوم نیز در حوزة شادي. مطرح نموده و به شادي تأکیدي ندارند
اما با وجـود اینکـه ، انداي از شرایط سالمت شادي و عوامل آن پرداختهبر پاره، تأیید دین

اي بـر تحلیـل ایـن یـد عمـدهتأک، اي برخوردار اسـتالهی در شادي از جایگاه ویژهنگرش
  .اندرابطه نداشته

الهی بـا نگرشبا تأکید بر رابطۀ ) 1395( در این میان تنها پژوهش علیانسب و همکاران
ایـن . اسـتاصول اخالقی شادي را از دیدگاه قرآن و روایات بررسـی نمـوده، شادي سالم

-در مسألۀ شادي پرداختـه اصول به عنوان معیار سالمت شادي به تنظیم رابطۀ انسان با خدا
لکـن بـر ، اسـتمعیار کلی سالمت شادي تلقـی شـده، الهینگرش، در مقالۀ مذکور. است

  .عامل مؤثر در پیدایش شادي نیز هست، الهینگرش، اساس فرضیۀ پژوهش حاضر
سـنخ سـومی از مطالعـات ، الهـی بـر شـادي و سـالمت معنـوينگرشبراي تبیین تـأثیر 
چه تـأثیري بـر سـالمت معنـوي و ، الهینگرشن نکته توجه یابد که ضروري است تا به ای

  ؟شادي سالم دارد
کدام به تـاثیر نگـرش الهـی بـر شـادي و سـالمت معنـوي هاي انجام شده هیچپژوهش
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  .باشداست و تحقیق پیش رو اولین تحقیق در این حوزه مینپرداخته
ایجاد سالمت معنوي را مد نظر در ارائۀ شادي از طریق ، جامع نگري دین، نگارندگان
الهی را در تحقـق شـادي سـالم بـه عنـوان جـزء مهـم بهداشـت روان نگرشداشته و نقش 
  .اندبررسی نموده

در ایـن پـژوهش قابـل تفکیـک از » شادي معنـوي« مفهوم ابداعی، از نگاه نگارندگان
الهی نگرشتأثیر  با این حال. نمایدبلکه بدون آن غیر قابل تحقق می؛ سالمت معنوي نبوده

ترین نوع شادي تاکنون به صورت مستقل مورد تحقیق قرار بر شادي معنوي به عنوان سالم
  .استنگرفته

  مفاهیم کلیدي. 2
شـادي ،، شـادي، سـالمت معنـوي، سالمت، نگرش الهی: در این بخش واژگانی چون

  .شودسالم معرفی شده و سپس به ادامه بحث پرداخته می

  یالهنگرش. 2-1

ذیـل واژه ، 1381، معـین ر.ك؛( بینش و نظر است، نگرش در لغت به معناي نگریستن
-در معناي نگرش کردن آمـده، توجه کردن و نظارت کردن، به دقت نظر کردن). نگرش
ترجمـه ، نگـرش، در فارسـی Attitude معـادل واژه) 123، 1392، پسـندیده ر.ك؛( اسـت

  ).136: 1389، یفعال ر.ك؛( استشده
عواطف و نیات رفتاري نسـبت بـه یـک ، اي از اعتقاداتنگرش مجموعه، اصطالحدر 

چیـزي یـا رویـدادي ، به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی. شخص یا واقعه است، شیء
نگـرش ) 108ص ، 1382، آذربایجانی ر.ك؛( شوداست که در احساس و رفتار نمایان می

دهى بـه ارضـاى نیازهـا و جهـت، هـایجاد انگیزشا، دهى به رفتارهاسازى و شکلدر زمینه
  ).137، همان، فعالی( ها تأثیرى جدّى داردگرایش
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، الهـینگرشبلکـه ، اثـر نیسـتالهی صرف یک باور درونی و بیبنابراین نگرش  
الهی در این نگرشمنظور ما از . احساس و رفتارهاي متناسب خود را به همراه دارد، حالت

ي نظـام اورها و اعتقادات موثر در رفتار است کـه مـؤمن بـه مجموعـهمجموعه ب، پژوهش
هـا گیرد و تمام مصـادیق و سـاحتهاي وحیانی نشأت میهستی دارد و از توحید و آموزه
مبدأ و معاد انسـان را ، خدا، دین، شادي، زندگی، دیگران، همچون نگرش شخص به خود

  .شودشامل می

  سالمت. 2-2

، راغـب اصـفهانى ر.ك؛( دوري از هـر آفتـی اسـت، اعـم آنواژة سالمت بـه معنـاي 
إِذْ جاءَ ﴿سلم و سالمت دوري از آفات ظاهري و باطنی است چنانچه در آیۀ). 421، 1392

، ق 1416، ابن منظور ر.ك؛( به معناي دوري از فساد درونی و قلبی است ﴾میرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَل
درد و آفـت بـه جهـت همـاهنگی اجـزاي  اعتدال و نظم و دوري از نقص و عیب و). 289

موافقـت بـین ) 189، 5ج ، 1360، مصـطفوي ر.ك؛( از مصادیق سـالمت اسـت، یک چیز
هـاي از نشـانه، عاري بودن از عیـب، صحت، تسلیم، نظم، اعتدال، اجزاي موضوع سالمت

عملکرد بدون نقـص و عیـب و هماهنـگ و ) «1392، رضا، فیروزي ر.ك؛( سالمت است
اي که خوشبختی دنیا به گونه؛ مۀ اجزا و اعضا و ابعاد وجود انسان با یکدیگربدون تضاد ه

 از ایـن رو) 1392، کیانی نـژاد» (و آخرت انسان را طبق غایت مورد نظر قرآن تأمین نماید
جامع نگر و شـامل ، غایت محور، الهینگرشتوان گفت سالمت در مفهوم دینی آن با می

  .اي در آن داردسالمت معنوي جایگاه ویژهابعاد گستردة سالمت است که 

  سالمت معنوي. 2-3

هـاي روانـی در تعـاریف ابعـاد و مؤلفـه؛ معتقدنـد) 18، 1398( فـر و همکـارانساالري
ترین بعـد وجـودي روانی و اجتماعی خالصه شده و از مهم، سالمت روانی به بعد جسمی
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، رداري از حـس پـذیرشبرخـو، يمعنـو سـالمت. اسـتغفلت شده، یعنی معنویت؛ انسان
 قدرت، احساسات مثبت و اخالق است که به کیفیت درك و نگرش انسان از عالم هستی

