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از  که  است  ماهنامه ای  اندیشه«،  »دیده بان  الکترونیکی  نشریه 
سال 1399 آغاز به کار کرده و در تالش است تا برونداد تقابل های 
اندیشه ای در فضای مجازی را به صورت تحلیلی بازتاب دهد. 
»ژورنالیسم اندیشه« در واقع با بسط فضای مجازی تحوالت مهمی 
بنیادی،  مفاهیم  عملیاتی سازی  در  خوبی  ظرفیت  و  کرده  پیدا 
تغییر باورها و افکار ذهن جمعی دارد.  از همین رو ضرورت توجه 
در  موجود  اندیشه ای  محتواهای  به  مضاعف  تحلیلی-انتقادی 

فضای رسانه ای را مبرهن می سازد.
کیدات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(  »دیده بان اندیشه« مبتنی بر تأ
نخبگان  گاه سازی  آ و  تبیین  را  خود  رسالت  تبیین،  جهاد  برای 
جامعه از جریان تحریف در حوزه اندیشه می داند؛ بر همین اساس 
با ارائه خطوط محوری جریان های مختلف فکری در حل و توضیح 
مسائل انضمامی، به نقد منصفانه و عالمانه پروژه های روشنفکرانه 

و خوانش های ناصواب می پردازد.
این نشریه با انجام رصد هوشمندانه و هدفمند از فضای مجازی، 
و  حوزوی  اندیشمندان  مختلف  نظریات  و  ایده ها  از  گزارشی 
دانشگاهی در مورد موضوعات پایه ای و اقتضائی ارائه داده و تحلیل 
خود را مبتنی بر محورهای گزارش، بیان می دارد. ارائه جریان شناسی 
کالن طیف های مختلف اندیشه ای به منظور تبیین تقابل های 
که تولیدکنندگان این  مبنایی و بنایی آنها، هدف دیگری است 

نشریه دنبال می کنند.
تولیدات  از  است  گزارشی  اندیشه،  دیده بان  از  شماره  هر  ع 

َ
َمطل

دل  از  که  کشور  علمی  و  رسانه ای  فضای  در  موجود  اندیشه ای 
می گردد.  استخراج  پژوهش،  نیاز  مورد  محورهای  مهمترین  آن، 
گزارش نفیًا و اثباتًا مورد تایید یا رد  که مطالب این  بدیهی است 
کدام از این محورها، موضوع  تولیدکنندگان نشریه نمی باشد. هر 
مقاله ای ویژه برای تکمیل بخش دوم نشریه یعنی بخش »تحلیل« 
خواهد بود؛ در نهایت نیز اگر راهکارهای نظری و اجرایی نسبت 
به  مقاالت  نویسندگان  توسط  باشد،  داشته  وجود  محورها  آن  به 

مخاطبین عرضه خواهد شد.
این نشریه محفلی برای تبادل اندیشه هاست و بدین منظور از همه 
اساتید، نخبگان و مخاطبین خود دعوت می کند تا با ارائه مباحث 
کنند و با ایراد  کمک  و دیدگاه های خود به غنای مطالب نشریه 
انتقادات و پیشنهادات خود در باب موضوعات مطرح شده در 

شماره های مختلف، بر ارتقای فضای اندیشه ای نشریه بیفزایند.

موسسه شناخت پژوهان رسانه فعال 
محتواهای  تحلیل  و  رصد  زمینه  در 
توسعه  و  مجازی  فضای  اندیشه ای 

علوم شناخ�ت و سواد رسانه.

www.shenakht.net
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14 ورت بحث از غم و شادی  1. معناشنایس و �ن
14 الف( واژه شنایس غم و شادی 
16  

گ
ب( اجتناب ناپذیر بودن غم و شادی در زند�

16 2. جایگاه غم و شادی در علوم مختلف 
16 الف( تحلیل های فلسفی  
20 ب( تحلیل های عرفا�ن 
21 3. اصالت و تعایل بخش بودن غم و شادی 
21 الف( اصالت غم یا شادی 
23 ب( تعایل بخش بودن غم و شادی 
24 ج( جایگاه غم و شادی در ادیان 
26 د( مالک شادی و غم فردی و اجتماعی 
26 ه( رابطه اندوه عاشورا�ی با نشاط اجتماعی 

40 1. معناشنایس شادی و غم 
41 2.ساحات و انواع شادی و غم 
42 3.تاریخچه بحث از شادی و غم 
42 4.اصالت شادی و غم 
43 الف( معنای اول 
44 ب( معنای دوم 

بخش اول
گزارش رصد

بخش دوم؛ تحلیل
 فصل اول
اصالت  در میان شادی و غم
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46 1.جایگاه غم و شادی در فلسفه 
46 الف( فلسفه غرب 
50 ب( فلسفه اسالمی 
52 2.جایگاه غم و شادی در عرفان 
52 الف( موالنا 
53 ب( عطار 
54 3.جایگاه غم و شادی در روان شنایس 
54 الف( فروید 
55 ب( وینهوون  
55 ج( سلیگمن 
56 4.جایگاه غم و شادی در جامعه شنایس 
57 الف( دورکیم 
57 ب( کارل مارکس  
57 ج( ماکس وبر 
58 د( بلومر 
58 ه( تدرابرت گر 
59 5.جایگاه غم و شادی در تعالیم دی�ن 
59 الف( تجلیل از شادی 
61 ب( سفارش به غم 
61 ن هر دو  ج( جمع  ب�ی

64 ن و نقد نظرات روشنفکران  1. تبی�ی
64 الف( مصطفی ملکیان 
73 یع�ت  ب( سارا رسش
75 ج( حسام مظاهری 
78 2. اثبات تعایل بخش بودن اندوه و غم 
78 الف( فطری بودن غم و شادی  
79 ی  ن هدف سعادت در زیست ب�ش ب( تعی�ی
79 ین مصداق تعایل بخ�ش اندوه  ج( مهم�ت

بخش دوم؛ تحلیل
فصل دوم
جایگاه غم و شادی در علوم مختلف 

بخش دوم؛ تحلیل
فصل سوم
تعایل در سایه اندوه معنوی
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قا

م

له
قا

م



سالروز انقالب مشروطه

انقالب مشروطه رویدادی اجتماعی و سیاسی در تاریخ ایران است که در طی آن نظام فرمانروایی 
ایران از سلطنت مطلقه به پادشاهی مشروطه تغییر کرده و مجلس قانون گذاری شکل گرفت. 
نخستین نشانه های این انقالب در اسفند 1۲۸3 آشکار شد که معترضان بازار تهران را تعطیل 
کردند و در حرم عبدالعظیم بست نشستند. اما در آذر 1۲۸۴ که حاکم تهران به بهانه گران شدن 
قیمت قند، چند تاجر را مجازات کرد، اعتراضات با رهبری سید محمد طباطبایی و سید 
عبداهلل بهبهانی دامنه وسیعی پیدا کرد و مردم خواستار تشکیل عدالت خانه شدند. با قول 
مظفرالدین شاه مبنی بر توجه به خواسته های مردم، اعتراضات موقتًا فرونشست، اما در تیر 1۲۸۵ 
مجددًا از سر گرفته شد و جمعیتی 1۴ هزار نفره در سفارت بریتانیا تجمع کردند و تا زمان صدور 
فرمان مشروطیت مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی در مرداد همان سال، آنجا را ترک نکردند.

کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سرویس اطالعات 
بریتانیا و آژانس اطالعات مرکزی آمریکا و با همراهی بخشی از ارتش شاهنشاهی ایران و 
همکاری محمدرضا پهلوی و پشتیبانی مخالفان محمد مصدق با هدف سرنگونی دولت 
قانونی وی در سال 133۲ شمسی رخ داد. طرفداران محمدرضا پهلوی، نخست وزیر وقت را 
به نقض قانون اساسی مشروطه متهم و از برکناری او توسط شاه با همراهی ارتش دفاع کردند. 
آن ها نقش دولت های خارجی در این رویداد را مردود دانسته و این کودتا را »قیام و رستاخیز 
ملی« نامیدند. این کودتا موفق شد دولت حاکم بر ایران را با رهبری سرلشکر فضل اهلل زاهدی 

سرنگون کرده و ایران را به هرج و مرج عجیبی بکشاند.

سالروز کودتای 28 مرداد
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سالگرد محمدرضا حکیمی

و  اندیشمندان  از  حکیمی  محمدرضا 
ادیبان چیره دست اسالمی به شمار می رود 
به  مشهد  در  شمسی   131۴ سال  در  که 
دنیا آمده و تا جایی که توانست، از دریای 

خروشان آیات و روایات تغذیه کرد.
و  کرده  عبور  اصول  و  فقه  پنجره  از  که  او 
فلسفه را نزد بزرگانی همچون حاج شیخ 
مجتبی قزوینی آموخته بود، در نهایت با 
حکم عاّلمه شیخ آقا بزرگ تهرانی، به عنوان 
یکی از محدثین معاصر شیعی معرفی شد. 
سید  استاد  شمسی،   13۶۴ سال  از 
مقاالتی  سلسله  آشتیانی  جالل الدین 
کیهان اندیشه با عنوان »نقد  را در مجله 
تهافت الفالسفه غزالی« به چاپ می رساند 
نقد  به  مناسبت،  به  آنها  ضمن  در  که 
میرزا  مرحوم  مطالب  و  افکار  از  پاره ای 

مهدی اصفهانی می پرداخت. 
اسفندماه 13۷1 بود که مقاله ای مفصل از 
ایشان با نام »مکتب تفکیک« و در دفاع 
از آرای میرزای اصفهانی در این مجله به 
چاپ رسید و برای همیشه نام حکیمی را 

به عنوان تفکیک گره زد. 
حدود  از  بعد  وارسته  اسالم شناس  این 
سه دهه ترویج اصول مکتب تفکیک، در  

مردادماه سال 1۴00 دار فانی را وداع گفت.

مهم ترین رویدادهای جهان اندیشه/ مرداد  1401

66
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سالگرد عالمه حسن زادهسوء قصد به جان سلمان رشدی

و روح این استاد ذوفنون ملکوتی شد.

عالمه حسن حسن زاده آملی، در اسفند 
در  الریجان  ایرای  روستای  در   ،130۷
جنوب آمل به دنیا آمد و دروس مقدماتی 
نظر  تحت  و  شهر  همان  در  را  حوزه 
حاج  غروی،  آیت اهلل  همچون  اساتیدی 
ابوالقاسم  شیخ  اعتمادی،  احمد  شیخ 
شیخ  و  اشراقی  عبداهلل  شیخ  رجایی، 

عزیزاهلل طبرسی گذراند. 
در شهریور13۲9، به تهران مهاجرت نمود و 
پس از سختی های فراوان در مدرسه حاج 
تهران  در  ایشان  گرفت.  ماوی  ابوالفتح 
آیت اهلل   ، روزگار آن  بزرگان  محضر  از  نیز 
آیت اهلل  الهی قمشه ای،  آیت اهلل  شعرانی، 
فاضل  مرحوم  و  آملی  محمدتقی  شیخ 

تونی بهره جست. 
تحصیالت  ادامه  برای   ،13۴۲ سال  در 
هفده  مدت  به  و  کرد  عزیمت  قم  به 
عالمه  حضرت  قدسی  محضر  از  سال 

محمدحسین طباطبایی فیض برد.
سال   ۴0 حدود  آملی  حسن زاده  عالمه 
تالیف  و  تدریس  وقف  را  خود  عمر 
کتاب ارزشمند در حوزه عرفان و  صدها 
مریدان  و  شاگردان  و  کرد  نفس  معرفت 
در  کرد.   اسالمی  جامعه  تقدیم  را  زیادی 
نهایت بیش از چهار دهه تعلیم و تربیت 
، در سوم مهرماه 1۴00 و در  خستگی ناپذیر
ع( به پایان رسید  آستانه اربعین حسینی)

و روح این استاد ذوفنون ملکوتی شد.

سلمان رشدی نویسنده ۷۵ ساله کتاب »آیات شیطانی« که همواره مورد تکفیر و خشم 
جامعه اسالمی قرار داشته و دارد، در روز جمعه ۲1 مرداد امسال در محفل سخنرانی خود 
در غرب ایالت نیویورک توسط فردی به نام هادی مطر مورد حمله قرار گرفت و بالفاصله به 

بیمارستان منتقل شد. 
را پیرامون  اتفاق بحث و نظرهای زیادی  این 
مساله ارتداد در اسالم در بین اندیشمندان به 
سیفی  علی اکبر  آقای  مثال  برای  آورد؛  وجود 
بررسی مبانی  به  مازندرانی در سخنرانی خود 
از  ارتداد سلمان رشدی  و  فقهی حکم اعدام 

سوی امام راحل پرداخت. 
اردوگاه روشنفکری  را هم در  نزاعی  اتفاق  این 
به راه انداخت؛ محسن کدیور در واکنشی تند 
نسبت به این اتفاق، مقوله آزادی بیان را برجسته 
ساخته و نسبت به حکم امام خمینی)ره( در 

مورد تکفیر سلمان رشدی، انتقاد کرد. 
در نقطه مقابل عبدالکریم سروش با بیان این 
موضوع که اقدام سلمان رشدی در توهین به 
پیامبر اسالم، سوءاستفاده از آزادی بیان بوده، 

آن را محکوم کرد. 

ابوالقاسم فنایی نیز در یادداشتی، در ساحتی 
لوازم  جز  چیزهایی  چه  اینکه  مورد  در  مبنایی 
ضروری دین اسالم بوده و چه کسانی حق بررسی 
از  برخی  و  کرده  دارند، بحث  را  آنها  و قضاوت 

شهادعاهای آقای کدیور را زیر سوال برد. 
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سلسله سخنرانی های محرمی

سال های  همچون  نیز  امسال  محرم 
علمی  گروه های  و  اندیشکده های  قبل، 
مختلفی به برگزاری سلسله سخنرانی های 
اندیشه ای در باب قیام عاشورا و اهداف 

آن تبادر ورزیدند.
دهه  در  انسانی  علوم  اندیشمندان  خانه 
»چرای  عنوان  تحت  را  مراسمی  محرم 
همچون  اساتیدی  که  کرده  برگزار   » دیگر
مهدوی،  ناصر  اردکانی،  اسالمی  حسن 
هادی یوسفی غروی و محمدرضا زائری از 

اساتید و سخنرانان آن بودند. 

موسسه حکمت و فلسفه ایران نیز »حسینیه 
اساتیدی  سخنرانی  با  را  خود  حکمت« 
همچون حمیدپارسانیا، غالمحسین ابراهیمی 
دینانی، احمدحسین شریفی و قاسم کاکائی 
در  انسان شناسی  همچون  موضوعاتی  با  و 
مکتب عاشورا، تعدد قرائات از واقعه عاشورا، 
عقل و عشق در مکتب عاشورا و نقش عاشورا 
صورت  به  شیعیان  اجتماعی  فلسفه  در 

مجازی پیش برد. 

گروه رسانه ای فکرت نیز نشستی را با عنوان 
با  و  حسینی«  معارف  رسانه ای  »استراتژی 
حضور اساتیدی همچون سعید طاووسی و 
وحید سهرابی فر ترتیب داده و ابعاد رسانه ای 

عزاداری عاشورایی را مورد بررسی قرار داد.

سالروز وفات احمد فردید

نام  بعدها  که  یزدی  مهینی  احمد  سید 
در  داد،  تغییر  فردید  به  را  خود  خانوادگی 
دنیا  به  یزد  در  شمسی   1۲۸9 مهر  یکم 
آمد. بخاطر وضع مالی مناسب پدرش به 
تهران رفته و در سال 1309 دیپلم خود را از 

دارالفنون اخذ کرد. 
او در سال 1313 به دانشسرای عالی رفت و 
پس از یک سال با تصویب وزارت فرهنگ 
وزارت  در  و  نائل  لیسانس  درجه  اخذ  به 
فرهنگ مشغول به کار شد. در سال 13۲۶ 
از  استفاده  با  و  فرهنگ  وزارت  طرف  از 
بورس تحصیلی برای اخذا دکتری به فرانسه 
رفت و پس از بازگشت به ایران، به عنوان 
استاد فلسفه در دانشکده ادبیات دانشگاه 

تهران مشغول به تدریس شد. 
مفهوم  فیلسوف  یک  مقام  در  فردید 
»غرب زدگی« را ابداع کرده و آن را بیماری 
مردم کشورهای در حال توسعه عنوان کرد. 
از نظر او راه درمان این بیماری را باید در 
و فرهنگ تصوف جستجو  عرفان نظری 
باطنی  حقیقت  را  خود  هم  آن  که  کرد 

اسالمی می داند. 
فردید در دوران حیات طوالنی خود هیچ 
اثری منتشر نکرد به طوری که به »فیلسوف 
اندیشمند  این  شد.  مشهور  شفاهی« 
سرانجام در صبح روز سه شنبه ۲0 مرداد 
تهران  در  منزلش  در  خورشیدی   13۷3
در  پیکرش  و  فروبست  جهان  از  چشم 

بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
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دوره آشنایی با ایده های معاصر علم دینی

اولین دوره »آشنایی با برخی از ایده های معاصر علم  دینی« به همت دبیرخانه هم اندیشی 
ع(« در مردادماه امسال  علم  دینی و با همکاری »اداره آموزش های آزاد دانشگاه باقرالعلوم)

برگزار شد. 
این دوره با ارائه مقررین و شاگردان آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل مصباح یزدی و استاد علی 
اکبر رشاد و همچنین حجج اسالم سید محمدمهدی میرباقری، عبدالحسین خسروپناه، 
حمید پارسانیا، عبدالحمید واسطی، و آقایان مهدی گلشنی، حسین کچوئیان، رضا داوری 

اردکانی و خسرو باقری برگزار شده است.

