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Abstract 

Background and Aim: Thrill of joy, good human beings that sometimes praise and blame associated with 

moral and ethical challenge faced is always going to extremes. To solve this challenge, it should be clear 

criteria, to adapt the applications to be determined. The aim of this study was to explain the ethics of 

happiness from the perspective of verses and Hadiths Imams (Slamallh Bayt) is. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study done by relying on Islamic sources. 

Finding: In the Holy Quran and traditions mechanisms for happiness and its moral principles and 

mechanisms are provided. 

Conclusion: Ethical principles include the modification motivation joy, remembrance of Allah, piety, trust, 

hope, transcendence, sugar and Khrtgrayy. ShnhY with adherence to their belief and practice, will be happy 

with moral values. Islamic ethical teachings not only prevent but also seeks the happiness of the reform 

HmhY believers and their belief in a monotheistic attitude towards happiness and God can make. The 

principles outlined moral guarantor of happiness that is both religious and worldly happiness and happy 

world for them to follow. 
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 چکیده

 طیتفر و افراط با همواره ،یاخالق ذم با همراهی موارد در و شیستا موردی گاه که است انیآدم مطلوب شادی، جانیه هدف: و زمینه

 نیا هدف شود. نییتع قیمصاد بر تطبیق جهت روشنی، ارهاییمع دیبا چالش، این حلی برا است. بوده روه ب روی اخالق چالش و

 .است هم(یعل اهلل)سالم معصومان اتیروا و اتیآ دگاهید ازی شاد اخالقی اصول نییتب پژوهش

 .پذیردمی صورت اسالمی منابع بررسی به اتکای با که است تحلیلیـ  توصیفی پژوهش این رد تحقیق روش :هاروش و مواد

 است. شده ارائه کارهایی و ساز آن اخالقی اصول و شادی برای کارهایی و ساز معصومین وروایات قرآن در :هاهیافت

 هاآن بهی بندیپا با .ییگراآخرت و شکر ،یتعال د،یام توکل، تقوی، خدا، ادی زه،یانگ اصالح از اندعبارتی شادی اخالق اصول :گیرینتیجه

 بلکه، ستین نشاط وی شاد مانع تنها نه اسالمی اخالق یهاهآموز بود. خواهدی اخالق ارزشی دارای شاد عمل، و اعتقاد صحنه در

 اصول سازد. همراهی اله وی دیوحت نگرش كی بای شاد به نسبت را هاآن باور و نموده اصالح درون از را مؤمنان همه کوشدمی

 دارد. دنبال به را شانیایی ایدنی شادمان وی خوشبخت هم وی اخرو وی نید سعادت هم که است افرادی اخالقی شاد ضامن شدهمطرح

 اخالقی؛ شادی؛ شاد اخالقی؛ اسالم اخالق: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 ترس نفرت، عشق، غم، ،یشاد همچونی آدمی روان حاالت

ی ابیارز قابل اثر،ی دارای درون فعل كی عنوان به دیام و

 اخالقی دستگاه به شادی، مسأله ورود عدم هستند.ی اخالق

 نیا اخالقی تیمطلوب در دیترد ،یاخالقی الگوها ارائه جهت

 متعدد، هایپژوهش از پس داشت. دنبال به را مطلوب حس

 هک است باقی همچنان مسأله نیا لکن ده،یگرد برطرف دیترد

 و مسائل با محور، توحید زندگی سبك در مؤمن فرد یك

 شود؟ رو به رو چگونه جانیه نیا به مربوط اخالقی هایچالش

 درصدد محقق و شده تلقی ارزشمند شادی اصل مقاله در

 شادی اخالق انیبن مانیا اصول که هست پرسش نیا به پاسخ

 اند؟کدم توحیدمحور وی اخالقی شاد به لین جهت

 شادی،ه مقول در مشخص اخالقی الگوهای بودن شكبی

 با زین ایعده و بوده گروهی و فردی هایاخالقیبی برخی عامل

 ارزشمنده پدید نیا از گیریکناره در سعی اخالقی، یهاهانگیز

 این به پاسخ ،محقق اصلیه انگیز و هدف .کنندمی خدادادی

 و رهنگیف ریزانبرنامه و افراد تا بودهی اخالق ـ علمی خأل

 الگوها نیا بر تکیه با را خود نیید و اخالقی فیتکل اجتماعی

 دهند. صیتشخ

 عهده بر انسانی درون وی روان حاالت حوزهی کل طور به

ی اخالق مطالعه بهی چندانه عالق محققان و بودهی شناسروان علم

 در شادی البته ،اندنداده نشان افرادی درون انفعاالته مقول در

 توجه مورد مفهوم ،مختلف نیعناو تحت اتیروا و قرآن دگاهید

 و آبادملكی نیز غالمرضا جمله از .است نیید پژوهشگران

 از را شادی مذموم و ممدوح مصادیق و شادی مفهوم همکاران

ی ابیارز مثبت دین، نگاه از رای شاد و کرده قیتحق قرآن نگاه

 ستن،یدزشاه گانده رازهای انیب ضمن نوکنده مردانی .است کرده

 است. کرده بیانی نید نگاه از را آفرینشادی عناصر از برخی

 شادمانی و نشاط عوامل ارشد، کارشناسی رساله در ،نژادکیانی

 در توحیدی نگرش بر و کرده تحقیق اسالمی اخالق منظر از را

 کارشناسی رساله در زگاریپره هیهاد و است نموده تأکید شادی

 نتایج و آثار و شادمانی در مؤثر لعوام شادی، خاستگاه ارشد،

 است. نمودهی بررس اسالم دیدگاه از را آن

ی شاد خصوص در گرفتهانجام دینی هایپژوهش بررسی با

 ممدوح قسم دو بهی شاد میتقس با کهی محققان گفت توانمی

 نظر در را مقوله نیا اخالقیه جنب اند،نموده سعی مذموم و

 بررسی به و شده دچار مثال در شهمناق به عموماً باشند، گرفته

 و کرده اکتفا اتیروا و اتیآ در شادی اصول( )نه قیمصاد

 شادی اصل تیمطلوب اثبات درصدد زین هاپژوهش ازی ادسته

 رویکردی با نیاکیانی پژوهش فقط میان این در .اندنیید نظر از

 پژوهش است. نموده توجه توحیدمحوری اصل بر اخالقی

 اصول مقوله، نیا بهی علم وی اصول ،متفاوت نگاه با حاضر

ی اخالق ویی روا ،یقرآن منابع اساس بر را شادی اخالق

 انیبنمانیای اخالق اصول محقق است. نموده ارائه و استنباط

 در (ییطباطبا عالمه اتی)نظر محور دیتوح کردیرو با را شادی

 یطراح است. داده قرار مطالعه مورد اسالم ارزشی نظام بستر

ی شاد مسأله در مهمی نوآور كی خود نوبه به ،یاخالق اصول

 .باشد

 

 شناسیمفهوم

 ،«اخالق» واژگان است الزم مغالطه، در گرفتارنشدن جهت

 اصطالحی و لغوی نظر از «یشاد» و «یشاد اخالق اصول»

 گیرد: قرار دقت مورد

 اخالق ـ1

 سرشت، معناى به که است «خُلُق» و «خُْلق» جمع اخالق

 هایویژگی اخالق .(1) است رفته کار به و... خوى عادت، ،هیسج

 یاصطالح کاربرد نیترعیشا است. شامل را دهینکوه و دهیپسند

 و صفات از است عبارت اخالق، لسوفانیف نیب در اخالق

 تأمل بدون هاآن با متناسب افعال که نفس در داریپای هاأتیه

ی کاشان ضیف ممرحو منظر از زند.می سر انسان از تفکر و

 به کارها که است نجا در راسخ و استوار استی تأیه اخالق،

 اگر شوند.یم صادر آن از شهیاند و تفکر به ازین بدون وی آسان

 نظر از دهیپسند و بایز افعال که باشدی اگونه به  هیأت نیا

 اگر و نامند كین اخالق را آن شود، صادر آن از شرع، و عقل

 ندیگو بد اخالق را آن شود، صادر آن از دناپسن و زشت افعال

(2). 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 5931 زمستان ،ودومبیست ، شمارهششم دوره ،زیستی اخالق مجله /28

 

 و اکتساب چگونگی و رذایل و فضایل انواع از اخالق علم در

 زشت و نیك صفات کهآنجایی از .شودمی بحث و هاآن اجتناب

 مطالعه مورد اخالق علم در ،دارند دنبال به را رفتارهایی انسان،

 اخالق علم» گوید:می بارهاین در نراقی مرحوم گیرند.می قرار

 متّصف چگونگی و منجیه و مهلکه صفات دانش از است عبارت

 «کنندههالک صفات از رهایی و بخشنجات صفات به شدن

(3). 

 یاخالق اصولـ 2

 برگرفته اخالق علم ازی اخالق مسأله هری اخالق اصول

 و هاارزش ،یاسالم اخالق جمله ازی اخالقه ینظر هر .شودمی

ی اجتماع وی فردی رفتارها از كی هر صوصخ در رای اصول

 بنددمی کار به لیرذا از اجتناب و لیفضا اکتساب جهت افراد

 مربوط مسأله قیمصاد تمام در و بودهی کل و ثابت اصول .(4)

 ،یاخالق مسأله هر در توانمی اساس، نیا بر دارند. گاهیجا

 .نمود مطرح را آن «یاخالق اصول» وی رفتاره حوز آن اخالق

 «یشاد اخالق» نام بهی تریکل عنوان بستر در نظر، مورد صولا

 قرار ،پردازدیمی شاد عمل بر حاکمی هاارزشه مطالع به که

 به ،یاخالق اصول ای اخالق اصول ریتعب دو هر نگاه، نیا از دارد.

