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نشــاط معنــوی مقول ـهای اســت کــه علیرغــم اهمیــت ف ـراوان
چکیده آن ،بهعنــوان موضوعــی مجـزا کمــر بــه آن توجــه شــده اســت.
نشــاط معنــوی در ابعــاد فــردی و اجتامعــی آن ،تعــادل را بــه
همـراه خواهــد داشــت .بــا از دســت رفــن تعــادل روانــی ،شــاهد انــواع اختــاالت
روانــی فــردی و ازهمگســیختگی نظــام اجتامعــی خواهیــم بــود .نشــاط معنــوی
کــه تجمیعــی از ویژگیهــای نشــاط و معنویــت اســت ،نقــش تربیتــی بیهمتــا،
مــداوم و مؤثــری در ســامت روان فــرد و اجتــاع خواهــد گذاشــت .در ایــن مقاله
کــه بــا هــدف کاوش در نقــش تربیتــی نشــاط در ســایهی گزارههــای دینــی ،بــه
روش توصیفی_تحلیلــی فراهــم آمــده اســت ،از میــان نقشهــای تربیتــی متنــوع
و متفــاوت نشــاط معنــوی ،بــه ســه مــورد اشارهشــده اســت .ایــن بررســی بــا
توجــه بهعنــوان اعتبــاری گزارههــای دینــی صــورت گرفتــه کــه در تعییــن جایــگاه
موضــوع موردبحــث و کالبدشــکافی بــرای دســتیابی رسیعتــر و کاملتــر بــه
هــدف موردنظــر ،روشــی نویــن و مؤثــر میمنایانــد کــه میتوانــد پژوهشگــر
دینــی را در نهادینــه کــردن و سامانبخشــی تحقیقاتــش یــاری کنــد.
از تحلیــل گزارههــای دینــی ،ایــن نتایــج حاصــل شــد کــه نخســت ،شــادی
تعریفشــده در گزارههــای دینــی ،بــا ســبک زندگــی اســامی متناســب اســت؛
دوم« ،نشــاط معنــوی» شــادی عقالنــی ،مطلــوب ،ممــدوح و پایــداری اســت کــه
لذتــش فــوق لــذات حســی اســت و «لذتجویــی رصف» را برمنیتابــد و ســبب
پویایــی ،انگیزهبخشــی ،خالقیــت ،رسزندگــی ،شــادابی و همبســتگی و کــال
انســان میشــود .ایــن نشــاط قــوهی مدرکــه و اندیش ـهی انســان را تحــت تأثیــر
قـرار میدهــد و او را بــه فعالیتهــای خداپســندانه و توبــه و اســتغفار ،رهنمــون
میکنــد و ایــن تنهــا راه رهایــی از افرسدگــی و نگرانــی اســت.
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 .1بیان مسئله

نشــاط الزمـهی زندگــی و عامــل محرکــی بـرای نیــل انســان بــه اهــداف عالــی و قربالیاللــه اســت .ایــن
واژه متضمــن مفهومــی اســت کــه درک آن ،آســایش و آرامــش را بــه انســان هدیــه میکنــد و درک نکردنــش
تشــویش خاطــر او را فراهــم میکنــد .هرچنــد در عــرف و ادبیــات عامیانــه معادلهــای نشــاط (فــرح ،رسور،
بهجــت و بشــارت) بهجــای هــم اســتعامل میشــود؛ امــا در نــگاه فنــی و کتــب معتــر علمــی ،تفــاوت
ژرفــی میــان آنهــا وجــود دارد .علیرغــم تفاوتهــای آشــکار ،کلیــت آنانکارنشــدنی اســت .احساســی کــه
در هم ـهی ملــل ،مت دنهــا و فرهنگهــای گوناگــون ،مشــرک و عامــل ارتبــاط انســانها بــا یکدیگــر اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه ملــل بــا ادیــان و آئینهــای مختلــف ،شــاخصههایی بـرای تعریــف نشــاط دارنــد کــه
ممکــن اســت بــا توجــه بــه نــوع فرهنــگ ،مذهــب ،عــرف و ســنن موجــود در آنهــا متفــاوت باشــد .نشــاط
عاملــی بـرای ایجــاد انگیــزه ،امیــد بــه آینــده و رضایتمنــدی اســت؛ بنابرایــن ،بررســی زوایــای گوناگــون آن،
امــری رضوری و بایســته میمنایــد.
در ایــن پژوهــش ،عنــوان «گزارههــای دینــی» ،اعتبــاری اســت کــه نگارنــده بـرای آیــات قــرآن و روایــات
قائــل شــده اســت؛ بنابرایــن ،ایــن مقالــه درصــدد اســت کــه نقــش تربیتــی نشــاط در ســایهی گزارههــای
موجــود در قــرآن و احادیــث را بررســی کنــد.
دربــارهی شــادی و نشــاط قلمفرســاییهایی شــده اســت؛ امــا وجــه متایــز ایــن پژوهــش بــا آثــار
مشــابه ایــن اســت کــه راهربدهــای مهــم تهذیــب و تزکیـهی نفســانی و رفــع اضطـراب و نگرانــی و ایجــاد
شــادی پایــدار ،بهعنــوان گزارههــای مطــرح در مباحــث دینــی بررسیشــده اســت و روشــن شــد کــه
لــذت بهخودیخــود ،نامطلــوب و مکــروه نیســت ،بلکــه بــا توجــه بــه منشــأ و خاســتگاه آن ،مطلوبیــت
و معقولیتــش آشــکار میشــود؛ بنابرایــن ،آن شــادیی کــه لــذت نهفت ـهی در آن ،مبتنــی بــر ســه مؤلف ـهی
«عق لگرایــی» و «معنویتمحــوری و ایامنمــداری» و «پایایــی و مانایــی» باشــد ،شــادی اصیــل و مطلــوب
نــام میگیــرد.
مســئلهی اساســی در ایــن پژوهــش ،اثبــات نقــش تربیتــی نشــاط معنــوی ،بهعنــوان مهمتریــن و
تأثیرگذارتریــن عامــل در ســامت و تعــادل روانــی فــرد و اجتــاع اســت کــه بـرای نیــل بــه ایــن منظــور ،از
روش تحلیلــی – توصیفــی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای کیفــی و مطالعـهی کتابخانـهای استفادهشــده اســت؛
بنابرایــن ،ابتــدا مفــردات واژهی نشــاط و واژگانــی کــه بهنوعــی بــا آن ارتبــاط معنایــی داشــتند ،بهطــور
نظاممنــد بررســی شــدند و در ادامــه ،بــه بازشناســی معانــی آشــکار پیامهــای موجــود در گزارههــای قرآنــی
و روایــی ،بـرای کشــف و اســتخراج نقــش تربیتــی نشــاط معنــوی بــر اســاس وجــوه مختلــف طــب روحانــی،
اقتصــادی ،معادشــناختی و توحیــدی و  ...پرداختهشــده اســت.
پژوهش حارض درصدد است برای پرسشهای ذیل ،پاسخی درخور ارائه کند:
 .1فراینــد ایفــای نقــش تربیتــی نشــاط معنــوی ،در جــذب انســان بهســوی فعالیتهــای عبــادی بــا
طعــم معرفتــی ،بــر اســاس گزارههــای قرآنــی و روایــی چگونــه اســت؟
 .2تأثی ـرات نشــاط معنــوی در از بیــن بــردن و یــا کاهــش انــدوه و تــرس ،بهعنــوان دو عامــل اصلــی
موجــد اختــاالت روانــی ،چگونــه اســت؟
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 .3گام نهادن در مسیر سیر و سلوک الهی ،چگونه انسان را به نشاط معنوی میرساند؟
 .4آثار شادیهای غیراصیل و کاذب در ایجاد ناهنجاریهای اخالقی فردی و اجتامعی چیست؟
 .5لذتبخشی بهعنوان رکنی جدانشدنی از شادی و نشاط ،با چه مؤلفههایی تعدیل میشود؟