صدور مجوز برای مشاوره روحانیون 

مرکز  توسط  اسالمی  و  دینی  رویکرد  با  مشاوره  مجوز  اعطای  الیحه  امسال  مردادماه  در 
مدیریت حوزه های علمیه به روحانیون عالقه مند به رشته روانشناسی، در مجلس شورای 

اسالمی طرح گردید که حواشی و اعتراضاتی را به همراه داشت. 
برخی با استناد به لزوم حفظ تمرکز در حوزه علم، بر این مساله تاکید کردند که صدور این 
کارشناسان  مجوزها  فقط باید ذیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و تحت اشراف 

دانشگاهی صورت گیرد. 
از طرف دیگر برخی از رسالت صیانت گری حوزه نسبت به سالمت روان مردم جامعه 
که اگر طالب و روحانیون بتوانند وارد عرصه  کردند  گفته و بر این مساله تاکید  سخن 
مشاوره شوند، بخاطر تحصیالت حوزوی و اتصال به منابع وحیانی، این توانایی را دارند که 
تکامل و پیشبرد علمی و عملی این دانش ها و حرفه ها را با رویکرد اسالمی  دنبال نمایند و 

ابداعاتی نیز دراین زمینه داشته باشند. 

سالگرد وفات عباس موسویان

در  سال 1339  در  موسویان  عباس  سید 
عجب شیر آذربایجان شرقی متولد شد. 
از دوره دبیرستان به شهر تبریز رفت و در 
هنرستان صنعتی در رشته برق به تحصیل 
خورشیدی،   13۵۸ در  داد.  ادامه  خود 
در رشته برق وارد دانشگاه شد اما پس از 
دانشگاه ها،  تعطیلی  و  فرهنگی  انقالب 
به  و  رفت  قم  علمیه  حوزه  به   ،13۶0 از 

تحصیل علوم دینی پرداخت.
در  نظری  اقتصاد  رشته  در  همزمان  وی 
دانشگاه مفید به تحصیل پرداخت و از 
به درس خارج  به مدت ده سال   ،13۶۸
فقه و اصول مشغول شد. در 13۷3، برای 
دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته 
اقتصاد نظری وارد دانشگاه شهید بهشتی 
تهران شد و بعد از آن به تحصیل در دوره 
دکترای تخصصی تفسیر و علوم قرآن در 

همین دانشگاه مشغول شد. 
او همچنین در سال 13۸۴، مدرک دکترای 
نیز  قم  علمیه  حوزه  از  را  اقتصادی  فقه 
دریافت کرده و اولین جایزه جهانی علوم 

انسانی اسالمی را به خود اختصاص داد. 
رئیس  سال  هفت  از  بیش  ایشان 
پژوهشکده نظام های اسالمی و سه سال 
گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
مشورتی  فقهی  شواری  در  و  بود  اسالمی 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 

مشارکت فعال داشت. 
 1399 سال  مرداد   19 تاریخ  در  موسویان 
و در حرم  کرونا درگذشت  بیماری  اثر  بر 
فاطمه معصومه)س( در شهر قم دفن شد.
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   سرمقاله

انسانی  عواطف  ازجمله  شادی  و  غم 
هستند که به دنبال کامیابی ها و ناکامی ها 
بر انسان عارض می شوند. اساسا خلقت 
هستی و انسان به گونه ای است که خود 
به خود شادی ها و غم هایی را برای آدمی 

فراهم می آورد. 
ازدواج  زیبا،  آبشارهای   ، طرب انگیز بهار 
و زناشویی، محبت و مهربانی و بسیاری 
انسان  برای  جهان،  پدیده های  از  دیگر 
شادی آور و سرورآفرین است؛ همچنان که 
مشاهده فصل خزان و برگ ریزان، یخ بستن 
و  تپه ها  و  کوه ها  فسردگی  رودخانه ها، 
حوادث دیگری از این قبیل خیمه ماتم را 

در دل آدمی برپا می کند. 
و  است  روبرو  واقعیت  دو  این  با  انسان 
به  که  آنان  دارد؛  رو  دو  زندگی اش  سکه 
دنبال شادی همیشگی و مطلق هستند، 
در واقع به دنبال چیزی دست نایافتنی اند. 
اساسا رشد و کمال آدمی در گروی حفظ 

تعادل بین این دو است. 
که  دوره ای  از  بعد  روانشناسان  رو  این  از 
انسان ها را به سمت شادی صرف سوق 
برحذر می داشتند، متوجه  از غم  و  داده 
مذموم نبودن غم و نقش موثر آن در هدایت 
بشر  در  را  اندوه  احساس  و  شده  انسان 

سازنده معرفی کردند. 
جدی  مواطن  از  یکی  صفر  و  محرم  ماه 
روانشناسی،  بر  عالوه  که  هستند 
اندیشمندان حوزه های دیگر را نیز همچون 
جامعه شناسان، فیلسوفان و الهیدانان به 
میدان آورده و به دلیل رونق گرفتن مناسک 
عزاداری در بطن جامعه، مقدمات بحث 
از جایگاه غم و شادی در زندگی انسان را 

فراهم می کند. 

یکی از بحث های جدی و پرتکرار در این بین، بحث از اصالت یکی از این دو مورد در امر 
تربیت بشری است. برخی از روشنفکران معاصر همچون آقای مصطفی ملکیان و شاگردان 
ایشان همچون خانم سارا شریعتی و محسن حسام مظاهری، به دنبال آن هستند تا غم را به 
مثابه ابزاری برای ایجاد همبستگی اجتماعی و پیشبرد مقاصد سیاسی حکومت تلقی کرده 

و شادی را تنها عنصر تعالی بخش در زندگی انسان معرفی کنند. 
از نظر اینان غم و اندوه صرفا جنبه اجتماعی و سیاسی داشته و ذات معنایی مفیدی را 
یدک نمی کشد؛ از این رو مناسک عزاداری عاشورایی نیز صرفا از این باب که اتحاد ملی و 

. بقای نظام سیاسی را تضمین می کنند، قابل توجه خواهند بود نه چیزی بیشتر
این دیدگاه اگرچه که با توجه به معناکاوی دو مقوله غم و شادی و همچنین تبیین جایگاه 
آنها در علوم مختلف قابل نقد است، اما می توان به طور مصداقی و کاربردی، از نقش تربیتی 

و تعالی بخشی مناسک عزاداری و اندوه نهفته در آنها نیز برای مناقشه با آن استفاده کرد. 
از این رو این شماره از نشریه دیده بان اندیشه در سه فصل کلی تنظیم شده است:

1. رابطه غم و شادی در زندگی انسان
در ادبیات، شادی را مقابل حزن یا غم قرار می دهند؛ بدین معنا که وقتی یکی بیاید، آن 
دیگری نیست؛ اما می توان با مراجعه به میراث عرفانی و دینی، شادی و حزن را دارای مراتبی 
دانست که در برخی از آنها، با هم تالقی پیدا می کنند؛ در نتیجه نمی توان این دو واژه را در 
مقابل یکدیگر قرار داد. در قرآن کریم از دو واژه معادل شادی یعنی فرح و سرور رونمایی شده 

و برای غم معادل هایی همچون بّث، هّم و کرب به کار رفته است.
2. جایگاه غم و شادی در علوم مختلف

با بررسی تاریخچه علوم مختلفی همچون فلسفه، عرفان، روانشناسی و جامعه شناسی 
می توان اذعان کرد که اگرچه در هر دوره ای صاحب نظران این علوم، یکی از غم و شادی را 
در مباحث و بطن زندگی خود برجسته می ساختند، اما نمی توان به غیرقابل جمع بودن آن 
دو در اندیشه آنان حکم کرد؛ همانطور که در تعالیم دینی نیز سفارش نسبت به شادبودن و 

اندوهگین شدن، به میزان تقریبا مساوی به چشم می خورد.
3.تعالی بخش بودن اندوه معنوی

گردان ایشان، از سه جهت قابل نقد  نظریات روشنفکرانی همچون آقای ملکیان و شا
صحیح  هدف  تعیین  عدم  به  ناظر  آنها  مبانی  اول  بخش  در  بود.  خواهد  یابی  ارز و 
گرفت و در بخش دوم بنای نظریات شان در  برای زندگی بشری مورد نقد قرار خواهد 
جداسازی غم و شادی و دوگانه سازی بین آنها؛ در بخش آخر نیز در مقابل نظر اینان، 
یخ به اذعان بسیاری از اندیشمندان  از تعالی بخش بودن عزاداری عاشورایی در طول تار

سخن به میان خواهد آمد. 
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مهمترین پیام های رسانه ای  پیرامون
موضوع فلسفه غم و شادی



واژه شناسی و ضرورت وجود غم و شادی

تعالی بخش بودن غم و شادی

جایگاه غم و شادی در علوم مختلف

معناشناسی

 تعالی بخشی غم و
شادی

 تعالی بخشی
عزاداری

عرفان

 نقش غم و شادی
در ادیان

 غم و شادی در
جامعه

    اصالت غم و
شادی

فلسفه

غالمحسین معتمدی
رضا اسالمی

مهراب صادق نیاصدیق قطبی رضا اسالمیعلی اشرف فتحی عباس پسندیده

هدایت علوی تبار
مژده شریعتمداری

همایون همتی

محمدرضا شائق

حسن محدثی

صدیق قطبیمحمدتقی مصباح یزدی

مهسا اسداهلل نژادحمیدرضا رفیعی هنر همایون همتیمجید یونسیان
محمدتقی فعالی

سهیل اسدی

محمدرضا برزگر خالقی

چندساحتی یودن
ارثی بودن غم و شادی

کارکردهای عزاداریتعالی بخشی تلفیقی تاکید بر رضایتمندی و نشاطذاتی بودن برای دین اصالت هدف زندگی

شوپنهاور
دیالکتیک غم و شادی

تفاوت در شرق و غرب

مالک نبودن غم و شادی

دوگانه نبودن

ذاتی بودن غم و شادیبدیهی بودن

تفاوت عزاداری با تراژدیاستقالل در تعالی بخشی  بررسی دیدگاه های انحصار در خنده و گریهبهره گیری سیاسی
شادی محور

اخالق و ارسطو

نگاه استقاللی به هر دو

ضرورت وجود

 محورهای کلی رصدشده
در  باب

 فلسفه غم
و شادی

فلسفه غرب

 محمدجواد پاشایی

همایون همتی

مالصدرا

ابن سینا

فلسفه اسالمی
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از غم و شادی رغبت پیدا کرده و در سدد 
برمی آیند تا مسائل فوق را با ادبیات خود به 

اثبات رسانده یا رد نمایند.
آنها هرکدام بر اساس تعریفی که از این دو 
مقوله ارائه می دهند، جایگاهی را برای آنها 
در زندگی بشر ترسیم کرده و نسخه هایی را 

برای زیست بهتر آن ارائه می دهند. 
برخی از این افراد، غم و شادی را دو روی 
یک سکه دانسته و برخی دیگر به دنبال 
جدایی انداختن بین آنها بوده و بعد از آن 
به سراغ اصالت بخشیدن به یکی از آنها 
پی  در  که  نتیجه ای  مهمترین  می روند. 
اصالت بخشیدن به یکی از این دو مقوله 
از  دیگری  خارج کردن  می شود،  حاصل 

حوزه تعالی بخشی برای انسان است. 

پیشگفتار

که  هستند  درونی  حاالتی  غم،  و  شادی 
درک  و  یافت  روشنی  به  تحقق،  هنگام 
علم  اقسام  از  حاالت،  این  می شوند؛ 
حضوری همگانی هستند؛ براین اساس، 
همه انسان ها تجربه ای از غم و شادی را 
از سرگذرانده  یا می گذرانند و خوشایندی 
و  حزن  ناخوشایندی  و  نشاط  و  شادی 

اندوه را می چشند؛ 
از سوی دیگر در میان آموزه های ادیان، به 
که با  دستورات یا آیین هایی برمی خوریم 
گرایش ذاتی انسان به حالت لذت بخش 
حالت  از  انسان  ذاتی  انزجار  و  شادی 
رنج آور غم، مخالفت دارد. از سوی سوم، 
گاه رسوم و سنت های رایج در جامعه نیز 
به  را  انسان  و  است  مغایر  گرایش  این  با 

دامن غم می برد. 
مناسک  که  محرم  ماه  ایام  در  هرسال 
گرفته  رونق  اسالمی  جوامع  در  عزاداری 
کشورمان  گرد غم به صحنه اجتماعی  و 
پاچیده می شود، فیلسوفان، روان شناسان 
و جامعه شناسان زیادی نسبت به بحث 

دیده بان اندیشه در این شماره به مقتضای 
سراغ  به  خود،  تببین گرایانه  رسالت 
بررسی مقاالت، نشست ها، سخنرانی ها، 
یادداشت های  و  علمی  گفتگوهای 
منتشرشده در فضای مجازی رفته و سعی 
دارد تا در مورد اصالت و تعالی بخش بودن 
مقام  در  نماید.  قضاوت  شادی  و  غم 
در  مطرح شده  محورهای  می توان  گزارش 
موارد فوق الذکر را در سه محور خالصه کرد:
1. معناشناسی و ضرورت بحث از فلسفه 

غم و شادی
مثل  علومی  در  شادی  و  غم  جایگاه   .2

فلسفه و عرفان
3. اصالت و تعالی بخش بودن غم و شادی
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1. معناشناسی و ضرورت بحث 
از غم و شادی

الف( واژه شناسی غم و شادی

شادی،  و  غم  مقوله  معنای  تعریف  در 
سخنان  یادداشت ها،  در  متنوعی  بیانات 
که هریک بر  و مقاالت به چشم می خورد 

جنبه هایی از این پدیده ها تأکید کرده اند.
کاویده اند، عده ای  برخی آن ها را در لغت 
یا  پایدار  بیرونی بودن،  یا  درونی  جنبه  به 
آن ها  و عاطفی بودن  و شناختی  گذرابودن 
توجه بیشتری نشان داده اند و عده ای تالش 
کرده اند تفاوت غم و شادی با معادل های 
خود را تبیین کنند. در ذیل، چند نمونه را از 

نظر می گذرانیم.
کیفیات  و  انفعاالت  از  شادی  و  »غم 
نتیجه  غم  می شوند.  محسوب  نفسانی 
مکروه  امری  حصول  از  است  نفس  تأّثر 
و  مطلوب  امری  از  آن  تأّثر  زاده  شادی  و 
دوست داشتنی.واژه شادی واژه ای فارسی 
مصدری  حاصل  معنای  در  که  است 
آن  برابرهای  مهم ترین  می رود.  کار  به 

: عبارت اند از
شادمانی، خوشحالی، بهجت، استبهاج، 
ارتیاح،  طرب،  نشاط،  مسّرت،  بشاشت، 
، فرح، سّراء، مرحان،  وجد، انبساط، سرور
اندوه،  و  غم  مقابل  و  رامش؛  خوشدلی، 
که بعضی   ... کروژ و کروز و   ، سوگ، تیمار
از این واژه ها عربی هستند و در قرآن نیز به 

کار رفته است. 
میم  )با  غمّ   شده  کوتاه  که  غم  واژه  اّما 
کلمه ای  و  عربی  لفظی  است،  مشدد( 
به  پارسی  در  واژه  این  می باشد.  قرآنی 
و در هر  تخفیف میم استعمال می شود 
دو زبان تازی و پارسی در معنای اسمی و 

مصدری به کار می رود. 
: حزن،  مهم ترین برابرهای آن عبارت اند از
َحَزن،  َخدوک،   ، تیمار گرم،  کرب،  اندوه، 
کَمد، َحوبه، َمعطاء، اندیشه، َنجد، ُخیس، 
و  آدرنگ  غصه،  و  ه  ُغّمَ ه، 