 فضایل با اخالقی اصول همچنین .دارند داللت معنا كی

 مرور به اخالقی اصول به ایبندپ انسانِ اند.تالزم در نیز اخالقی

 وی هنجار لحاظ به قواعد نیا .شودمی فضایل به آراسته

 ،شخص در افتنیتحقق جهت به و اخالقی اصول ،بودنیدستور

 دارند. نام اخالقی لیفضا

 شادی ـ3

 در خوشحالی خشنودی، سرور، خرم، و خوش یهاهواژ

 اندوه و غم مقابل در شادی .(5) است شده مطرح شادی مفهوم

 هایلذت «یشادی روانشناش» کتاب در زنگیآ .(6) دارد قرار

 سرور، مرح، فرح، مانند واژگانی .(7) داندمی شادی را درد بدون

 به بطر د:یگو راغب اند.یشاد معنای بهی ربع در بطر و نشاط

 سرگردانی و شیفتگی معنای به نیز و است باطل شادی معنای

 ثروت از شادی و سرمستی ها،متنع از استفاده سوء از ناشی

 هانعمت وها هداشت ازی ناشی سرکش حالت بطر .(8) است دنیا

 کار به باطل و اندازه از شیبی شاد مورد در مرح و ندیگو را

 و فرح الزمه بطر ،طباطبایی عالمه نظر به .(3) است رفته

 آخرت که است حد از بیش خوشحالی و دنیا ثروت از خوشی

 رتکب موجب شادى فرح د:یگوی قرش .(11) بردمی یاد از را

 شهوت هقو از فرح و است ناشى رتفک از حبور و سرور است.

 داشته غلبه انسان احوال بر اوقات شتریب اگر بطر حالت .(11)

 چنانکه کنند،مى ریتعب فرح به را آن و است ناپسند ،باشد

 اخد» فرماید:می قصص سوره 76آیه در دیفرما تعالى خداى

 در و الزمه انداز به گاه هر «.داردنمى دوست را کنندگانشادى

 د:یفرما خداى چنانکه است دهیپسند ،باشد خود جاى

 نجایا در فرح رایز (،58)یونس:  «شوند شاد دیبا [مؤمنان]»

 .(12) است عقل حکم حسب بر شادى و سرور از ناشى

 انژگوا که شد روشن میکر قرآن در هوممف نیای بررس با

 مفهوم نیهم در آثار و تیفیک دری تفاوت اندک با نیز، مرادف

 را آن و دارد شادی به داورانه ارزش نگاه ،قرآن روند.می کار به

 ،آن پس و شیپ به توجه بدون و مثبت حس عنوان به فقط نه

 .کندمی اخالقیی ابیارز آن تیفیک و آثار اسباب، به بسته بلکه

 احساس و خاطر انبساط كی از شیب یشادمان نیز مقاله این در

 است. بحث موردی درونی گشودگ

 

 یشاد اخالق خاستگاه

 گاهیجا است الزم ارها،یمع و اصول بحث به ورود از قبل

 امبریپ رسالت تردیدبی شود. روشن الهی گیریجهت با شادی

 مکارم سوی به آدمی فطرت اساس بر را انسان زندگی ،)ص(

 اسالم روش همچنین .کندمی ایتهد مداری دیتوح و اخالق

 شده بنا کامل و خالص توحید اساس بر اخالق اصالح برای

 اوصاف، و تفکر طرز نظر از را هاانسان قرآن، رو این از است.

 معارف و علوم با چنان آن را هادل و کرده تربیت طوری

 نگذاشته باقی اخالقی رذایل برای جایی که نموده پر توحیدی

 ابعاد به نی،ید معارفه مجموع به مؤمن فرد لتزاما .(13) است

 سعادت و بخشیدهی اله جهت شادی و غم جمله از وی زندگی

 هر ،تعالی خدای اساس، نیا بر .کندمی نیتضم را اشابدی

 نفی ،اندنموده او سوی به رو که کوکارانین از را اندوهی و ترس

ُه لِلَِّه َو ُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه أَْجُرُه َمْن أَْسَلَم َوْجهَ  َبلى» فرماید:می و کرده
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 خود روى که کسى ؛ِعْنَد َربِِّه َو لا َخْوٌف َعَلیِهْم َو لا ُهْم یْحَزنُونَ 

 ،باشد بوده هم کوکارین حال نیع در و سازد رام خدا براى

 ترسى و اندوهى و بود خواهد محفوظ پروردگارش نزد اجرش

 برآوردن منظور به میکر قرآن (.12)بقره: « داشت نخواهد

 داده الهی جهتی مؤمنان شادی و غم به هاانسان ابدی سعادت

 گونه هر از ماندنامان در برای هاانسان که کندمی حیتصر و

ه صحن در دیبا شادی و تیامن به دنیرس برای و اندوه و ترس

 رند.یگ شیپ در الهی کردیرو عمل و اعتقاد

 و زمان هر انسان که است نیا معاد به باور و دیتوحه الزم

 از دورى و احسان به ملتزم روحی، نظر از ،باشد که جا هر

 اخالق نیا بر را او شگرى،یستا کهاین چه باشد، هابدی

 آن بر که باشد او با کسى یا نکند ای بکند شیستا دهیپسند

 ناظر را خدا مؤمن، حالتی هر در ؛بدارد بازش آن از ای دوادار

 پس ،(14) داندمی پاسخگو هابدان نسبت را خود و اعمال

 عنیی ،فاعلی حسن عمل، خود ییبایز و فعلی حسن بر عالوه

 اخالقی ارزش در زین فرد هایصالحیت گرید و زهیانگ و اعتقاد

 افراد، اخالقی و مانییاه درج به بسته و است مالک افعال،

 بندیدرجه لحاظ به شادی .شودمی گذاریارزش هاآن شادی

 هر که است فرض قابل کلی و اساسی حالت سه در شی،ارز

 دارد. متفاوت قیمصاد زین كی

 به اسالم، شکست از مشرکانی خوشحال مانندی گاهی ادش

أ ِْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َو أ ِْن تُِصْبُكْم ) است ناحق و باطلی کل
ا یُضرُّكُْم َكیُدُهْم َشیئاً أ ِنَّ أللََّه َسیَئٌة یْفَرُحوأ بِها َو أ ِْن َتْصِبُروأ َو َتتَُّقوأ ل

َفِرَح ألُْمَخلَُّفوَن بَِمْقَعِدِهْم ؛ (121: آل عمران) بِما یْعَملُوَن ُمحیطٌ 
َسبیِل  ِخلاَف َرُسوِل أللَِّه َو َكِرُهوأ أَْن یجاِهُدوأ بِاَْموألِِهْم َو أَنُْفِسِهْم فی

أ لَْو كانُوأ یْفَقُهونَ  أللَِّه َو قالُوأ لا َتْنِفُروأ ِفی ألَْحرِّ   قُْل ناُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّ

أ ِْن تُِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َو أ ِْن تُِصْبَك ُمصیَبٌة یُقولُوأ َقْد (؛ 81: توبه)
 مثل ای ((51: توبه) َتَولَّْوأ َو ُهْم َفِرُحونَ أََخْذنا أَْمَرنا ِمْن َقْبُل َو ی

ی اله اتیآ تالوت و نزول زای شاد وی اخرو امور بهی شاد

َو ألَّذیَن أ َتیناُهُم ألِْكتاَب یْفَرُحوَن بِما أُنِْزَل است ) جا به  وی قیحق
أ ِلَیَك َو ِمَن أْلاَْحزأِب َمْن یْنِكُر َبْعَضُه قُْل أ ِنَّما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد أللََّه َو لا 

 نوع دو هر نیا که ((36 )رعد: أُْشِرَك بِِه أ ِلَیِه أَْدُعوأ َو أ ِلَیِه َما بِ 

ی ستگیشا وجه چیه بهی اول که است روشن فشیتکلی شاد

 دوم حالت و استی منف و جابی کامالً و نداشته نمودنیشاد

 است.ی شاد نوع ترینارزش با و داردی مانیا وی اله رنگ زین

 نیست. چالش از خالی سوم حالت

 کارراه ارائه و اخالقی چالش ترسیم

 که است متصوری شادی برای سوم حالت انیم نیا در

 و انحصارگرایی بای اعده همواره و بوده نزاع و بحث محل

 ذم و مدح در طیتفر و افراط دچاری قرآن هایمثال در مناقشه

 قیمصاد صیتشخی برای روشن اریمع گاه هیچ و شدندی شاد

 اریبسی شاد قسم نیا بتهال ،نکردند ارائهی شاد بد و خوب

 بدون است.ی اخالق لیرذا و لیفضا بروز دمستع و انگیزچالش

 تاریکی در تیری شادی، این به پرداختن معیار، داشتندست در

 هایآسیب برخی و رذایل بروز سبب است ممکن که است

 ود.ش اجتماعی و اخالقی

 طبع و است قسم این ازی ماد هاینعمت از حاصلی شاد

 قطع طور به نهی ول ،شودمی شادمان هاآن داشتن از زینی آدم

 حکم نه و است جایب و باطلی شاد نیا که کرد ادعا توانمی

 ،کرد صادر هاشادمانی نوع نیا قیمصاده هم تیحقان بهی کل

 چه اکنون شوند.نمیی ارزشی بارگذار خودخودی به  چراکه

 ایجامعه بخواهیم اگر ؟چیست در کار چاره حال کرد؟ باید

 شك بدون باشیم؟ داشته محورالقاخ عین در و آرام و شاد

 در ناپذیرجبران ییجفا احتیاط، حکم به آن کنارگذاشتن

 برائت حکم به آن در شدنرها است. الهی موهبت این خصوص

 فرد بر نیز آن هایآسیب که است اخالقی مباالتیبی نوعی نیز

 برای رسدمی نظر به بود. خواهد جبران قابل غیر اجتماع، و

 میهست تریدقیق هایمالک و اصول ازمندین ،چالش این حل

 باید نمود. كیتفک هم از را مثبت و منفی قیمصاد بتوان که

 انطباق زانیم ،یشاد نیا اخالقیه نمر کنندهتعیین گفت

 نوع قتیحق در است. شادیی اخالق اصول با فرد عمل و نشیب

 موجب که عاملی به نسبت انسانی عمل وی نشیب برخورد

 است. گذاریارزش نیا کنندهتعیین ،شودمی اوی شادمان

 جهت به که است شادی از ایگونه در سخن بنابراین

 آن بدی و خوبی به قطعی حکم تواننمی آن، آثار و عوامل

 متقن اصولی به اتکا از ناگزیر متدین شخص یك و داشت
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 و است خویش نظر مورد شادی اخالقی حکم استنباط جهت