 .2بررسیهای لغوی

نشـاط عمومـاً بـه معنـی شـادی ،خوشـی ،رسور ،شـادمانی و طـرب اسـت؛ امـا بهطـور اخـص ،بـه معنـی
رسزندگی ،زندهدلی و خرسـندی اسـت (دهخدا ،1385 ،ج ،2ص  .)1756این واژه از « مادهی نشـط اسـت که
بـر جنبـش و حرکـت و انبسـاط نفس داللـت دارد» (ابنفارس ،بیتـا ،ج ،5ص )426؛ یعنـی آمادگی نفس برای
انجـام کار و ماننـد آن (فراهیـدی ،بیتـا ،ج ،6ص  .)237دربـارهی بیعـت عقبـهی دوم سـال پیـش از هجـرت،
عبادةبنصامـت ،یکـی از دوازده مناینـدهی انصـار ،میگویـد :بایعنـا رسـولالله(ص) بیعة الحرب ،علی السـمع و
الطاعـة ،فـی عرسنـا و یرسنـا و منشـطنا و مکرهنـا؛ پیامنـی که با پیامرب بسـتیم ،پیامن جنگ بود تا در سـختی
و آسـانی و خوشـایند و ناخوشـایند ،شـنوا و فرمانبردار باشـیم (ابنطاووس ،1420 ،ص .)249
َمنشَ ـط کاری اسـت کـه خوشـایند انسـان اسـت و شـخص بـرای انجـام آن ،شـاداب و سـبکبال اسـت و
نسـبت بـه آن اقـدام الزم را انجـام میدهـد (ابنمنظـور ،بیتـا ،ج  ،7ص  « .)413اصـل ایـن واژه ،بـر انجـام
وظیفـه بـا رغبـت و آمادگـی و رسزندگـی داللـت دارد و نیـز انبسـاط و سـبکبالی و حرکـت ،هنگامیکـه بـا
آمادگـی نفـس همـراه باشـد؛ همچنیـن بـه معنـی باز کردن و بستن گـره ،کندن و جـدا کردن هر چیـز ،وقتی
همگـی بـدون سـختی و همراه با آسـانی و سـهولت باشـد (مصطفـوی ،بیتـا ،ج  ،12ص  126و  .)127نشـاط
ضـد «ک َِسـل» و «ف َِشـل» اسـت .ک َِسـل یعنـی اظهـار ضعـف و سسـتی ،چـه ایـن در تصـور و پنـدار باشـد و یا
در انجـام کار بـا زحمـت (همان ،ج  ،10ص « .)59فَشْ ـل» یعنـی « سسـتی اراده و ضعـف در تصمیمگیری که
ناشـی از تـرس و یـا هـر علـت دیگـری اسـت» (همان،ج  ،9ص )92؛ پس « نشـاط بـه حالتـی از برانگیختگی،
هیجـان ،سـبکبالی ،بسـط نفـس ،گشـودگی و رسزندگـی روحـی و روانی گفته میشـود کـه در عمل ،موجب
تحـرک و پویایـی انسـان میگـردد و ضـد خمودگی ،سـنگینی ،بیحالی ،قبض نفس و کسـالت روحـی و روانی
اسـت کـه به رکـود و ایسـتایی میانجامـد» (پسـندیده ،1392 ،ص .)58
در آیــات و روایــات مفاهیمــی هســت کــه معنایــی نزدیــک بــه معنــای نشــاط را بــه ذهــن متبــادر
میکنــد:
الــف .رسور :مقابــل حــزن و بــه معنــی انبســاطی اســت کــه ســبب رفــع انــدوه و درد و رنــج میشــود».
(مصطفــوی ،هــان) هــر امــر خالــی از حــزن و انــدوه و بــه معنــی خالــص هــر چیــز اســت (ابنفــارس،
بیتــا ،ج  ،3ص .) 68
ب .فــرح :در عربــی بــه مطلــق شــادی ،یعنــی هــر نــوع شــادی ،گفتــه میشــود .ســه معنــا ب ـرای ایــن
واژه آمــده کــه دو معنــی ،نزدیــک بــه معنــای نشــاط اســت :رضایتمنــدی نســبت بــه چیــزی و معنــای رسور
کــه بیــان شــد (فیومــى ،بیتــا ،ص .)466
ب .بهجت :بهجت و ابتهاج به معنای رسور و شادابی و رسسبزی است (ابنفارس ،بیتا ،ج ،1ص  )308و
نیکویی و ُحسنی است که بهواسطهی آن ،قلب انسان شادمان میشود (عسکری ،بیتا ،ص .)257
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البته واژگانی نیز هستند که بر معنای شادی در وجه ناپسند و منفی داللت دارند:
الـف .مـرح :به شـادی و نشـاط کـه از اندازهاش بگذرد ،مرح گفت ه شـده؛ همچنین بـه معانی گندهدماغی
و فخرفروشـی و بـه خـود بالیـدن و تکرب و گردنکشـی نیز آمده اسـت (ابنمنظور ،بیتـا ،ج  ،2ص .)591
ب .بطر :حالتی از شـادی همراه با تعجب و رسگشـتگی و رسکشـی نسـبت به نعمت اسـت و یا نفرت و
انزجـار از چیـزی ،بـدون آنکـه سـزاوار نفرت باشـد (فیروزآبـادی ،بیتـا ،ج  ،2ص  .)21بطر شـدت مرح همراه
بـا رسگردانـی و تعجـب (جوهـرى ،بیتـا ،ج  ،2ص  ،)592رسمسـتی و غرور و غفلتی کـه در اثر فراوانی نعمت
و سوءاسـتفاده از آن و مرصف نابهجای آن به انسـان دسـت میدهد (راغب اصفهانی ، 1427،ص  )129و آن
گذشتن از مرز طرب اسـت و طرب افراط و زیادهروی در شـادی اسـت (مصطفوی ،بیتا ،ج  ،9ص )48؛ پس
بطر عبارت از شـادی متکربان ه و از حد گذشـتهای اسـت که همراه با غفلت ،رسمسـتی و رسگشـتگی باشـد.
ج .أرش :بــه معنــای بطــر آمــده اســت (جوهــرى ،بیتــا ،ص  .)579برخــی کف ـران نعمــت را در معنــای
أرش دخیــل میداننــد (فیومــی ،بیتــا ،ج  ،2ص 15؛ طریحــی ،1375 ،ج  ،3ص )207؛ پــس شــادی کــه واجــد
هم ـهی مختصــات مــرح و بطــر باشــد« ،أرش» اســت .شــادی بیحدوحســابی کــه ضمــن زیرپــا گذاشــن
خطــوط قرمــز اخالقــی ،شــامل ویژگیهــای ناسپاســی ،غفلــت ،رسمســتی و خوشگذرانــی و رسگشــتگی
باشــد و ایــن بدتریــن و نازلتریــن نــوع شــادی اســت.
بــا توجــه بــه مطالــب یادشــده ،هریــک از واژگان مطروحــه بــر اســاس گزارههــای قرآنــی و روایــی،
مفهــوم مثبــت و منفــی ،پســندیده و ناپســند در امــر تربیــت دارنــد و یــا عاملــی توســعهدهنده یــا بازدارنــده
هســتند؛ امــا مســلم اســت کــه هریــک از ایــن واژگان میتواننــد محقــق را در دســتیابی بــه مفهــوم دقیقتــر
نشــاط و نقــش آن در تربیــت معنــوی یــاری کننــد.

 .3نشاط از دیدگاه اندیشمندان

در آثــار اندیشــمندان اســامی و روانشناســان ،تعاریفــی بـرای شــادی گفتهشــده اســت؛ امــا بــا مقایسـهی
آنهــا بــا ویژگیهــای نشــاط ،میتــوان آن تعاریــف را بـرای نشــاط در نظــر گرفــت.
«رسور لــذىت نفســاىن یــا حالتــى ادراىك اســت كــه هنــگام كســب نفــع یــا دفــع رضر ،گســردگى آن ،متــام
نفــس را فرامیگیــرد .دلیــل ایــن امــر ســخن برگســون اســت كــه در كتــاب دادههــاى ىبواســطه ادراك گفتــه
اســت :رسور حالــت نفســاىن جــدا از حــاالت دیگــر نیســت؛ زی ـرا وقتــى آغــاز مىشــود ،بخــش معینــى از
نفــس را فرامیگیــرد و وقتــى شــدت یافــت ،متــام جوانــب ادراك را فرامیگیــرد .ایــن حالــت آنقــدر شــدید
مىشــود كــه ادراك و خاط ـرات انســان ،توســط آن ،بــه صفــت تــازهاى (حالــت تــازهاى) كــه ىبشــباهت بــه
انتشــار گرمــا و نــور نیســت ،دســت مىیابــد ،بهطوریکــه وقتــى انســان بــه خــود بازمىگــردد و شــادى
درون خــود را از نظــر مىگذرانــد ،شــگفتزده مىشــود» (صلیبــا و صانعــی ،1366 ،ص .)390
مالحظــه میشــود حالــت انتشــار نــور و گرمــا بیشــباهت بــه هــان حالــت انبســاط نفســی نیســت
کــه در نشــاط گفتــه شــد .نویســنده در جــای دیگــری ،در توضیــح نشــاط بــا اشــاره بــه معــادل انگلیســی
آن  Activityبــه معنــای جنبوجــوش ،شــاخصهی نشــاط را «حرکــت و عمــل» دانســته اســت « :نشــاط
عبــارت اســت از پرداخــن بــه یــك عمــل خــاص؛ مثـاً مىگوینــد فــاىن نشــاط ســیاىس دارد .نشــاط مـرادف
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فعالیــت اســت و بهویــژه بــه اعــال عقــى یــا فعالیــت بــدىن اطــاق مىشــود كــه وجــه امتیــاز آنهــا بیشــر
خودبهخــود اســت تــا درخواســتى و یــا بــه هــر نــوع عمــل و كار عقــى و حیــاىت اطــاق مىشــود كــه
مــروط بــه كاربــرد و نیــروى موجــود زنــده اســت» (هــان ،ص .)632
ارســطو بــا تأکیــد بــر اینکــه ســعادت بهعنــوان هــدف اصلــی زندگــی انســان مطــرح اســت ،بــر ارتبــاط
هرچــه بیشــر آن بــا شــادی صحــه میگــذارد .وی متقاعــد شــده بــود کــه یــک زندگــی واقعـاً خوشــحال ،بــه
تحقــق طیــف گســردهای از رشایــط ،ازجملــه بهزیســتی جســمی و روحــی نیــاز دارد .بــر اســاس ایــن ،وی
شــادی را « فعالیــت روح باتقــوا و پرهیــزکار انســان بــر اســاس شــعور و اســتدالل تعریــف میکنــد .شــادی
از دیــد ارســطو ،تنهــا بــا بهکارگیــری عقــل و منطــق در کنــار تــاش ب ـرای گا م نهــادن در طریقــت معنــوی
امکانپذیــر میشــود» (شــهیدی ،1398 ،ص  .)24او در ایــن تعریــف ،از دو شــاخصهی «تــاش و معنویــت»
اســتفاده کــرده اســت کــه از ویژگیهــای نشــاط اســت.
در تعریــف مایــکل آرگایــل نیــز ،درحقیقــت نشــاط اســت کــه تعریفشــده ،هرچنــد مرتجــم واژهی
شــادی را بهکاربــرده اســت« :شــادی عامــل بســیار مهمــی در زندگــی اســت کــه از آن طریــق ،فــرد همیشــه
یــک حــس خــوب دربــارهی زندگــی خــود و دیگ ـران دارد و احســاس نومیــدی را از خــود دور میکنــد و
ضعفهــای خــود را میپذیــرد .شــادی در اف ـراد ،هم ـراه بــا کارایــی بیشــر ،امیــد ،قــدرت تفکــر بیشــر،
موفقیــت تحصیلــی و ارتقــای کیفیــت زندگــی بــوده اســت و برعکــس ،افرسدگــی از قــدرت اســتدالل و کارایی
میکاهــد» (موســوی ،1397 ،ص )10؛ پــس نشــاط هیـچگاه معنایــی منفــی و نامناســب نــدارد ،بلکــه واجــد
مفهومــی مثبــت اســت .اینکــه عــدهای از محققیــن و نویســندگان ،نــوع کاذبــی بـرای آن برشــمردهاند ،ناشــی
از ایــن اســت کــه آنــان دقــت و تتبــع کافــی در معنــای لغــوی و اصطالحــی نداشــتهاند.