َ
َزل َفَرم،  َشَجن، 

1» ... آذرنگ و

1.  مهدی یاراحمدی خراسانی، غم و شادی از دیدگاه 
، ۲3 مرداد 139۲. دین، وب سایت آستان نیوز

سید مجتبی طباطبایی نسب، در مقاله خود شادی را چنین معرفی می کند: 
»شادی عبارت است از مجموع لذت ها، منهای دردها. شادی ترکیبی از عاطفه مثبت 
باال و عاطفه منفی پایین است. به طور خالصه هر انسانی مطابق جهان بینی و اندیشه های 
خود، اگر به چیزهای موردعالقه اش برسد در خود حالتی احساس می کند که شادی نام 
دارد. درواقع می توانیم بگوییم دو نوع احساس داریم: احساسات خوشایند و احساسات 
ناخوشایند. شادی مهم ترین احساس خوشایند است که با واژه های هم معنی زیادی بکار 

برده می شود.«۲
تبیین بعد شناختی و احساسی غم و شادی را می توان در یادداشت آقای معتمدی دید: 

»در حوزه روان شناسی، شادی برچسبی است برای گروهی از احساسات مربوط به هم مانند 
... . شادی دارای  ، رضایت، مّسرت، خشنودی، شعف، وجد، شادمانی، شادکامی و سرور
دو جزء شناختی و احساسی است. جزء شناختی را می توان با احساس رضایت مربوط 
دانست. این که فرد راجع به زندگی خود چگونه فکر می کند و چه اندازه از آن راضی است و 
یا چقدر خود را در حال پیشرفت به سوی نیل به اهداف خود می بیند، همه به رضایت ختم 

می شود که جنبه شناختی دارد. 
بر  آن ها  و غلبه  به چگونگی تجربه احساسات مثبت  و احساسی مربوط  جزء عاطفی 
احساسات منفی است. طبیعی است که به هرحال در زندگی احساسات منفی هم وجود 
دارد و نقش بازی می کند. لذا در مجموع اگر کفه ترازو به نفع احساسات مثبت بود و رضایت 
هم وجود داشت، شادی حاصل می شود. گفته می شود در برابر هر حس منفی نیاز به سه 
حس مثبت است تا روحیه فرد باال رود و احساس شادی کند؛ بنابراین افزایش احساسات 

مثبت یا کاهش حس های منفی در مجموع می تواند به شادی منجر شود.«3
دیدگاه قابل اشاره دیگر در معنای شادی و غم، توجه به بدیهی بودن این مفهوم است؛ عالمه 

مصباح دراین باره می فرمایند: 
»اگر برای هر چیزی احتیاج به تعریف باشد، آنچه را در درون خودمان با علم حضوری 
می یابیم، احتیاج به تعریف ندارد. ما وقتی حاالت روانی خودمان را مالحظه می کنیم، دو 
جور است: یک وقت حالتی است که از آن خوشمان می آید و مطلوب و مطبوع است؛ برای 
، شادی، شادمانی، طراوت، خّرمی و امثال این ها به کار  این حالت، مفاهیمی از قبیل سرور

می رود. گاهی در مقابلش، غم، اندوه، نگرانی، دلواپسی، اضطراب و امثال این هاست.«۴
برخی از تحلیل گران نیز به دنبال این هستند تا دوگانه بودن اینها را زیر سوال برده و با برشمردن 
مراتب مختلف برای آنها، قابل جمع بودنشان را اثبات کنند. برای مثال آقای حسن محدثی 

اینگونه می گوید: 
»با مراجعه به میراث عرفانی و دینی، شادی و حزن را دارای مراتبی می یابیم و درنتیجه 
کید دارد که شادی می تواند  نمی توان این دو واژه را در مقابل یکدیگر قرار داد. این میراث تأ
با مراتبی از غم و حزن جمع شود. انسان بیش از 11 نوع غم را تجربه می کند و ادبیات نیز آن 
را با واژگانی گوناگون تعریف می کند. به عنوان مثال غم ناشی از فقدان کسی یا چیزی که 
بدان تعلق عاطفی داریم، غصه و اندوه را به دنبال دارد. همچنین غم ناشی از شکست در 

کوشش ها و یا غم ناشی از ارزیابی اخالقی خود از انواع این طیف است. 
غم ناشی از مسئولیت اخالقی یا دیگردوستی، غم ناشی از حفره های وجودی که جنبه 

اگزیستانسیالیستی دارد در کنار غمی که منشأ بیولوژیک دارد، از دیگر جنبه های حزن اند.

۲.  سید مجتبی طباطبایی نسب، بررسی و تحلیل عوامل جامعه شناختی مؤثر بر نشاط و شادی، فصلنامه علمی رهیافت های 
نوین در مطالعات اسالمی، شماره 3، 3931.

3.  غالمحسین معتمدی، در فضیلت شادی، وبسایت خبرآنالین، 3 تیر 139۲.
ع( برای ره جویان راه صادق، به قلم محمدمهدی نادری، انتشارات  ۴.  محمدتقی مصباح یزدی، پندهای امام صادق)

موسسه امام خمینی، 1391، ص 1۲3.
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از اندیشه ورزی صرف مانند از بین رفتن دایناسورها یا تاریک شدن خورشید،  غم ناشی 
مثال هایی دیگر از ایجاد غم است. غم شاعرانه را نیز مصداقی دیگر از حزن است.«1

درنهایت، برخی به درستی به تفاوت ذهنیت و معنای غم و شادی در دنیای شرق و غرب تأکید 
کرده اند: 

»اساسًا happiness واژه مناسبی برای شادی نیست و Joy و cheerness معادل های بهتری 
هستند. گاهی هم واژه pleasure را مطرح می کنند که ممکن است باز بحث را منحرف کند. 
مخصوصًا  و  روانشناسان  آثار  و  انگلیسی  نوشته های  در  امروز  اگر  که  دانست  باید 
اومانیست هایی مثل آبراهام مزلو و روانشناسان مثبت گرا مثل سلیگمن، happiness به 
کرده است؛ یعنی  کار برده می شود، این اصطالح یک تحول سمانتیک یا معنایی پیدا 

happiness دیگر به معنای ارسطویی نیست که سعادت گرایی و فضیلت گرایی بود.«۲ 
خانم سارا شریعتی با توجه به این مساله اینگونه می گوید:

گزارش های شرق شناسان از سوگواری های مسلمانان، از پیش فرض های  »نباید در فهم 
ذهنی آنان که در این گزارش ها نمود پیدا می کند، غافل بود: مستشرقان شیعه را مکتب غم و 
اندوه قلمداد کرده اند و در گزارش های خود این مکتب را مذهب سوگواری معرفی کرده اند؛ 
حتی میشل فوکو در جایی درباره شیعیان به اجتماع تّوابین اشاره کرده و آن مقصود گناه 
ازلی را مدنظر دارد درحالی که اساسًا در تشیع چیزی به نام گناه ازلی به آن معنا که تا ابد 

دامن گیر انسان باشد و شخص همیشه احساس گناه کند، وجود ندارد. 
بعضی مستشرقان تشیع را مذهب رنج و اندوه و اشک نشان می دهند، درحالی که در انقالب 
اسالمی شاهد بودیم که تشیع به خوبی توانست از مناسک خود کارکردهای انقالبی بر سازد؛ 
یعنی مناسک عزاداری ما نه برای رنج کشیدن و غصه خوردن که در راستای کارکردهایی 

اجتماعی و واالتر است. 

1.  حسن محدثی، فلسفه غم و شادی، برنامه سوفیا، ۸ خرداد 1399.
۲.  همایون همتی، الهیات شادی، دین آنالین، ۲9 آبان 139۷.

مرعوب  و  متأثر  مفاهیم  از  بسیاری  در 
و  هستیم  مسیحی  خوانش های 
مثًال  نگرفته ایم.  کار  به  را  خود  مفاهیم 
ارائه  مستشرقان  این  که  گزارش هایی  در 
، درام و تراژدی هم  کرده اند، سه واژه تئاتر
بسیار پرتکرار است و این کلیدواژه ها ریشه 

یونانی دارند.«3

ب( اجتناب ناپذیر بودن غم و شادی 
در زندگی

باب  در  مطرح شده  مباحث  ازجمله 
که  آن است  و شادی  اهمیت مسئله غم 
این دو عامل، بخشی از وجود ما را تشکیل 
می دهند؛ ازاین رو اجتناب ناپذیرند و برای 
مدیریت بهتر آن ها و تأثیراتشان بر زندگی، 
و  تشدید  ایجاد،  شیوه های  باید   

ً
ضرورتا

کاهش آن ها را بررسی کرد. 
آقای قطبی در این باره می گوید: 

به گونه ای  زندگی،  و  وجود  »وضعیت 
است که فرد واجد عاطفه سالم و ضمیر 
موقعیت های  هم  حّساس،  و  روشن 

3.  سارا شریعتی، نشست غم و اندوه در مکتب شیعه، 
خبرگزاری ایکنا، ۲3 مهر 139۷.

حسن محدثی  		

 سارا شریعتی  		

		  
تی

هم
ن 

ایو
هم
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وضعیت  هم  و  می کند  تجربه  را  اندوه 
شادی را. 

در یک حال و وضع ماندن، یا نشانه تزویر 
کژنمایی  و  خودسانسوری  و  سالوس  و 
است )به هر قصد و منظوری( و یا حاکی 
ناکوکی  و  روح  دریچه های  انسداد  از 
یا  شادی آفرین  ابعاد  چنان  که  احساس 

غم باری به چشم و دل ما راه نمی یابند. 
از نشانه های سالمت نفس و پاکی نهاد 
آن است که آدم، هماره در یک حال، قرار 
ندارد. نه همیشه مقیم شادی است و نه 
نشان  ُمدام،  شادی  غم.  ساکن  همیشه 
ک  سوگنا ابعاد  با  رابطه  در  که  دارد  آن  از 
خواب آلودگی،  دچار  زندگی،  دل آزار  و 

کرختی احساس و غفلت شده ایم. 
از طرفی، اندوه مدام هم نشانه بیماری و یا 
تزویر است. یا چنان شیشه های روحمان 
به  روشنی  نقطه  هیچ  که  گرفته  ک  خا
چشم نمی آید که سبب خوش دلی شود؛ 
حب  و  دیده شدن  متفاوت  به  میل  یا  و 
، چنان شّدتی دارد که در سنگر غم،  ظهور

اقامت دائم کرده ایم.«1
غالمحسین معتمدی نیز در باب ذاتی بودن 

شادی اینگونه می نویسد:
د، شوق به شادی نیز 

ّ
»از همان لحظه تول

د می شود و مسابقه ای 
ّ
هم زمان با آن متول

می گردد.  آغاز  آن  کسب  برای  بی پایان 
جستجوی  عملی  یا  رفتار  هر  هدف 
شادی است، حّتی اگر در ظاهر این امر 

مشخص نباشد. 
انگیزه ای  یا  عامل  انسان  درون  در  انگار 
در  هم  و  غریزی  سطح  در  هم  که  است 
پاسخ  معنوی  یا  اجتماعی  باالتر  مراتب 
آن  ملموس تر  بدیل  و  شادی  در  را  خود 

لذت می جوید.«۲ 
رضا اسالمی نیز در این باره می گوید: 

»۵0 درصد از سطح شادی انسان توسط 
 10 می شود.  تعیین  ارثی  عوامل  و  توارث 
درصد تحت تأثیر شرایط زندگی بیرونی 

1.  صدیق، قطبی، غم و شادی، اصالت با کدام است؟، 
صدانت، ۲1 مهر 139۶.

۲.  غالمحسین معتمدی، در فضیلت شادی، وبسایت 
خبرآنالین، 3 تیر 139۲.

است و ۴0 درصد از ذهن فرد تأثیر می پذیرد. راز شادی پایدار با توجه به این ۴0 درصد 
در حفظ و تداوم شادی درونی خالصه می شود. 

در ارتباط با شخصیت، برون گرایی، خوش بینی، احساس کنترل خویشتن و هدفمند 
بیشتر  اعتمادبه نفس  با شادی دارد. همچنین هر چه  رابطه مستقیم  زندگی  در  بودن 
باشد امکان دستیابی به شادی بیشتر خواهد بود؛ برخورداری از تعادل، تداوم و ثبات 
ارتباطات فردی و میان فردی، تضمین کننده بقاء  از  افراد، برخورداری  در شخصیت 

شادی در زندگی آن هاست. 
شادی چیزی دوردست یا دست نیافتنی نیست و همیشه به شرایط و موقعیت ها و اشیاء 
گاهی است که از منظر  بستگی ندارد؛ بلکه امری درونی و بخشی انفکاک ناپذیر از جریان آ
پنهان مانده است. پس برای تجربه ارادی و عمدی آن باید ذهن را آرام، ساکت و برآسوده 
کرد. اگر خود را متقاعد کنید که در هر شرایطی آرام و برآسوده بمانید، گام اّول را برداشته اید.«3

2. جایگاه غم و شادی در علوم مختلف

الف( تحلیل های فلسفی 

مقوله شادی و غم، از دیرباز موضوع تأمالت جدی فیلسوفان بسیاری در دنیای شرق و غرب 
بوده است؛ هرکدام از آن ها بر اساس مبانی فلسفی خود، به تحلیل آن ها پرداخته اند. در این 

بخش گزارش های موجود درباره این نظرات ارائه خواهد شد. 
برخی از نویسندگان این بحث را در فلسفه یونانی دنبال کرده اند:

»فلسفه غرب با آراء شاگردان سقراط که در بسیاری از موارد منعکس کننده دیدگاه های 
اوست آغاز می شود. آریستیپوس سیرنی یکی از شاگردان سقراط با دیدگاهی متفاوت با او 
بر آن بود که هدف زندگی جستجوی لذت های بیرونی است و التذاذ از این لذت ها برابر با 

شادی واقعی است. 
 )hedonism( او را که خود زندگی بسیار مجللی داشت می توان بنیان گذار مکتب خوشباشی
دانست. شاگرد دیگر سقراط آنتیستنس برخالف آریستیپوس پیرو زندگی زاهدانه بود. او را 
بنیان گذار فلسفه کلبی )cynic( می دانند. راه نیل به شادی از نظر آنتیستنس شباهت هایی 

به فلسفه روشنایی بودا، تائِوئیسم چینی و یوگای هندی دارد. 
او معتقد بود که یک زندگی توأم با آرامش، سادگی، طبیعی بودن، فروتنی و فضیلت مندی 
تنش های درونی را برطرف می کند و آنگاه شادی واقعی درونی و روشن بینی امکان ظهور می یابد. 
افالطون شاگرد دیگر سقراط معتقد بود که روح از سه بخش تشکیل شده است: عقل، اراده 
و شوق. انسان زمانی شاد خواهد بود که این سه بخش در تعادل و هماهنگی با هم به سر 

برند. به نظر او پیروی از فلسفه شادی می تواند محور ایجاد جامعه ای شاد باشد. 
شاگرد معروف افالطون یعنی ارسطو می گفت شاد کسی است که فضیلت ها و توانایی های 
خود را بپروراند. او در اخالق نیکوماخوس می گوید شادی تنها چیزی است که انسان آن را به 
، سالمت یا دانش که  خاطر خودش می خواهد، برخالف چیزهای دیگر مانند ثروت، افتخار

جستجوی آن ها نیز برای دستیابی به شادی است. 

3.  رضا اسالمی، از علل توصیه به شادی در نصوص دینی تا عوامل شادی زا در جامعه، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 9 
فروردین 1399.