فیـروزي و ) 23-7، 1391، محمـود، عباسـی ر.ك؛( دارد بسـتگی یقدسـ مکحـا و برتـر
در مجلۀ اخالق پزشکی به بررسی این مفهوم از دیدگاه قـرآن و ) 22-8، 1392( همکاران

الزمـۀ فهـم ، هـاي دینـیاند که استفاده از آموزهاین نتیجه دست یافته روایت پرداخته و به
ایـن عنـوان حتـی قابـل درك ، درست معناي سالمت معنوي است و بدون تعلق بـه وحـی

بـاالترین مرتبـه سـالمت اسـت کـه در سـطوح ، سـالمت معنـوي. مفهومی نیز نخواهد بود
، فیـروزي ر.ك؛( گیـردشـکل می دیگـران و هسـتی، خود، متعالی انسان در ارتباط با خدا

وصول به ، هاي سالمت در این چهار حوزهاز این منظر نتیجۀ مثبت شاخص) 8-22، 1392
  .سعادت دنیا و آخرت خواهد بود

؛ شـودفر در تعریف جامعی از سالمت روان که شامل سـالمت معنـوي نیـز میساالري
فطـرت توحیـدي از سالمت آن ظرفیت عظیم آدمـی اسـت کـه بـا شـکوفایی « گفته است

داشتن هدف ، ایجاد نظام ارزشی شخصی قدرتمند، طریق برقراري روابط مستحکم با خدا
روابط سالم و سازنده با خود و دیگران و حس عمیق عرفانی به طبیعت ، متعالی در زندگی

ایـن تعریـف برگرفتـه از مبـانی ) 10، همـان، سـاالري فـر» (آیـدو نظام هستی به دست می
ي فطرت توحیدي و روابط معنوي انسان با خدا تأکید نموده و با حیـات طیبـه اسالمی و بر

  .قرآنی قرابت معنا دارد
جامع  شمول مفهوم بهداشت روان بر سالمت معنوي در این مقال بر اساس این تعریف

توأم با ایمان به خدا و بـاور بـه معـاد اسـت و اگـر ، بهداشت روانی مورد نظر اسالم. است
با انکار این حقایق و یا غفلـت از آن پدیـد آیـد کـاذب بـوده و سـالمت و  آرامش روانی

 یتیوضـع يسـالمت معنـو؛ تـوان گفـتمـی در مجمـوع. کنـدامنیت حقیقی را ایجاد نمـی
مان و اعتقاد و ارتباط فرد به قدرت و یه حاصل اکاست  یات انسانیهدفمند و معنادار از ح

  .مرگ است و زندگی ابدي پس از یانتهاي الهمال بیک
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  شادي. 2-4

 ر.ك؛( اسـتدر مفهـوم شـادي مطـرح شـده، شـادمانی، یخوشـحال، يخشنود، سرور
 1416، ابـن منظـور ر.ك؛( در مقابل غم و اندوه قـرار دارد يشاد). ذیل واژه: 1381، معین

 يشـاد) 42: 1375، لیکـما، کزنـیآ ر.ك؛( بـدون درد اسـت يهالذت، يشاد) 835: ق
، علـی اکبـر، دهخـدا ر.ك؛( نـدکیه فرد حس مکاست  يروزیو پ يمندتیاحساس رضا

بیشـتر بـراي بیـان حـاالت و کیفیـات ، در زبان عربی واژگان مترادف شـادي) 367: 1373
پرکـاربردترین واژة قرآنـی بـه کـار رفتـه در معنـاي » فرح. «روندبه کار می يمختلف شاد
 ر.ك؛( شـودیحاصـل مـ یافتن خواسـتۀ قلبـیـمخالف حزن است و بـا ، فرح. شادي است

وَ إِذَا ﴿فرط شادي با غـرور اسـت  يبه معنا» هکف) «635: 1ج، ق1404، عبدالفتاح، يدیصع
] خـود [هـاىه نزد خانوادهکو هنگامى ) (... 31مطففین/ ( ﴾نیهکأَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَ انْقَلَبُوا إِلى

هـم در  فـرح، شـادى ممـدوحسرور و حبـور در ) پرداختندطبعى مىبه شوخ، گشتندبازمى
، یقرشـ ر.ك؛( رودیار مکب، بّر استکه موجب تکشادي ممدوح و هم در شادى مذموم 

  .شودیرا شامل م يو معنو يماد يتمام مراتب شاد، فرح) 158، 5ج: ق1412

  شادي سالم. 2-5

بدون توجه بـه ؛ فقط به عنوان حس مثبتنگاه ارزش داورانه به شادي دارد و آن را نه 
، علیانسـب ر.ك؛( کندمی یابیت آن ارزیفکیآثار و ، ه بسته به اسبابکبل؛ ش و پس آنیپ

خـوب و ، ي اول شـادي مثبـتدسته؛ اندها بر دو دستهشادي، از نظر قرآن) 81-98، 1395
بـا ، سـازنده، مثبـت، سـالم يشـاد. بد و ناسالم هسـتند، هاي منفیي دوم شاديدسته؛ سالم

 یاز دلبستگ يت خدا و دوریه در راه رضاکاست  يانبساط خاطر، دیو سف ینوران، ارزش
شـادي ، شـادي عمیـق، شـادي پـاك) 5شماره ، 1381، محمود، يگلزار ر.ك؛( ا باشدیدن

، محمـدتقی، فعـالی ر.ك؛( هاي آرامش و شادي سالم از منظر قرآن اسـتویژگی، مستمر
قـرآن همـراه بـا امنیـت و شـادي سـالم از منظـر . الهی استنگرشي که نتیجه) 67، 1391
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  .آرامش است
و بـه  اي است که از جانب خدا و مورد رضـایت او باشـدشادي، مراد از شادي معنوي

. کندها را ایجاد نمیزند و موجبات آزار و اذیت دیگر انسانها لطمه نمیمنافع دیگر انسان
ا یـفْرَحُـوا هُـوَ خَیفَلْ کهِ فَبِـذلِقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِـ﴿: گونه که خداوند فرمودههمان رٌ مِمـَّ

هـایی کـه از جانـب خـدا و مـورد شـادي، در مقابل این نوع شادي) 56یونس/( ﴾جْمَعُونی
 شادي قـارونی را، براي مثال قرآن. وجود دارد؛ رضایت او نیست و غالباً جنبه دنیایی دارد

شادي معنوي ندانسـته و ) نیستکه شادي دنیایی بوده و از جانب خدا و مورد رضایت او (
 مَفَاتِحَـهُ إِنَّ مَـا نُـوزِکالْ مِـنَ نَـاهُیوَآتَ هِمْیعَلَـ مُوسَى فَبَغَى قَوْمِ مِنْ انَک قَارُونَ إِنَّ﴿: فرمایدمی