 .4گزار ههای دینی

گزارههــای قرآنــی ،پیشنیــاز و دیباچــهی اهــداف اصلــی قــرآن هســتند کــه هــان خداشناســی،
انسانشناســی ،مبدأشناســی ،نبــی و ولیشناســی اســت و همگــی بــه هــدف نهایــی یعنــی «هدایــت انســان»
منتــج میشــوند .همـهی واژههــا ،اصطالحــات و اســامی کــه بـرای اشــیاء و افـراد و وقایــع و قضایــا و مســائل
مختلــف در نظــر گرفتهشــده اســت ،اعتبــاری هســتند و جعــل و وضعــی بــوده کــه بــر ب ـرای شناســایی
آنهــا قـرار داده اســت .عنــوان «گزارههــای دینــی» ،یکــی از اعتباریاتــی اســت کــه بـرای شــناخت زبــان دیــن
وضعشــده اســت .در توضیــح گزارههــای دینــی آمــده اســت« :محقــق پژوهنــده بــا مراجعــه بــه متــون
مقـ ّدس دینــی مییابــد کــه دیــن از گزارههــای متنــوع بهرهمنــد اســت؛ هــم مشــتمل بــر گزارههــای خــری
اســت و هــم گزارههــای انشــایی دارد و هــم از زبــان َمثَــل و ماننــد آن اســتفاده کــرده اســت» (جــوادی
آملــی ،1390 ،ص  .)91وی گزارههــای دینــی را بــه ســه نــوع اخبــاری ،انشــایی و متثیلــی تقســیم کــرده و در
ادامــه ،آنهــا را بــه انــواع کوچکتــر بخــش منــودهاســت؛ گزارههــای اخبــاری شــامل .1 :عقالنــی اســتداللی؛
 .2گزارههــای مربــوط بــه موضوعــات عینــی؛  .3تاریخــی .ســپس در توضیــح گزارههــای انشــایی مینویســد:
«بســیاری از مســائل قرآنــی ،زبــان انشــایی دارنــد؛ ماننــد .1اوامــر و نواهــی؛  .2وعدههــا و وعیدهــا .اوامــر
و نواهــی و وعدههــا و وعیدهــا انســانها را بــه کیفیــت تنظیــم زندگــی در دنیــا و تأمیــن آخــرت خــود
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آشــنا میکنــد؛  .3تعلیــم نیایشهایــی کــه کیفیــت ارتبــاط انســان را بــا خــدا ارائــه میدهــد؛  .4مســائل
اســتفهامی؛  .5مطالبــی کــه بهصــورت تر ّجــی و مت ّنــی (متیــد و آرزو) بازگــو میشــود» (هــان ،ص .)92
نــوع دیگــری نیــز بــرای منایــش گزارههــای دینــی وجــود دارد کــه ســهلالوصولتر اســت و آنهــم
بررســی آیــات قــرآن در قالــب گزارههــای سیاســی ،اعتقــادی ،نظامــی ،بهداشــتی ،فرهنگــی ،اجتامعــی ،هرنی،
حقوقــی و جزایــی ،رســانهای ،آموزشــی و ...اســت (واســطی ،1395 ،ص  .)24نقط ـهی متایــز ایــن الگــو ایــن
اســت کــه امــکان انشــعابات فراوانــی ب ـرای گزارههــای دینــی وجــود دارد.
شــاید ایــن پرســش پیــش بیایــد کــه عنــوان «گزارههــای دینــی» چــه کمکــی بـرای نیل بــه غرض نویســنده
در ایــن پژوهــش میکنــد؟ بــا تعریــف جامــع و مختــر از دیــن ،غــرض نویســنده روشــن میشــود« .دیــن
نگرشهــای الزم ،جهتدهــی و برنامــه عملــی بـرای ایــن حرکــت را ارائــه میکنــد» (هــان ،1388 ،ص )32
منظــور از «حرکــت» ،طــی طریــق در مســیر ارتبــاط بــر بــا وجــود برتــر و ارتبــاط بــا عــامل مــاوراء اســت.
درواقــع ،ســه وظیفــه و کارکــرد بـرای دیــن قابلانتظــار اســت :نگرشســازی ،راهربدســازی و راهکارســازی؛ بــه
عبارتــی« ،دیــن مجموعـهای از عنــارص و گزارههــای علمــی (هسـتها) و عملــی (بایدهــا) بههمپیوســته و
نظاممنــد اســت کــه از وجــودی برتــر بــه انســان ارائهشــده اســت و کاملــی را بهعنــوان هــدف و رســتگاری
تعییــن میکنــد و روش رســیدن بــه آن را مشــخص میمنایــد .ایــن عنــارص و گزارههــا تابــع اهــداف دیــن
هســتند» (هــان ،ص  .)24بــا شناســایی و دســتهبندی گزارههــای دینــی ،میتــوان بــه شــناخت بیشــر و
بهــر از موضوعــات دســت یافــت (نگرشســازی)؛ آنهــا را ســاختاربندی کــرد تــا بتــوان بــه طــرح و نقشـهای
منســجم دســت یافــت کــه جهــت حرکــت و سیاسـتهای کلــی را نشــان دهــد (راهربدســازی) و درنهایــت ،با
توجــه بــه راهــرد تعیینشــده بتــوان بــه بهرتیــن الگــو یــا الگوهــای دســتورالعمل و اجـرای کار دســت یافــت
(راهکارســازی) (هــان ،ص  .)44بــا توجــه بــه طــرح کلــی پیشگفتــه میتــوان فراینــدی ســه مرحلـهای بـرای
نقــش تربیتــی هــر موضوعــی ،ازجملــه نشــاط ،بــر اســاس گزارههــای دینــی ترســیم کــرد .قطعـاً تقســیمبندی
بــاال ،بــه محقــق در دســتیابی رسیعتــر و آســانتر بــه محتــوا و مفهــوم آیــات و روایــات کمــک میکنــد.
با این مقدمه ،به بررسی نقش تربیتی نشاط معنوی بر اساس گزارههای دینی پرداخته میشود:

 -1-5رفع اضطراب و نگرانی

اضطـراب ،نگرانــی ،تــرس ،افرسدگــی ،دلشــوره ،انــدوه و در مفهــوم کلــی آن ،اختــاالت روانــی ،رهــاورد
عــر دیجیتــال بـرای انســان اســت.
انســان در دورههــای کشــاورزی و صنعتــی بــا زندگــی ســنتی و خانوادههــای پیوســته ،در آرامــش و
شــادکامی نســبی میزیســت .بــا اخرتاعــات و پیرشفتهــای شــگرف در عرصههــای علــوم مختلــف و
ت داد و جایــگاه آن را آســایش
افزایــش رفــاه ،بهتدریــج آســایش و شــادی اصیــل ،جــای خــود را ازدســ 
مصنوعــی و شــادیهای کاذبــی اشــغال کــرد کــه منتهــای آن ،ایجــاد روانپریشــی و یــا اختــاالت روانــی بــا
انــواع و اقســام آن اســت.
مراجعــه بــه مراکــز مشــاورهی رواندرمانــی و تعــدد داروهــای گوناگــون روانپریشــی همگــی مؤیــد
ایــن نظــر اســت « .بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه ،شــیوع افرسدگــی در جهــان ،طــی  ۲۳ســال گذشــته،