شادی چیزی دوردست یا دست نیافتنی نیست و همیشه به شرایط و موقعیت ها و 
گاهی  اشیاء بستگی ندارد؛ بلکه امری درونی و بخشی انفکاک ناپذیر از جریان آ

است که از منظر پنهان مانده است. 
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شادی ازنظر ارسطو یک فعالیت است نه یک احساس یا حالت. شادی مشخصه اصلی 
یک زندگی خوب و شایسته است که در آن انسان طبیعت خود واقعی اش را به بهترین وجه 
تحقق می بخشد. به نظر او شادی فعالیت فضیلت مندانه روح در انطباق با عمل و در 

حقیقت تمرین فضیلت است.«1
گروهی دیگر از تحلیل گران، سویه اخالقی نگاه بزرگان فلسفه یونانی یعنی افالطون و ارسطو را 

در بحث غم و شادی برجسته می سازند:
»افالطون و ارسطو شادکامی آدمی را در فرآیند غنی کردن فضایل اخالقی و عالیه می جستند. 
بدین مفهوم آن کس از زندگی اش خشنود خواهد بود که در پی به دست آوردن هرچه بیشتر 

)کمی و کیفی( از فضایل اخالقی و عالیه نوع انسان باشد. 
ارسطو معتقد است بنیاد فرد نیز در امر شادکامی مؤثر است؛ اینکه تالش هایش به بار نشسته 
باشند، فرزندان نیکو پرورش داده باشد، موفقیت شغلی و مقامی داشته و از توانمندی هایش 

بهترین استفاده را برده باشد؛ بنیادهای الزم فردی برای زندگی شادکامانه می باشند. 
همچنین شرایط سنی و تجربی برای این مهم صادق است؛ آنجا می توان در باب شاد 
زیستن فرد انسانی قضاوت کرد که او از جهان رخت سفر بربسته باشد. مادامی که انسان 
حیات  مناسِب  صفت  خوشبختی  نیست.  کامل  زندگانی اش  دار  هنوز  است،  زنده 

انسان هاست و شادکامی صفتی است برای حیات گذشته مردگان یا انسان های رفته. 
تا زندگی به نهایت ممکن خود نرسد، نمی توان در باب شادکامی آدمی نظر قطعی صادر 
کرد. همانند یک مسابقه فوتبال که تا دقایق آخر نمی توان نظر قطعی صادر کرد. مهم ترین 
کهن در رسیدن به زندگی ایدئال، داشتن شخصیت اخالقی  مؤلفه از دیدگاه فیلسوف 

است. لذت ها همه میرا و موقتی هستند اما شادکامی امری قدسی و ماندگار است.«۲
برخی دیگر به دنبال آن هستند تا چرخش نگاه فلسفه غرب به دو مولفه غم و شادی را در 
، در یادداشتی  دوران مدرن، با تاکید بر آرای شوپنهاور دنبال کنند؛ برای مثال هدایت علوی تبار

به گزارش تحلیل شوپنهاور از رنج پرداخته است:
گزارش وی، شوپنهاور انسان را تابع و تحت  گفت بر اساس  »در نقلی مختصر می توان 
کنترل اراده ای فی نفسه در عالم می داند؛ نیرویی مرموز و شرور که اراده انسان را جهت دهی 
می کند و به سوی تحقق اهداف خود می کشاند؛ ازاین رو تمام انسان ها بدبخت هستند و 

خوشبختی، دست نایافتنی است. 

1.  غالمحسین معتمدی، در فضیلت شادی، وبسایت خبرآنالین، 3 تیر 139۲.
۲.  سهیل اسدی، ارسطو یا فروید؛ تردید در نظریه "شادکامی"، هفته نامه پرشین ویکلی لندن، شماره ۸۲، ص ۲0.

او معتقد است این جهان عالمی است 
که انسان در آن به خوشبختی نمی رسد و 
انسانی سعادتمند است که به دنیا نیاید و 
در درجه دوم، کسی سعادتمند است که 

زودتر بمیرد.«3
گ دی داد، در  در مقابل دو دیدگاه قبل، وبال
کرده تا موضعی  یادداشتی فلسفی، تالش 
میانه در نسبت با دیدگاه ارسطو و شوپنهاور 

اتخاذ کند: 
فعالیت  و  فعل  هرگونه  غایت  »ارسطو 
طرف  از  می دانست؛  شادی  را  انسان 
آرتور  نوزدهم  قرن  آلمانی  فیلسوف   ، دیگر
به  نسبت  سلبی  نگرگاهی   ، شوپنهاور
مسئله شادی دارد؛ برای جمع بین اینها 
روان شناختی  ساحت  از  را  شادی  باید 
را  آن  وجودشناختی  جنبه  و  خارج 

برجسته ساخت. 
عزاداری،  غایت  حتی  صورت  این  در 
سوگواری و شیون و ناله نیز می تواند شادی 
سوگواری  محفل  در  هنگامی که  باشد. 
فقدان عزیزی شرکت می کنیم، غایت ما 
فرد  بستگان  دل  شادکردن  حضورمان  از 
متوفی است. شوپنهاور به شکل خطی و 
خام اندیشانه جای خالی غم را با شادی پر 
می کند؛ اما می توان به شکل تصاعدی از 

غم به سمت شادی جهش کرد. 
نگاه  دو  بین  آشتی  برقراری  همان  این 
این  و  است  شوپنهاوری  و  ارسطویی 
و  )ارسطویی(  خوش بینانه  نه  رویکرد 
بلکه  است،  )شوپنهاوری(  بدبینانه  نه 

تعادل جویانه و واقع بینانه است.«۴
تأمالت  نیز  اسالمی  فلسفه  فضای  در 
شادی  و  غم  از  فلسفی  تحلیل های  و 
شده  داده  دست  به  فیلسوفان  توسط 
 ، است؛ همایون همتی، در بیانی گالیه آمیز
را  این مسئله  به  پرداختن  فلسفه اسالمی 
را  آن ها  عالمانه  جبران  و  نمی داند  کافی 

مطالبه می کند: 
در  ما  متأسفانه  هم  اسالمی  فلسفه  »در 

 » ، هدایت، فلسفه رنج »شوپنهاور 3.  هدایت علوی تبار
و راه های رهایی از آن خبرگزاری تسنیم، 1۲ مهر 1393.

گ دی داد، 11 مرداد  ۴.  در اصالت غم و شادی، وبال
.139۷

▪ 	▪ غالمحسین معتمدی	
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نداریم.  نظریه پردازی  اصًال  شادی  باب 
ابن سینا  و  فارابی  اندیشه های  و  آثار  در 
بحث  فقط  هم  مالصدرا  و  سهروردی  و 
لذت و الم است. نهایتًا ابن سینا در کتاب 
دوگونه  لذت  که  می کند  مطرح  اشارات 
است: لذت محسوس و لذت معقول که 

اسمش را می گذارد بهجت و انبساط. 
که آیا خدا هم لذت  یک بحث هم دارد 
می برد و شادی دارد یا نه شادی فقط برای 
انسان است که می گوید باالترین لذت ها 
ادراک  یعنی  لذت  چون  می برد  خدا  را 
مالئم با طبع، خدا علم حضوری به ذات 
گاه  آ و  می یابد  را  خودش  دارد،  خودش 
است و این ذات سراسر کمال را که ادراک 

می کند مالئم با ذات خداست؛ 
حاصل  برایش  لذت ها  باالترین  پس 
می شود. منتها چون لذت در خدا حسی 
از  تا  می گوید  بهجت  آن  به  نیست، 
لذت های محسوس متمایز شود. شر هم 
در آثار حکیمان مسلمان به طور عمده شر 
طبیعی و تکوینی است. نه شرور اخالقی 
بحث می شود نه شرور عاطفی؛ نه شرور 

وجودی و اگزیستانسی و نه شرور گزاف. 
که  هم  ماللی  و  تنهایی  و  رنج  مسئله 
امروز در فلسفه غرب بسیار مطرح است 
مطرح نبوده و این کاستی ها باید عالمانه 

جبران شود.«1

 ۲9 آنالین،  دین  شادی،  الهیات  همتی،  همایون   .1

ابن سینا، چنانکه صیدی و پاشایی در مقاله خود آورده اند، تعریفی دقیق و مشخص درباره 
حقیقت شادی و غم بیان نکرده است؛ چراکه آن ها را حاالت و کیفیاتی بدیهی می داند. 

، افعال نفس ناطقه، دو گونه اند:  »در دیدگاه او
دسته اول، افعالی اند که نفس بدون نیاز به بدن قادر به انجام آن هاست؛ مانند ادراک عقلی 
محض؛ دسته دوم، افعالی هستند که منشأ صدور آن ها از نفس، تعلق به بدن است؛ مانند 

رؤیت بصری یا شادی و غم. 
ابن سینا شادی را مالزم با تحقق لذت و غم را مالزم با تحقق رنج در انسان می داند. لذت، 
ادراک ایجاد کمال یا ُمدَرکی خاص )مانند منظره ای زیبا( در نفس است؛ و رنج، ادراک 
نقص یا ُمدَرکی ناخوشایند است. شادی، با حصول لذت و غم، با حصول رنج در انسان 

ایجاد می شود.
ابن سینا، هریک از غم و شادی را به سه نوع حسی، خیالی و عقلی تقسیم می کند؛ شادی 
حسی با استفاده از حواس پنج گانه ظاهری، یعنی بویایی، شنوایی، بینایی، چشایی و 
المسه ادراک می شود. در این گونه موارد، ارتباط با خارج محسوس به ادراک و حصول شادی 

در انسان می انجامد که محسوس است.
لذت یافتن به حسب هریک از این امور پنج گانه، سبب ایجاد شادی خیالی در انسان 
می شود؛ همان گونه که علم حسی با قطع نظر از متعلق خارجی آن، خیالی است؛ مانند 
اینکه انسان با یادآوری لذتی محسوس که در گذشته داشته است، احساس شادی نفسانی 

می کند؛ هرچند متعلق خارجی آن، حاضر نیست؛
دیگر مرتبه شادی، از نوع عقلی است که به واسطه صورت های معقول در انسان به وجود 
می آید و دو ویژگی مهم دارد: یکی نداشتن هیچ گونه اندوه؛ دیگری دائمی بودن شادی در 
انسان؛ یعنی این مرتبه از شادی، مانند شادی های ماّدی نیست که با غم همراه باشد؛ بلکه 

شادی محض است. 
المی که به سبب  به موازات شادی، غم نیز دارای مراتب حسی، خیالی و عقلی است؛ آ
غمناک  می شوند،  ایجاد  انسان  در  ظاهری  حواس  از  یکی  به  توجه  با  و  جسمانی  امور 
شدن محسوس را درپی دارند؛ به عالوه، صورت های علمی غمناک سبب بروز ناراحتی و 

غمناکی خیالی در انسان می شوند. 
فردی که حادثه ای ناگوار برایش اتفاق افتاده است، با یادآوری آن حادثه مدت ها پس از 
رخ دادن آن نیز غمناک می شود؛ غم عقلی به واسطه صورت های عقلی در انسان به وجود 

می آید و مانند شادی عقلی، دو ویژگی برجسته دارد: 
یکی وجود نداشتن هرگونه شادی در فرد و دیگری دائمی بودن غم شخصی.«۲

گزارش تحلیل مالصدرا از غم و شادی  محمدجواد پاشایی، در مقاله ای دیگر به تبیین و 
پرداخته است:

»مالصدرا فرح را نوعی لذت می داند که فصلش چندان مشخص نیست؛ چنانکه غم هم 
نوعی الم یا رنج است. مالصدرا فرح و غم را کیفیاتی نفسانی می داند؛ نتیجه فرح، خروج روح 
بخاری از بدن برای وصول به لذت است و نتیجه غم، داخل شدن روح بخاری به بدن برای 

رهایی از عامل موذی یا اذیت کننده است. 
دقت در مبانی معطوف به لذت و الم صدرا که آن ها را ادراکی می داند و توجه به این که 
، امری وجودی است، باید نتیجه گرفت که شادی و غم، وصف هایی  ادراک در دیدگاه او

وجودی برای نفس اند که تنها نحوه وجود آن را به ظهور درمی آورند.

آبان 139۷.
۲.  محمود صیدی و محمدجواد پاشایی، شادی و غم از دیدگاه ابن سینا، دو فصلنامه علمی حکمت سینوی، شماره 

.1۴00 ،۶۵

▪ 	▪ هدایت علوی تبار	
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تعاریف  و  بود  آن ها صادق نخواهد  بر  تعریف ماهوی  و غم،  با وجودی دانستن شادی 
ذکرشده برای آن ها، جنبه رسمی خواهد داشت. 

صدرا در تحلیل کیفیات نفسانی و سبب عروض حاالتی چون شادی و غم بر نفس، باور 
دارد که اوًال انسان، خود، عالمی صغیر است و در احکامش از عالم کبیر پیروی می کند؛ و 
ثانیًا به همان شکل که عوالم سه گانه بیرونی متطابق و منطبق بر یکدیگرند و تأثیر و تأثراتی 
بر هم دارند، در انسان نیز مسئله به همین گونه است. او معتقد است که نفس انسان از سه 
مرتبه عالی و دانی و متوسط تشکیل شده که مرتبه عالی آن، نفس؛ متوسطش روح بخاری؛ 
و دانِی آن بدن است؛ لذا اگر کیفیتی نفسانی بر نفس عارض شود، از آن به روح بخاری و 
درنهایت، به بدن سرریز می گردد؛ و بالعکس، اگر حالتی بر بدن عارض شود، درنهایت به 

نفس نیز متصاعد می شود. 
نکته مهم در تحلیل طبیعی کیفیات نفسانی، حرکت خون در بدن است؛ بدنی که خود به 
یک معنا، َمرکب روح بخاری به حساب می رود. حرکت خون در بدن تا آنجا اهمیت دارد 
که می تواند در حاالت نفسانی، از جهت کمی و کیفی، سرعت و بطیء، اشتداد و ضعف، 

تغییرات شگرفی ایجاد کند. 
از نگاه صدرا، اتفاقی که در حالت فرح و شادی برای انسان می افتد، به گونه ای است که 
در همه انواع آن، حرکت خون به سمت خارج بدن صورت می گیرد؛ با این تفاوت که در 
فرِح اعتدال یافته، این خروج، جسته جسته و به آرامی و با حجم کم بوده و در شادی ها و 
هیجانات افراطی، جسته جسته اما با حجم زیاد و فراوان اتفاق می افتد؛ و حتی گاهی این 

افراط کاری ها اسباب مرگ انسان را هم فراهم می آورد. 
در غم و اندوه نیز چنین است که این فرایند، به عکس اتفاق میافتد؛ چراکه اوًال این حرکت 
خون به سمت داخل بدن است؛ و ثانیًا به آرامی صورت می پذیرد. هرچند در مصائب و 

غم های جانکاه، حجم این ورود بیشتر و فراوان تر خواهد بود.«1
گذشته در باب غم و شادی وجود داشت را  که درباره نظر فیلسوفان  گزارش هایی  تا اینجا 
بررسی کردیم؛ در میان اندیشمندان معاصر حوزه فلسفه نیز می توان افراد زیادی را معرفی کرد 
که درباره غم و شادی به تبیین نظرات خود پرداخته اند. برای مثال آقای مصطفی ملکیان سه 

تعریف از شادی ارائه می دهد: 
»زندگی کامروایانه یا زندگی آرمانی یا زندگی کمال مطلوب، زندگی ای است که هرکسی واقعًا 
در ِسّرِ سویدای دل خویش، آرزوی آن را می کند و کسی که زندگی اش کامروایانه است را، 

انسان کامروا می نامیم؛ یعنی انسانی که کام او برآورده شده است.« 
ایشان در ادامه سه تفسیر برای زندگی کامروایانه برمی شمرد: 2

کامروایانه داشتن، به بخت و اقبال آدمی بستگی دارد. اگر  1. تفسیر تقدیرگرایانه: زندگی 
که خوش اقبال بوده است. این تفسیر به انسان  کامرواست، به این خاطر است  انسانی 
می گویند که ای انسان، خوش اقبالی و بداقبالی تو به خود تو بستگی ندارد؛ بلکه وابسته به 

این است که هستی چه اوضاع و احوالی را برای تو پدید بیاورد. 
با تفسیر تقدیرگرایانه، کامروایی یا را باید به خوشبختی ترجمه کرد و ناکامروایی را به بدبختی؛ 

چراکه تنها بخت و اقبال فرد است که آن را تعیین می کند.
۲. تفسیر لذت جویانه: این تفسیر می گوید میزان لذتی که عاید هر فرد می شود، عامل 
که نصیب  و رنجی است  الم  از میزان  نیز  کامروایی  نا و  کامروایی است  تعیین کننده 

انسان می شود. 

 ، کید بر آراء صدرالمتألهین، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز 1.  محمدجواد پاشایی، بازخوانی شادی و غم با تأ
شماره ۷9، 1۴00.

۲.  مصطفی ملکیان، سخنرانی در رونمایی از کتاب سیاست شادکامی، پیاده شده در وبسایت صدانت، ۵ دی ماه 139۶.