 را اسالمی اخالق مطلوب شادی فیتکی و حدود کندمی سعی

ی اخالق لیفضا به و نموده تنظیمی شاد اخالق اصول اساس بر

 قسم این گذاریارزشی برا مالک نییتع گردد. آراستهی شاد

 کردیرو به توجه و اتیروا و اتیآی عمقی بررس ازمندین هاشادی

 هست. مسأله نیا در نیدی کل

ی کل حالت دو شادی، وعن این برابر در هاانسان رو این از

 خدا دست ای کنندمی دایپ منتها و منتبی فیاض آن به نسبت

 نگرش نیا ازی مانیا لیفضا که بینندمی نعمتی اعطا در را

 گرید اسباب به را آن و بینندنمی را خدا دست ای آیدمی دیپد

 بهی مانیا لیرذا زین صورت نیا در که کنندمی منسوب خود ای

 از حق، مطابق افراد شادى اگر نیبنابرا مد.آ خواهد وجود

 باشد، لیفضا با توأم و کماالت به دنیرس نیت به الهى، جانب

 نآقر که طوری به  ،است ارزش كی بلکه ،ستین بد تنها نه

 بَِفْضلِ  قُلْ » کندمی صادر شادمانی نیچن به دستور خود میکر
ا یْجَمُعونَ َفْلیْفرَ  َفِبذلِكَ  َو بَِرْحَمتِهِ  أللَّهِ   امبر(یپ اى تو؛ )ُحوأ ُهَو َخیٌر ِممَّ

 خرسندى او رحمت به و خدا فضل به است ستهیشا که بگو

 «کنندمى جمع آنچه از است بهتر خدا رحمت و فضل که کنند

 عموم به کهی اله امر نییتکو بعد به تیعنا با (.58)یونس: 

 فضل ازی برخوردار بای انسان هر است؛ داده دیینو نیچن بشر

 یهاهزمین باید پس ،افتی خواهد دستی شاد به رحمت، و

 شادی آن پی در تا کند اهمفر را الهی رحمت و فضل افتیدر

 به که کندمی رحمت و فضل بهی شاد به امر خدا د.یآ دیپد

 جهینت در باشد. شاد هاآن به دیبا انسان نیزی عیتشر لحاظ

 از را آن گوید:می تصراحبه  بلکه ،کندمینی نف رای شاد قرآن

 نعمت، افتیدر با عاقلی انسان هر د.ییبجو او از و دیبدان خدا

 ،دیافتی دستی نعمت بهی وقت گویدنمی قرآن و گرددمی شاد

 بلکه ،دیباش تفاوتبی نقمت و عمتن به نسبت ای و دینشو شاد

 شده هانعمته سرچشم متوجه انسان اوالً است: این قرآن مراد

 که باشد دریافتی هاینعمت به توحیدی گرشن یك دارای و

 صحیح بینیجهان و عمیق شناخت یك با نگرش این خود

 تفضل از ناخواسته و خواسته همگان هرچند شود،می حاصل

 است متنع نیا به دادنتوجه قرآن هدف ولی برخوردارند، الهی

 بحث مورده یآ لیذ شود. همراه آن با الهی رفتاری و نشیب تا

 را الهی رحمت و فضل و زندمی هیکنا الهی ریغ فرح وعن هر به

 بهتر ،اندانباشته آنچه هر از جست شادی بدان دیبا که

 هر .«شوند شاد آن به باید» حیصر دستور به بنا خواند.می

 این و ردیبگ انجام الهی رحمت و فضل به تنها باید شادی

 ،«شوند دشا باید» فعل بر «آن به» اشاره ریضم تقدم زا انحصار

 باشند، مادی شادی، عوامل برخی بسا چه .شودمی استفاده

 از آدمی و بوده دییتوح نگرش با آن کلی گیریجهت ولی

 ممکن شمارد. الهی فضل را افتییدر هاینعمت خود قلب عمق

 حال ،باشد مذموم خدا توجه بدون اندکششادیی فرد است

 نگرش با و ندیبب خدا از را فراوانشی شادی گرید آنکه

 تنها که دارد سعی قرآن ثانیاً شود؛  لیافض به متصف توحیدی

 شادمانی تمام و نباشد انسان نظر مدی ماد نیازهای برآوردن

 منظوربه  رو این از نگردد. منحصری ویدن هایتنعم به وی

 ،نیزی شاد باارزش مراحل از خاطبانم آگاهی سطح بردنالبا

 بهی شاد فضل، بهی خوشحال بر عالوه آورد.می انیم به سخن

 شیپی متعال سطح عنوانبه  رای نید سعادت وی اله رحمت

 فضل از کدام هر که است توجه قابل .دهدمی قرار بندگانی رو

 از اما ،هستند فرح مستقل سبب ه،یآ در اشاره مورد رحمت و

 نعمت با وقتى ،نىید سعادت رحمتِ  ،اسالمی اندیشمندان نگاه

 .شود همراه برکات ریسا و ارزاق از اعم ادىم زندگى در عمومى

 و فرح به و است زیادی سود نعمت، و رحمت مجموع

 تنهایی بهی ماد هاینعمت .(15) است سزاوارتر خوشحالى

 به رسیدن در هرچند ،کنند نیتأم رای آدم سعادت توانندنمی

 وی عموم نعمت فضل هرچند نیبنابرا .هستند مؤثر کماالت

 خواهد کاملی زمانی ول ،داردی شادی ستگیشای مادی زندگ

 گردد همراهی معنو وی نید سعادت رحمتِ بهی شاد با که بود

ی ماد یهاهانباشت با مقایسه قابل قرآن شیفرما به بنا که

ی شادمانی برا سزاوار و بهتر آن ازی لیخ و ستین هاانسان

 به عمل ،آن هب تبرک و تالوت و قرآن نزول ازی شاد است.

 تواندمی هاشادی نوع نیا از یاخالق دستورات وی اله نیمفرا

 ،است برخوردار عمیقی شادی از باور خدا و دیندار انسان باشد.

 نگرش چنین دارای باید انسان که ستا آن مهم نکته ولی
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 ابد.ی دست نیز محور توحید شادی آن به تا باشد توحیدی

 جریان قی،اخال فضایل در توحید روح که طورهمان بنابراین

 جریان نیز اسالم رفتاری و عملی احکام در اخالق روح ،دارد

 بر توحید به تحلیل، از بعد اسالم دین اجزای تمام .دارد

 ظاهر اعمال و اخالق صورت به تجزیه از بعد توحید و گرددمی

 صادر توحیدی اعمال و اخالق یتوحید روح از .شودمی

 هر واقعى تیمطلوب اسالم، ارزشى نظام طبق .(16) شودمی

 مطلوب به رسیدن و توحید ریمس در که است زمانى عملی،

 کمك راستاى در انسان ىیایدن هاىشادى اگر پس ،باشد ىینها

 و دهیپسند اریبس باشد، او آخرت شادى و ابدی سعادت به

 و فرح این ارمغان قرآن اهداف از یکی و (17) است اخالقی

 است. خویش یحقیق رهروان به توحیدی شادمانی

 خوبِ و ارزش با ،اول حالت شده، بیان شادی سمق سه از

 هر حکم که است قطعی بدِ ارزش فاقد آن دوم حالت و قطعی

 بین این در .هستند معین آن آثار و عوامل به توجه با یك

 شرایط و آن حدود و کیفیت به بسته که شادی سوم حالت

 و بحث محل است بدی و خوبی از یك هر شایسته فاعل،

 ارائه یاصول آن بد و خوب تعیین برای اکنون است. چالش

 شده رهنمون محور توحید شادی به ،هانآ هب التزام تا شودمی

 گیریجهت نیا .گردد ملحق ارزش با هایشادی به مرور به و

ی مبنا و اخالقی لیفضا خاستگاه ،شادی دری دیتوح

 هدف نای به رسیدن برایی شادی اخالق اصول گیریشکل

 است. توحیدی

 که میزان هر اخالقی، ارزش بودنتشکیکی به توجه با

 میزان همان به شوند رعایت شادی در اخالقی یهاهبایست

 نگاهی از بود. خواهد برخوردار بیشتری اخالقی ارزش از شادی

 سرور منشأ و انسان میان که اتصالی دلیل به اصول این دیگر

 منابع خود نوبه به کنندمی ایجاد تعالی خدای ،عالم حقیقی

 به هاآن به پرداختن .هستند امنیت و شادی آرامش، یمهم

 مهم خود جای در شادی اخالقی و دینی عوامل و منابع عنوان

 است. شادی اخالقی اصول کنونی بحث مقام و است

 

 یشادی اخالق اصول

 و شرایط ایپاره به پایبندی ،توحیدمحور شادیه الزم

ی اخالق اصول نیا به شخص چه هر است. القیاخ یهاهبایست

 شیهایشادی دیتوح ساختمان ،باشد پایند بیشتر انیبن مانیا

 انیب زین قبالً بخشد.می تریافزون ارزش نآ هب و شده محکم

ی شاد نانیبمانیای اخالق اصول نییتب درصدد پژوهش نیا ،شد

 به ذیل در باشد.یم ناظرند، خدا با انسان تیعبوده رابط به که

 م:یپردازیم اصول نیا از كی هر نییتب و ارائه

 زهیانگ اصالح ـ1

 ارزش است. شادی اخالقه یاول اصول از الهی،ه انگیز

 موجب خود ای که شودمى ناشى آنجا از اخالقى، رفتارهاى

 هدف آورند.مى فراهم را خدا به تقربه نیزم ای اندالهى قرب

 است هدفى نیباالتر نیا و است الهى قرب به دنیرس انسان،

ه مرتب نیترعالى .(18) دارد وجود انسان تکاملى ریس براى که

 و جمال صفات و اسما گاهتجلى آدمی روح که است آن اخالقی

 و زهیانگ خود، ارىیاخت عمل در دیبا انسان گردد. الهى جالل

 بر حقیقی ریتأث چنین تا باشد داشته را خداوند به بتقر تین

 واقعی ثرا ،نیا .(13) باشد داشته شروح صعود و نویمع تعالی

 و عوامله دربار جعفری محمدتقی است. انسان وجود بر عمل

 دیتوح انسان در کهمادامی تا است معتقد الهی تین درجات

 سکنات و حرکات زهیانگ تواندنمى باشد، نشده بارور قىیحق

 اردریشه و عظمت کند. خداوندى تقرب به منحصر را خود

 هر .ددار که است هدفى و زهیانگ به وابسته یکار هر بودن

 مادی زین کار آن ارزش باشد، بوده مادى آن از هدف که کارى

 کار آن دیترد بدون باشد، ترخالص تین چه هر بود. خواهد

 معاد و مبدأ به انسان قیعم باور .(21) بود خواهد ترباارزش

 کهی کس است.ی شاد در او الهی یهاهانگیز ساززمینه الهی،

 نیا مطابق زین را هایششادی ،داندمی خدا را خود انجام و آغاز

 شادی در زهیانگ خلوص زانیم هرچند ،کندمی میتنظ مبنا

 است. متفاوت افرادی مانیاه درج به بسته

 فرازی در )ع( صادق امام که است مهم قدریبه  اصل نیا

 خدا از را نشاط و شادی نیبهتر پروردگار، با مناجات از

 کار به الهی طاعت و تقرب ریمس در را آن تا کندمی درخواست

ِة َحتَّى أَْبلَُغ  أللهم أحسن معونتی فی ألنََّشاِط َو ألَْفَرحِ ) بندد حَّ َو ألصِّ
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 نشاط ساززمینه دیبا شادی پس (،21) (ِفی ِعَباَدتَِك َو َطاَعِتك