) 76قصـص/( ﴾نَیالْفَـرِحِ حِـبُّی لَـا اللَّـهَ إِنَّ تَفْـرَحْ لَا قَوْمُهُ لَهُ قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ یأُولِ بِالْعُصْبَۀِ لَتَنُوءُ
آورد کـه مـومن نسـبت بـه گذشـته حالتی از معنویت پدیـد مـی، الهینگرشمراتب باالي 

 دارد» شادي معنـوي« رضایت خاطر و نسبت به آینده اطمینان جدي داشته و در همان حال
-ترین سطح شادي است که در بستر سالمت معنوي مومنان رشد مـیسالم» شادي معنوي«

گیري الهی در زندگی و از سـنخ شـادي ابـدي و اخـروي انسـان أم با یک جهتکند و تو
  .است

  شادي در بستر سالمت معنوي. 3
گرایش و رفتار الهی و در نتیجه شادي الهی در بستر حیات طیبه ، شناخت، الهینگرش

 نش وکـ، سالمت معنوي افراد به کیفیـت شـناخت. آوردو سالمت معنوي را به دنبال می

 يهـامؤلفه، يمعنو ثمرات و نشک، عواطف، شان بستگی دارد و شناخت معنويعواطف
الهـی و ایمـان از طریـق نگرش) 44-11: 1391، عباسـی ر.ك؛( انـديسالمت معنـو یاصل

آثـار خـود را از فکـر و دل بـر رفتـار و ، گرایشی و رفتـاري انسـان، تأثیر در سه بعد بینشی
شـادي ) 156، همـان، ساالري فـر ر.ك؛( کندمیحاالت و هیجانات از جمله شادي ظاهر 

عاطفی و رفتاري است که هر سه بعد تحت تأثیر نگرش فرد عمـل ، داراي اجزاي شناختی
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  .آیدکنند و شادي سالم پدید میمی
مخـتص سـبک زنـدگی توحیـدي و رویکـرد الهـی و دینـی در ، این سالمت و شـادي

شـادي و ، برآیند سـالمت معنـوي؛ دگاناز نظر نگارن. حیات انسان خدا باور و مومن است
سالمت معنوي انسـان را تـأمین کنـد ، از این رو اگر نگرش و ایمان به خالق. آرامش است

ولی چنانچه شادي تـوأم بـا سـالمت معنـوي ، آیدشادي سالم نیز در همین بستر بدست می
خدا به عدل « :امام صادق ع فرمود. نباشد از سالمت و نورانیت الزم برخوردار نخواهد بود

 یتعـال ياز خـدا ين و خشنودیقیرا در  يآرامش و راحت و شاد، مت و علم خودکو ح
، افىکابـن همـام اسـ ر.ك؛» (سـاخت يو ناخشـنود کقرار داد و غم و اندوه را همراه ش

-الهـی مهـمنگرشیقین و خشنودي از خدا به عنوان ابعاد شناختی و عـاطفی ) 50: ق1404
  .استدي سالم معرفی شدهترین عامل مؤثر بر شا

. الهی اسـتنگرششادي معنوي به عنوان جزء مهم سالمت معنوي در پیوندي عمیق با 
تـر عمیق، ترهر چه ایمان قوي؛ ي ایمان بستگی دارددرجات این شادي و لذت نیز به مرتبه

شود و مومن بـه نهایـت شـادي دسـت تر باشد درجات شادي و لذت نیز افزون میو راسخ
» رسـاندانسـان را بـه نهایـت خوشـبختی و شـادي مـی، ایمـان: «فرمایـدعلی ع مـی. یابدمی

، تـر باشـددر حقیقت هـر چـه ایـن بیـنش الهـی عمیـق) 4323ح : ق 1410، مى آمدىیتم(
از ایـن رو . شود عوامل شادي مومن به امور بـاارزش و فـوق مـادي سـوق یابـدموجب می

ین کننـدة میـزان ارزش و سـالمت شـادي نیـز عوامل شادي و کیفیـت و آثـار آن کـه تعیـ
شادي معنوي به لحاظ عمـق و . بر اساس نگرش آدمیان در هر شخصی متغیر است، هستند
از سطوح با کیفیت شادي است که به سطح نگرش و مرتبـه ایمـان مـومن بسـتگی ، گستره

  .دارد

  هاي رسیدن به آنشادي معنوي از دیدگاه قرآن و راه. 4
بـا انـدك . هاي معنوي در دنیا و جهان آخرت سخن گفتـه اسـتديقرآن کریم از شا
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روشن ، توجهی به رابطۀ شادي این جهانی و شادي وصف شده براي اهل بهشت در آیات
اش تـا جهـان دیگـر و در الهـی اسـت و گسـترهنگرشگردد که شادي معنوي در گرو می

اسـت ان سـخن گفتـهیبهشـت یاز شادمان يات متعددیم در آیرکقرآن . یابدبهشت ادامه می
 ییهـاچهـره، در آن روز. «اسـتین دنیي اعمال اختیاري و تداوم شادي آنان در اجهیه نتک

یَۀٌ. وُجُوهٌ یَوْمَئِذ ناعِمَۀٌ﴿» وشش خود خشنودندکه از کشادابند  عْیِها راضـِ و  8ه/ یغاشـ( ﴾لِسـَ
سورة  9ۀ یآ. اندیو نشاط واقع يغرق شاد، شانان به سبب اعمال صالحیبهشت، رونیاز ا) 9

نْقَلِـبُ یوَ ﴿ .»گردسانش باز میکو شادمان به سوى « ندکیم یان را شاد معرفیانشقاق بهشت
ب ی] آنان را از آسـپس خدا [هم: «دیفرمایگر مید يدر جا) 9انشقاق/ ( ﴾أَهْلِهِ مَسْرُورا إِلى

وْمِ یالْ کوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِ﴿» داشت آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى
هیچ ترس و اندوهی بر شما ؛ شودبه بهشتیان گفته می) 11انسان/ ( ﴾وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً

مْ کـادْخُلُوا الْجَنَّۀَ أَنْـتُمْ وَ أَزْواجُ﴿». دیتان شادمانه داخل بهشت شوشما با همسران« نیست و
شـان طـراوت نعمـت یهااز چهـره« شادي آنان به حدي است که)) 70زخرف/ ( ﴾تُحْبَرُونَ