لذت  بیشترین  که  است  کسی  کامروا 
ناکامروا  و  باشد  برده  زندگی  را در  ممکن 
که بیشترین الم ممکن را در  کسی است 

زندگی برده باشد. 
برای  ترجمه  بهترین  نظریه،  این  مطابق 

شادی، خوشی است.
3. تفسیر انسان گرایانه: این تفسیر می گوید 
که انسان کامروا، کسی است که زندگی ای 
درخور یک انسان داشته باشد. بنا به این 
، اگر به گونه ای زندگی کنیم که سزاوار  تفسیر

انسان است، کامروا خواهیم شد. 
مواهبی  یا  موهبت  اگر  کامروایی،  برای 
هست که مختص انسان است، باید آنها را 
وارد زندگی خود کنیم تا کامروا شویم. در این 
، شادی را به ِبهروزی ترجمه می کنند.  تفسیر
اساس  بر  را  کامروایی  تفسیر  این 
حقیقت طلبی، جمال جویی، خیرخواهی 
و عشق و دوستی ای که هر فرد نثار دیگران 

می کند، تعریف می کند. 
این نظریه به نظر من درست است؛ اما باید 
توجه کنیم که در این نظریه هم هر فردی 
بنابراین  بگیرد؛  نظر  در  را  خود  وسع  باید 
نباید برای خود تکلیف ماالیطاق )خارج از 
حِد توان( ایجاد کنیم و زندگی را به کام خود 

تلخ کنیم.«
ملکیان در بحث دیگری که راجع به غم و 
اینگونه  را  کارکردهای هرکدام  شادی دارد، 

بیان می کند:

▪ 	▪ محمد سوری	
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»ما اگر رنج نبریم به چیزی دچار می شویم 
که باید به آن »اوتیسم روحانی« یا »اوتیسم 

معنوی« بگوییم.
با  هستند،  اوتیسم  دچار  که  آدم هایی 
که  کسی  ندارند.  ارتباطی  کانال  دیگران 
اینجا  در  خودش  است  اوتیسم  دچار 
مثل اتم است، یک انسان اتمی شده هم 
آن طرف هست، یک انسان اتمی شده هم 
، ولی از این اتم ها مولکولی  آن طرف دیگر
درست نمی شود، چون آدم دچار اوتیسم 

نمی تواند پیوند برقرار کند. 
هیچ وقت شادی، به اندازه رنج بین آدم ها 

پیوند برقرار نمی کند. 
در  شب نشینی،  در  کنید  دقت  شما 
هستند  شاد  همه  که  عروسی  مجلس 
بیشتر  تنهایی  در  کسی  هر  کنید  باور 
در  آدم ها  همین  گر  ا اما  می برد،  شادی 
باشند،  نشسته  بیمارستان  انتظار  اتاق 
چقدر  هم  به  نزدیکی شان  ببینید 
مجلس  آن  در  وقتی که  تا  است  بیشتر 

شب نشینی نشسته اند.
هر چه رنج مان بیشتر می شود، کانال های 
بیشتر  دیگر  انسان های  با  ما  ارتباطی 
مولکول  انسان ها،  اتم های  از  می شود. 
درست می شود. رنج است که انسان های 
اتمی شده را تبدیل به مولکول می کند و 

این چیزِ کم اهمیتی نیست.«1 
همچنین دیدگاه او درباره رنج، ذیل نظریه 
و عقالنیت،  به معنویت  او موسوم  کلی تر 
است. شده  نقد  و  بررسی  مقاله ای  در 
از  مختصری  شرح  از  پس  نویسندگان 
دیدگاه ملکیان درباره معنویت و عقالنیت و 
کاربست آن در مسئله رنج، به کاستی های 

مبنایی و بنایی این نظریه پرداخته اند. 
خارج  نوشتار  این  حوصله  از  مقاله  شرح 
ارجاع  آن  اصل  به  را  طالبان  و  است 

می دهیم.2

1.  مصطفی ملکیان، رنج موجب نزدیکی بیشتر آدمیان 
مهر   1۴ کیان،  دینی  نواندیشی  تلگرامی  کانال  است، 

.139۸
۲.  سید محمد اکبریان و محمد سوری، نقد و بررسی 
فصلنامه  عقالنیت،  و  معنویت  نظریه  در  رنج  مسئله 

علمی پژوهشی فلسفه و الهیات، شماره سوم، 139۵.

ب( تحلیل های عرفانی

یکی از مقوله های پرکاربرد و برجسته در فضای عرفان، مسئله شادی و حزن است؛ عارفان و 
دوستداران عرفان درباره این امور سخنان زیادی دارند؛ همایون همتی در بیانی کوتاه از نگاه 

عرفانی موالنا به شادی، چنین می گوید: 
»عرفان اسالمی یکسره شادابی و نشاط و نیرو و انرژی و غم ستیزی و شادی گستری است. 
در اثر ذکر و یاد حق و آرامش و اطمینانی که عارفان در اتصال و ارتباط با حق تعالی پیدا 
به درون آن ها ندارد؛  اندوه راهی  و  که غم  می کنند، به چنان شادی درونی ای می رسند 

بخصوص غم های حقیر و جزئی دنیوی. 
آنها به جایی می رسند که از شدت بسط و نشاط و بهجت و شادی پذیرای غم می شوند؛ 
از غم استقبال می کنند چون به قول موالنا: »هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش« 
این سعه وجودی یافتن و پا بر فرق غم گذاشتن باعث می شود که عارفان یکسره در حالت 

شادی و بسط باشند. 
آن ها به یاد دوست سرخوش اند و باده نوش و پای کوبان و دست زنان، پای بر سر نفس دون 
که  نهاده اند و به وصال دوست رسیده اند. حالج می گفت »نماز عشق دو رکعت است 

وضوی آن جز به خون راست نیاید«. 
همه عارفان در همه ادیان این حاالت را تجربه می کنند؛ هرچند نوع و درجه اش ممکن 
است کمی تفاوت داشته باشد. این ها متوجه زوال و ناپایداری دنیا شده اند و دل در این ها 
نمی بندند و به یک شادی و آرامش جاودانه دست یافته اند. عارف شاد است چون مستظهر 

به خداست و با او ارتباط دارد.«3
مهدی یاراحمدی نیز توجه عرفان و موالنا به مسئله شادی و غم را اینگونه بیان می کند: 

»در عرفان اسالمی، غم مساوی و معادل با شادی و حتی شادی وصف ناپذیر می باشد و 
منظور از غم یک رهایی درونی، تخلیه کامل ذهنی و احساس سرخوشی و سرزندگی و پرواز 

روحانی است. 
این شادی نیست مگر به خاطر سبکی روح. این غم از نظر روان شناسی یک شادمانی واقعی 
است. شادی و مستی عاشقانه است که تمام ذرات وجود یک عارف را دربر می گیرد و مملو 

از شور و عشق و لذت می کند. شادمانی واقعی یعنی لذت بردن از لحظه لحظه زندگی.
، مقدمه شادی و غم رسیدن به  پس در عرفان اسالمی غم هجران معشوق و دوری یار
، زیباترین و باشکوه ترین شادمانی است و لذتی وصف ناپذیر دارد. در این  محبوب و یار

رابطه موالنا می گوید: غم و شادی در پی یکدیگرند/ این و آن الزم و ملزوم همند.«۴
نظرگاه موالنا درباره غم و شادی، در مقاله ای نیز توسط محمدرضا برزگر خالقی پژوهش شده 
است؛ او پس از بررسی مفهوم غم و شادی و برخی معادل های آن ها در عرفان، عوامل ایجاد 
فواید و آثار پذیرش شادی و غم بر عارف را بیان کرده، توصیه های عرفا برای شاد زیستن را 

گزارش می کند. 
و  غرور  مواردند:  این  موالنا  دیدگاه  در  غم  ایجاد  عوامل  مقاله،  این  یافته های  اساس  »بر 
خودبینی، جفا کردن با عقل کل و فرورفتن در معاصی و شهوات، دوری از معشوق و اصل 

3.  همایون همتی، الهیات شادی، دین آنالین، ۲9 آبان 139۷.
، ۲3 مرداد 139۲. ۴.  مهدی یاراحمدی خراسانی، غم و شادی از دیدگاه دین، وب سایت آستان نیوز

، مقدمه شادی و غم رسیدن به   در عرفان اسالمی غم هجران معشوق و دوری یار
، زیباترین و باشکوه ترین شادمانی است و لذتی وصف ناپذیر دارد.  محبوب و یار
در این رابطه موالنا می گوید: غم و شادی در پی یکدیگرند/ این و آن الزم و ملزوم 

همند.
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، نداشتن مرشد و راهنما،  ، ترک ورد و ذکر خود و اسیر صفات سفلی شدن، آرزوهای دراز
عمل خود انسان؛ 

همچنین موالنا در بیان عوامل برطرف کننده غم، به این موارد اشاره کرده است: سرعت 
جریان روح عارف، با حق بودن، شراب )معارف اسالمی، سخنان مرشد، وصل دوست، 

، ذکر نام پاک.«1 عشق و ...(، صبر
خانم مژده شریعتمداری نیز در مقاله ای، اندیشه عارفانی همچون عطار و مولوی را در باب غم 
و شادی استخراج کرده و امکان خوانِش دیالکتیکی غم و شادی در تجربه های عرفانی این دو 

عارف بلندآوازه را به اثبات رسانده است. 
»به نظر ایشان از منظر عرفان، اندوه یا خرسندی آنگاه که روی در دنیا داشته باشند، غم ُنما و 
شادی ُنما هستند و آنگاه  که فرد از چنبر زمان و مکان این عالم خـود را رها کرد، همه گریه و 

خنده هایش، قبض و بسطش، فرح و ماللش و غم و شادیش از گونه دیگری می شود. 
ایشان معتقد است که فقط با مدد همین نظرگاه است که می توان راز دردمندی همیشگی 

عطار و سرمستی و دست افشانی مولوی را فهم کرد.«۲ 

3. اصالت و تعالی بخش بودن غم و شادی

الف( اصالت غم یا شادی

گفتگوهای علمی به آن اشاره می شود،  یکی از سؤاالت و ابهامات مهمی که در تأمالت و 
مسئله اصالت غم یا شادی است؛ برخی از پژوهشگران، پاسخ این سؤال را در تعالیم ادیان 

جستجو کرده اند؛ محمدتقی فعالی، دیدگاه داالیی الما دراین باره را چنین تقریر می کند: 
»به اعتقاد داالیی الما، مهم ترین هدف زندگی ما رسیدن به شادی است. چه انسان معتقد 
به اصول مذهبی باشد، چه نباشد و هر مذهبی که داشته باشد. همه ما در جست وجوی 
رسیدن به چیز بهتری در زندگی مان هستیم؛ بنابراین من فکر می کنم حرکت و فعالیت 
ما، به سوی دست یافتن به شادی است. از نظر یک بودایی، حتی کوچک ترین حشره این 
حس را دارد که مطابق با ظرفیت وجودی خود، سعی می کند بـه شادمانی برسد و از شرایط 

ناخوشایند دوری کند.«3
همتی در توصیف مواجهه کلیسا و مسیحیت قرون وسطی با مقوله شادی و غم و تبیین تفاوت 

رویکرد مسیحیت معاصر به آن ها، چنین می گوید: 
»در قرون وسطی یک قرائت نامعقول، ناموجه، یک بعدی و نادرستی از دین وجود داشت. 
انتظارات از دین غلط بود. بیشتر به دنبال مسئله رستگاری بودند و رستگاری را نه آن گونه 
که بعدها مارتین لوتر معنا کرد که باید در این دنیا اتفاق بیفتد، رستگاری را یک مقوله صرفًا 
اخروی و آن جهانی می دیدند و فکر می کردند که اساسًا غم و اندوه با ایمان نسبت بیشتری 

دارد تا شادی. در شادی نوعی غفلت و هوسرانی می دیدند. 
اما لوتر معتقد بود اصًال مؤمنی که در زندگی این جهانی موفق و خوشبخت و ثروتمند باشد 
و بیکار نباشد، رستگار شده است. رستگاری چیزی نیست که منتظر باشید از آن دنیا به 

شما بدهند. 
کشورهایی  کتاب »اخالق پروتستان و روح سرمایه داری« معتقد است در  ماکس وبر در 
که شکوفایی اقتصادی پیدا کردند پروتستانتیسم حاکم بود و نشان داد که این تفکر اگر 

1.  محمدرضا برزگر خالقی، غم و شادی از دیدگاه موالنا، فصلنامه ادیان و عرفان، شماره 1۲، تابستان 13۸۶.
۲.  مژده شریعتمداری و ناصر گذشته، دیالکتیک غم و شادی در اندیشه عطار و مولوی، فصلنامه عرفان اسالمی، شماره 

۴9، آذر 139۵.
، پژوهش نامه فلسفه دین )نامه حکمت(،  3.  محمدتقی فعالی، نقد دینی-فلسفی بر مقوله شادی در معنویت های نوظهور

شماره دوم، 13۸9.

حاکم شود کار و تالش و نشاط و زندگی 
موفق و رفاه آمیز جای رستگاری اخروی را 

می گیرد.«۴
اساس  بر  شادی  یا  غم  اصالت  تبیین  در 
در  متعددی  تفسیرهای  اسالم،  دیدگاه 
یادداشت ها و سخنرانی ها به  نشست ها، 

چشم می خورد. 
نه  اسالم،  در  را  اصالت  پسندیده  عباس 
زندگی  هدف  به  بلکه  غم،  یا  شادی  به 

می دهد: 
»یکی از سؤال های جدی ما در مباحث 
آیا اساسًا  که  این است  زندگی  به  مربوط 
شادی ای  هر  و  است  ناپسند  غمی  هر 

صحیح است؟ 
این یک سؤال کلیدی است که غربی ها 
به عنوان مثال  نمی دهند؛  پاسخ  آن  به 
شادی ای که یک فرد معتاد از مواد مخدر 
اینکه  یا  است  خوب  آیا  می کند،  کسب 
چون پیامدهای منفی دارد نمی تواند یک 

شادی مثبت باشد؟ 
که ممکن است از طریق  یا شادی هایی 
آید؛  وجود  به  الکلی  مشروبات  مصرف 
خود غربی ها می گویند مشروبات الکلی، 

بازداری را از بین می برد. 
اساسًا نمی شود ما به طورکلی شادی و غم 
را معیار قرار دهیم که این صحیح است و 
دیگری اشتباه! غم هنگامی شکل می گیرد 
روبرو  نامناسب  وضعیت  یک  با  ما  که 
باشیم؛ اما اگر این غم ما را وادار به تأمل 

بیشتر کند، برای ما سازنده است. 
برای  نباشیم  آینده  نگران  ما  اگر  مثًال 
آینده تالش نمی کنیم. یک انسان مؤمن 
باشد  نداشته  را  خودش  فردای  غم  اگر 
او  دنیوی(  زندگی  آینده  معنای  به  )فردا 

اصًال مؤمن نیست.
ما در زندگی مان یک هدف داریم هر چه 
که به تحقق آن هدف در زندگی مان کمک 

کند، خوب است. 
همه چیز بر اساس آن فلسفه حیات باید 
به  شادی ها  از  خیلی  شود؛  سنجیده 

۴.  همایون همتی، الهیات شادی، دین آنالین، ۲9 آبان 
.139۷
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فلسفه حیات کمک می کنند؛ لذا مثبت 
هستند؛ خیلی از شادی ها ممکن است 
فلسفه حیات را نابود کنند و در حقیقت 
آینده ما را تخریب کنند؛ قطعًا نمی تواند 

مثبت باشد. 
از آن طرف، غم ها هم همین طور است؛ 
به  که  داریم  ممدوح  غم های  از  بسیاری 
از  بسیاری  و  می کنند؛  کمک  ما  آینده 

غم های ما بی خودی اند.«1
امام  حدیث  از  می توان  را  مضمون  این 
ایشان  کرد؛  برداشت  نیز  علیه السالم  رضا 
می فرمایند: »اوقات روز شما چهار ساعت 
باشد؛ ساعتی برای خلوت با خدا، ساعتی 
برای تأمین معاش، ساعتی برای معاشرت با 
برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به 
عیب هایتان واقف می سازند و ساعتی را هم 
به تفریحات و لذایذ خود اختصاص دهید 
و از مسرت و شادی ساعات تفریح، انجام 
کنید«.2  تأمین  را  دیگر  وقت های  وظایف 
یعنی از ساعات تفریح نیرو بگیرید و از این 
کنید. فراز  نیرو برای انجام وظایف استفاده 
آخر حدیث شریف، در عین الزم دانستن 
شادی، داللت بر فرعی بودن آن و اصالت 

داشتن انجام وظایف می کند.
عالمه مصباح یزدی، با بیانی دقیق، ارزش 
مطلق و اصالت در اسالم را نه به شادی و یا 
غم، بلکه به تکامل واقعی انسان می دهند: 
که  است  میّسر  انسان  برای  واقعًا  »آیا 
آیا  باشد؟  شاد  همیشه  زندگی  این  در 
بی نهایت  یا  دارد،  ی  مرز و  حد  شادی 
از  هیچ چیز  ما  دنیا،  این  در  است؟ 
به طور  نمی توانیم  را  دنیا  زندگی  شئون 

مطلق ارزش یابی کنیم. 
فرض کنید اگر انسان در زندگی احساس 
زندگی  می کنید  فکر  نمی کرد،  دردی 
این  ضررش  اولین  نه  داشت؟  خوبی 
پیش  ناخوشی  یا  مرضی،  وقتی  که  بود 
آن  و  نمی رفت  معالجه  پی  در  می آمد، 

مرض او را می کشت. 