148

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

 ۵۰درصــد افزایــش داشــته اســت .آمــار اختــاالت روانــی ،در بــازهی ســنی  ۱۵تــا  ۶۴ســال ۲۳.۶ ،درصــد
اعالمشــده اســت .آمارهــا نشــان میدهــد کــه  ۳۵۰میلیــون نفــر در دنیــا بــه ایــن اختــال مبتــا هســتند .در
ایـران نیــز  ۱۲.۷درصــد از جمعیــت افــرده هســتند؛ ایــن یعنــی بــه ازای هــر هشــت نفــر ،یــک نفــر بــه این
اختــال مبتــا شــده اســت» (ســلطانیپور ،1398 ،روزنامــه اقتصــاد مــردم ،شــارهی .)666
گزارههــای طــب روحانــی کــه در گــروه گزارههــای عقالنــی اســتداللی ق ـرار میگیرنــد ،بــه ایــن نکتــه
اشــاره دارنــد .کســانی کــه عمــر خــود را پــای هوسهــا و شــهوات و آمــال دنیایــی گذاشــتند ،هنــگام پیــری
و نزدیــک شــدن بــه مــرگ ،انــدوه جانــکاه و نگران ـ ی کمرشــکنی ،هم ـهی وجودشــان را فرامیگیــرد و در
حــرت فرصتهــای ازکفرفتــهی زندگــی خویــش ،انگشــت ندامــت میگزنــد؛ اینــان از تــرس آینــدهای
نامعلــوم ،بابــت روزهــای نامعیــن باقیامنــده از عمــر خویــش و تــوان بدنــی ازدسـترفته ،دچــار افرسدگــی
میشــوند و تــا پایــان زندگــی ،در عذابــی زندگــی میکننــد کــه کــم از عــذاب جهنــم نیســت .منشــأ نگرانــی و
اضطـراب را بــر اســاس آیــات قــرآن ،دو چیــز میتــوان دانســت :انــدوه و تــرس؛ انــدوه از گذشــتهی اسـفبار
و تــرس از آینــدهی نامعلــوم.
ـم َی ْح َزنُــونَ
« َبــى َمـ ْن أَ ْسـل ََم َو ْج َهــهُ لِلّـ ِه َو ُهـ َو ُم ْح ِسـ ٌن َفلَــهُ أَ ْجـ ُر ُه ِع ْنــدَ َر ِّبـ ِه َو ال َخـ ْو ٌ
ـم َو ال ُهـ ْ
ف َعلَ ْی ِهـ ْ
(بقــره)112:؛ آری ،کســی کــه روی خــود را تســلیم خــدا کنــد و نیکــوکار باشــد ،پــاداش او نــزد پــروردگارش
ثابــت اســت؛ نــه ترســی بــر آنــان اســت و نــه غمگیــن میشــوند (بنابرایــن ،بهشــت خــدا در انحصــار هیــچ
گروهــی نیســت)».
گ ـزارهی توحیــدی بــاال ،دو مقــام ایــان و احســان را معرفــی میکنــد کــه نیــل بــه آنهــا ،انســان را در
پوششــی ایمــن از هرگونــه روانپریشــی ناشــی از تــرس و انــدوه قـرار میدهــد .عالمــه طباطبایــی ذیــل آیـهی
فــوق ،تســلیم را هــان مقــام ایــان دانســته و معتقداســت بــا توجــه بــه دیگــر آیــات ،مـراد از ایامن ،تســلیم
شــدن در برابــر خــدا و مـراد از احســان ،عمــل صالــح اســت (طباطبایــی ،1364 ،ج  ،1ص  .)353ایــان و عمــل
صالــح مقدماتــی بـرای ظهــور نشــاط معنــوی هســتند.
َ
ـم َو
ـم َو ال َخـ ْو ٌ
ف َعلَ ْی ِهـ ْ
ـم ِع ْنــدَ َربِّ ِهـ ْ
ـم أ ْج ُر ُهـ ْ
سا َو َعالنِ َیـ ًة َفلَ ُهـ ْ
«اَلَّ ِذیـ َن یُ ْن ِف ُقــونَ أَ ْموالَ ُهـ ْ
ـم بِاللَّ ْیــلِ َو اَل َّنهــا ِر ِ ًّ
ـم یَ ْح َزنُــونَ (بقــره)274:؛ آنــان کــه امــوال خــود را شــب و روز ،پنهــان و آشــکار ،انفــاق میکنند ،مزدشــان
ال ُهـ ْ
نــزد پروردگارشــان اســت؛ نــه ترســی بــر آنــان اســت و نــه غمگیــن میشــوند».
در ایــن آیــه کــه در ســلک گزارههــای اقتصــادی قــرآن نیــز محســوب میشــود ،انفــاق عاملــی ب ـرای
کســب نشــاط معنــوی بهشــار آمــده اســت .البتــه بــا توجــه بــه محتــوای آیــه ،انفاقــی کــه تنهــا رضــای حــق
متعــال را در پــی داشــته باشــد .انفــاق ملفــوف بــا اخــاص ،عاملــی قــوی بـرای دارا شــدن نــور نشــاط معنــوی
اســت .تــرس از فقــر و از دســت دادن امــوال ،همیشــه ســبب بخــل و امســاک افـراد از انفــاق میشــود کــه
خــود نوعــی تیرگــی و کــدورت در روح انســان ایجــاد میکنــد کــه پای ـهی اضط ـراب و نگرانــی در آینــده
ب ـرای وی خواهــد شــد .در گزارههــای روانشــناختی فراوانــی ،حــاالت روحــی بخیــل و آثــار منفــی بخــل
در ایجــاد اختــاالت روانــی گزارششــده اســت .امــام صــادق(ع) بخیــل را بیــاری میدانــد کــه بــه ســبب
بخــل و امســاک خــود ،از دیگـران مطــرود مانــده اســت و همیــن طردشــدگی خودخواســته ،ســبب انــزوای
وی میشــود و منجــر بــه بــروز افرسدگــی و از بیــن رفــن نشــاط و شــادی از وجــود وی میگــردد؛ زی ـرا
بررسی نقش تربیتی نشاط معنوی با توجه به گزارههای قرآنی و روایی
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افرسدگــی ناشــی از بخــل خــود ،نوعــی دوزخــی اســت کــه بخیــل بـرای خــود فراهــم کــرده اســت « :الْ َب ِخیـ ُـل
بَ ِعیـ ٌد ِمـ َن اللَّـ ِه بَ ِعیـ ٌد ِمـ َن ال َّنـ ِ
ـب ِمـ َن ال َّنــار (جعفربنمحمــد(ع) ،1400 ،ص )83؛
ـاس بَ ِعیـ ٌد ِمـ َن الْ َج َّنـ ِة َو قَرِیـ ٌ
(ع)
بخیــل از خداونــد و انســان و بهشــت دور و بــه آتــش دوزخ نزدیــک اســت ».امــام علــی حتــی مصاحبــت با
بخیــل را عاملــی بـرای برونرفــت نشــاط از وجــود اشــخاص میدانــد...« :ال َّنظَـ ُر إِ َل الْبَ ِخیــلِ یُق ِْســی الْ َقلْـب...
(مجلســی ،1403 ،ج  ،75ص )53؛ نــگاه بــه بخیــل انســان را دچــار قســاوت قلــب میکنــد».
در مقابــل ،انفــاق نخســت ،بــا رفــع تیرگــی بخــل ،نــوری معنــوی در روح انســان میتابانــد و دوم ،بــا
ـت َسـ ْب َع َسـ َناب َِل ِفــی ك ُِّل
ـم ِفــی َسـبِیلِ اللَّـ ِه كَ َم َثــلِ َح َّبـ ٍة أَنْ َب َتـ ْ
توجــه بــه آیـهی « َم َثـ ُـل الَّ ِذیـ َن یُ ْن ِف ُقــونَ أَ ْم َوالَ ُهـ ْ
ـم» (بقــره)261 :؛ مثــل آنــان کــه مالشــان را
ُسـ ْن ُبلَ ٍة ِمائَـ ُة َح َّبـ ٍة َواللَّــهُ یُضَ ا ِعـ ُ
ـف لِ َمـ ْن یَشَ ــا ُء َواللَّــهُ َو ِاسـ ٌـع َعلِیـ ٌ
در راه خــدا انفــاق میکننــد ،بهماننــد دانـهای اســت کــه از آن هفــت خوشــه برویــد و در هــر خوشــه ،صــد
دانــه باشــد و خداونــد از ایــن مقــدار نیــز ،بـرای هــر کــه خواهــد بیفزایــد و خــدا را رحمــت بیمنتهاســت
و (بــه همهچیــز) داناســت.
ازدیـاد امـوال شـادی مضاعفـی بـه انسـان وارد میکنـد کـه درمجمـوع ،نشـاط معنـوی را برای انسـان به
همـراه خواهـد داشـت .امـام صـادق(ع) نیـز انفـاق (در حـد کفاف و وسـعت مالی) را یکـی از راههـای درمان
تـرس از فقـر و نگرانیهـای پـس از آن بیـان میکند« :أَنْ ِف ْـق َو َل تَخ َْف فَقْر( »...کلینـی ،1429 ،ج  ،3ص )370؛
پـس بـر اسـاس گزارههـای بـاال ،یکـی از نقشهـای تربیتی نشـاط معنوی این اسـت که انسـان را بـه پرهیز از
بخـل و رویآوری بـه انفـاق تشـویق میکند.
گزارههــای توحیــدی از دیگــر گزارههایــی هســتند کــه نقــش نشــاط معنــوی در رفــع اختــاالت روانــی را
اثبــات میکننــد .کســانی کــه خــود را تحــت رسپرســتی و والیــت حــرت جلّوعــا قـرار دادهانــد ،محصــور
ـم َی ْح َزنُــونَ (یونــس)62:؛ آگاه باشــید
در امنیــت روانــی هســتند« :أَال إِنَّ أَ ْولِیــا َء اَللّـ ِه ال َخـ ْو ٌ
ـم َو ال ُهـ ْ
ف َعلَ ْی ِهـ ْ
(دوســتان و) اولیــای خــدا نــه ترســی دارنــد و نــه غمگیــن میشــوند!» اینــان بــا پذیــرش والیــت خداونــدی،
ســیر عرفانــی خــود از تاریکــی بهســوی نــور را آغــاز کردهانــد .نــور هــان نشــاط معنــوی ،انبســاط خاطــر
و رشح صــدری اســت کــه انســان را از همهگونــه اختــاالت روانــی میرهانــد.
آزمایشهای تجربی بسـیاری انجام شـده که ارتباط ناگسسـتنی مذهب ،در ایجاد آرامش و نشـاط روحی
را معلـوم سـاخته اسـت کـه حتـی بـه کاهـش آثـار بیامریهای جسـمی و روحـی مختلـف در بیماران منجر
شـده اسـت« :بسـیاری از مـردم ،بـه معنویـت ،از طریـق مذهـب دسـت مییابند .بـا توجه به متفـاوت بودن
افـراد ،آنچـه ممکـن اسـت برای فردی احسـاس راحتـی و آرامش ایجاد کند ،ممکن اسـت برای دیگـری کارایی
نداشـته باشـد؛ پـس نیایـش ،خواندن کتابهـای وحی یا حضـور در خدمات مذهبی ،ازجمله منابعی هسـتند
شزای زندگـی ،آسـیب
کـه برخـی افـراد مذهبـی بـا برخـورداری از آنهـا میتواننـد در مواجهـه بـا حـوادث تنـ 
کمتری متحمـل شـوند .نتایج پژوهـش مکلین ،روسـن فلـد ،بریـت بـارد ()Mcclain،Rosenfeld، Breitbard
نشـان داد کـه سلامت معنـوی ،اثـر قـوی بـر ناامیـدی پایـان زندگـی در بیماران مبتلا بـه رسطـان دارد .برای
بیماران مبتلا بـه رسطـان کـه در مراحـل انتهایـی بیامری خـود قـرار دارند ،آرامـش معنـوی و مذهبی ممکن
اسـت حتـی از سلامت جسـمی و روانـی مهمتر باشـد» (بالجانـی و همـکاران ،1390 ،ج  ،1ص .)28
آیــات بــاال و آیــات مشــابه دیگــر ،کســب نشــاط معنــوی را تنهــا راه رهایــی از افرسدگــی و نگرانــی ،حتی
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در کمرتیــن زمــان مانــده از ایــام عمــر و دوران پیــری و حتــی بــا پرونــدهای رسشــار از گنــاه میدانــد .نیــل
بــه نشــاط معنــوی نیــز در ســایهی دســتورات دینــی مهیــا اســت.