رَةَ النَّعِـ یتَعْرِفُ فِـ﴿». یابیی[بهشت] را درم در آن روز ) «24ن/ یمطففـ( ﴾مِیوُجُـوهِهِمْ نَضـْ
فِرَة﴿». خنـدان [و] شـادانند، درخشـانند ییهاچهره رَةٌکضـاحِ. وُجُـوهٌ یَوْمَئِـذٍ مُسـْ  ﴾ۀٌ مُسْتَبْشـِ

و سطح نهایی شادي معنـوي اسـت  يو ابد یقیحق يان شادیبهشت يشاد) 39و  38عبس/ (
و از ایـن جـنس باشـد در  ين شـادیـا ياگـر در راسـتا، ایـمومنان در این دن يهايه شادک

در قرآن کـریم بـراي رسـیدن بـه شـادي معنـوي مـواردي . افتیز تداوم خواهد یآخرت ن
  .شوداشاره میها گفته شده که در ادامه به آن

  اطمینان به تقدیرات الهی و نداشتن ترس و اندوه. 4-1

هاي رسیدن به شادي معنوي اطمینان به تقـدیرات الهـی و نداشـتن تـرس و یکی از راه
هاي دینی اسالم در صدد تربیت مومنانی با نهایت رضایت از تقـدیرات آموزه. اندوه است

 اللّهُـمَّ فَاجْعَـلْ نَفْسـى« ینـان بـه آینـدهو اطم) تیخوشنود به قضا؛ ۀً بِقَضآئِکیراضِ( گذشته
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، ابـن طـاووس ر.ك؛( هسـت» رتیا قرار ده نفس مـرا آرام بـه تقـدیخدا؛ مُطْمَئِنَّۀً بِقَدَرِك
-چرا که آدمیان یا اندوه گذشته را می؛ اش شادي در آن حال هستکه نتیجه) 43): تابی(

  .اي نیامده هستندخورند و یا نگران آینده
مؤمن کـه گذشـته و آینـدة خـویش را تحـت اراده و تـدبیر ، اسالمی شاديدر الگوي 

لَا خَـوْفٌ  اءَ اللَّهِیإِنَّ أَوْلِ أَلَا﴿بیند هیچ اندوهی از گذشته و ترسی از آینده و نداردخداي می
ایـن . و به آنچه خدا اراده نموده خشنود و آرام اسـت) 62یونس/( ﴾حْزَنُونَیهِمْ وَلَا هُمْ یعَلَ

مال و سعادت انسـان نیـز در گـرو رضـایت الهـی ک. نتیجۀ ایمان واقعی به خداست، حالت
 است و رضایت خدا از بنده دو سویه و در تالزم با رضایت و خشـنودي بنـده از خداسـت

رده کـد ییـمان را نوشته و آنها را با روحى از جانـب خـود تأیه [خدا] اکنهاست یدر دل ا«
، آوردمـىى روان اسـت دریهاير [درختان] آن جویاز زه کى یهااست و آنان را به بهشت

، نانند حزب خدایا، شان خشنود و آنها از او خشنودندیخدا از ا، شه در آنجا ماندگارندیهم
فالح و رستگاري باالترین درجـۀ کمـال یـک بنـده » ه رستگارانندکآرى حزب خداست 

این خشنودي . آیدو بدست میاست که در اثر ایمان مستحکم قلبی به خدا و خشنودي از ا
-سراسر زندگی مومن را از مبدأ تا معاد و تمام مقـاطع تلـخ و شـیرین زنـدگی او را در بـر

به طوري که در شرایط ناخوشایند نیـز خشـنودي بـاطنی از اراده و فعـل خـدا ، استگرفته
ن مـؤم. کنـدخیر و نیک تلقی می، وجود دارد و هر چه را که از خداي رحمان صادر شده

و اعتراض به  يناخشنود. دار خدا به آنچه از محبوب صادر شود رضایت قلبی دارددوست
اوج نادانی ، شناخته یت و حکمت و خود را به بندگیخدا از جانب کسی که او را به ربوب

  .است
اد یـوجـود مـومن سرشـار از آرامـش ناشـی از ، سـتیوقتی تـرس و انـدوه در انسـان ن

آگـاه . ردیـگاد خـدا آرام مىیـشان بـه یهااند و دلان آوردهمیه اکسانى کهمان « خداست
الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَالَ بِذِکْرِ ﴿ .»ابدیها آرامش مىاد خدا دلیه با کباش 

شخصـیت او کـه در ، باالترین مرتبۀ این حال آرام مـومن)) 28رعد/ ( ﴾اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
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ایـن روح آرام یافتـه از خـدا . نـام دارد» نفـس مطمئنـه« یر قرآنـیدر تعـاب، استثبات یافته
او در زمرة بندگان خاص الهی بوده و بهشت از ، ز از او خشنود استیخشنود است و خدا ن

) 28و  27 فجـر/( ﴾إِرجعی إِلی ربِّـکَ راضـیۀً مَرضـیه. یَا أَیَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّۀ﴿. آن اوست
صاحب حال خشنود ». خشنود و خدا پسند به سوي پروردگارت بازگرد. اى نفس مطمئنّه«

را همه چیز را بـه چشـم یز؛ سرور و بهجت است، راحت، همواره در آرامش، و مقام رضا
از  یخـال ینـیقیدور از حسـرت و  یفرحـ، بدون غم يسرور« نگرد اویرضا و خشنودي م

ثبـات و دوام رضـایت در ، ویژگـی ایـن حالـت) 404: 1390، نراقی» (خواهد داشت کش
به تعبیر دانشمندان اخالق در ایـن وضـعیت مـومن . هاي زندگی استتمام شرایط و دوران

 گـرددیو غـم و انـدوهش آزاد مـ یافتـه و از عـالم ناراسـتیبه مقام بهجت و رضـا دسـت 
  ).408: همان، نراقی ر.ك؛(

  ایمان و عمل صالح. 4-2

رسیدن به شادي معنوي ایمان و عمل صالح است هرچند ممکـن  هايز راهیکی دیگر ا
است این بحث مقدار کمی با بحث اطمینان به تقدیرات الهی همپوشانی داشته باشد اما بـه 

خشـنودي و ، قـرآن. دلیل اهمیت آن و گستر آن ضرورت دارد که جداگانـه بحـث شـود
 اسـتمعرفی کرده؛ باشدها میین انسانشادي را نتیجۀ ایمان و عمل صالح که ویژگی برتر