و  عزاداری   ، هنر رفیعی  حمید  و  پسندیده  عباس    .1
نشاط معنوی، خبرگزاری فارس، 1 آذر 139۴.

، جلد 1۷، ص 3۲1. ۲.  بحاراالنوار

پس اولین فایده احساس درد این است که به انسان هشدار می دهد که اختاللی در بدن او 
وجود دارد تا به معالجه فکر کند. عین این مسئله در امور روانی و اجتماعی هم هست، در 

امور اخالقی هم هست. 
، خودپسند و بی دردند، درد دیگران را هم درک نمی کنند، درصدد  کسانی که خودخواه، مغرور
کمک به دیگران هم برنمی آیند. خود درد، هرچند، چیز نامطلوبی است، اما زندگی این دنیا 

طوری است که ما بی درد به سامان نمی رسیم. 
درست است که خنده خیلی فواید دارد، اما گاهی هم باید گریه کرد. انسانی که گریه نکند در 

انسانیتش نقصی هست. پس مرز داریم؛ این ها هیچ کدامشان مطلق نیستند. 
پس ما تا وقتی در این دنیای محدود هستیم، اگر بخواهیم یک ارزش مطلقی معرفی کنیم، 
آن »تکامل واقعی انسان« است که در سایه بندگی خدا حاصل می شود و حّد و مرزی ندارد؛ 

اما هیچ چیز دیگری این جور نیست. پس ارزش شادی هم مطلق نیست.«3
محمدرضا شایق نیز در  سخنان خود اصالت را در اسالم، از شادی و غم می گیرد: 

، اصًال خیلی  »این طور نیست که هرچه شادی باشد خوب است و هرچه غم بد است. خیر
از غم ها ناشی از عقل است مثل غم محرومان؛ اگر کسی غصه مردم را بخورد بد نیست؛ اگر 
کسی ببیند فساد در جامعه مسلط شده، عده ای گرسنه و فقیرند، هزینه درمان فرزندشان 
را ندارند؛ این ها نه تنها بد نیست بلکه از بهترین غم ها است. یا غم ناشی از ناکامی در کار 
نیک و سلب توفیق کار نیک مثل قضای نماز شب. این غم است اما عقل و شرع و همه 

عقالی عالم آن را ستایش می کنند. 
گاهی اوقات غم ناشی از شعور است؛ اگر فاجعه ای در جهان رخ دهد یک بچه چهارساله 
که  که قوه فهم و شعور باال دارد ناراحت می شود. اصًال این حرف  نمی فهمد اما انسانی 
ک است غلط است. بعضی غم ها غم مذموم و ناپسند است و باید  بگوییم غم یا شادی مال

از آن فرار کرد؛ بعضی از شادی ها هم شادی ناپسند است. 
در مقابل آن هم از هر دو سنخ وجود دارد. منطقی هم که می گوید: شادی اصالت دارد و اگر 

شاد نباشی افسرده و درنهایت دیوانه می شوی، این هم حرف درستی نیست.«۴

ب( تعالی بخش بودن غم و شادی

سؤال مهمی که درباره شادی و غم مطرح می شود این است که چرا این حاالت در ما گذاشته 
شده اند؟ وجود شادی قبول، اما غم و حزن چرا؟ مگر نه این است که این حس، موجب آزار و 

زحمت انسان است؟ پس چه فایده ای بر آن می تواند مترتب باشد؟ 
قرار  تأمل خود  را محور  این  یادداشت ها و سخنان خود، سؤاالتی مانند  اندیشمندان در 
داده اند و تالش کرده اند تا وجوه تعالی بخش این عواطف را برجسته تر کنند. آقای رفیعی 

در این باره اینگونه می گوید:
»در دوره ای هر جا بحث حزن و غم بود، یک وحشتی به جان آدم ها می افتاد؛ لذا برخی 
روان شناسان انسان ها را به این سمت سوق می دادند که در هیچ لحظه ای نباید احساس 
غمگینی کنید و هرلحظه غمگین شدید، بدانید که یک چراغ هشدار روشن شده و باید 

تالش کنید که بالفاصله آن را بر هم زده و کاری کنید احساس غمتان از بین برود. 
کم کم متوجه شدند این طور هم نیست که احساس غم، یک چیز مذمومی باشد. آن ها 
غم را به احساس گناه تعبیر می کنند و می گویند ما فکر می کردیم احساس گناه همیشه 
به جلو هل  را  که ما  انگیزه درونی است  گناه یک  ناپسند است؛ درحالی که احساس 
می دهد؛ بدین معنا که اگر ما یک کاری انجام دادیم، بعد حس بد و احساس گناه در 

ع( برای ره جویان راه صادق، به قلم محمدمهدی نادری، انتشارات  3.  محمدتقی مصباح یزدی، پندهای امام صادق)
موسسه امام خمینی، 1391، ص 1۲3.

۴.  محمدرضا شایق، اصالت نداشتن غم و شادی، خبرگزاری یزد فردا، 19 بهمن 139۲.
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گناه، سازنده است؛ می شود برگشت و عذرخواهی  کردیم، این احساس  درونمان پیدا 
کرد؛ و کار قبلی را تکمیل نمود. 

ما نباید آدم ها را از این احساس مثبت محروم کنیم. این تعابیر روان شناسان غربی است. 
ما در مباحث دینی مان هم می بینیم که دقیقًا همین طور است این حزن و این غم درونی، 

انگیزه ای می شود برای حرکت دادن و روبه جلو حرکت کردن.«1 
صدیق قطبی نیز ضرورت وجود توأمان غم و شادی را در وجود ما گوشزد می کند: 

، مایه پاالیش روح و تعالی وجود ما است. آنکه  »فرزانگان به ما می گویند غم و شادی، هر دو
همیشه شاد است، از تجربه برخی ساحات اصیل و کران های پراهمیت هستی، محروم 

است. چراکه ُرشد عاطفی و فکری ما، بسیاری مواقع در گرو تجربه اندوه است. 
غم، مانند َدخل است و شادی خرج آن است. شادی از غم تغذیه می کند. شادی عمیق 
پس از پشت سرنهادن غمی عمیق، به دست می آید. اگر ُمدام خرج کنید، دخلتان خالی 

می شود. ما در جهان اضداد زندگی می کنیم و شادی، رهین غم است.«۲ 
عالمه مصباح یزدی در بیانی دقیق، شادی و غم بایسته را از نبایسته تفکیک و تمییز می دهند: 
»سؤال بعدی این است که آیا به هر وسیله ای شادی حاصل شد، مطلوب است؟ یا نه از 
راه خاصی و با ابزار صحیحی اگر شادی حاصل شود مطلوب است؟ شاید نتوانیم در عالم 
کسی را پیدا کنیم که بگوید اگر انسانی تمام عمر خود را با مسکرات و مخدرات شاد نگه 

دارد، خوب است. پس شادی که از راه صحیح حاصل شود خوب است. 
حال سؤال بعدی این است که آن راه چیست؟ چه چیزی راه های صحیح شادی آفرینی را 
تعیین می کند؟ در دنیا هر چیزی در معرض تزاحم است و باید بین دو امر متضاد مقایسه 

کرد و ارزشمندتر و طوالنی تر را برگزید. 
اگر بنا شد امر دایر شود میان شادی ما در یک عمرِ هفتاد، هشتادساله و یک شادی 

بی نهایت ابدی، کدام اولی است؟ هیچ عددی با نامتناهی قابل نسبت نیست.
این شادی  آدمیزاد می گوید  باشد، عقل  ابدی  به دنبالش یک عذاب  که  اما شادی ای 

خواستنی نیست، ارزش ندارد.
عکسش را هم اگر فرض کنیم که عمری را به سختی و ناکامی بگذرانیم، اما به دنبالش 

بی نهایت شادی باشد، آیا می ارزد یا نمی ارزد؟ می بینیم که می ارزد.«3

، نشست عزاداری و نشاط معنوی، خبرگزاری فارس، 1 آذر 139۴. 1.  حمید رفیعی هنر
۲.  صدیق، قطبی، غم و شادی، اصالت با کدام است؟، صدانت، ۲1 مهر 139۶.

ع( برای ره جویان راه صادق، به قلم محمدمهدی نادری، انتشارات  3.  محمدتقی مصباح یزدی، پندهای امام صادق)

محمدرضا شایق نیز برای پاسخ به این ادعا 
غم  میان  است،  نامطلوب   

ً
مطلقا غم  که 

ناشی از افسردگی و غم ممدوح تفکیکی را 
انجام می دهد: 

این گونه  دارد؛  ک هایی  مال »افسردگی 
بگوییم  بود  غمگین  هرکسی  که  نیست 

افسرده است ولو اینکه غم مداوم دارد. 
اوًال: غم ناشی از افسردگی یا بی دلیل است 

یا دلیل معقول ندارد. 
را  فکر  و  عقل  غم،  افسردگی  در  ثانیًا: 
مدیریت می کند، اما در غم ممدوح عقل 
باعث غم می شود؛ یعنی این غم به خاطر 
فهمیدن است. عقل حاکم بر غم است نه 

اینکه غم حاکم بر عقل باشد.
 ثالثًا: غم ناشی از افسردگی باعث خمودی 
نمی آورد؛  پویایی  و  می شود  سستی  و 
فرد مدام حسرت می خورد و از واقعیات 
انسان های  از  خیلی  اما  بازمی ماند؛ 
بیشتر  می شوند  غمگین  وقتی  غمگین 

فعالیت می کنند. 
امیدواری  محو  باعث  افسردگی  رابعًا: 
از  بعضی  درحالی که  می شود؛  صحیح 
خیلی  هستند.  امید  احیاکننده  غم ها 
از  وقت ها غم به انسان نشاط می دهد و 

حالت  خمودی درمی آورد.«۴ 

ج( جایگاه غم و شادی در ادیان

برابر  در  که  دیگری  پرسش  و  بحث 
دینی  عالمان  به خصوص  و  اندیشمندان 
اساس  برچه  که  است  آن  می شود  مطرح 

شادی و غم را جزئی از دین می دانند؟
و  سوگواری ها  که  است  آن  حقیقت  آیا 
کنترل  برای  سیاسی  دستاویزی  جشن ها، 
افکار و رفتار جامعه و یا برای قدرت نمایی 

گروهی و مذهبی است؟ 
مجید یونسیان، تحلیلی کارکردی و ابزاری 
خاص  به طور  و  سوگواری  به  نسبت 
سوگواری عاشورا ارائه می دهد که متضمن 

این پرسش است: 
عاشورا  حادثه  دینی،  روایت  بستر  »در 

موسسه امام خمینی، 1391، ص 1۲3.
شادی،  و  غم  اصالت نداشتن  شایق،  محمدرضا    .۴

خبرگزاری یزد فردا، 19 بهمن 139۲.

▪ 	▪ محمدتقی مصباح یزدی	
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کید بر حقانیت و  دو ویژگی دارد: اول تأ
درستی راه و روش اهل بیت پیامبر اسالم 
انحرافات  در  اصالح  ضرورت  دوم  و 

دینی جامعه. 
برای  اهل بیت  پیروان  حقانیت گرایی 
شیعه منبع الهام، رشد و تعالی آن به عنوان 
تنها درک درست از اسالم است و طبیعی 
با  این مکتب بخواهند  بزرگان  که  است 
استفاده از آن برتری خواهی خود را اثبات 
که  کنند؛ لذا بخشی از جلوه آیین هایی 
کید بر  حول  عاشورا شکل گرفته است، تأ

این ویژگی است. 
ابتدا در اقلیت  از همان  چون شیعیان 
این  یخ  تار طول  در  و  بودند  فشار  و 
اقلیت بودگی استمرار داشته است؛ لذا 
یارانش  و  حسین  مظلومیت  بر  کید  تأ
در  مقاومت  برای  تالش  نوعی  درواقع 
برابر این اقلیت بودگی و حفظ انسجام 

درونی است. 
که  است  دین  اصالح  دوم  نکته 
و  روشنفکران  فالسفه،  الهام بخش 
متفکران است ولی در آیین های عزاداری 

برجستگی خاصی ندارد.«1
همچنین علی اشرف فتحی، در نقد کتاب 
پیدایش  که  حسام مظاهری  محسن 
دوره  از  را  رؤیت پذیر  عزاداری  آیین های 

صفویه دانسته است، می گوید: 
»ابهامی هم برای من مطرح است که گویا 

آیین  کارکرد  و  اهمیت  چرایی،  یونسیان،  مجید    .1
عاشورا، کانال تلگرامی زیر سقف آسمان، ۷ مهر 139۸.

کتاب میان دسته گردانی و آئین های عزاداری تمایزی قائل است؛ مثًال گفته شده آیین های 
عزاداری رؤیت پذیر از دوران صفویه به بعد در جامعه نمود پیدا کرد؛ درحالی که در همین 
کتاب اشاره شده که دسته گردانی در دوران آل بویه یعنی حدود قرن ۴ هجری هم جریان 
داشته است. پس آیین های عزاداری در سطح جامعه پیش از دوران صفویه نیز جریان 

داشته است. 
می گوید  هجری  چهارم  قرن  اواخر  در  آثارالباقیه  کتاب  در  بیرونی  ابوریحان  گزارش  مثًال 
« می کردند که این بحث اشاره به  شیعیان عزاداری های عاشورا را در سطح جامعه »اظهار
رؤیت پذیربودن عزاداری شیعیان در سده های نخستین دارد. یا مثًال اشعار مشهور موالنا 

درباره عزاداری مردم دمشق در ایام محرم مؤید همین امر است.«۲
گزیده ای از نصوص دینی درباره شادی را ذکر می کند تا بروز و وجود مفهوم  آقای صادقی، 

شادی در ادیان را نمایان کند:
»شادی امری غریزی و طبیعی است و مسلم است که تمام ادیان در این رابطه به نکاتی اشاره 
ع( آمده است »غم های شریر بسیار می باشند؛ اما  کرده باشند. مثًال در زبور حضرت داود )

هر که به خداوند توکل دارد، رحمت او را احاطه خواهد کرد. «؛ 
در انجیل آمده »ای برادران عزیز مسیحی، من شما را خیلی دوست دارم چون شما شادی 
من و پاداش زحماتم هستید. عزیزان به خدا وفادار بمانید و همیشه در خداوند شاد باشید.«
همچنین در اوستا آمده است »ای مزدا، مرا از بهترین کردارها و گفتارها بیاگاهان و مرا با 
گاه ساز تا زندگی به خواست شما شاد و  توانایی خود از آن ستایش که باغ بندگان است آ

خرم و تازه گردد.« 
بودا در وصف کسی که به خاموشی فرو نشانده و به روشنگری رسیده می گوید: »همان گونه 
که جرقه های آتش در کوره آهنگری یک به یک خاموش می شود و کسی نمی داند به کجا رفته 
است، چنین است حال آنان که به آزادی کامل رسیده اند، از میل به شهوت گذشته، به 

شادی آرام پا نهاده اند؛ از اینان هیچ نشانه ای نمی ماند.« 
در قرآن کریم آمده است: »هرکس از زن و مرد کار نیکی به شرط ایمان به خداوند بجا آورد ما 
زندگانی خوش و باسعادت، همراه با زندگی ابدی به او عطا می کنیم و بهتر از آنچه انجام 

داده اند به آن ها اجر و پاداش می دهیم« 
در جمله ای نغز حضرت فاطمه زهرا )س( می فرماید: »بهترین عمل نزد خداوند متعال شاد 

کردن قلب انسان مؤمنی است که یا گرسنگی او را رفع کند و یا برطرف کننده غم او باشد«.
بنابراین امکان ندارد شاد نباشیم و ادعای دیانت کنیم؛ زیرا تمام دین سرشار از شادی و 

۲.  علی اشرف فتحی، نشست غم و اندوه در مکتب شیعه، خبرگزاری ایکنا، ۲3 مهر 139۷.

▪ 	▪ عباس پسندیده	 ▪ 	▪ ▪محمدتقی فعالی	 	▪ حمید رفیعی هنر	
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حالوت است و هرکجا که شادی تحت الشعاع قرار بگیرد، مطمئنًا بهره ای از دین خالص 
نبرده اند؛ البته نه شادی که جلف، سبک سرانه، طعنه آمیز و همراه با توهین باشد.«1

عالمه مصباح یزدی، در تبیین دیدگاه و آموزه های دین درباره غم و شادی، چنین می فرمایند: 
، عدالت، مبارزه  »قرآن کریم وقتی می خواهد مردم را به تهذیب نفس، انجام کارهای خیر
با ظلم و ستم و با ناپاکی و امثال آن دعوت کند، وعده می دهد که روزی می آید که شما 
تعریف  اهل بیت  از  اینکه  أتی« پس  از  در سوره »هل  بود. خداوند  خیلی شاد خواهید 
ّقاهم نضرًه و ُسرورًا.()انسان: ۸ـ  11( این ها شایسته ترین بندگان خدا 

َ
می کند، می فرماید: )َو ل

هستند؛ ما آن ها را از سختی ها و بدی های آن روز واپسین حفظ کردیم و به آن ها شادابی 
و شادی  بخشیدیم. 