 -2-5تهذیب و تزکیهی نفسانی

یگانــه معجــزهی بیبدیــل حــرت ختمیمرتبــت(ص) ،مجموع ـ ه دســتوراتی اســت کــه نشــاط معنــوی
مهمتریــن مثــرهی آن اســت .درواقــع ،قــرآن بــه انســان ،شــادی اصیلــی را هدیــه میدهــد کــه پرتویــی
از صفــات جــال و جــال الهــی اســت .آیــات قــرآن شــامل گزارههــای کلــی اعتقــادی ،فقهــی ،اخالقــی،
اقتصــادی ،اجتامعــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،روانشــناختی ،جامعهشــناختی و  ...هســتند کــه یــک هــدف واحــد
را دنبــال میکننــد کــه هــان تصفی ـهی روح انســانی از رذایــل (تزکّــی و تخلّــی) و آراســن آن بــه فضایــل
اخالقــی (تحلّــی) اســت تــا بتوانــد در راســتای پرتــو اســاء و صفــات الهــی قـرار گیــرد کــه بهتبــع آن ،نــور
نشــاط معنــوی در وجــود انســان بــارور میشــود.
گزارههــای اخبــاری متعــددی در قــرآن ،مســیر تزکیـهی نفســانی انســان را ترســیم میکننــد .آیـهی ذیــل
الصالِ َحـ ِ
ـم
الصـ َـا َة َوآتَـ ُوا الـ َّزكَا َة لَ ُهـ ْ
ـات َوأَقَا ُمــوا َّ
از کاملتریــن ایــن گزارههــا اســت« :إِنَّ الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
ـم یَ ْح َزنُــونَ (بقــره)277 :؛ مســلامً کســانی کــه ایــان آوردنــد
ـم َو َل َخ ـ ْو ٌ
ـم َو َل ُهـ ْ
ف َعلَ ْی ِهـ ْ
ـم ِع ْنــدَ َربِّ ِهـ ْ
أَ ْج ُر ُهـ ْ
و کارهــای شایســته انجــام دادنــد و منــاز را بــه پــا داشــتند و زکات پرداختنــد ،بـرای آنــان نــزد پروردگارشــان
پاداشــی [شایســته و مناســب] اســت و نــه بیمــی بــر آنــان اســت و نــه اندوهگیــن میشــوند».
آی ـهی بــاال مســیر کلــی ســیر و ســلوک و تهذیــب نفــس را بهوضــوح نشــان میدهــد کــه نهایــت آن،
نیــل بــه نشــاط معنــوی اســت .ایــان و عمــل صالــح ،اقامــه منــاز و پرداخــت زکات ،دوبـهدو در کنــار هــم،
بهعنــوان بالهــای صعــود بــه آســان انســانیت و پــرواز در فضــای نشــاطبخش ملکــوت هســتند .البتــه
زکات در آیـهی فــوق ،بــه معنــای کلــی آن بیشــر مدنظــر اســت کــه نقــش ایجــاد تعــادل اقتصــادی و توزیــع
ثــروت عادالنــه دارد .ایــن چهــار ضلــع مربــع ســلوک انســانی ،نحــوهی آزادی انســان از تــرس و غــم و رســیدن
نشــاط معنــوی را بــه تصویــر میکشــند .بهبیاندیگــر ،فــردی کــه بــه دنبــال نشــاط و بهویــژه نشــاط
معنــوی اســت ،چــارهای نــدارد جــز اینکــه ایــن چهــار قانــون اصلــی از قاعــدهی ســیر و ســلوک الیاللــه را
رعایــت کنــد و ایــن نقــش تربیتــی نشــاط معنــوی در بســیاری از آیــات قــرآن منایــان اســت کــه بهعنــوان
منونــه بــه چنــد مــورد اشــاره میگــردد :بقــره ،62 :مائــده ،69 :بقــره 262 :و  ،274زخــرف ،68 :یونــس.62 :
از گزارههــای توحیــدی قرآنــی و روایــی گســرده میتــوان در اثبــات نقــش نشــاط در تربیــت الهــی
(ع)
سو ُر الْ ُم ْؤ ِمــنِ
و ربانــی آدمیــان اســتفاده کــرد؛ بهعنوانمثــال ،امــام علــی در حدیثــی میفرمایــدُ ُ « :
ِبطَا َعـ ِة َربِّـ ِه َو ُح ْزنُـ ُه َعـ َـى َذنْ ِبـ ِه (متیمــی آمــدی ،1366 ،ص )181؛ شــادی و خوشــحالی مؤمــن در پیــروی از
پــروردگارش اســت و اندوهــش بــر ارتــکاب گنــاه اســت ».ایــن هــان شــادی اصیلــی اســت کــه نردبــان ترقــی
معنــوی افـراد اســت.
امــام(ع) در گــزارهای جامعهشــناختی ،ســخاومتندی و حســنخلق را از عوامــل موجــد نشــاط معنــوی
ِالسـخَا ِء َو ُح ْســنِ الْ ُخلُــقِ فَ ِإنَّ ُهـ َـا یَزِیـ َدانِ الـ ِّرز َْق َو یُو ِج َبــانِ الْ َم َح َّبــة (هــان ،ص )378؛ بر
میدانــدَ « :علَ ْی ُكـ ْم ب َّ
شــا بــاد بــه ســخاومتندی و اخــاق نیکــو؛ زیـرا ایــن دو [خصیصـهی نیــک] هــم روزی را زیــاد میکننــد و هم
بررسی نقش تربیتی نشاط معنوی با توجه به گزارههای قرآنی و روایی

151

ســبب محبــت و دوســتی میشــوند ».بــر اســاس ایــن حدیــث ،وســعت رزق و ایجــاد محبــت و صمیمیــت
میــان انســانها ،احســاس شــادی و نشــاطی را در افـراد ایجــاد میکنــد کــه آنــان را بــه انجــام امــوری نظیــر
بخشــش و محبــت متامیــل میکنــد و ایــن هــان بسرتســازی نشــاط معنــوی ب ـرای ظهــور و بــروز فضایــل
اخالقــی اســت.
گزارههــای معادشــناختی قــرآن نیــز بــا بــه کار بــردن توصیفــات جــذاب ،زیبــا ،دوستداشــتنی ،دلنشــین
و شــیرین و برشــمردن نعــات و امکانــات و تحفههــای بینظیــر خداونــد بــه مؤمنیــن و شایســتگان ،ســبب
ایجــاد احساســاتی فــر حزا ،مرستبخــش و امیدآفریــن و موجــد نشــاط معنــوی در مخاطبیــن میشــود و ایــن
نشــاط فــرد را بــه ســوی انجــام اعــال و اجتنــاب از امــوری میبــرد کــه دســتیابی بــه بهشــت بریــن را در
معــرض خطــر و از دســت دادن قـرار ندهــد .آیـهی ذیــل منونـهای از ایــن نــوع گزارههــا اســتَ ...« :مـ ْن یُ ِطـعِ
اللَّــهَ َو َر ُســولَهُ یُدْ ِخلْــهُ َج َّنـ ٍ
ـم (نســاء)13 :؛ ...
ـات تَ ْجـرِی ِمـ ْن تَ ْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر خَالِ ِدیـ َن ِفی َهــا َو َذلِــكَ الْ َفـ ْو ُز الْ َع ِظیـ ُ
هــر کــه از خــدا و رســولش اطاعــت کنــد ،خــدا او را بــه بهشـتهایی درآورد کــه از زیــر [درختــان] آن نهرهــا
جــاری اســت .در آن جاودانهانــد و آن اســت کامیابــی بــزرگ».
درحقیقــت ،نشــاط معنــوی انســان را بــه ســوی ورود حداکــری بــه فعالیتهــای خیــر ،خداپســندانه و
تصحیــح رفتارهــای ناهنجــار ،توبــه و اســتغفار رهنمــون میســازد تــا بتوانــد بــه بهشــت بریــن و زندگــی در
آســایش و آرامــش مــدام در جــوار انبیــا و اولیــای الهــی و مالئکـهی کـرام دســت یابــد .ایــن خــط ســیر زیبــا و
آشــکاری اســت کــه خداونــد بـرای انســان در مســیر تهذیــب و تزکیــه ترســیم میکنــد تــا نخســت بتوانــد بــه
نشــاط معنــوی دســت یابــد و دوم ،از نقــش تربیتــی آن در زندگــی روزمــرهی خــود اســتفاده بــرد.