، دگاننـدین آفریه بهترکاند آنانند ردهکسته یارهاى شاکده و یه گروکسانى کقت یدر حق«
ر [درختان] آن نهرهـا روان یه از زکشگى است یهاى همپاداش آنان نزد پروردگارشان باغ

إِنَّ ﴿» ز] از او خشـنودیـخدا از آنان خشنود است و [آنـان ن، ماننددر آن مى، است جاودانه
 يۀِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِیرُ الْبَرِیهُمْ خَ کنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِیالَّذِ

ایـن رضـایت  ))8و7بینـه/ ( ﴾اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ یهَا أَبَدًا رَضِینَ فِیمِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِ
 با هیأت فعل ماضی بیان شده تا محقـق الوقـوع، دو جانبۀ عبد و معبود در تمام آیات مشابه

به این معنا که این رضایت در همـین جهـان بـه ؛ بودن آن عمل را بیان دارد) انجام گرفته(
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شادي سالم نقطـۀ اوج سـالمت معنـوي و . وجود آمده و در بهشت نیز ادامه خواهد داشت
چنانچـه در نقطـه مقابـل ایـن نـوع . ملکرد الهی انسان در حوزة نظر و عمـل اسـتنتیجۀ ع
  .شادي با نگرش غیر الهی قرار دارد که آرامش زداست، بهجت

فقـط بـا ، ق روحیـعم يهاهیو ال یوجود آدم يتوان ادعا کرد که ژرفابه طور قطع می
مـادي و رفـاهی او بـدون صنعتی بشر و تأمین نیازهاي  هايشود و پیشرفتیاد خدا شاد می

، 1389، یفعـال ر.ك؛( تواند آرامشـی درپـی داشـته باشـدیاد خدا و ایمان عمل صالح نمی
  ).16شماره 

  فنا در خدا. 4-3

ها میان بنده و خدا و کسب رضایت الهـی در ایمان مراتبی دارد باالترین آن رفع فاصله
هاي مادي زدودن فاصله. تعبیر کردتوان از آن فنا در خدا که می. تمام شئون زندگی است

شادمانی اتصال با او به لحـاظ . همان اتصال با کمال مطلق است، و نفسانی میان بنده و خدا
، يویـر و زودگـذر دنیفناپـذ يپایـدار بـوده و از هـر شـاد، عمیق و از جهت کمـی، کیفی
  .رتر استیدلپذ

رد و انـس یـگیاو را مـ وجود، یلذت باطن، در قلب انسان یقیبا طلوع نور محبوب حق
شـوق ) 172-149: 16شـماره ، 1389، یفعـال ر.ك؛( بـردمـی وحشت را از دل، با محبوب

ور و او را مشـتاق شـادمانی آتش عشق را در وجـود سـالک الـی اهللا شـعله، است که یاله
؛ »لِقآئِـکفَرْحَـۀِ  مُشْتاقَۀً اِلـى) «43): بی تا، (ابن طاووس ر.ك؛( کندمالقات پروردگار می
 ر.ك؛( مومنان تحـت والیـت ویـژة پروردگـار قـرار دارنـد) دارتیمشتاق به شاد گشتن د

آنـان را از . اندمان آوردهیه اکسانى است کخداوند سرور ) «120: 10ج ، 1374، طباطبائى
ظُّلُمَاتِ إِلَى خْرِجُهُمْ مِنَ الینَ آمَنُوا یالَّذِ یاللَّهُ وَلِ﴿» بردمىى به دریها به سوى روشنایکیتار

 شـوندسـرور وارد مـی و به همین نسبت به وادي نـور و سـراي بهجـت) 257بقره/ ( ﴾النُّورِ
از بـاالترین ، ابـن سـینا در تقسـیم سـطوح شـادي) 182: 1391، محمد تقـی، فعالی ر.ك؛(
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سطح شادي نام برده که با نـوعی لـذت روحـانی و در اثـر اتصـال بـا کمـال مطلـق درك 
لذت و شادي ناشی از درك کمال است و خداي متعال به ) 191: 1384، یناابن س( شودمی

بـاالترین ، خـداي متعـال. ترین لذت و شادمانی استداراي با شکوه، خاطر کمال مطلقش
گیـرد کـه بـا قـرب ترین نوع آن را براي مومنان راستین در نظر میمرتبۀ شادي و با کیفیت
  .یابندالهی به کمال دست می

نهایت شادي و لذتِ فانی شدن در ذات ربوبی و اتصال و اتحاد بـا او مقامات تا بیاین 
وستن بـه یر و پیمال گسستن از غکمرا ! خدایا« خوانیمدر مناجات شعبانیه می. گیرداوج می

رت یبص يهادهیتا د، روشن ساز، مان را با فروغ نگاه به خودیهادة دلید؛ نکخودت عطا 
ختـه بـه یمـا آو يهـابرسـد و جـانانون عظمتکرا از هم بردرد و به نور  يهاحجاب، دل

ارَ قُلُوبِنَـا  یـکمَـالَ االنْقِطَـاعِ إِلَک یهَبْ لِ یإِلَهِ« .»درگاه عزت و قدس تو گردد وَ أَنِـرْ أَبْصـَ
رَ یعْدِنِ الْعَظَمَۀِ وَ تَصِمَ یتَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَ یحَتَّ یکاءِ نَظَرِهَا إِلَیبِضِ

بـا انقطـاع ، این نور نشاط بخش) 99؛ 91ج: ق 1403، مجلسى» (کأَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَۀً بِعِزِّ قُدْسِ
در فـرازي دیگـر عرضـه . شـودمـی در وجـود مـومن روشـن، از غیر خدا و پیوسـتن بـه او

تـو باشـم و از  يتنهـا شناسـاوند تا یبخش عزت خود بپمرا به فروغ نشاط! ایخدا« داریممی
وَا کونَ لَکالْأَبْهَجِ فَأَ كبِنُورِ عِزِّ یو أَلْحِقْنِ» «برتابم ير تو رویغ » مُنْحَرِفـا كعَارِفاً وَ عَنْ سـِ
لـذا . شودبریدن از غیر خدا با فانی شدن در خدا محقق می) 99؛ 91ج.: ق 1403، مجلسى(

-مشـغول اسـت و نمـیدان نشده و هنوز دلگراز غیر او روي، انسان تا خودي درك بکند
) بریـده( هـاي مـادي خـویش مُنیـباو باید از خودش و خواسته. تواند به نور الهی بپیوندد