این را می گوید برای تشویق دیگران که آن ها هم اگر می خواهند یک شادابی نهایی داشته 
باشند، چنین کاری بکنند. وقتی قرآن کریم از بعضی بندگان شایسته ای که در مسیر زندگی 
گرفتار حاالت نگران کننده و سختی شده اند یاد می کند، می فرماید: بر آن ها مّنت گذاشتیم 
و اندوه آن ها را از بین بردیم، چشمشان را روشن و شادشان کردیم. شادی پس از غم مادر 

حضرت موسی )علیه السالم( و حضرت مریم )علیها السالم( از این قبیل اند.«۲
برخی از متفکران، برای تبیین آغوش باز اسالم به مقوله شادی و انواع سازنده غم، آیات و 
روایات این باب را ذکر و تبیین کرده اند و حتی نمونه هایی از مزاح اهل بیت را نقل نموده اند؛ 

برای نمونه، رضا اسالمی، در یادداشتی آیات و روایات ذیل را نقل کرده است: 
ُمْؤِمُنوَن ِبَنْصرِ اهلِل« )روم 3( نشان 

ْ
َیْفَرُح ال که در آن بحث فرح است مثل: »َیْوَمِئٍذ  »آیاتی 

می دهد فرح و شادی مربوط به امور شخصی تنها نیست؛ گاهی یک اتفاقات مثبتی در 
جامعه می افتد یک موفقیتی مثل پیروزی در جنگ، شکستن تحریم ها، نابودی داعش و 

امثال ذلک اتفاق می افتد که ما باید کاری کنیم که شادی و سرور کل جامعه را فرابگیرد. 
آیه  این  َیْجَمُعوَن« )۵۸ یونس(  ا  ِمّمَ َخْیٌر  ُهَو  َیْفَرُحوا 

ْ
َفل َفِبذِلَک  ِبَرْحَمِتِه  َو  اهلِل  ِبَفْضِل  ُقْل 

می فرماید پایه شادی هایتان باید توجه به خدا باشد. اگر فهمیدید در کاری، کسب رضایت 
خداست، آنجا باید شاد باشید.

ْمَواتًا 
َ
وا ِفی َسِبیِل اهلِل أ

ُ
ِذیَن ُقِتل

َّ
عید آن روزی است که در آن معصیت نشود. »َو اَل َتْحَسَبّنَ ال

ِهْم ُیْرَزُقوَن َفرِِحیَن ِبَما آَتاُهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه« )1۶9 آل عمران( در راه خدا کشته  ّبِ ْحَیاٌء ِعْنَد َر
َ
َبْل أ

شده ولی خوشحال است؛ این فرح، دینی و برای انجام وظیفه و مسئولیت است. 
آیا ما می توانیم این را در جامعه پیاده و نهادینه کنیم که وقتی قانون اسالمی اجرا می شود، 
اشخاص از اینکه جامعه قانون مدار است و از اینکه پشت چراغ ایستاده، از اینکه نوبت را 
از بین نمی برد و حق دیگران را تضییع نمی کند، از اینکه فرار مالیاتی ندارد و به همسایه اش 

تعدی و تجاوز نمی کند، لذت ببرند نه اینکه از قانون شکنی لذت ببرد. 
ُکْنُتْم  اما آیاتی که نقطه مقابل آیات فوق و بیانگر شادی منفی است، مانند: »ذِلُکْم ِبَما 

، فصلنامه مطالعات  1.  محمود صادقی جانبهان، سید یحیی یثربی و محمود گلزاری، دین، خواستگاه شادی های پایدار
راهبردی زنان، شماره 13، 13۸0.

ع( برای ره جویان راه صادق، به قلم محمدمهدی نادری، انتشارات  ۲.  محمدتقی مصباح یزدی، پندهای امام صادق)
موسسه امام خمینی، 1391، ص 1۲3.

َحّقِ َو ِبَما ُکْنُتْم 
ْ
ْرِض ِبَغْیرِ ال

َ ْ
َتْفَرُحوَن ِفی ال

َتْمَرُحوَن« )غافر ۷۵( آیه می فرماید: خیال 
می کردید موفق هستید دستاوردی دارید؛ 

ولی به غیر حق. 
»َفرَِح  می فرماید:  که  توبه  سوره   ۸1 آیه 
رسول اهلل«  ِخاَلَف  ِبَمْقَعِدِهْم  ُفوَن 

َّ
ُمَخل

ْ
ال

نشان می دهد که اسالم بعضی از شادی ها 
را به رسمیت نمی شناسد و این شادی را 

در تقابل با دین می داند. 
تخلف  جهاد  و  جنگ  از  که  کسانی 
توانسته اند  که  خوشحال اند  و  داشتند 
و  کنند  عذرتراشی  و  ترک  را  صحنه 
کنند، این  از جهاد خالص  را  خودشان 
کسی  مثل  است.  اسالم  خالف  شادی 
که فرار مالیاتی دارد و خوشحال است.«3

د( مالک شادی و غم فردی و اجتماعی

به خصوص  و  اسالمی  کشورهای  در 
و  متعدد  سوگواری  مراسم های  ایران، 
شکل  که  دارد  رواج  طوالنی مدتی   

ً
بعضا

محزون  و  سیاه پوش  را  جامعه  غالب 
نمایش می دهد؛ 

گزارش گری  و  تفسیر  در  مسئله  این 
بوده  مؤثر  نیز  ما  جامعه  از  شرق شناسان 
از  یکی  را  ایران  جامعه  به طوری که 
غمگین ترین جوامع می خوانند؛ اما حقیقت 
آیا جامعه ما، نسبت به جوامع  چیست؟ 

دیگر غمگین تر است؟
همایون همتی در تأیید این نکته می گوید: 

»ما متأسفانه ملت شادی نیستیم. آمارها 
شادی  سرانه  می دهند.  نشان  را  این  هم 
ی ما بسیار پایین است و ما در بین 1۵0 

ّ
مل

کشور حدود 1۲۶ هستیم. 
اگر ما یک نسل جوان سالم و خانواده های 
سالم می خواهیم باید به این موضوع فکر 
کنیم. ما روانشناسان خوبی در جامعه مان 
داریم و این ها می گویند در مشاوره هایی 
متأسفانه  می شویم  متوجه  می دهیم  که 
بسیاری از این فروپاشی خانواده و طالق ها 

در اثر افسردگی است. 

3.  رضا اسالمی، از علل توصیه به شادی در نصوص 
دینی تا عوامل شادی زا در جامعه، پایگاه اطالع رسانی 

حوزه، 9 فروردین 1399.

بین المللی  عرصه های  در  سیاسی  نوظهور  قدرت  به عنوان  اسالمی  انقالب 
را رقم بزند  گسترش شیعه در جهان  توانسته است فصل جدیدی از حیات و 
و فرصت مناسبی را نیز برای توسعه و ترویج سنت های مذهبی شیعه و عمل به 
کمی توجه جامعه به حضور در مراسم عزاداری، افزایش  شعایر دینی، افزایش 
آیین های  از  سهم و نقش دولت و دستگاه های دولتی در حمایت و پشتیبانی 

عزاداری فراهم آورد. 
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مردم اگر شاد باشند با مسائل و مشکالت 
طریق  از  را  مشکالتشان  و  می آیند  کنار 
می کنند.  حل  مسالمت آمیز  راه های 
چنانکه  دارد؛  ارتباط  لذت  با  شادی 
شادی با عدالت هم ارتباط دارد؛ ملتی که 
از عدالت برخوردار باشد و قانون گرا باشد 

شاد خواهد بود.«1 
ظاهر  به  منحصر  شادی  دیدگاه،  این  در 
شاد و خندان است؛ اما اگر در جامعه ای 
آن جامعه محزون شمرده  بود،  فراگیر  گریه 
می شود؛ و جامعه ایران، جامعه گریه است. 
از  دیگر  برخی  دیدگاه  این  مقابل  در 
شادی  و  حزن  در  ک  مال اندیشمندان، 

جامعه را به گونه دیگری مطرح می کنند: 
»توصیفشان از ملت ایران کمی نادرست 
کامًال نادرست  است و نتیجه گیری شان 
گریه هستند،  و  است. مردم ما اهل دعا 
اما نه همیشه و همه جا. این همه شوخی، 
آن  مانند  و  مسافرت  جوک،  تفریح، 
نیستیم؛  گریه  ملت  کًال  پس  چیست؟ 
خاطر  به  است  غلط  کامًال  نتیجه  اما 
ع(  این که دعا و عزاداری برای اهل بیت )

افسردگی نمی آورد. 
این باز به چارچوب نظری بازمی گردد؛ بر 
اساس مطالعات اسالمی ترکیب نشاط و 

1.  همایون همتی، الهیات شادی، دین آنالین، ۲9 آبان 
.139۷

رضایت مندی، احساس شادکامی تشکیل می دهد. 
وقتی بحث نشاط را نگاه می کنیم، حالتی از سرزندگی و بشاشیت است و چیزی که حالت 

سرزندگی و بشاش بودن را برای ما به ارمغان می آورد، لذت های ما هستند؛ 
اما بر اساس تئوری اسالمی شادکامی، لذت ها محدود به لذت های مادی نیستند؛ همه 

ابعاد وجودی من باید احساس لذت کند و ازجمله جنبه های روحی و روانی. 
لذت معنوی ما کجا تأمین می شود؟ به عنوان نمونه ما به عنوان یک مسلمان، بخشی از 
لذت معنوی مان در شب های قدر که با خدا راز و نیاز و عبادت می کنیم به دست می آید؛ 
همین اشک و راز و نیاز و گریه که برای روان شناس غربی، یک نکته منفی است، برای ما 

نشاط آور است. 
حاال اگر بعد از شب های قدر به شما زنگ بزنند و از شما بپرسند شما گریه هم می کنید؟ 
بگوییم بله خیلی هم گریه می کنیم؛ آن وقت نمره ما بر اساس این پرسشنامه کامًال پایین 
می آید. درواقع عزاداری هایی که داریم لذت معنوی برای ما به دنبال دارد. ظاهرشان گریه و 

عزاست ولی کارکردشان نشاط معنوی است.«۲ 
همچنین آقای رفیعی دراین باره می گوید: 

به جای اینکه ما بگوییم آیا تو حزن داری یا آیا تو غم داری سؤال کنیم آیا تو به لحاظ روانی 
؟ لزومًا نشانه های سالمت روان، شادی نیست؛ چرا ما فکر می کنیم غم  سالم هستی یا خیر
نشانه ناسالمتی است؛ یا نبود غم نشانه سالمت است. انسان هایی که همیشه می خندند 

به معنای این نیست که به لحاظ روانی سالم اند. 
امروزه می گویند شادی قطب مقابل بیماری روانی نیست؛ می شود انسان ها شاد باشند اما 
درعین حال پریشانی روانی زیادی داشته باشند و این گونه نیست که ما انسان را شاد ببینیم 
و بگوییم عجب زندگی خوبی دارد. ما باید به حال کسانی غبطه بخوریم که به لحاظ روانی 

سالم هستند.3

ه( رابطه اندوه عاشورایی با نشاط اجتماعی

، موضوع تحلیل و تأمل  آیین سوگواری عاشورا، به درستی بیش از هر سنت و مراسم دینی دیگر
گرفته است؛ بخشی از اظهارنظرها درباره اصل شادی و غم، به مناسبت  اندیشمندان قرار 
بحث از عاشورا مطرح شده که به نمونه هایی از آن ها اشاره شد. در اینجا، نکات مختصری در 

باب ماهیت و کارکرد سوگواری عاشورا مطرح می شود.
جهان  »تراژدی  به  موسوم  مظاهری،  حسام  کتاب  عنوان  نقد  در  اسداهلل نژاد،  مهسا  خانم 
اسالم«، حادثه عاشورا را کامًال متفاوت با تراژدی می داند و در تفکیک دقیق میان حادثه سوگ 

و تراژدی می گوید: 
»شاید اطالق واژه تراژدی به واقعه عاشورا محل تردید باشد و باید تأمل مفهومی در آن کرد؛ 
به نظر می رسد مؤلف، عنوان کتاب را ازجمله »سر لوئیس پلی« که خود در آغاز کتاب ذکر 

کرده، وام گرفته است. 
در اینجا بنا ندارم به ریشه یونانی تراژدی بپردازم اما می خواهم با ارائه قرائت »والتر بنیامینی« 
به بیان تمایز مرگ یک فرد نیک با مرگ یک قدیس یا شهید بپردازم که در اصل، تمایز میان 

درام تراژیک و سوگنامه )نمایشنامه سوگ( محسوب می شود. 
قهرمان تراژدی، قدیس نیست و صرفًا انسانی نیک و بهره مند از بعضی فضائل اخالقی است 
و درعین حال دچار نقایص و اشتباهات متعدد؛ درنهایت هم به دلیل همین اشتباهات 
است که جان خود را از دست می دهد. نکته دیگر این است که در تراژدی، تضاد خیر و شر 

، عزاداری و نشاط معنوی، خبرگزاری فارس، 1 آذر 139۴. ۲.  عباس پسندیده و حمید رفیعی هنر
، نشست عزاداری و نشاط معنوی، خبرگزاری فارس، 1 آذر 139۴. 3.  حمید رفیعی هنر

▪ 	▪ رضا اسالمی	
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وجود ندارد و نهایتًا با تضاد ارزش ها مواجهیم. 
را؛  را پاسداری می کند و طرف دیگر ارزش دولت  تراژدی ارزش خانواده  مثًال یک طرف 
درنهایت هم این تعارض آشتی ناپذیر به قربانی شدن قهرمان داستان منجر می شود؛ گویی 

راهی جز فدا شدن او نبوده است. 
در  ندارند؛ درحالی که  تاریخی بودن  و داعیه  تراژدی ها عمومًا اسطوره ای هستند  قهرمان 
نمایش های سوگ با شاه کشی ها یا شهادت قدیسان مواجهیم. همچنین همان طور که 
اشاره کردم در تراژدی ها با کشمکش شدید اخالقی روبرو هستیم درحالی که در سوگنامه، 
اصول اخالقی از پیش تعیین شده و کامًال مشخص است چه کسی در جبهه باطل قرار 

گرفته و چه کسی حقیقت را می گوید. 
گاهی  به تعبیری می توان گفت قهرمان تراژدی گمراهانه می میرد و قهرمان نمایش سوگ با آ
که در نمایشنامه های سوگ، خشونت  . نکته دیگر هم این است  کامل و آرامش خاطر
که در دوران صفویه شاهدیم  در درون صحنه رخ می دهد و شاید به همین دلیل است 

درگیری های کربال بر روی صحنه بازسازی می شود. 
مخاطب باید با تماشای نمایش سوگ، به بن بست رسیدن دنیا را درک کند و بداند که 
نجات و رستگاری واقعی تنها در راهی است که قدیس به سوی آن حرکت کرده است. نکته 
آخر نیز این است که در نمایشنامه های سوگ، گریستن، نقطه اتصال مردم به نمایش است؛ 

یعنی مخاطب آمده است تا بگرید اما در درام تراژیک لزومًا این گونه نیست.«1
کارکردهای حزن عاشورایی، بر تذکاربودن و مکمل شادی بودن آن  حسن محدثی، در بیان 

تأکید می کند: 
را برمی انگیزانند اتفاق نظر وجود دارد.  »در اینکه مناسک احساسات و عواطف انسان 
، با  کارکرد دیگر مناسک احضار خاطره ها است. مناسک عزاداری به مثابه یادآوری و تذکر
غم ناشی از تذکر مرتبط است؛ یعنی من در مناسک شرکت می کنم و نوعی تذکر اخالقی 

دریافت می کنم؛ خود را  ارزیابی کرده و این وظیفه من را سنگین می کند. 
یاد امام حسین در مناسک عاشورایی باید برای ما هشداردهنده باشند. حزنی هم که از این 

مناسک به ماها دست می دهد، حزن تذکار هست نه حزن فقدان یا نوستالژی. 
این حزن حزنی نیست که در تقابل با شادی باشد بلکه مکمل شادی است. غم هایی که 
معطوف به خیر نامحدودند، مکمل شادی های معطوف به خیر نامحدود هستند و حزن 
عاشورایی از آنجائی که در واقع تذکردهنده و یادآور هست، کارکرد تذکر دارد؛ حزنی است که 

درواقع مکمل شادی های معنوی ماست. این مناسک می تواند رشددهنده باشد.«۲
رضا اسالمی، محرکیت و آرامش بخشی حزن عاشورایی را  اینگونه مطرح می کند: 

مجالس امام حسین بر اساس ادله یک استثناست؛ حتی مطالعه خارجی هم نشان داده 
کسانی که در مجالس حسینی شرکت می کنند، غم هایشان تخلیه می شود؛ یعنی غم امام 

حسین را به جانش می خرد و از غم های دیگر نجات می یابد.
تحلیل علمی اش این است که: شما وقتی می توانی به زندگی خود راضی باشی که شرایط 
سخت تر را نسبت به دنیا ببینی: انظر الی من هو دونک و نسبت به عقبی: انظر الی من 

هو فوقک. 
شما وقتی به واقعه امام حسین و ماجرای کربال می رسید، می بینید آقایی که از نظر معنویات، 
نفس مطمئنه است، از نظر مصائب بیشترین مصائب را تحمل کرده است؛ وقتی آدم این 
چهره را می بیند، این تصویر را دائمًا برای انسان پخش می کنند و بازگو و مجسم می کنند، 

شما از زندگی خودتان راضی می شوید. 