 باشد. بندگی

 آن نوع ترینارزش با را تقربه انگیز ن،یصدرالمتأله

 هاینعمت که است آن از شادمان شخص، که است برشمرده

 بندد کار به شیخو اخروی سعادت ریمس در را آمدهدستبه 

 ایدن که جهت بدین شودمی شاد ایدن هاینعمت از انسان .(22)

 را شادی فرد، اگر پس ،است الهی قربه لیوس و آخرته مزرع

 اخالقی ارزش دارای او عمل داد، نجاما الهىه زیانگ و تین با

ی لهو و پست یهاهانگیز بای شاد جستجوی دینبا بود. خواهد

 دارد.بازمی کماالتش از را انسان اییدمانشا نیچن باشد.

 آن شادی اخالقی ارزش هایمالک و اصول از کیی نیبنابرا

 اقدام الهی، قصد به و پاک یهاهانگیز و هدف با انسان که است

 اخروی و اخالقی مثبت آثار به لین درصدد و نموده شادی به

 باشد. شادی

 خدا یاد ـ2

 دمحوریتوح شادی مهم یهاهبایست از دیگر کیی یاله ادی

 و غفلت پرتگاه به سقوط از را مؤمنی زندگ ،همواره و است

 ،یاله عظمت و قدرت به توجه نمایند.می محافظت هوسرانی

 و سرکشی از را او و هنمود خود ضعف متوجه را انسان

 خدا ادی به انسان اگر» دارد.می باز مفرط شادمانی سرمستی

 ادی از اگر ولى ند،یبمى هست که طورآن را ایدن باشد،

 در که وىیدن نتیز به و خودش به ،گرداند روی پروردگارش

 بسته دل ،است او رامونیپ در که ظاهرى اسباب به ،دارد دست

 از طرتشف بینه با که گذاردمىن هاهوس و هوى روىیپ و

 نیازیبی احساس نیا آنگاه .(23) گردد داریب خرگوشى خواب

 آیه در تعالى خداى چنانکه ،گرددمی او انیطغ و تفاخر موجب

 ،دید مستغنى را خود چون انسان» د:یفرمامى علق سوره 6

 قلب نرمش باعث آنچه د،یحد16 هیآ مطابق «.ورزدمى انیطغ

 شگاهیپ در خضوع و خشوع و حق سوى به آن افانعط و آدمى

 حال همه در تعالی حق به داشتنتوجه و خدا ادی شود،مى خدا

 همتوج را انسان و چیندبرمی را دراز و دور آرزوهاى است،

 بینواقع را انسان فکر و نورانى را دل و کندمى هایشمسؤولیت

 سازد.مى صمشخ او برابر در را ایدن داریناپا زندگى تیماه و

 و هوس و هوا دورى باعث و نعمت قدردان را انسان خدا، ادی

 گردد.مى اشزندگی از طنتیش و طانیش

 انیبی شاد اخالق در اصل كی را خدا ادی )ع( یعل امام

 ادیز انسان توانایی و قدرت سبب به نىیخودب هرگاه» :کندمی

 ىبزرگ سویبه  هنگام آن در ،آیدمی وجود به تکبر ،شود

 قادر خود نفس بر تو که کن نگاه او قدرت و خدا پادشاهى

 عقل از دوری و تندی و سرکشی از را انسان کار این .نیستی

 نموده خدا قدرت متوجه را انسان الهی ادی .(24) «داردمی باز

 دارد.می باز شادی از ناشی اخالقی لیرذا ارییبس از و

 جادیا انمؤمن در ات،یآ نزول هنگام خدا، کالم تصریح بر بنا

َو أ ِذأ ما أُنِْزلَْت ُسوَرٌة َفِمْنُهْم َمْن یُقوُل د )شمیی شاد و صدر شرح
ا ألَِّذیَن أ َمُنوأ فَزأَدْتُهْم أ ِیماناً َو ُهمْ   (.یْسَتْبِشُرون أَیُكْم زأَدْتُه هِذِه أ ِیماناً فَاَمَّ

 برکت به و است مشتمل تازه قىیحقا و معارف بر میکر قرآن

 را مؤمنان مانیا شود.مى دایپ دل در مانیا از شترىیب ورن آن،

 و شادی از صورتشان افته،ی صدر شرح هاآن سازد،مى ادتریز

 دل در را حق ادی الهی، اتیآ .(25) گرددمى افروخته سرور

 و صدر شرح و مانیا بر گونهاین و داردمی نگه زنده مؤمنان

 دارد. زیادی اثر هاآن سرور

ی همراه لیدل به فرح، باب در قرآن هایتمذم ازی برخ

 هیآ لیذ طباطبایی عالمه مثال طور به خداست. از غفلت با آن

 به اشتغال از هیکنا رحمت، به فرح» فرماید:می شوری 48

 به خدا خیتوب و آنان دوری است. منعم کردنفراموش و نعمت

 طبع چون ،هستند ایدن به سرگرم هاآن که است دلیل این

 ادشی به را نعمت هم چه هر است، خدا از غفلت انسانى نیچن

 .(26) «فتدیب خدا ادی به ،گذاردنمى نعمت از خوشحالى آورند

 با گاهی بلکه ندارد،ی اشکال ،یشاد خود که است روشن

 با و شودمی نعمت در شدنغرق و عالم پروردگار به توجهیبی

 گوشزد هانآ به نسبت قرآن است همراه اخالقی عوارض برخی

 نمایند.می

 وی شاد یهاهلحظ در ویژهبه  یشههم است موظف انسان

 در» فرمود: ()ع باقر امام بارهاین در باشد. خدا ادی بهی خوش

 هنگام و هاتنهایی در موسى... اى شده... نوشته تورات

 متعالی خدا که استی فراموش و غفلت هایلذت خوشحالى،
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 23/ سیدضیاءالدین علیانسب و همکاران اصول اخالقی شادی از دیدگاه آیات و روایات

 

 توصیف در 132 خطبه در)ع(  علی امام .(27)« شودمی ادآوری

 صبح شادمان باتقوا انسان» فرماید:می پرهیزگاران شادی

 بیآس غفلت، «.است ترسان غفلت از که حالی در ،کندمی

 نیب از الهی ادی و مدام توجه با تنها که است شادی جدی

 و خوشی در استقامت قیتوف درخواست ()ع صادق امام رود.می

 خدای از و» فرماید:می و برشمرده توبه ایهویژگی از را سختی

 در و گشادگى و خوشى حاالت در را او که بطلبد ارىی متعال

 اوقات در انسان .(23) «دیفرما عطا استقامت قیتوف ناراحتى

 درخواست خدا از دیبا و خداست از غفلت معرض در خوش،

 قرار غافالن فیرد در و ودهب خدا تیعنا مورد یشههم تا کند

 همراه به را هاپلیدی از بسیاری نیز غفلت خود که و ردینگ

 است نیا شادی، هنگام اخالقی طیشرا ازی کی نیبنابرا دارد.

 خدا مطلق ییفرمانروا و حضور متوجه حال، همه در آدمی که

 نعمت، نیا تا بداند خدا جانب از تنها را شادی اسباب و باشد

 نگردد.ی و سقوط و غفلت عامل

 تقویـ 3

ی ارهایمع از یکی که است تقوی خدابودن، یاد جهنتی

 جایگاه دارای و بنیادین مفاهیم از تقوی .ستای شاد اخالقی

 در خاص طور به که است اخالقی های آموزه میان در شاخصی

 قدرت کریم قرآن یابد.می ایالعادهفوق اهمیت خوشی هنگام

َتتَُّقوأْ أللَّه یْجَعل لَُّکْم  یا أَیَها ألَِّذیَن أ َمُنوأْ أ َنباطل ) از حق تشخیص
 روزی ،بندگان امور در گشایشی گونه هر((، 23)انفال:  فُْرَقاناً 

 وَ داند )می الهی تقوای مرهون را کارها، شدنآسان و حساببی
َمن ْیتَِّق  / وَ َمن یتَِّق أللََّه یْجَعل لَُّه َمْخَرًجا َویْرُزْقُه ِمْن َحیُث َلا یْحَتِسبُ 

 برکات نزول موجب که ((3-4)طالق:  یْجَعْل لَُه ِمْن أَْمِرِه یْسًرأأللََّه 

َولَْو أَنَّ َأْهَل ألُْقَرى أ َمُنوأْ ) گرددمی بشری جوامع بر زمین و آسمان
َماِء َوألاَْرِض وَ  َن ألسَّ ُبوْأ  َوأتََّقوأْ لََفَتْحَنا َعَلیِهم َبَرَكاٍت مِّ لَـِكن َكذَّ

 ثمرات کهاین بر عالوه ((.36)اعراف:  نُوأْ یْكِسُبونَ َفاََخْذنَاُهم بَِما َكا

 انسان آخرت و دنیا سعادت و شادی منابع ترینمهم ،تقوی

 ایدب آن اساس بر که است اخالقیه بایست یك تقوی ،هستند

 از خودداری با و الهی تقوای چارچوب در منحصر هاشادی

 باشد. گناهان ارتکاب

 در تقوی مصداق نیالتربا و نیترمهم که گفت توانمی

 خارجی تعال حق فرمانه ریدا از انسان عمل که است نیای شاد

 همه ،باشد که هر در حالت سه :فرمود )ص( امبریپ .نگردد

 باطل کار به خوشى حال در آنکه کىی :دارد را مانیا خصال

 آلودگناه و ناپاک هایشادی از خودنگهداری .(31) نپردازد

 به التزام ،)ص( پیامبر رهیس در .است دارزشمن اصل این حاصل

 او .کردیمی شوخ مسلمانان با شانیا .است آشکار مصداق این

 جزی ول ،کنمیمی شوخ هم من» :فرمودمى بارهنیا در خود

 ستیناشای رفتارها و ناحق راه ازی برا و (31) «میگوینم حق

 شادکردن جز گرىید هدف شیهاشوخى در کرد.نمی شادی

 که حال نیع در .نداشت آنان، ماىیس از اندوه زدودن و مردم

 اسالمی قوانین یبندپا گفتار و رفتار در کرد،یمی شاد وی شوخ

ی اله تیرضا مطابق متقی، انسان افعال تمام است ستهیشا بود.