 -3-5نفی شادی ناپایدار

ایجـــاد شـــادی و ســـرزندگی پایــدار مثبــت ،از آثــار مهــم و خطیــر نشــاط معنــوی در مســیر تربیت دینی
اســت .هــر آن چیــزی کــه موجــد نشــاط معنــوی در انســان اســت ،بسرتســازی بـرای رســیدن به شــادی اصیل،
انبســاط خاطــر و لــذت مــادی و معنــوی مــداوم اســت.
قــرآن انســانها را بــه بعضــی از لــذات و شــادیهای ناپایــدار و زودگــذر آگاه میکنــد تــا میــان شــادی
غیرحقیقــی و شــادی حقیقــی کــه هــان نشــاط معنــوی اســت ،دچــار اشــتباه نگردنــد کــه قطع ـاً ســبب
خســارت دنیــوی و اخرویشــان خواهــد شــد« :أللَّــهُ َی ْب ُسـ ُ
ـط ال ـ ِّرز َْق لِ َم ـ ْن َیشَ ـــا ُء َو َی ْق ـ ِد ُر َو َف ِر ُحــوا بِالْ َح َیــا ِة
الدُّ نْ َیــا َو َمــا الْ َح َیــا ُة الدُّ نْ َیــا ِفــی ْال ِخـ َر ِة إِ َّل َم َتــــاعٌ» (رعــد)26 :؛ خــدا روزی را بـرای هــر کــس کــه بخواهــد،
وســعت میدهــد و بـرای هــر کــس کــه بخواهــد ،تنــگ میگیــرد؛ و [آنــان کــه از زندگــی جاویــد و پرنعمــت
آخــرت بیخربنــد] بــه زندگــی زودگــذر دنیــا شــادمان شــدند ،درحالیکــه زندگــی دنیــا در برابــر آخــرت ،جــز
متاعــی انــدک و ناچیــز نیســت».
ایــن آیــه یکــی از شــاد یهای ناپســند را معرفــی میکنــد .دقــت شــود کــه واژهی «فــرح» در آیــات ،در
دو مفهــوم پســندیده و ناپســند آمــده اســت« .فــرح» در ایــن آیــه ،در مفهــوم شــادی ناپایــدار آمــده اســت.
شــادیی کــه دو مشــخصه دارد :اول ،آنــی و زودگــذر بــودن شــادی و دوم ،کســب لذتــی کــه برخاســته از هــوا
و هــوس نفســانی اســت.
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ب ـرای توضیــح وجــه مشــخصهی اول کــه هــان ناپایــدار و مقطعــی بــودن شــادی اســت ،بایــد دقّــت
داشــت کــه در فرهنــگ قــرآن ،زندگــی دنیــا در معنــای مدتزمــان کوتــاه بــه کار مـیرود .در قــرآن ،بــه ایــن
ـم بِالْ َح َیــا ِة الدُّ نْ َیــا ِمـ َن ْال ِخـ َر ِة َفـ َـا َم َتــا ُع الْ َح َیــا ِة الدُّ نْ َیــا ِفــی
مطلــب بهروشــنی اشارهشــده اســت ... « :أَ َر ِضی ُتـ ْ
ْال ِخـ َر ِة إِ َّل َقلِیـ ٌـل (توبــه)38 :؛ آیــا بــه زندگــی دنیــا بهجــای آخــرت دلخــوش شــدهاید؟ کاالی زندگــی دنیــا در
برابــر آخــرت ،جــز کاالیــی انــدک نیســت».
کالم امــام علــی(ع) نیــز مبیــن آیــه و مؤیــد ایــن نــوع شــادی اســتَ « :مــا بَالُ ُكـ ْم تَ ْف َر ُحــو َن بِالْ َی ِســی ِر ِمـ َن
ال ُّدنْ َیــا ت ُ ْد ِركُونَـ ُه َو َل یَ ْح ُزنُ ُكـ ُم الْ َك ِثیـ ُر ِمـ َن ْال ِخـ َر ِة ت ُ ْح َر ُمونَـ ُه؛ شــا را چــه شــده كــه بــه انــدىك از دنیــا كــه بــه
ت منىگردیــد؟»
دســت مىآوریــد ،شــاد مىشــوید و بــه بســیارى از آخــرت كــه از دســت مىدهیــد ،ناراح ـ 
(نهجالبالغــه ،1386 ،ص .)257
بعضــی از شــادیهای ناســازگاری کــه هماکنــون در جامعـهی اســامی مــا رواج یافتــه و رهــاورد مغــرب
زمیــن اســت ،از همیــن انــواع شــادیهای ناپســندی اســت کــه لــذت آنــی و مقطعــی دارد .پارتیهــای مختلط
زن و مــرد و مجالــس لهــو و هــزل کــه در آن بــا انــواع گناهــان پذیرایــی میشــوند ،قامربــازی ،میخوارگــی،
زنبارگــى و ارتبــاط نامــروع بــا نامحــرم ،پخــش موســیقیهای وهمآلــود ،رقصهــای گروهــی ،اســتعامل
انــواع مــواد مخــدر ،همـهی اینهــا از مصادیــق فــرح مذمــوم و ناپســندی اســت کــه در آیــه مســترت اســت و
متأســفانه در حــال گســرش روزافــزون اســت؛ و ایــن بزرگتریــن خطــری اســت کــه اولیــن منطقـهای را کــه
تخریــب میکنــد ،بســرهای فکــری آمــاده و مســتعد نوجوانــان و جوانــان اســت .حــرت علــی(ع) در منشــور
تربیتــی پــرآوازهی خــود بــه امــام مجتبــی(ع) ،بــه همیــن موضــوع مهــم اشــاره میکنــد و نگرانــی خــود را
آشــکار میســازد « :قطعـاً دل جــوانهامننــد زمیــن خــاىل اســت ،هــر بــذرى در آن ریختــه شــود ،مىپذیــرد؛
بنابرایــن ،پیــش از آنكــه دلــت ســخت شــود و مغــزت گرفتــار گــردد ،اقــدام بــه ادبآمــوزی تــو كــردم تــا بــا
عزمــى جــدی ،بــه امــورت روى آورى» (هــان ،ص .)623
گون ـهی دیگــری از شــاد ی کــه در فرهنــگ دینــی بهعنــوان نوعــی ناهنجــاری تلقــی شــده و شــدیدا ً
نکوهــش شــده ،شــادیی اســت کــه در جمعهــای دوســتانه ،ســبب خنــد ه و شــادمانی موقتــی میشــود
و ممکــن اســت عــوارض ناگــوار شــخصیتی نظیــر ایجــاد عقــدهی حقــارت و خودکمپنــداری بــه همــراه
داشــته باشــد؛ ماننــد شــادی حاصــل از متســخر و دســت انداخــن دیگ ـران کــه معــادل آ ن هــان مــرح در
فرهنــگ قــرآن اســت و متأســفانه امــروزه بــا ورود فضــای مجــازی بــه زندگــی خصوصــی مــردم ،انــواع و
اقســام شــوخیهای متســخرآمیز تحــت عناویــن گوناگونــی چــون دوربیــن مخفــی ،پیامکهــای توهینآمیــز،
لطیفههــای قومیتــی و نــژادی تولیــد و نــر داده میشــود .خداونــد مهربــان در کالم خــود ،انســانها را از
آلــوده شــدن بــه ایــن رذیلــه کــه پیامــدی جــز تخریــب شــخصیت دیگـران و تزلــزل بنیــان احـرام اجتامعــی
ى أَنْ یَكُونُــوا َخ ْیـراً
نــدارد ،شــدیدا ً نهــی کــرده اســت « :یــا أَیُّ َهــا الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا ال یَ ْسـ َخ ْر َقـ ْو ٌم ِمـ ْن َقـ ْو ٍم َعـ 
ـس
ـم َو ال نِســا ٌء ِمـ ْن نِســا ٍء َعـ 
ِم ْن ُهـ ْ
ى أَنْ یَكُـ َّن َخ ْیـراً ِم ْن ُهـ َّن َو ال تَلْ ِمـ ُزوا أَنْف َُسـك ُْم َو ال تَنابَـ ُزوا ب ِْالَلْقــاب ِب ْئـ َ
ـم الْف ُُسـ ُ
ـم الظَّالِ ُمــون؛ «اى اهــل ایــان! نبایــد گروهــى
ـب َفأُول ِئــكَ ُهـ ُ
ـوق بَ ْعــدَ ْالِیــانِ َو َم ـ ْن لَـ ْ
االسـ ُ
ـم یَ ُتـ ْ
ْ
گــروه دیگــر را مســخره كننــد ،شــاید مسخرهشــدهها از مســخرهكنندگان بهــر باشــند و نبایــد زنــاىن زنــان
دیگــر را [مســخره كننــد] ،شــاید مسخرهشــدهها از مســخرهكنندگان بهــر باشــند و از یكدیگــر عیبجویــى
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نكنیــد و بــا لقبهــای زشــت و ناپســند یكدیگــر را صــدا نزنیــد .بــد نشــانه و عالمتــى اســت اینكــه انســاىن را
پــس از ایــان آوردنــش ،بــه لقــب زشــت عالمتگــذارى كننــد و كســاىن كــه [از ایــن امــور ناهنجــار و زشـت]
توبــه نكننــد ،خــود ســتمكارند».

 -4-5تعدیل لذتها

توضیــح مشــخصهی دوم از آیـهی یادشــده (توبــه )38 :اینکــه لذتبخشــی مهمتریــن علتــی اســت کــه
ســبب جــذب انســانها بــه شــادی میشــود .ایــن لذتبخشــی ماهیت ـاً ناپســند نیســت ،بلکــه اگــر غایــت
شــادی همیــن لذتجویــی آن باشــد ،مطلــوب نیســت .هدفــی کــه در مکتــب فلســفی لذتگرایــی یــا
شــادیجویی یــا شــادیخواری ( )Hedonismدنبــال میشــود .هدونیســم مکتبــی اســت کــه نهایــت هــدف
زندگــی را کســب لــذت و عــرت انســان میدانــد .آن نــوع از شــادی کــه هدفــش کســب لــذت شــهوانی
و عرشتطلبــی باشــد ،در نــگاه دیــن نکوهیــده اســت؛ بنابرایــن ،شــادیهایی کــه نشــأتگرفته از حــس
باشــد ،نفســانی بــوده و بیشــر در پــی ارضــای هواهــای نفســانی و لذتهــای لحظـهای هســتند و در مقابــل،
شــادیهای عقالنــی کــه لذتــی باالتــر لــذات حســی دارنــد ،ســبب حرکــت و پویایــی و تقــرب و کــال انســان
میشــوند و ایــن معنــی در نشــاط نهفتــه اســت.
دربــارهی لــذت بایــد گفــت کــه لــذت بهخودیخــود ،نامطلــوب و مکــروه نیســت ،بلکــه بــا توجــه بــه
منشــأ و خاســتگاه آن ،مطلوبیــت و معقولیــت آن آشــکار میشــود؛ بنابرایــن ،اصــول تربیتــی اســامی در پــی
آن اســت تــا ایــن لــذت را بهنوعــی تعدیــل و مقــدس کنــد .بـرای ایــن منظــور ،آن نــوع شــادیی کــه لــذت
نهفت ـهی در آن مبتنــی بــر ســه مؤلف ـهی «عق لگرایــی» و «معنویتمحــوری و ایامنمــداری» و «مانایــی و
پایــداری» باشــد ،در تعریــف نشــاط معنــوی جــای میگیــرد و آثــار تربیتــی آن را دارد.

 .1-4-5عقلگـرایی

مالصــدرا در رشح ایــن حدیــث ،فــرح را بــه معنــای رسور و نشــاط میدانــد کــه معنایــی مثبــت دارد و
بــه همیــن علــت در لشــکر عقــل قـرار گرفتــه اســت .بــه گفتـهی وی « ،وجــه اینکــه فــرح از صفــات عقــل
اســت ،ایــن اســت کــه عقــل از ملزومــات شــناخت محبــوب اســت و هرقــدر مطلــوب رشیفتــر و واالتــر
باشــد ،شــناخت وی و صفــات و افعــال و آثــارش ،بــا لــذت و شــادمانی بیشــر و شــادکامی شناســنده نســبت
بــه او شــدیدتر و بیشــر اســت» (مالصــدرا ،1383 ،ج  ،1ص .)529
قــوهی مدرکــه و اندیشــهی انســان ،اولیــن منطقــهای اســت کــه نشــاط معنــوی تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .شــادی عاقالنــه یعنــی شــادی متفکرانــه .شــادیی کــه هم ـراه بــا کیمیــای تفکــر و تعقــل باشــد،
انســان را بــه ســوی هــر چــه خوبــی اســت ،راهنامیــی میکنــد .امــام علــی(ع) در حدیثــی نغــز ،مصاحبــت
ـاس َم ـ ْن فَـ َّر ِم ـ ْن ُج َّهــا ِل ال َّنـ ِ
عقــل و نشــاط را ناگسســتنی میداننــد...« :أَ ْح َك ـ ُم ال َّنـ ِ
ـاس َم ـ ْن
ـاس َو أَ ْس ـ َع ُد ال َّنـ ِ 
ـاس َو أَ ْع َقـ ُـل ال َّنـ ِ
خَالَـ َط كِ ـ َرا َم ال َّنـ ِ
س (ابنبابویــه ،1362 ،ص )21؛ حکیمتریــن مــردم
ـاس أَشَ ـ ُّد ُه ْم ُم ـ َدا َرا ًة لِل َّنــا 
کســی اســت کــه از نادانــان فـراری باشــد و نیکبختتریــن مــردم کســی اســت کــه بــا کریــان مجالســت
کنــد و عاقلتریــن مــردم ،شــدیدترین آنــان در مــدارای بــا مــردم اســت».
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اســام همــواره بــه انواعــی از شــادکامی و لذتخواهــی توصیــه میکنــد کــه مبنــای عقالنــی داشــته و
تفکربرانگیــز باشــد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تعقــل ،تفکــر  ،تدبــر  ،عرفــان و شــناخت و علــم ،همگــی
ابزارهــای عقــل هســتند کــه هریــک در جــای خــود ،مظهــری از مظاهــر عقــل بهشــار میرونــد؛ بنابرایــن،
در تعابیــر دینــی و روایــی ،از همـهی اینهــا بـرای تعریــف یــک عمــل عقالنــی استفادهشــده اســت.