  .اي میان او و خدایش نماند و نور نشاط الهی را درك کندشود تا فاصله

  فضل و رحمت از جانب خدا و ارتباط آن با شادي معنوي. 5
قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ ﴿. داندفضل و رحمت از جانب خداوند می قرآن کریم شادي معنوي را

از این رو بررسـی فضـل و ) 58ونس/ ی( ﴾جْمَعُونَیرٌ مِّمَّا یفْرَحُواْ هُوَ خَیفَلْ کوَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِ
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رحمت از جانب خـدا و ارتبـاط آن بـا شـادي امـري ضـروري اسـت کـه در ادامـه بـه آن 
  .شودپرداخته می
ورود به این بحث الزم است به این نکته توجه داشته باشـیم کـه حصـول چنـین قبل از 

شادي عمیق و با کیفیت و سازوکار نزول آن مربوط به روح انسان اسـت و روح انسـان از 
إِلَّـا  تُمْ مِنَ الْعِلْمِیوَمَا أُوتِ یعَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ کسْئَلُونَیوَ ﴿. سنخ امر الهی است

موجودي فعال و پویا و مدام در التهاب و جست و جوست و تنها زمـانی ) 85/اسرا. (﴾لًایقَلِ
پیوند یابد و از تالطم بـاز ، کند که با منبع الیزال هستیآرامش و شادي عمیق را درك می

، خـدا: نویسـدمرحوم طبرسی در مورد ماهیت روح که شادي معنـوي را درك مـی. ایستد
بـه همـین ؛ ده اسـتیـعلم و برتـرى آفر، اتیح، بقا، ىیخوشبو، نور؛ زیشش چروح را از 

 شـودهمـۀ ایـن امتیـازات از جسـم نیـز گرفتـه می، شـوددلیل وقتی روح از جسم جدا مـی
کند که شهیدان راه حـق وي به عنوان شاهد اضافه می) 675، 6ج : 1372، طبرسی ر.ك؛(

علّامـه . اندنزد خدا شادمان و متنعم) روحشان( خودشان، شان در خاك استبا اینکه جسم
 طباطبائی جایگاه شهیدان و محل شادي آنان را مربوط به عالم پس از دنیا و قبل از قیامـت

  ).390، 17ج : 1374، طباطبائى ر.ك؛( داندمی) برزخ(
مـرده ، اندشـته شـدهکه در راه خدا کسانى را کهرگز « در سورة آل عمران آمده است

بـه آنچـه خـدا از فضـل . شـونده نزد پروردگارشـان روزى داده مىکاند ه زندهکبل، مپندار
اند وستهیشانند و هنوز به آنان نپیه از پى اکسانى کو براى ، است شادمانندخود به آنان داده

بر نعمت و فضل خدا و . شوندن مىیشان است و نه اندوهگیمى بر ایه نه بکنند کشادى مى
 ینَ قُتِلُوا فیوَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذ﴿.» نندکشادى مى، گرداندؤمنان را تباه نمىه خدا پاداش مکنیا

لِهِ وَ یرْزَقُونَ فَرِحیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیسَب هُ مِـنْ فَضـْ رُونَ ینَ بِما آتـاهُمُ اللـَّ سْتَبْشـِ
سْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ ی حْزَنُونَیهِمْ وَ ال هُمْ یخَلْفِهِمْ أَالَّ خَوْفٌ عَلَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ ینَ لَمْ یبِالَّذ

کشته شدگان در راه خدا ) 171-169آل عمران ( ﴾نَیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنیضیوَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ ال 
نسبت بـه دوسـتان دن آن فضل یدن خودشان به فضل خدا و هم در انتظار دیهم از نظر رس
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اینکـه در کـالم خـدا . ز خـوفى و انـدوهى ندارنـدینند و اینکه آنها نکخود خوشحالى مى
بـه ؛ نـدکداللـت بـر عمـوم مـی، آمـده) الخوفً با تنوین تنکیر( ترس و اندوه با نفى مبهم

: 1374، طباطبـائى ر.ك؛( چ نوعی از انواع ترس و اندوه دنیـایی را ندارنـدیعبارتی اینان ه
هرگونه تنیدگی از وجـود آدمـی رخـت بـر بسـته و روان ، نبود ترس و اندوه با) 90، 10ج

  .گیردسالم و شاد همراه با امنیت و آرامش جاي آن را می
بـه تصـریح عـام . اسـتقرآن به صورت مکرر به نبود این ترس و انـدوه تأکیـد نمـوده

ردند از هر گونه غـم و تـرس کاستقامت  یر الهیمان داشته و در مسیه اکآنان ، آیات الهی
 یسـتادگیسـپس ا، ه گفتنـد پروردگـار مـا خداسـتکـ یسـانکمحققـاً : «هستند يدنیا عار

تَقامُوا ﴿». ن نخواهند شدیست و غمگیبر آنان ن یمیب، ردندک إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُـمَّ اسـْ
-فرشتگان الهی بر این مؤمنان نازل مـی)) 13احقاف/ ( ﴾فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُون

، قـتیدر حق. «دهنـددارنـد و مـژدة بهشـت مـیشوند و آنان را از هر بیم و اندوهی باز می
فرشتگان بر آنان فرود ، ردندکستادگى یسپس ا؛ »پروردگار ما خداست: «ه گفتندکسانى ک

د یافته بودیه وعده کو به بهشتى ، دین مباشید و غمیم مداریب، هان« ]: ندیگوند [و مىیآمى
ۀُ أَلَّـا تَخَـافُوا وَلَـا تَحْزَنُـوا کـهِمُ الْمَلَائِیتَتَنَزَّلُ عَلَ نَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوایالَّذِ﴿ .»دیشاد باش

فصـلت/ ( ﴾الْآخِرَةِ یا وَفِیالدُّنْ اةِیالْحَ یمْ فِکاؤُینَحْنُ أَوْلِ نتُمْ تُوعَدُونَ ک یوَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّۀِ الَّتِ
در زنـدگى « کننـدفرشتگان نسبت به ایشان اظهار دوستی در دنیا و آخـرت مـی)) 31و 30
و ، ] براى شماستتان بخواهد در [بهشتیهاو هر چه دل، مییا و در آخرت دوستانتان مایدن

در دنیـا فرشـتگان نویسـد مجمع البیـان مـی» د داشتید در آنجا خواهیهر چه خواستار باش
فخـر رازي ) 17، 9ج : 1372، طبرسـی ر.ك؛( رسـانندخیـرات و برکـات را بـه ایشـان مـی