 در» :فرمود (ع) صادق امام .باشند خدا فرمان اطاعت مصداق و

 بهی سیعی ا هک هست میمر بنی سیع به خداوندهای هموعظ

 هایبد بر و باش شادمان ،است آن در منی خشنود که هایکین

 گریدی سخن در .(32) «کن هیگر است، آن در من خشم که

 )ع( صادق امام و شده شمردهی دمآ مانیا نشانه حالت نیا

 را او بد عمل و کند شاد را او کشین کار که هر» :اندفرموده

 شده تیروا هشتم امام از .(33) «است مؤمن او ،دینما ناراحت

 «شود خوشحال نمود احسانی وقت که استی کس مؤمن» که

 اساس بر دیبا آن ابراز وی شاد سبب میریگیم جهینت .(34)

ی اخالق ارزش ازی شاد تا باشد دهیپسند اعمال با و تیحقان

 ای و باشد هودهیب و باطلی شاد عامل چنانچه و گردد برخوردار

 غیری شاد باشد، ستیناشا و پستی شاد ازی ناش رفتار

 را مؤمن انسان شادی تقوی اخالقی اصل .بود خواهدی اخالق

 مرتکب هایششادی در تا دهدمی قرار الهی اوامر چارچوب در

 نشود. آلودگی و گناه

 دیام ـ4

 ویژگی است. شادی اخالقی یهاهبایست از خدا به امید

 تحقق انتظار و الهی رحمت و فضل به دیام دمحور،یتوح شادی

 و آفریننشاط و نیریش انتظار، و دیام نیا .اوست یهاهوعد

 د،یام اخالق، دانشمندان نگاه از است. بخششادی آن تحقق
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 5931 زمستان ،ودومبیست ، شمارهششم دوره ،زیستی اخالق مجله /39

 

 امر انتظار جهت به است دل در سرور از حاصل گشودگی

 را آن به دنیرس اسباب از ارىیبس شخص، خود که محبوبى

 عامه رحمانیت اساس بر خداوند .(35) است کرده لیتحص

 متوجه را رحمتش و تفضل عطا، لطف، مخلوقات، بر خویش

 آنان به آفریننشاط و بخشروح یهاهوعد و نموده آفریدگان

 به دیام و دهدمی فضل و مغفرته وعدی آدم به خدا .دهدمی

 موجب و خدا الهام ،ظن حسن ؛کندمی زنده او در را بایزه آیند

 رو این از .افزاستغم و طانیش ناتیتلق از بدگمانى و مسرت

یطاُن یِعُدكُُم ألَْفْقَر َو یا ُْمُركُْم بِالَْفْحشاِء َو أللَُّه یِعُدكُْم » :فرمود ألشَّ
 به و دهدمى تنگدستىه وعد شما به طانیش ؛َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضًلا

 شما به فزونى و آمرزش خود جانب از خدا و داردمی وا بدکارى

(. 268)بقره:  «است دانا و بخشوسعت خدا هک دهدمى وعده

 همواره فرشتگان خطور»: نویسدمی بارهاین در المیزان صاحب

 خدا فضل و مغفرت سوی به را آدمى و است صدر شرح با توأم

 بخل و نهیس تنگى با مالزم همواره طانىیش خطور و خواندمى

 قرف از و خواندمى نفس هواى روىیپ به را آدمى و است نفس

 عنایت از ناامیدی و یاس به نهایت در که (36) «ترساندمى

 قیعم باور جادیا وی الهه وعد به توجهی ول ،شودمی منجر الهی

ی شاده نیزم و کاشته دل در دیام بذر آن، تیحقان بهی قلب

 .کندمی فراهم را توحیدی

 رحمت و فضل به اعتقاد و خداباوری به منوط ،خدا به دیام

 و است فضل منشأ خدا چراکه ،است بندگان بری اله کرانیب

 خواهدمی کهی کس .دهدمین خرج به بخل عطا، در گاه هیچ

 و أسی دچار قطعاً ،ابدی دستی شاد به او به دیام بدون

 و محدودند همگان او از ریغ چراکه ،شد خواهدی ناراحت

 عالَم برکاته سرچشم او تنها بشر. هایرنج عامل محدودیت

بخشد می کرانبی بخواهد و دنبخواه چه هر که، هر به که است

 َیْخَتّص ُ /قُْل أ ِنَّ ألَْفْضَل بَِیِد أللَِّه ُیْؤتیِه َمْن َیشاُء َو أللَُّه وأِسٌع َعلیمٌ )
 .(73-74)آل عمران:  بَِرْحَمِتِه َمْن َیشاُء َو أللَُّه ُذو ألَْفْضِل ألَْعظیمِ 

 بندگان بر فرشتگان هواسط به زینی موارد در متعالی خدا

 وها هوعد از و شده نازل مؤمنان بر کهی فرشتگان .دهدمی دینو

 آنان به و ندیگومی سخن بخششادی و امیدآفرین هایبشارت

 هاییآن اما» نمایندمی آخرت و ایدن در دوستی و محبت ابراز

 و پافشارى خود گفته بر و است اهلل ما پروردگار گفتند که

 ندیگومى و گشته نازل آنان بر مالئکه ،دندکر هم استوارى

 داشته وقتىخوش و بشارت بهشت به و دیمخور غم و دینترس

« دادندمى شما به را اشوعده همواره ایدن در که بهشتى ،دیباش

ُل َعَلیِهُم ألَْملائَِكُة أَلَّا تَ ) خافُوأ أ ِنَّ ألَِّذیَن قالُوأ َربَُّنا أللَُّه ثُمَّ أْسَتقاُموأ َتَتَنزَّ
نَْحُن أَْولِیاُؤكُْم فِی  ِة ألَِّتی كُْنُتْم تُوَعُدوَن/َو لا َتْحَزنُوأ َو أَْبِشُروأ بِالَْجنَّ 

نْیا َو ِفی أْلا ِخَرِة َو لَُكْم ِفیها ما َتْشَتِهی أَنُْفُسُكْم َو لَُكْم ِفیها  ألَْحیاِة ألدُّ
ُعون  در که ىاندهیآ از فهیشر هیآ نیا ((.31-31)فصلت:  ما َتدَّ

 ند،یآمى شانیا قبالاست به آن با مالئکه و است نیمؤمن انتظار

 به بشارت و آنان لگرمىد و هادل تیتقو آن و دهدمى خبر

 .(37) دهندمى منىیا اندوه و ترس از را شانیا است، کرامت

 قالب با شیجایجا در و نهاده فراتر پا میکر قرآن نیهمچن

 تاندوس از رای اندوه و ستر گونه هری نف اقیس در نکره

أَلا أ ِنَّ أَْولِیاَء أللَِّه لا َخْوٌف َعَلیِهْم » فرماید:می و نمودهی نف یشخو
 ترس چیزی هیچ از خدا اىیاول که دیباش آگاه ؛َو لا ُهْم یْحَزنُونَ 

 ترسندمى زىیچ از نه خدا اىیاول» .(62)یونس:  «ندارند اندوه و

 ـ آخرت در نه و ایدن در نه ـ دخورنمى اندوه زىیچ براى نه و

 ای و بترسند زىیچ از آنان که کند اراده تعالى خداى آنکه مگر

 به متصف ایدن در هم خدا اىیاول خورند. اندوه آن درباره

 نداشتن شكبی .(38) آخرت در هم و انداندوه و خوف نداشتن

 و دیام با مساوی گذشته و حال به نسبت حزن و ندهیآ از ترس

 است. نانیا شادی و تیامن

 سخن مؤمنان به آفرینشادی یهاهوعد از همواره قرآن

 دارد.می نگه زنده ایشان در رای شادمان و دیام روح و گفته

 هایسنت از مؤمنان بهی اخرو وی ویدن بشارت با میکر قرآن

فِی ألَْحیاِة  لَُهُم ألُْبْشرى»: گویدمی سخن رییتغ قابل غیر و تثاب
نْیا   و ؛َو ِفی أْلا ِخَرِة لا َتْبدیَل لَِكِلماِت أللَِّه ذلَِك ُهَو ألَْفْوُز ألَْعظیمُ ألدُّ

 کلمه نیا )و آخرت در هم و دارند بشارت ایدن در هم آنان

 نیهم و ندارد وجود دگرگونى خدا کلمات در و خداست(

 خداى .(64)یونس:  «است مىیعظ رستگارى خود بشارت

ه مای که دهدمى بشارتى را ودخ اىیاول ه،یآ نیا در تعالى

 است داستیپ است. الهى حتمى قضاى و آنان چشم روشنى

 به نشاط نوعی ،گیردمی صورت اینكهم که بشارت نیا که
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 موکول امتیق بهها هوعد تمام کهاین ضمن ،آوردمی وجود