 -2-4-5ایمـانمداری و معنویتمحـوری

گــردش حــول محــور دیــن و معنویــت ،از شـــاخصههای دیگــر شـــادی پویا یعنی نشــاط معنوی هســتند.
مارتیــن ســلیگمن ،در بــاب اهمیــت فضیلــت محــوری در ایجــاد روحیـهی شــاد مینویســد « :ایــن بــاور کــه
مــا بــرای بهرهمنــدی از شــادی ،لــذت ،شــور ،راحتــی و شــعف میتوانیــم بــه راههــای میانبــر متوســل
شــویم ،بهجــای اینکــه بــا اســتفاده از قابلیتهــا و فضیلتهــای شــخصی خــود اســتحقاق برخــورداری از
آنهــا را بــه دســت آوریــم ،باعــث میشــود کــه گــروه کثیــری از مــردم ،در اوج رفــاه و ثــروت ،از فقــدان
معنویــت در رنــج باشــند .هیجانــات مثبتــی کــه حاصــل خصوصیــات خــاص انســان نباشــند ،بــه احســاس
تهــی بــودن ،فقــدان اصالــت و افرسدگــی منجــر میشــود و فــرد بــا بــاال رفــن ســن ،بــه ایــن درک آزاردهنــده
میرســد کــه بایــد تــا فرارســیدن مرگــش ،بــا اضطـراب و بیقـراری رسکنــد .احساســات مثبتــی کــه ناشــی از
اعــال قابلیتهــا و فضیلتهــا و نــه توســل بــه میانبرهــا باشــد ،اصیــل اســت (ســلیگمن ،1396 ،ص .)17
ویلیــام جیمــز ،روانشــناس و فیلســوف آمریکایــی و بنیانگــذار مکتــب پراگامتیســم ،در ایجــاد نشــاط و
دوری از افرسدگــی ،اصالــت را از آن دیــن و مذهــب میدانــد « :مذهــب در عالیتریــن پــرواز خــود ،چقــدر
شــورانگیز اســت .مذهــب هــم ماننــد عشــق ،ماننــد غضــب ،امیــد ،آرزو و حســد ،ماننــد ســایر عواطــف
و تحریــکات درونــی ،بــه زندگــی چنــان درخشــندگی ســحرانگیزی میدهــد کــه بههیچوجــه منیتــوان
آن را بیــان و وصــف کــرد...؛ بنابرایــن ،احساســات مذهبــی در نــزد هرکــس کــه یافــت شــود ،یــک نیــروی
روزافزونــی در زندگــی او وارد میکنــد» (جیمــز ،1387 ،ص .)39
وی در ادامـه بـه نشـاطی اشـاره میکنـد که حافظ زندگی انسـان اسـت؛ نشـاطی که برخاسـته از مذهب
اسـت « :هنگامیکـه در نبرد زندگـی ،همـهی امیدهـا بـر بـاد مـیرود ،وقتیکه دنیـا به آدمی پشـت میکند،
احساسـات مذهبـی دسـتاندرکار شـده ،در انـدرون مـا چنـان شـور و هیجانـی برپا میسـازد که مـا را جوان
کـرده و زندگـی درونـی مـا را کـه تیرهوتـار بوده اسـت ،دگرگون میسـازد» (همان ،ص .)39
مظاهـر و تجلیـات ایمان از رفتار شـخص مؤمن ظهـور مییابد .این ظهور ِ
ات رفتار فـردی و اجتامعی وی،
منطبـق بـر یـک انسـان بانشـاط اسـت کـه همهی وجـود و قلـب و روحش را نشـاط معنـوی پر کرده اسـت.
مؤمـن راسـتینی کـه « تنهـا ذکـر نـام خدا کافی اسـت که در دلش احساسـی شـدید از ترس و احترام برانگیزد
و جدیـت و وقـار حالتـی اسـت که بـه رسارس زندگی او رنگ میبخشـد» (ایزوتسـو ،1388 ،ص .)375
در قــرآن ،بــه گزارههــای متنــوع و فراوانــی برمیخوریــم کــه از صحنهگردانــی ایــان در زندگــی ب ـرای
بــه پــا داشــن یــک زندگــی و جامعـهی همـراه بــا شورونشــاط معنــوی دامئــی یــاد میکنــد.
گزارههــای جامــع اعتقــادی ،اجتامعــی ،اخالقــی ،اقتصــادی ،روانشــناختی و جامعهشــناختی اســت
کــه حقایــق نابــی را ف ـراروی انســان تشــنهی شــادی اصیــل و نشــاط معنــوی ق ـرار میدهــد .قــرآن کریــم
بررسی نقش تربیتی نشاط معنوی با توجه به گزارههای قرآنی و روایی
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مؤلفههایــی بنیانــی مؤثــر در ایجــاد و ظهــور شــادی حقیقــی و نشــاط معنــوی را بازگــو میکنــد « :إِنَّ َــا
ـم
ـم َوإِ َذا تُلِ َیـ ْ
الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ الَّ ِذی ـ َن إِ َذا ُذ ِك ـ َر اللَّــهُ َوجِ لَـ ْ
یمنًــا َو َعـ َـى َربِّ ِهـ ْ
ـم آیَاتُــهُ زَا َدتْ ُهـ ْ
ـت َعلَ ْی ِهـ ْ
ـت ُقلُوبُ ُهـ ْ
ـم إِ َ
ُ
ِ
ـم َد َر َجـ ٌ
ـات ع ْندَ
ـم الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ َح ًّقــا لَ ُهـ ْ
ـم یُ ْن ِف ُقــونَ *أولَ ِئــكَ ُهـ ُ
الصـ َـا َة َو ِمـ َّـا َر َز ْق َنا ُهـ ْ
یَ َت َوكَّلُــونَ * الَّ ِذیـ َن یُ ِقی ُمــونَ َّ
ـم (انفــال 2:و  3و  )4مؤمنــان ،تنهــا کســانی هســتند کــه چــون یــاد خــدا شــود،
ـم َو َم ْغ ِف ـ َر ٌة َو ِرز ٌْق كَرِیـ ٌ
َربِّ ِهـ ْ
دلهایشــان ترســان میشــود و هنگامیکــه آیــات او بــر آنــان خوانــده شــود ،بــر ایامنشــان میافزایــد و بــر
پروردگارشــان تــوکل میکننــد .هــم آنــان کــه منــاز را برپــا میدارنــد و ازآنچــه بــه آنــان روزی دادهایــم ،انفــاق
میکننــد .مؤمنــان واقعــی و حقیقــی ،تنهــا آناننــد .بـرای ایشــان نــزد پروردگارشــان ،درجاتــی بــاال و آمــرزش
و رزق نیکــو و فراوانــی اســت».
آیـهی  2نشــاط مؤمنیــن در بعــد فــردی را بیــانمیکنــد؛ آیـهی  3بــه نشــاط ایامنآورنــدگان در ســاحت
اجتــاع میپــردازد و آیـهی  4هــم پــاداش دنیــوی و اخــروی برخــورداری از نشــاط را بیــان مـیدارد.
امـام علـی(ع) یکـی از ویژگیهـای مؤمنیـن را ایـن میدانـد کـه کسـالت و بیحالـی از آنـان دور اسـت و
شـادی و نشـاط آنان پیوسـته اسـت« :ترا ُه بعیدا ً ک ََسـلُه ،دامئاً نَشـاطُ ُه» (ابنشـعبه ح ّرانی ،1363 ،ص  .)291در
بیـان مفـردات و در تعریف واژهی نشـاط گفته شـد که کسـالت متضاد نشـاط اسـت .در روایت بـاال نیز امام
ایـن مطلـب را تأییـد میکننـد؛ بنابراین ،یکی از کارکردهای ایامن ،رفع کسـالت و تنبلی و ایجاد شـادی همراه
بـا نیـروی معنویتـی اسـت که انسـان را به حرکت و پویایـی و خالقیـت وادار میکند.
آیــه بهنوعــی ،از گزارههــای اجتامعــی و اقتصــادی قــرآن نیــز محســوب میشــود؛ زیـرا برپاداشــن منــاز
(کــه در هــر دو بعــد فــردی و جمعــی مطــرح اســت) و دادن زکات (کــه گســردهترین و بهینهتریــن اب ـزار
اقتصــادی معرفیشــده از ســوی دیــن ب ـرای نظاممنــدی اقتصــاد جامعــه اســت) نقــش فعــال و مؤثــری در
ایجــاد نشــاط معنــوی در اجتــاع دارنــد کــه بهنوبـهی خــود ،ســبب حرکــت و پویایــی و فعالیــت و انجــام
عمــل صالــح ،در هــر دو حیط ـهی فــردی و اجتامعــی میشــوند.