این دوستی در دنیا بوده و در آخـرت نیـز ادامـه دارد و فرشـتگان بـا الهـام و ؛ معتقد است
) 561، 27ج : ق 1411، فخـر رازي ر.ك؛( گذارندها أثر میبر ارواح پاك انسان، مکاشفه
و آنچـه ، میو براى آنان دمسـازانى گذاشـت« کنندشیاطین بر ارواح پلید وسوسه میچنانکه 

ضْنَا لَهُمْ قُرَنَـاءَ یوَقَ﴿» با جلوه دادندیشان و آنچه در پى آنان بود در نظرشان زیدر دسترس ا
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ه روشـن اسـت کـه قـرآن کـریم بـ) 25فصـلت/ ( ﴾هِمْ وَمَـا خَلْفَهُـمْیدِیـنَ أَینُوا لَهُمْ مَا بَیفَزَ
شان با مؤمنـان در دنیـا و صراحت بر تحقق نزول فرشتگان و شادباش آنان و اظهار دوستی

بلکـه محـل وقـوع آن در قبـل از ؛ این دوستی مختص آخرت نیسـت. آخرت داللت دارد
ي دوسـتی دنیاسـت و دوستی در آخرت نتیجـه؛ افزایدعلّامه طباطبائی می. مرگ نیز هست

چـون ، شـان باشـدیه خدا هـم ولـى اکن ندارد یمنافات با ا، نه براى مؤمناکا بودن مالئیاول
وجود مستقل و اختیار داشته ، ش خودیه از پکنینه ا، ندیرامت اوکه واسطۀ رحمت و کمالئ

  ).584، 17ج: 1374، طباطبائى ر.ك؛( باشند
آگـاه . «کنـدخداي متعال در جاي دیگر هر ترس و اندوهی را از دوستان خود نفی می

لَـا  اءَ اللَّهِیإِنَّ أَوْلِ أَلَا﴿» شوندن مىیمى است و نه آنان اندوهگیبر دوستان خدا نه به کد یباش
علّامه طباطبائی در معنا و تفسیر ایـن دوسـتی و ) 62/یونس( ﴾حْزَنُونَیهِمْ وَلَا هُمْ یخَوْفٌ عَلَ

کـه میـان اي معناي والیت نبودن واسطه میان دو چیز است به گونه؛ نویسدوالیت الهی می
خداي متعال طـوري متـولی تـدبیر . پیوندي دو جانبه است؛ والیت. آنها اتصال ایجاد شود

چنانچه والیت از جانـب مـؤمن . امور بندة خویش است که دیگر کسی در این میان نیست
تأییـد و بـه ، توفیـق، ولی خدا نیز اطاعت و اتصال به خداست که برکـات معنـوي هـدایت

در حالـت ) همـان( کنـدم و بهشـت و رضـوان الهـی را دریافـت میاکرا، مومن، دنبال آن
  .ماندموصوف میان بنده و خدا اتصال ایجاد شده و چیزي در بین نمی

ارمغان اتصال روح فوق مادي آدمی با منشـأ حقیقـی خـویش و منبـع سـرور ، این همه
ترس و اندوه  این نبود. سازدعالم خداست که هر گونه اندوه و کاستی را از انسان دور می

شود و به این معنا نیست که اولیاي خدا نسبت بـه مختص آخرت نیست و شامل دنیا نیز می
نفع و ضرر و خیر و شر درك و احساس یکسانی داشـته و بـین آنهـا تفـاوتی ، درد و لذت
بیننـد و مالکیـت و بلکه ایشان چون براي غیر خدا هیج استقاللی در تأثیر نمی؛ قایل نباشند

-ترسند و جـز بـراي آنچـه خـدا مـیدانند از غیر او نمیت حقیقی را مختص او میحاکمی
در حقیقــت تــرس و ) 90، 10ج : 1374، طباطبــائى ر.ك؛( شــوندخواهــد انــدوهگین نمــی
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  .اندوه مادي و غیر الهی ندارند
 ﴾حْزَنُـونَیهِمْ وَ ال هُـمْ یأَلَّا خَوْفٌ عَلَ﴿ه عبارت کنیبا ا؛ افزایدنویسندة تفسیر المیزان می

ف و و یـاى لطجملـه) 170آل عمـران/ ( شـوندن مىیشان است و نه انـدوهگیمى بر اینه ب(
ش گسـترده یدامنـه معنـا، اندیشـدشتر در عمق آن مییولی هر چه انسان ب، انى ساده استیب

زمـانی امکـان دارد کـه آنچـه ، وي معتقد است برطرف شدن اندوه و ترس مطلق. شودمى
انـد و از حال آنکه همه چیـز فـانی. ت جاودان بوده و نابود شدنی نباشدخوشایند آدمی اس
نبودن ترس و اندوه ؛ کندوي اضافه می. جز آنچه نزد خداي متعال باشد، بین خواهند رفت

ان یکـآنچه نزد خداسـت بـراى ن: «هیم آکهمان روزى خوردن انسان نزد خدا است و به ح
دار یـش خداسـت پایآنچـه پـ« و آیـه)) 198آل عمـران/ ( ﴾رٌیوَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَ﴿» بهتر است

شود که آنچه نزد خدا است هم نعمت و روشن می) 96نحل/ ( ﴾وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ﴿» است
خته با آن است و نه فنـا و زوالـى بـدان راه ینه عذاب و شرى آم، هم باقى است، ر استیخ

ودن حزن و خوف همان نعمـت و فضـل نب. و شادي مطلق فقط نزد خداست) همان» (دارد
و رفع اندوه و ترس و پیدایش شادي مطلق تنها با این فضل جـاودان و رحمـت  الهی است

واسعۀ الهی قابل تحقق است که باالترین مرتبۀ آن در مورد شهیدان در عالم برزخ در حال 
  .رخداد است

تۀ شادي بر پیروان رحمت و فضل الهی را عامل انحصاري شایس، از این رو قرآن کریم
د شاد شـوند و یه [مؤمنان] باکبگو به فضل و رحمت خداست : «استخویش عنوان نموده

فْرَحُـواْ هُـوَ یفَلْ کقُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَ بِرَحْمَتِـهِ فَبِـذَلِ﴿». بهتر است، آورندین از هرچه گرد میا
را که منـوط بـر  یبه تفضل و رحمت اله يشاد، هین آیا)) 58ونس/ ی( ﴾جْمَعُونَیرٌ مِّمَّا یخَ

ح داده و یتـرج يمـاد يهـااز انباشـته یناشـ ينگرش و باورمندي توحیدي اسـت بـر شـاد
دار و یپا یرحمت اله. شان را از جانب خدا دریافت کنندهایيمؤمنان شاد؛ دهددستور می