 شد. خواهند محقق زین وییدن اتیح نیهم در بلکه شوند،نمی

ی خدا که دارد وجود الهی کالم در اوانیفر موارد این، بر افزون

 اخروی و وییدن هایپاداشه مژد خود، دوستان بهی تعال

 شادمان حتمی، یهاهوعد آن به دیام با مؤمنان که دهدمی

 یابند.می تالشه انگیز و شوندمی

 الهی یهاهوعد باور با مؤمن انسان است ستهیشا پس

 امام از .باشد تهداش كین گمان شیخوی خدا به نسبت همواره

 ریخ مؤمنى چیه به »... که: است شده روایت )ع( محمدباقر

 و خدا به او ظن حسنه واسط به مگر نشد داده آخرت و ایدن

 به و دیکن کوین خدا به را خود گمان پس ،او... به اشامیدواری

 عوامل از خدا به دوارییام .(33) «دینمای رغبت او سوى

 است. آدمی آرزوهای و دیام تحقق احتمال افزایش

 باشدمی مهم اصل نیای راستا در که دعاه آموز نیهمچن

 به دیام با همواره دعا .است شده هیتوص فراوانی اله اتیآ در

نِّی است ) درونی نیروی موجب و اجابت َو أ ِذأ َساَلََك ِعبادی َعنِّی َفا ِ
أِع أ ِذأ َدعاِن َفْلیْسَتجیُبو لََعلَُّهْم  َو لْیْؤِمُنوأ بی أ لیَقریٌب أُجیُب َدْعَوَة ألدَّ

 دری اله رحمت و فضل به واریدیام روح (.(186: بقره) یْرُشُدونَ 

 در مثال عنوان به زند.یم موج (ع) معصومان از صادرهی دعاها

 خود صحابه از یکی به متقیان موالی که ییدعا ازی فراز

 رحمت و فضل به دیام اظهار بنده ،است آموخته لیکم جناب

 خواهدمی خدا از گریدی جا در نیهمچن .(41) نمایدمیی اله

 نکند. قطع شیخو فضل از را بنده دیام که

 برخورداری به را همگان بخش،نجات یهاهوعد با میکر قرآن

 رای شاد و نمود قیتشو و بیترغی زدیا رحمت و فضل از

 درگاه به را همگان فضل،ه وعد با تینها در کرد. ارزانی هابدان

 را خود شادی که دهدمی دستور و نموده متوجهی الهه کریمان

 به دستور حیصر طوربه  و دییبجو الهی تنعمات افتیدر از

قُْل بَِفْضِل أللَِّه َو بَِرْحَمتِِه َفبِذلَِك فَْلیْفَرُحوأ ُهَو َخیٌر » :دهدمی شادی
ا یْجَمُعونَ   اخد فضل به است ستهیشا که بگو امبر(یپ اى )تو ؛ِممَّ

 بهتر داخ رحمت و فضل که کنند خرسندى او رحمت به و

ی عل امام سانبدین .(58یونس: ) «کنندمى جمع آنچه از است

 رحمت و فضل ازی برخوردار پرتو در را پرهیزگارانی شاد (ع)

 شاد رحمت و فضل ازی برخوردار خاطر به» :کندمی انیبی اله

 رحمت به دیما زگاران،یپرهی شاد رمز اساس، این بر «است.

 است. پروردگار

 ترینمهم دیام مفهوم اسالم، یهاهآموز انیم در بنابراین

 وی اله یهاهوعد به باور وجود لحاظ به است.ی شاد گاهتکیه

 در ندهیآ به دیام روح اعمال،ی اخرو و وییدن جینتا انتظار

 تنیدهدرهم او غم و شادی با عمیقاً  که است زنده مؤمن انسان

 ناگسستنی ارتباط كی در شادی و دیام مفهوم دو لذا، است

 تفضالت به دیامی رو از شمدام شادی مؤمن انسان و دارند قرار

 است.ی اله

 ـ توکل5

 در توکلی شاد اخالق در انیبن مانیا اصول گرید از

 قتیحق هاست.شادی نهایت در وها هخواست و اهداف به رسیدن

 اسبابى به اجیاحت ن،انسا اراده نشستن کرسى به که است نیا

 کند توکل خدا به انسان اگر دارد. معنوی اسبابى و عىیطب

 ناسازگار اسباب از یك هیچ و شودمى قوى زین اشاراده

 است سعادت و تیموفق این و دیآنمى غالب اوه اراد بر ،معنوی

 بر افزون ،آیدمی دست به توکله یسا در تنهای شاد نیا .(38)

 صورت به هدفی هر به رسیدن برای است موظف انسان آن

 َو أَْن لَیَس لِْلانساِن أ ِلاَ ّما َسعی) کند تالش توان حد در و معقول

 خدا به است خارج انسان قدرت از که هم اموری و(( 33)نجم: 

 گذارد.میوا

 در که بود آن توکل» :اندگفته توکل درباره اخالق لمایع

 رأى و نبود بشرى تیکفا و قدرت به آن حواله که کارهایى

 و نقصان و ادهیز ،نبندد صورت تصرفى مجال آن در را خلق

 .(41) «نکند لیم باشد آنچه خالف به و نطلبد ریتأخ و لیتعج

 از سببى چیه و است خداه اراد تابع عالم، اموره هم تردیدبی

 کندمى اقتضا تدبیر شود.نمى ریجلوگ خداه اراد نفوذ از اسباب،

 .(41) کند او به محول را امور و نموده خدا به توکل انسان که

به  خدا نشاندن و تیانانی نفی نوع ،یشاد در بنده نمودنتوکل

 همراه شیخو درخواست با را الهیه اراد که است آنی جا

 المیزان تفسیر صاحب .کندمی تالش به اقدام سپس ،سازدمی

 خوارق و معجزات به ملحق اثر، نظر از خدا بر توکل» نویسد:می
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 5931 زمستان ،ودومبیست ، شمارهششم دوره ،زیستی اخالق مجله /38

 

 توکل خدا بر کس هر جمله: ظاهر از چنانکههم است عادت

 ،رساندمی انجام به را خود فرمان خدا ،است کافی را او خدا ،کند

 هیآ نیای معنا در )ع( رضا امام .(38) «آیدبرمی معنا نیا

 تمام در که است نیا هاآن از کىی دارد؛ درجاتى توکل» فرمود:

 و کنى اعتماد او به دهدمى انجام تو مورد در را آنچه امورت،

 کوتاهی تو امور بر نظارت و ریخ در خدا بدانى و باشى راضى

 و اوست آن از هااینه هم در تیحاکم که بدانى زین و کندنمى

 انسان چه ،(42) «کنى توکل او بر و واگذارى او به را خود کار

 كی اب توکل اهل انسان نه؛ ای ابدی دست نظرش موردی شاد به

 تیکفا سبب خدا، به توکل است. همراه آرامش و خاطر تیرضا

 مؤمنان امیر است. قییحق شادی جهینت در و آدمی نیازیبی و

 که کسى» :دیفرمامى ىیپرمعنا و کوتاه نسخ در (ع) على

 خدا به را امورش کهآن .(24) «ندارد رنج ،دارد خدا بر توکل

 را اشبنده امور قتحق اسباب وجه نیبهتر به خدا د،واگذار

 توکل اهله بند متوجه ناراحتی و رنج و نمود خواهد ریتدب

 کهاین بر عالوه که پربهاست قدریبه ی اخالق اصل نیا .نیست

 عامل و نهیزم زین خود ،کندمی تأمین رای شادی اخالق ارزش

 است.ی شاد مهم

 نیا بر توکل اهل خصوص در اخالق بزرگان از برخی

 اصالح در را او هایتسن و افعال و شناخته را اخد آنکه باورند؛

 رایز ،شودنمى شادمان اسباب به هرگز ،است دانسته بندگانش

ی قضا به و (43) اوست صالح و ریخ به اسبابى چه داندنمى

 کارى انجام اراده کههنگامی انسان .است خشنود و اضیری اله

 و نموده توکل خداوند بر نمود فراهم را اسباب و ابزار و نمود را

 به استقاللی نگاه گاه هیچ او یابد.می دست شادی به اهر نیا از

 حق حضرت اراده و قدرت ید در را هاآنه هم و نداشته اسباب

 داند.می

 ،یشادمان به دنیرسی برا خدا به توکل اصل بهی بندیپا

 هر لذا ،گردد برخوردار اخالقی ارزش از دیشا شودمی سبب

 به توکل با دیبا لذت و شادی به دنیرسی برا تالش گونه

 باشد. عالم پروردگار

 شکرـ 6

 که رسدیم شکر اصل نوبت گفته،پیش طیشرا بر عالوه

 دمحوریتوح مدل دری شادی اخالقهای هستیبا از گریدی کی

 است. نیشیپ اصولی برخ تیرعا به منوط آن تحقق و بوده

 که اندداده هارائ شکر عناصر از جالبی بسیار تحلیل ،عالمان

 دو این کم دست و بوده شکر از بخشی شادی ؛دهدمی نشان

 مقامات از کىی را شکر هستند. ارتباط یك دارای مفهوم

 .شودمی تشکیل عمل و حال و علم از که اندشمرده سالکان

 و آن به شادبودن و دهندهنعمت شناخت از است عبارت شکر»

 آن و است شکر کنر یناول علم «.آن مقتضای به کردنعمل

 آیدمی دیپد حال آن از است. دهندهنعمت از نعمت شناخت

 وجود به عمل حال، از اوست. انعام از حاصل شادى همان که

 محبوب و مقصود که است کاری دادنانجام آن و دیآمى

 این بیان به شکر مبحث ادامه در .(43) است نعمت بخشنده

 شد. خواهد پرداخته تحلیل

 لذا ،داندمی خدای سو از تنها رای شاد زارشکرگ انسان

 نیح و شیپ مراحل همه بهی شاد لیفضا سلسله در فردی وقت

 نیمفسر .شودمی شکر مرحله وارد اکنون ،داشت تیعنای شاد

 «هاستعبرت سپاسگزارى باىِیشک هر براى» از مراد اندگفته

 دو از خالى مؤمنى چیه چون است، مؤمن انسان ،(5)ابراهیم: 

 شدت و ضراء حال در اگر سراء، حال و ضراء حال ست،ین حال

 از باشد، رفاه و سراء حال در اگر و است صابران از رد،یگ قرار

 صفت هشت ازی کی (ع) صادق امام .(44) بود خواهد شاکران

 برشمردهی خوش و رفاه نگامه دری سپاسگزار را مؤمن ستهیشا

 از .(45) «باشد گوسپاس و شاکر ،خوشى و رفاه هنگام» است:

 شیبرا رای شادمان و سرور که دیرس او بهی نعمتی وقت رو این

 اوی برا سپاسگزاری حالتی شاد نیا مقابل در آورد، ارمغان به

 شده نقل ()ع منینامیرالمؤ از 31 خطبه در .شودمی جادیا

 «د.ینکن فراموش را خدا شکر ،نعمت هنگام» :است

ی شکرگزار به را خود وانریپ )ص( خدا رسولی تیروا در

 چهارگانه عوامل ازی کی که کندمی هیتوصی شاد هنگام در

 الحمد» د:یبگو خوشى هنگام به مؤمن که است آنی اله قرب

 .(46) «للَّه
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 چنانچه و آورد جابه  آن شکر انسان دیبا دیرسی نعمت اگر

ی اله تیرضا تا کند شهیپ صبر ،آورد روی آدم بهی بتیمص

 انصار فهیطا بر )ص( امبریپ روزى که شده روایت د.یآ فراهم

 مردى شدند. ساکت همه د؟یمؤمنان شما ایآ» فرمود: و شد وارد

 شما مانیا عالمت فرمود: حضرت اهلل.رسول ای بلى گفت:

 و میآورمى جابه  را خدا شکر ،نعمت حالت در گفتند: ست؟یچ

 ىقضا آنچه و میسازمى شهیپ صبر بتیمص و بال هنگام در

 خداى هب فرمود: حضرت م.یهست راضى آن به است پروردگار

 هنگامی (ص) خدا رسول .(47) دیهست مؤمنان که قسم کعبه

 گفت:می ،آمدمى شیپ شیبرا فرحناکى و ینداخوش موضوع که

 کارهاى او لطف و نعمت با که را ىیخدا سپاس و حمد»

 شیپ ناخوشایندی مطلب که هنگامی و «ابدیمى انجام ستهیشا

 .(48) «خدا براى سپاس و حمد حال هر در» تگفمی ،آمدمى

 زینی خوش در ،نمود شهیپ صبر دیبا بتیمص در که همانطوری

ی ارزان انسان بر را شیهانعمت که بود خداوند شکرگزار دیبا

 است. داشته

 برابر دری اخالق ایوظیفه عنوان به شکرگزاری نیهمچن

 فراهم رای شادمان و نعمتی فزون موجبات خود نعمت، افتیدر

َن َربُُّكْم لَِئْن ) .کندمی َلاَِزیَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرتُْم أ ِنَّ  َشَكْرتُمْ َو أ ِْذ َتاَذَّ
 شکر در خدا رسول شیفرما طبق(( 7ابراهیم: ) َعذأبِى لََشِدیدٌ 

 و نعمت از برخوردارى کىی :هست شادى و فرح دو نعمت

 خطبه در )ع(ی عل امام .آن اکردندیپ دوام و زیادشدن گرىید

 و میب انیم در» فرماید:می و خواندهی ادیز هیما را شکر باجید

 با را آن و دیکن شکر د،یدید دلیخوش اگر د،یکن تالش دیام

 اجازه مسلمانان براى خداوند رایز ،دیآر فراهم گرید دلیخوش

 کرده صادر فزودن فرمان دکن شکر که هر براى و داده خوشى

 از را انسان خداوند شودمی باعثی شاد دری شکرگزار «است.

 اخالق عالمان سازد. برخوردار شتریب ارزشمند، موهبت نیا

 اندکرده هیتوصی شاد وی خوش مواقع دری شکرگزار به نسبت

 بر دیدار او سپاس و کرد شما با که نعمت بر دیگذار خدا شکر»

 «.داد شما به که شىیع خوشى

 شادی، بحث در مفهوم این جایگاه و همیتا لحاظ به

 اندیشمندان بیان شکر، در عمل و حال علم، گانهسه ارکان

 گیرد.می قرار توجه مورد

 شناخت که است باور این بر السعاداتجامع کتاب صاحب

 حقیقی منعم و خداست از نعمت همه بداند انسان که است آن

 آفریدگان جانب از اگر و اوست جانب از مسخر وسائط و اوست

 در نراقی مرحوم خداست. عنایت به رسدمی او به خدمتی

 را خدا شکر ارکان از یکی فهمید را این که هر ؛افزایدمی ادامه

 .(43) است قلبی سپاس و شکر این و ودهنم حاصل

 شودمى ناشى معرفت اصل از که است شاد حال دوم رکن

 فروتنى و خضوع اب توأم است، منعم هاینعمت به شادبودن آن و

 مالصدرا نظر از البته ،(43) است شکر خودخودیبه  زین نیا و

 آن شرط و باشد دارا را آن شرط که است کامل شکر زمانى

 انعام ای و نعمت به نه باشد منعم به شادمانى که است نیا

(22). 

 به که است کسانى همه حال شادی، حال نخست درجه

 و گوارا ثیح این از اند؛دمانشا داده آنان به خدا که نعمتى

 نویسندهه عقید به .هاستآن میل مطابق و بوده بخشتلذ

 در دورند. به شکر معناى از کسانى نیچن البیضاء محجه کتاب

 ذات خاطر به نه است، شادمان منعم به انسان، نیز مدو درجه

 نیا .است داده او بهی نعمت که خاطر بدین بلکه ،پرودگار خود

 به و مجازات میب از را خدا که است انىیپارسا حال مصداق

 .(47) ندیگومى شکر و کنندمى عبادت او پاداش دیام

 خداوند نعمت به که است اىبنده حال ،شادی مسو درجه

 بتقر او به تواندمى آن لهیوس به که است شادمان جهت آن از

 او وجه به نظر وستهیپ و دیآ فرود او رحمت جوار در و دیجو

 ایدن از که است نیا آن نشانه و است درجه نیبرتر نیا و کند

 ،باشد راه نیا در کمکى و آخرت براى کشتزارى آنچه به تنها

 .(22) شودمى شادمان

 معرفت از حاصل شادی موجب به کردنعمل شکر، سوم رکن

ه خواست و مقصود ،اعضا و زبان و قلب به انسان تا تاس منعم

 هاستنعمت عملی شکر این و بخشد تحقق ار دهندهنعمت

 ارتباط در اسالمی متفکران نظرات از مختصری بود این .(48)
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 از شکر بنابراین گذشت. خوانندگان نظر از که شادی و شکر

 یموهبت را هانعمت شخص که استی شاد اخالق در مهم اصول

ی سپاسگزاری اله درگاه به خضوع با و نمودهی تلقی اله

 نماید.می

 ییگراآخرت ـ7

یی گراآخرت میکر قرآن دیتأک ردمو و ادیان مسلم اصول از

 دارد. انسانی ویدن اعمال اصالح دریی سزاه ب ریتأث که است

 انسان» فرماید:می عباس بن عبداهلل به اینامه در )ع( علی امام

 از هرگز که شودمی مسرور چیزی به رسیدن خاطر به گاهی

 محزون چیزی ادنددست از برای گاهی و رودنمی دستش

ی برا اتیشاد باید پس، رسدنمی آن به زهرگ که گرددمی

 ایدن بهی لیخ باشد... آن دادندست ازی برا اندوهت و آخرت

 ماما باشد؛ ماندگاری زهایچی برا دیبای شاد «مباش. شادمان

 :دیفرمایم ایدنیی وفایب البالغهنهج 31ه خطب در )ع(ی عل

 آه و اشك با آن از پس آنکه جز ،دیند شادمانى ایدن از کسى»

 که است نشده رو به رو ایدن هاىخوشى با هنوز شد، رو به رو

 و رفاه از شبنمى گردد،مى مبتال آن کردنپشت و هایناراحت با

 همه بالها لیس که آن جز امدهین فرود کسى بر ایدن خوشى

 شیهایدشا دیبا مؤمن رو این از «.کنندمى بن و خیب از را زیچ

 آن از تا کند زندگی دنیا در و دهد سوق تیابدی سو به را

 تکیه و اعتماد آن به و بچیند ابدیش زندگی برای ایتوشه

 نکند.

 رودیم شمار بهی شاد اخالق در مهم اصل كیی یگراآخرت

 ابد.ییم تحقق زهد و مرگ ادی مصداق دو در عمدتاً که

 مقابل در قدرتمند اریبس اهرم مرگ ادی: مرگ ادی -1-7

 (ص) خدا رسول .است ناروا هایشادی وی نفسان یهاهخواست

 و کردمى سفارش مرگ ادآورىی به را خود اصحاب اریبس

 زنندهبرهم آن که رایز د،یکن ادی فراوان را مرگ» فرمود:مى

 مرگ ادی .(43) «است هاخواهش و شما انیم حائل و هالذت

 را هاآن و نموده فیخف رای نفسان هایخواهش و هالذت

 و شهوات هایطوفان مقابل در را سانان و کندمی رنگکم

 امر در قت،یحق کوی سالکان .کندمی حفظ هاخواهیزیاده

 و تربزرگ را مرگ از پس جهان اند،نمودهی سع نفوس، تیترب

 ارزشکم ذیلذا به را هایششادی انسان تا دهند جلوه ترمهم

 ریغ چه هر از را شیخو قلب نسانا دیبا نکند. خالصه وییدن

 ىیصحرا به سفر قصد که کسی آن چون کند، خالى مرگ ادی

 نیا کند، آغاز دریایی سفرى که است آن بر ای دارد پرمخاطره

 در مرگ ادی اگر پس ،شدیاندنمى شیخو سفر به جز شخص

 که است هنگام نیا در و کرد خواهد ریتأث آن در کند جا قلب

 ما نگرش حیتصح با .(51) شودمى کم ایدن از سرورش و شادى

 خواهد اصالح امروز به نسبت ما رفتار و موضع فردا، زندگى از

 و «مرگ ادی» به فراوان ىهایهتوص با نیید میتعال بنابراین شد.