 -3-4-5مانایی و پایداری

امیرمؤمنــان علــی(ع) در غررالحکــم 29 ،گــزارهی روانشــناختی در بــاب لــذت گفتهانــد کــه یکــی از
آنهــا ایــن اســت کــه بــه ســبب وابســتگی بــه دنیــا ،ناپایدارنــد .در مقابــل شــادی ناپســند و مذمــوم ،شــادی
پســندیده و ممــدوح قـرار دارد کــه هــم لــذت مــادی و حســی مــروع و معنــوی دارنــد و هــم از پایــداری
فـراوان و یــا دائــم برخوردارنــد .بــه عبارتــی ،آن شــادی پســندیده و نیکویی اســت کــه عاری از دو مشــخصهی
منفــی «لذتجویــی رصف» و «ناپایــداری» اســت کــه در فرهنــگ دینــی نشــاط معنــوی نامیــده میشــود
کــه منشــأ آثــار تربیتــی فـراوان اســت.
جســتجوی شــادی و لــذت پایــدار ،یکــی از ویژگیهــای ذاتــی انســان اســت .خداونــد نیــز کــه آفرینندهی
انســان و عــامل بــه حــاالت و نظــام روحــی وی اســت ،از همیــن ویژگــی در قــرآن پــرده برداشــته اســت .وی
در آیــات گوناگــون ،پــس از بیــان بعضــی از نعــات بهشــتی ،مهمتریــن خاصیــت آنهــا را خلــود و جاودانگــی
ـات َسـ ُندْ ِخلُ ُه ْم َج َّنـ ٍ
الصالِ َحـ ِ
ـات تَ ْجـرِی ِمـ ْن تَ ْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر خَالِ ِدی َن
بیــان کــرده اســتَ « :والَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
ِفی َهــا أَ َبــدًا َو ْعــدَ اللَّ ـ ِه َح ًّقــا َو َم ـ ْن أَ ْصـ ُ
ـدَق ِم ـ َن اللَّ ـ ِه ِقیـ ًـا (نســاء)122 :؛ و کســانی کــه ایــان آوردهانــد و
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کارهــای شایســته انجــام دادهانــد ،بـهزودی آنــان را در بهشـتهایی درآوریــم کــه از زیـ ِر [درختــانِ ] آن نهرهــا
جــاری اســت .در آن جاودانهانــد .وعــدهی خــدا حــق اســت و راسـتگوتر از خــدا در گفتــار کیســت؟»
امــام علــی(ع) داشــن نشــاط دامئــی را از مهمتریــن و ارزندهتریــن ویژگیهــای مؤمــن میدانــد « :یــا
هـ ّـام! املؤمــن هــو الكیّــس الفطــن ...دامئـاً نشــاطه ،قریبــا أملـه؛ ای هـ ّـام! مؤمــن زیــرک هوشــیار اســت ...
نشــاطش مــداوم ،آرزویــش کوتــاه و نزدیــک اســت».

نتیجهگیری

از آنچه بیان شد ،نتایج زیر به دست آمد:
نخســت ،بــر اســاس گزارههــای فــراوان قرآنــی و روایــی ،میتــوان نقشهــای تربیتــی متفــاوت و
متنوعــی نیــز بـرای نشــاط معنــوی در نظــر گرفــت کــه در اینجــا ،بــه رفــع اضطـراب و نگرانــی ،تهذیــب و
تزکیــهی نفســانی ،نفــی شــادی ناپایــدار و تعدیــل لذتهــا اشارهشــده اســت.
دوم ،بررســی گزارههــای بــا وجــوه گوناگــون ،مــا را بــه ایــن نکتـهی بنیــادی رهنمــون میکنــد کــه نشــاط
معنــوی بــا معرفــی عوامــل مختلــف و ترغیــب و تشــویق بــه انجــام و یــا نهــی از تــرک آنهــا ،انــدوه و تــرس
را در انســان تخفیــف میدهــد و یــا آن را ریش ـهکن میکنــد.
ســوم ،توصیفــات زیبــا در قــرآن ،ســبب ایجــاد احساســاتی مرستبخــش و امیدآفریــن و موجــب نشــاط
معنــوی در مخاطــب میشــود .ایــن نشــاط ،قــوهی مدرکــه و اندیشـهی انســان را تحــت تأثیــر قـرار میدهــد
و او را بــه فعالیتهــای خداپســندانه و توبــه و اســتغفار رهنمــون میکنــد و دوری از رذایــل و آراســن بــه
فضایــل اخالقــی را در او بــارور میســازد و ایــن تنهــا راه رهایــی از افرسدگــی و نگرانــی اســت.
چهــارم« ،نشــاط» شــادی عقالنــی ،مطلــوب ،پســندیده و پایــداری اســت کــه لذتــش باالتــر لــذات حســی
اســت و «لذتجویــی رصف» را برمنیتابــد و ســبب میشــود کــه عنــر شــادکامی بــه دور از لهــو و لعــب
و هیجانــات خطرآفریــن و لذتخــواری باشــد و ســبب تحــرک ،پویایــی ،انگیزهبخشــی ،خالقیــت ،رسزندگــی،
شــادابی و همبســتگی و کــال انســان میشــود .اصــول تربیتــی اســام ،لــذت را کــه از ویژگیهــای روحــی
انســانها اســت نفــی نکــرده ،بلکــه در پــی معنویتبخشــی و تعدیــل آن اســت کــه بــا عقلگرایــی،
ایامنمــداری و مانــا کــردن آن صــورت میگیــرد.
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•قرآن کریم؛ ترجمهی حسین انصاریان.
•نهجالبالغه؛ محمدبنحسین ،رشیف الرضی؛ ترجمهی حسین انصاریان؛ چاپ دوم ،تهران :پیام آزادی1386 ،ش.
•ابنبابویه ،محمدبنعلی؛ االمالی؛ چاپ پنجم ،بیروت :اعلمی1362 ،ش.
•ابنش ــعبه ح ّران ــی ،حس ــن عل ــی؛ تح ــف العق ــول ع ــن آل الرس ــول(ص)؛ مصح ــح :علیاک ــر غف ــاری؛ چ ــاپ دوم،
ق ــم :جامع ــه مدرس ــین1363 ،ش.
•ابنطاووس ،علیبنموسی؛ طرف من االنباء و املناقب؛ مصحح :قیس عطار؛ مشهد :تاسوعا 1420 ،ق.
•ابنفارس ،احمدبنفارس؛ معجم مقاییس اللغه؛ قم :مکتب االعالم االسالمی ،بیتا.
•ابنمنظور ،محمدبنمكرم؛ لسان العرب؛ چاپ سوم ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
•ایزوتسو ،توشیهیکو؛ مفاهیم اخالقی – دینی در قرآن مجید؛ چاپ دوم ،تهران :فرزان1388 ،ش.
•بالجان ــی ،اس ــفندیار و هم ــکاران؛ «بررس ــی ارتب ــاط بی ــن مذه ــب ،س ــامت معن ــوی ،امی ــد و کیفی ــت زندگ ــی در
بی ــاران مبت ــا ب ــه رسط ــان»؛ مراقب ــت مبتن ــی ب ــر ش ــواهد ،دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی مش ــهد ،دورهی اول،
ش ــارهی 1390 ،1ش.
•پسندیده ،عباس؛ الگوی اسالمی شادکامی؛ قم :دارالحدیث1392 ،ش.
•متیمی آمدی ،عبدالواحدبنمحمد؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛ قم :دفرت تبلیغات اسالمی1366 ،ش.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ دینشناسی؛ چاپ ششم ،قم :مرکز نرش ارسا1390 ،ش.
•جوهری ،اسامعیلبنحامد؛ الصحاح؛ محقق :احمد عبدالغفور عطار؛ بیروت :دارالعلم للمالیین ،بیتا.
•جیمز ،ویلیام؛ دین و روان؛ ترجمهی مهدی قائینی؛ قم :دارالفکر1387 ،ش.
•دهخدا ،علیاکرب؛ فرهنگ متوسط دهخدا؛ تهران :دانشگاه تهران1385 ،ش.
•راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ قرآن؛ محقق :صفوان عدنان داودی؛ چاپ دوم ،قم :طلیعه النور 1427 ،ق.
•سلطانیپور ،هاجر؛ «آمار نگرانکننده اختالالت روانی»؛ روزنامه اقتصاد مردم ،شامرهی 1398 ،666ش.
•س ــلیگمن ،مارتی ــن؛ ش ــادمانی درون ــی؛ ترجمــهی تربی ــزی ،مصطف ــی؛ کریم ــی ،رامی ــن؛ نیلوف ــری ،عل ــی؛ چ ــاپ
شش ــم ،تهــران :دان ــژه 1396 ،ش.
•شهیدی ،شهریار؛ روانشناسی شادی؛ چاپ سوم ،تهران :قطره1398 ،ش.
•صدرالدین شیرازی ،محمدبنابراهیم؛ رشح اصولالکافی؛ تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی1383 ،
•صلیبا ،جمیل و صانعی درهبیدی ،منوچهر؛ فرهنگ فلسفی؛ تهران :حکمت1366 ،ش.
•طباطبایــی ،ســید محمدحســین؛ ترجمــه تفســیر املی ـزان؛ مرتجــم :نــارص مــکارم شــیرازی؛ ته ـران :بنیــاد فرهنگــی
عالمــه طباطبایــی1364 ،ش.
•طریحی ،فخرالدینبنمحمد؛ مجمع البحرین؛ چاپ سوم ،تهران :مرتضوی1375 ،ش.
•عسكرى ،حسنبنعبدالله؛ الفروق فی اللغة؛ بیروت :داراالفاق الجدیدة ،بیتا.
•فراهیدی ،خلیلبناحمد؛ العین؛ چاپ دوم ،قم :هجرت ،بیتا.
•فیروزآبادی ،محمدبنیعقوب؛ القاموس املحیط؛ بیروت :دارالکتب العلمیه ،بیتا.
•فیومـــی ،احمدبنمحمـــد؛ املصبـــاح املنیـــر ىف غریـــب الـــرح الكبیـــر للرافعـــى؛ چـــاپ دوم ،قـــم :مؤسســـه
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دارالهجـــره ،بیتـــا.
• کلینـــی ،محمدبـــ ن یعقوببـــناســـحاق؛ الکافـــی؛ ترجمـــهی علیاکـــر غفـــاری و محمـــد آخونـــدی؛ چـــاپ
چهـــارم ،تهـــران :دارالکتباالســـامیه 1407 ،ق.
•کلینی ،محمدبنیعقوببناسحاق؛ الکافی؛ دارالحدیث ،قم 1429 ،ق.
•مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ چاپ دوم ،بیروت :دار احیاء تراث العربی 1403 ،ق.
•مصطفوی ،حسن؛ التحقیق ىف كلامت القرآن الكریم؛ چاپ سوم ،بیروت :دار الكتب العلمیة ،بیتا.
•موس ــوی ،میرطاه ــر و قاســ مزاده ،داوود؛ جامعهشناس ــی ش ــادی :رویک ــرد اجتامع ــی و ش ــناختی ب ــر مطالعــهی
ش ــادی؛ چ ــاپ دوم ،تهــران :آگاه1397 ،ش.
•واس ــطی ،عبدالحمی ــد؛ کان ــون تفک ــر و تصمیمس ــازی؛ مش ــهد :مؤسس ــه مطالع ــات راه ــردی عل ــوم و مع ــارف
اس ــام1395 ،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ نگ ــرش سیس ــتمی ب ــه دی ــن؛ چ ــاپ دوم ،مش ــهد :مؤسس ــه مطالع ــات راه ــردی عل ــوم و مع ــارف
اس ــامی1388 ،ش.
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