ر و یفناپـذو  یاز دسـت رفتنـ، آوردیه انسان بـه دسـت مـک يویاموال دن یول، بوده یدایم
توانند تنهایی نمیبه، يهاي مادنعمت. رقابل اعتماد است و ارزش شادمانی واقعی ندارندیغ
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، نىیرحمت سعادت د. ماالت أثر دارندکل به یهرچند در ن؛ ندین نمایرا تأم یسعادت آدم
: 1374، طباطبـائى ر.ك؛( دارد یشـادمان يآنگـاه جـا، همراه شد يماد يهاوقتى با نعمت

هرچنـد فضـل . تر استبهتر و باارزش، نمایندان خود جمع مییو از آنچه آدم) 120، 10ج
امل و تـام خواهـد بـود ک یزمان یول، دارد يشاد یستگیشا يماد یو زندگ ینعمت عموم

م در تـالش اسـت یرکـقـرآن . همراه گردد يو معنو ینیبه رحمت سعادت د يه با شادک
باالتر بـرده و  يو ماد یاو را از امور سطح يهايرا وسعت بخشد و غم و شاد یروح آدم

  ).98-81، 1395، علیانسب ر.ك؛( برهاند يارزش مادیب يهايانسان را از شاد
این نوع شادمانی تنها با رحمت بی نهایت خداوندي و در نتیجۀ یـک نگـرش صـحیح 

آنچـه از شـادي و نعمـت . شود و مختص برزخ و جهان دیگـر نیسـتتوحیدي حاصل می
نتیجـۀ رهـا شـدن از ، دهدهیدان راه حق و اولیاي الهی در بهشت و نزد خدا رخ میبراي ش

بـا اعمـال ، مادیت دنیا و رسیدن به خدا و قرب است که اگر این مقام معنوي در همین دنیا
همان نتیجه را خواهد و به قدر ظرفیت این ، اختیاري انسان و فانی شدن در خدا ایجاد شود

شادي به فضل و رحمـت ، لذا اگر قرآن کریم. مومن خواهد شد دنیا شادي معنوي نصیب
را تنها راه شادي حقیقی بیان نموده به این دلیل است که این قرب و والیت در همین دنیـا 

هـر چـه قـرب و اتصـال بـا . پـذیر اسـتپیشه و اولیاي الهـی امکـانهاي خدانیز براي انسان
بـاالتري برخـوردار گشـته و حـظ و لـذت تر باشـد مـومن از مقـام معنـوي پروردگار قوي

  .کندبیشتري از رحمت و فضل کمال مطلق دریافت می
خداي متعال ، برخالف تصور نادرست عموم، از این رو آنچه جالب توجه است اینکه

بشر را در این دنیا به حال خود واننهاده تا همۀ نعمت و رحمتش را فقط براي بهشت جهان 
سرتاسر این عالم را فـرا گرفتـه و فقـط کـافی ، ت واسعۀ الهیبلکه رحم؛ دیگر ذخیره کند

، لـذا ایـن شـادي بـه رحمـت الهـی. است انسان خود را در معرض این رحمت قـرار دهـد
اختصاصی به جهان دیگر ندارد و صرف شناخت پروردگار و آگاهی از خصیصۀ تفضل و 

شـناخت در حـوزة  کنـد و اگـر ایـنانسان را غرق امید و شـادي مـی، رحمت او بر خالیق
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سطح عمیق شادي را نصـیب ، عاطفه و رفتار نیز ظهور یابد و تمام وجود مؤمن را فرا گیرد
؛ کنـد و در نتیجـهرابطـۀ شـخص بـا خـدا را تنظـیم مـی، الهی و ایمـاننگرش. کندوي می

-الهی را جـایگزین بـیم و انـدوه مـینگرشاطمینان به آینده و رضایت از گذشته در پرتو 
سالمت ، ه از عوامل فشار روانی و استرس هستند و با دریافت فضل و رحمت الهیکنماید 

آورد که بـاالترین مرتبـۀ بهداشـت معنوي و شادي توأم با امینت و آرامش را به ارمغان می
  .روان در معناي جامع آن است

  پیشنهادها
ی به تـازگی با توجه به اینکه مطالعۀ مفهوم شادي معنوي در بستر سالمت معنوي اسالم

شود در تحقیقات دیگري مبانی و اصول قرآنـی و پیشنهاد می؛ استمورد توجه قرار گرفته
هاي عرفانی این مفهوم بررسی و جایگـاه علمـی آن تبیـین گـردد تـا بـا گسـترش ایـن پایه

گران حوزة سالمت فراهم زمینۀ کاربردي ساختن آن توسط پژوهش، مفهوم در بعد علمی
  .شود

  گیريهبحث و نتیج
. مشخص شد که نگرش الهی در شادي و سالمت انسـان مـؤثر اسـتها پس از بررسی
هـاي رسـیدن اسـت یکـی از راههاي معنوي در دنیا و آخرت اشاره شدهدر قرآن به شادي

به شادي معنوي اطمینـان بـه تقـدیرات الهـی و نداشـتن خـوف و حـزن اسـت اگـر انسـان 
رسـد را تقـدیرات الهـی بدانـد و خـوف و حـزن را کنـار بگـذارد بـا می اتفاقاتی که به او

ایمان و عمـل صـالح یکـی دیگـر از عوامـل شـادي . آرامش و شادي زندگی خواهد کرد
معنوي و سالمت معنوي است ایمان و عمـل صـالح اسـت کـه سـبب رضـایت خداونـد از 

-داشـت خواسـته شود فنا در خـدا و مقـدممی فرد و رضایت فرد از خدا در دنیا و آخرت
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یکـی از مهمتـرین . خویش از دیگر عوامـل شـادي معنـوي اسـت هايهاي خدا بر خواسته
لِ اللّـهِ ﴿آیاتی که به شادي معنوي تأکید دارد آیه فضل و رحمت از جانب خدا  قُـلْ بِفَضـْ

-این آیـه بـر هـدف. است) 58ونس/ ی( ﴾جْمَعُونَیرٌ مِّمَّا یفْرَحُواْ هُوَ خَیفَلْ کوَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِ
گرایـی صـرف تاکیـد دارد و نداشـتن تـرس و انـدوه و از مندي زندگی و پرهیـز از مـادي

ترین عوامل رسیدن به ایـن فضـل الهـی زمرة اولیاء الهی شدن و داشتن نگرش الهی از مهم
  .و شادي معنوي است
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