 رىیگجهت آن، بودنناگهانی و مرگ اصل به نسبت ىدائم رتذک

ی شاد اوج لحظات در و آورشادی اقدامات جهت را ما نفسانى

 .کنندمی بیترغی شاد حدود تیرعا به نسبت و نموده لیتعد

 زهد حالت ،ییگراآخرت اصل قیمصاد از کیی: زهد -2-7

 لیتعد در مهمی عامل که است وییدن مواهب به نبستندل و

 در زهد است. موردبی و اندازه از بیش خوشحالی مانع و شادی

 معاد و خدا به مانیا بستر در تنها آن اسالمی و قیدق معنای

 و دیباام و خدا با ارتباط در تنها مؤمن رایز ،یابدمی تحقق

 و کنده مادی مواهب از دل آخرت، تیحقان به محکم مانیا

 اصل ذیل در زهد روی این از ورزد.می زهد هابدان نسبت

 است. شده بیان مانییا لیفضا فیرد در و گراییآخرت

 که است دمحوریتوح دیشا عناصر از کیی زاهدانه شادی

 نفسانی یهاهخواست و ایدن برای مفرط شادمانی از انسان

 برای رییمس را وییدن مواهب از شادی و نموده خودداری

 در» فرمود: ()ع باقر امام .دهدمی ارقر داریپا شادی و سعادت

 جمله ریتفس در که میافتی نیچن )ع( نیالحس بن على کتاب

 فرموده: «ْحَزنُونَ ی ُهمْ  لا وَ  ِهمْ یَعلَ  َخْوفٌ  لا أللَّهِ  اءَ یأَْولِ  أ ِنَّ  أَلا»

 ندارند اندوهى و خوف و هستند خدا اىیاول هیآ نیا نیمشمول

 خدا لرسو هاىسنت به و دهند، انجام را خداى واجبات که

 نقد هایتلذ از و زندیبپره خدا هایحرام از و کنند عمل ()ص

 ،است ىتعال خداى نزد در چهآن به و بورزند زهد ایدن بندهیفر و

 باید مؤمن بایستمی نیبنابرا .(51) «باشند عالقمند و بستهدل

 تجمالت در غرق و نموده استفادهی ویدن مواهب از الزم قدربه 
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 مددگرفتن وی خداداد هاینعمت از بردنبهره صرف وگرنه ،نشود

 ست.ین مذموم سعادت و قرب به لینی برا آن از

 نیهم بر گرددیم مالحظه زین نیصوممع رهیس در آنچه

 جناب آن از )ع( رضا امام غالم مثال طور به .دارد داللت معنا

 شوم، تیفدا کردم: عرض میآقا خدمت» گفت: که کرد تیروا

 و بخورد ناگوار غذاى که را کسى دارندمى دوست چقدر مردم

 مگر فرمود: کند، خشوع خدا برابر در و بپوشد خشن لباس

 همواره ،بود غمبریپ فرزند که غمبریپ وسفی که دانىنمى

 آل مجالس در و دیپوشمى زربافت هم آن ر،یحر قباهاى

 رادیا او لباس به هم مردم و کردمى حکم و نشستمى فرعون

 او از مردم د،نبودن او لباس محتاج مردم چون گرفتند،نمى

 هک کنندمی آشکار اتیروا گونهاین .(52) «خواستندمى عدالت

 زهد اریمع بلکه ،نبودهی سادگ و خاری به تظاهر زهد از هدف

 در که است وییدن شهوانی یهاهخواست عموم از تقواگذشتن و

 باشد. داشته مصداق نحوی به است ممکن کسی هر

 ا،یدن امکانات و ثروت و مال از انسان که ستین نیا زهد

 هاینا ریاس آدمی که است آن زهد قتیحق بلکه باشد، بهرهبی

 ریتفس» فرمود: ()ع یعل حضرت باشد. آن بر ریام بلکه نگردد،

 فرموده و کرده خالصه جمله دو در خداوند را زهد قتیحق

 به آنچه به و نشوید ناراحت ،رفت دستتان از آنچه به هرگز»

 و غم ایدن نیا در .(53) «نشوید شادمان ،آیدمی دستتان

 شده نوشته محفوظ حلو در آنکه مگر داد نخواهد رخ اندوهى

 دستتان از آنچه بر شما تا نم،یافریب را هانفس آن آنکه از شیپ

 و دینگرد شاد ،برسد شما به آنچه به و دینشو نیاندوهگ ،رفت

 ایدن آوردنیرو اثر بر که را کشىگردن هر داردنمى دوست خدا

 که باشد آخرت سود به اتشادی دیبا د.ینما سرفرازى و بنازد

 لیذ زانیالم ریتفس صاحب .اىافتهیدر ا(یدن در را نآ لهی)وس

 دهدمى خبر ندهیآ حوادث از خداوند» فرماید:می مهیکر نیا

 گشت، دشیعا آنچه و شده، فوت آنچه که کند نیقی انسان تا

 است. سپرده او به خدا که است اىعهیود هااین و شدمى دیبا

 و خورد،مى غصه لىیخ نعمت فوت هنگام در نه کسى نیچن

 .(54) «شودمی شادمانی لیخ نعمت، آمدن و فرج هنگام در نه

 به بستگیدل اما کوست،ینی اله مواهب و ایدن از مندیبهره

 چراکه ،ستین بندهیز قراردادن خودیی هان هدف را آن و ایدن

 و غرور و شادی موجب هانعمت رفت و آمد صورت این در

 به ثبات از را سانان و شد خواهد آدمی عمیق اندوه سپس

 انسان آنکه حال کشاند. خواهد اضطراب به آرامش از و تزلزل

 سالمتی و نداری و دارایی ناخوشی، و خوشی در چه محورآخرت

 نموده عمل خویش تکلیف به شرایط و حاالت همه و بیماری و

 کوشد.می ابدی سعادت جهت در و

 ایند قراردادن لهیوس و ایدن بر آخرت حیترج نوعی زهد

 م،یکر قرآن در متعال خدای است. اخروی خوشبختی برای

ی گذرای شاد و داده نسبت شیخو تیمش به رای روز شیگشا

ْزَق لَِمْن » :دهدمی قرار مذمت مورد را دنیاطلبان أللُّه یْبُسُط ألرِّ
نْیا ِفی ألا   نْیا َوَما ألَْحیاُة ألدُّ َّ یَشاُء َویَقِدُر َوَفِرُحوأْ بِالَْحیاِة ألدُّ ِخَرِة أ ِلا

 براى و دهدمى شیگشا ،بخواهد که هر براى را روزى خدا؛ َمَتاعٌ 

 شادمان ایدن زندگی به آنان ولى کند،مى تنگ ،بخواهد که هر

 زىیناچ متاع جز آخرت قبال رد ایدن نیا زندگى و اندشده

ی مادی زندگی برای شاد و غم قرآن نظر از(. 26)رعد:  «ستین

 محدود اریبس آخرتی ابدی زندگ برابر رد چراکه ،است مردود

 ایدن از کهی کسان به هیکنا با خداوند است. مدتکوتاه و

 عنوان به زین را ایدن به بستگیدل وی وابستگ اند،خوشحال

 کردهی نه شدتبه  آن از و نموده مطرح اندوه و غم عامل

 خدا سوى از نعمتى به که هنگامى باایمان افراد است.

 غمگین آن رفتن از نه دانند،مى او دارامانت را خود رسند،مى

 امام از ثىیحد در مغرور. و مست آن داشتن از نه ،شوندمى

 اىیاول و ایانب نزد و خدا شگاهیپ در ایدن»: میخوانمى )ع( صادق

 کند زدهذوق و خوشحال را هاآن که است آن از ترکوچك الهى

 عاقلى و عالم چیه براى شوند، نیغمگ آن رفتندست از با ای

 از .(55) «گردد خوشحال ایدن داریناپا متاع از که ستین سزاوار

 ارزشمند یزهایچ مقابل در بلکه ست؛نی بد ایدن نیدی ایاول نگاه

 است. کوچك و مقداربی گرید

 نهیزم تا باشد رغبت و شوقی رو از دیبا ایدن از گذشتن

 بهی فتارگر چراکه ،گردد فراهم زین انسانی راحت وی شاد

 هاست.نگرانی وها هغص زای اریبس عامل خودی ویدن شهوات

 اصول ازی کی یویدن زیناچ متاع از زهد حالت آنکه جهینت
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 و پایداری زهایچ به دیبا انسانی شاد است.ی شاد یاخالق

ی اریبس عامل آن ازی شادمان و ایدن بهی دلبستگ باشد. ماندگار

 است.ی ویدنهای هاندو وی اخالق لیرذا از

 

 گیرینتیجه

 طرح و بوده رو به روی اخالقی هاچالش با هموارهی شاد

 است. بوده هاچالش نیا از کاستن هدف بای شاد اخالق اصول

 با انسان تیعبود رابطه به کهی شاد نانیبمانیای اخالق اصول

 بر بنا است. گرفته قراری بررس مورد مقاله نیا در ناظرند خدا

 اخالق، اصالحی برا میکر قرآن روشیی طباطبا عالمه دگاهید

 جهت دری شادی اخالق اصول است. شده بنا کامل دیتوح بر

 حضور هایششادی در مؤمن تا رساندمی مدد توحیدی گیری

 در اول اصل ،یشاد در داشتنیالهه زیانگ .دهد تأثیر را خدا

 و تین با اششادمانی مؤمن آن پرتو در که است مؤمنانهی شاد

 سازد. هموار او بر را کمال ریمس تا گیردمی انجام تقرب قصد

 اوامر چارچوب در را مؤمن انسان شادی ،تقوی اخالقی اصل

 بر نشود. آلودگی و گناه مرتکب شادی در تا دهدمی قرار الهی

 ریتدب و قدرت دست در را خود امور بندگان توکل اصل اساس

 بهی شاد قرآن .دنماینمی واگذار او به و بینندمی پروردگار

 بنده که آنجا از نهد.یم انیآدمی رو شیپ را سعادت و مترح

 از سره یك را آفرینشادی هاینعمت تمام شکر اصل اساس بر

 از پردازد.میی شکرگزار به همواره ،بیندمی تعالیحق جانب

 که شد استنباطی شاد دریی گرا آخرت اصل ،نید یهاهآموز

 اریبس انسان سعادت و آخرت لمقاب در ایدن آن اساس بر

 نسبت مرگ ادی با همواره انسان است ستهیشا و است ارزشکم

 به را خود و داشته توجه دنیا هایلذت بودن زودگذر به

ی منته اتیماد به اششادی تا دینما آراسته زهد لتیفض

 که کندمی ثابت را مطلب ینا یادشده موردهای نگردد.

 بلکه ،ستین نشاط وی شاد مانع تنها نه اسالمی اخالق یهاهآموز

 را هاآن باور و نموده اصالح درون از را مؤمنانه هم کوشدمی

 سازد. همراهی اله وی دیتوح نگرش كی بای شاد به نسبت

 هم که است افرادی اخالقی شاد ضامن شدهمطرح اصول

یی ایدنی شادمان وی خوشبخت هم وی اخرو وی نید سعادت

 دارد. دنبال به را شانیا
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