1.  مهسا اسداهلل نژاد، نشست غم و اندوه در مکتب شیعه، خبرگزاری ایکنا، ۲3 مهر 139۷.
۲.  حسن محدثی، حزن عاشورایی و شادی معنوی، پیاده شده در وب سایت صبح خرد، ۸ مرداد 1۴01.

می گویید من با این مدرکی که گرفتم و با 
این تخصصی که دارم، با این همه حلم و 
صبر و اخالقی که با همسایه ها دارم، چرا 
چرا  کردند؟  اذیت  را  من  همسایه ها  این 
 ، دولت من را اذیت کرد؟ چرا در محیط کار

مدیر مرا اذیت کرد؟ 
وقتی مقایسه می کنیم می بینیم به انسان 
حس رضایت دست می دهد. برای همین 
برای  شادی  اوامر  ایجاد  در  ما  که  است 
جامعه باید یک چنین باوری هم به مردم 
بدهیم که شما هیچ وقت نمی توانی راضی 

از زندگی باشی. 
می کند  نگاه  ندارد  کفش  که  کسی 
می بیند کسی پا ندارد. کسی که پا ندارد 
دائمًا  که  کسی  به  می کند  نگاه  می رود 
را  خونش  دائمًا  و  است  دستگاه  زیر 
به  می کنی  نگاه  وقتی  می کنند.  عوض 
مصائبش  و  مریضی  شدت  که  کسی 
باالتر  مقاماتش  و  است  بیشتر  من  از 

است، انسان آرامش پیدا می کند. 
حسین  امام  قضیه  خصوص  در 
کید شده،  علیه السالم اگر بر اقامه عزا تأ
ادله  آن  با  منافات  که  است  عزایی  این 
هم  آن ها  کمک  بلکه  ندارد؛  شادی 

هست.«3

3.  رضا اسالمی، از علل توصیه به شادی در نصوص 
دینی تا عوامل شادی زا در جامعه، پایگاه اطالع رسانی 

حوزه، 9 فروردین 1399.

▪ 	▪ سید یحیی یثربی	
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نیز  ربانی  محمدعلی  و  صادق نیا  مهراب 
تبیین  مقاله ای  در  را  سوگواری  کارکردهای 

کرده اند:
کارکرد سوگواری های محرم  »برای بررسی 
باید به شرایط عمومی ای که این پدیده در 

آن رخ می دهد توجه کنیم. 
نوظهور  قدرت  به عنوان  اسالمی  انقالب 
بین المللی  عرصه های  در  سیاسی 
حیات  از  جدیدی  فصل  است  توانسته 
و  بزند  رقم  را  جهان  در  شیعه  گسترش  و 
فرصت مناسبی را نیز برای توسعه و ترویج 
سنت های مذهبی شیعه و عمل به شعایر 
دینی، افزایش کمی توجه جامعه به حضور 
در مراسم عزاداری، افزایش سهم و نقش 
دولت و دستگاه های دولتی در حمایت و 
پشتیبانی از آیین های عزاداری فراهم آورد. 
بیشتر  انقالب  از  پیش  تا  که  آیین هایی 
افراد  عاطفی  نیازمندی های  تأمین  برای 
نیازمندی های  به  باید  بود،  جامعه  و 
که بیشتر در عرصه عمومی  تازه جامعه 
جواب  بودند  اجتماعی  و  سیاسی  و 

می دادند. 
همین دگرگونی نگاه به کارکرد دین سبب 
کارکردهای سوگواری دینی  شده است تا 
بعد از انقالب از این کارکردها در پیش از 

آن متفاوت باشند.«1
محمدرضا شایق نیز با استناد به پدیده های 
غم  و  حزن  حیات بخشی  جامعه،  زنده 

عاشورا را به تصویر می کشد: 
و  پرنشاط ترین  ع(  ( سیدالشهدا  »غم 
است.  عالم  غم های  نشاط بخش ترین 
دشمنان هرچه سیلی خورده اند، از همین 
نهضت عاشوراست؛ عصبانی اند و تالش 

می کنند آن را از ما بگیرند. 
شهید صدوقی )ره( فرمود: یکی از اسناد 
به دست آمده از النه جاسوسی این بود که 
آمریکا به شاه دستور داده بود که شما هر 
طور که شده باید محّرم را از فرهنگ مردم 

ایران حذف کنید. 
هرچه  که  بود  شده  تحلیل  این گونه  بعد 

تحلیل  ربانی،  محمدعلی  و  صادق نیا  مهراب    .1
کارکردی سوگواری های محرم در ایران پس از انقالب، 

مجله شیعه پژوهی، شماره 1، زمستان 1393.

فعالیت های فرهنگی انجام می دهیم و جوانان ایرانی را به سمت فحشا می کشیم، محرم 
همه برنامه های ما خراب می شود و به جای اول برمی گردد. 

ع( خون ملت ها را به جوش می آورد؛ این نشاط است و باعث تحّرک  آری غم سیدالشهدا )
می شود. 

در زمان جنگ چه شعاری جلو تانک فوق مدرن روسی، جلو این همه تجهیزات جنگی 
ایستاد؟ آیا ملی گرایی و نشاط های دروغین بود یا رزمندگانی بودند که هنوز اشک عزاداری 

ع( از دیدگانشان خشک نشده بود، تانک از مقابلشان می گریخت.  سیدالشهدا )
کدام نشاط و پویایی است؟ کسانی که در مجالس شادی آن چنانی غبار جنگ بر دامنشان 
ننشست یا کسانی که با اشک نیمه شب و غرش همان شیر در نیمروز عرصه را بر دشمن 

تنگ می کردند؟«۲

۲.  محمدرضا شایق، اصالت نداشتن غم و شادی، خبرگزاری یزد فردا، 19 بهمن 139۲.

▪ 	▪ مهراب صادق نیا	 ▪ 	▪ محمدرضا شائق	

صد
ش ر

 ار
گ گ
ل 
 او
ش

خ
ب

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
داد

مر
 / 

41
ره 

ما
ش

28



صورت مستقیم پرداخته نشده است. 
ما  فلسفی  سنت  و  پیشینه  در  واقع  در 
و  لذت  مفهوم  دو  به  کامل  صورت  به 
اگر ما بخواهیم مبانی  و  رنج توجه شده 
فلسفی دو مفهوم شادی و غم را استخراج 
و استنباط نماییم، مجبوریم که به دلیل 
قرابت معنایی از دو مفهوم پایه لذت و رنج 

استفاده نماییم. 
یکی از بزرگ ترین حکمای اسالمی که به 
بحث لذت و رنج پرداخته است، فارابی 
می باشد. ایشان در تحلیل فلسفی لذت 
با  مالئم  شیء  إدراک  به  را  لذت  رنج،  و 
به  را  رنج  و  انسان معنا می کند  طبیعت 
انسان  طبیعت  با  متضاد  شیء  إدراک 
مفهوم  معناپژوهی  در  بنابراین  می داند. 
لذت، دو مؤلفه اصلی در کلمات فارابی 

محمدجواد پاشایی استادیار فلسفه و حکمت اسالمی در دانشگاه شاهد، یکی از اساتید 
جوان خوش قلمی است که نزدیک به 30 مقاله علمی را در موضوعات مختلف فلسفی، 
روانشناسی و عرفانی به دایره تحریر درآورده است؛ ایشان که رساله دکتری خود را در موضوع 
جایگاه علم حضوری در الهیات از منظر حکمت متعالیه به ثبت رسانده است، به تازگی 
نسبت به موضوعات مرتبط با حوزه های روانشناسی تمایل پیدا کرده و تحقیقات فلسفی 
مختلفی را صورت داده است. در مهمترین این تحقیقات، ایشان جایگاه غم و شادی را از منظر 
فالسفه بزرگ اسالمی یعنی ابن سینا و مالصدرا مورد بررسی قرار داده و اشتراکات و افتراقات 
هرکدام را استخراج نموده است. از همین باب دیده بان اندیشه به مقتضای موضوع این شماره، 

مصاحبه ای اختصاصی با این استاد وارسته ترتیب داده که متن آن را  مالحظه می فرمایید.
سوال: برخی به دنبال آن هستند که میان غم و شادی دوگانه ای تصور کرده و پس از آن درباره 
اصالت یکی نسبت به دیگری سخن بگویند؛ به نظر شما اینها را دوگانه دانست؟ اگر بله آیا 

می توان اصالت را به یکی داد؟ فالسفه مسلمان در این باره چه نظری دارند؟
محمدجواد پاشایی: بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ با سالم و تقدیم احترام. در خصوص این 
پرسش، پیشنهاد بنده این است که باید مقداری بنیادی تر به این سؤال نگاه داشته باشیم و 
یک استقرای دقیقی در بین کلمات حکمای اسالمی پیرامون دو مفهوم شادی و غم داشته 
باشیم. با مراجعه به کلمات حکمای اسالمی، متوجه می شویم که اصوًال به این دو واژه به 

جایگاه غم و شادی در فلسفه اسالمی
دکتر محمدجواد پاشایی
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و  إدراک   : از عبارتند  که  است  مشهود 
مالئمت و مناسبت؛ 

بعد از این تحلیل، ابن سینا متوجه یک 
اشکالی در این تعریف شده و یک مؤلفه 
دیگر را نیز اضافه می کند که عبارت است 
 . از نیل  و رسیدن به آن امر مقصود یا منفور
بوعلی در تعریف لذت می فرماید: لذت، 
إدراک و نیِل انسان به شیء مالئم با قوا و 

طبیعت انسانی است. 
مثال  یک  که  است  ضروری  اینجا  در 
در  شخصی  که  بفرمایید  فرض  بیاورم؛ 
اینجا نشسته است و به یک منظره زیبایی 
می نگرد و از آن لذت می برد. در اینجا آن 
شخص یک منظره زیبایی را إدراک کرده 
است و این منظره از قضا تالئمی با قوه 

باصره و بینایی انسان دارد. 
اساسًا قوه بینایی انسان به گونه ای آفرینش 
یافته است که با دیدن صحنه ها و مناظر 
اتحاد و لذت  به  به نوعی  با خود،  مالئم 
دست پیدا می کند؛ در مقابل اگر همین 
چشم به نور خورشید بنگرد، از آنجایی که 
این منظره مالئم با طبیعت و قوه باصره 
انسان نیست، در آنجا به لذت دست پیدا 
نمی کند؛ چرا که إدراک مالئمی رخ نداده و 
در مقابل آن إدراک نامالئم اتفاق می افتد و 

لذا آدمی رنج می برد. 
بنابراین اگر ما به خورشید بنگریم، در اثر 
این عدم مناسبتی که در قوه بینایی مان 

رخ داده، گرفتار رنج و الم می شویم.
مؤلفه  تعریف،  این  دیدن  از  بعد  بوعلی 
تا تعریف  را به آن اضافه می کند  دیگری 
در  که  چرا  نماید؛  جامع تر  و  دقیق تر  را 
شیء  إدراک  صرف  به  مواقع  از  بسیاری 

مالئم ممکن است لذتی رخ ندهد. 
به  جاها  برخی  در  است  ممکن  البته 
رخ  لذت  مالئم،  شیء  إدراک  صرف 
دهد؛ مثال با لمس خیال این که در حرم 
ع( باشیم، به یک بهجت و  امام حسین)

شادی دست می یابیم
؛ به همین دلیل بوعلی مؤلفه نیل و رسیدن 
را نیز در بنیان گرفتن لذت یا رنج اضافه 
می کند. نکته حائز اهمیت این است که 
غالبا نه إدراک به تنهایی در تعریف لذت 

کافی است و نه نیل به تنهایی، بلکه همراهی هر دو ضروری است؛ مثًال کسی را می بینیم 
که غرق در نعمتی می باشد؛ لکن از آن نعمت لذتی نمی برد، چرا که توجهی به آن ندارد. 

بنابراین بوعلی در تعریف، همراهی ادراک و نیل را ضروری می داند. از طرفی در مقوله رنج 
نیز چنین است. فرض نماییم کسی در صحنه  تصادف، دچار قطعی پا شده است؛ در 
این حالت آن شخص قطعًا رنج را می کشد، اما فرض نماییم که یک فرد دیگری نیز وجود 
دارد که در جبهه حق علیه باطل دچار قطعی پا گردیده است و او ممکن است مانند فرد 
اول رنج نبرد؛ چرا که هرچند نیل و رسیدن به این آسیِب و شیء منافر و حالت مخالف با 
طبیعت انسان رخ داده ؛ اما از آن جایی که توجهی ندارد و توجه خود را به سمت و سوی 
دیگری سوق می دهد، )مثًال این می تواند منشأ و مبدأ یک رشد و کمالی برای انسان باشد،( 

رنج او کمتر است. 
که آن شخص تصادف کرده در صحنه تصادف می برد، ممکن است این  لذا آن رنجی 
شخص نداشته باشد. بنابراین این دو مؤلفه )ادراک و نیل( به عنوان دو باِل مهم لذت و 

رنج بایستی در سنت فلسفی ما به آن توجه شده است. 
نتیجه آنکه لذت و رنج اوًال از نوع إدراک اند و إدراک نیز أمری وجودی می باشد و ثانیا مؤلفه 
نیل نیز باید افزوده شود؛ هرچند در پاره ای از اوقات بدون مؤلفه نیل نیز ممکن است لذت 
یا رنج رخ دهد؛ لکن در بسیاری از موارد تا مؤلفه نیل و رسیدن نباشد، لذت و رنجی رخ 
نمی دهد و ثالثا آن شیء )آن چه که قرار است از آن لذت ببریم یا آن چه که قرار است از آن 

رنج ببریم( باید در لذت مالئم و در رنج مخالف و منافر طبیعت انسان باشد.
عرض کردیم که غم و شادی به صورت مستقل در کلمات حکمای ما دیده نشده است و 
اگر به آن پرداخته شده است، به صورت ضمنی بوده است. با استقراء در کلمات حکمای 
اسالمی، متوجه می شویم که شادی از سنخ لذت و غم نیز از سنخ رنج است؛ به عبارت 
، شادی لذتی است بعالوه ویژگی خاص و نیز غم، رنجی است به اضافه مختصه ای  دیگر

. )این ویژگی مقداری برای حکمای ما مجهول است(  دیگر
اما آن چه که بنده توانستم از البالی کلمات اندیشمندان و حکماء و متفکرین اسالمی 
استخراج نمایم؛ این است که شادی یک سطحی فراتر و غلیظ تر از لذت است و نیز غم، 
یک سطحی باالتر از رنج است؛ یعنی اگر لذت یا رنج دچار یک شدت و حالت فراگیری 

شود، به شادی یا غم ختم می شود.
حال با توجه به پرسش مطرح شده، نکته ای را عرض خواهم کرد که بسیار مهم، بنیادی و 
کلیدی می باشد: در نگره فلسفی ما، اساسًا اصالت نه با غم و شادی و نه با لذت و رنج 
؛ تا زمانی که لذت یا شادی  است؛ بلکه اصالت با سعادت و کمال می باشد. به عبارت دیگر
یک همراهی و همسویی با سعادت برین و واپسین آدمی داشته باشد، آن جا اصالت با 
لذت خواهد بود و گاهی اوقات نیز ممکن است غم یا درجه ای از غم در مسیر سعادت 

آدمی باشد، که آن جا اصالت با غم خواهد بود.
؟  بنابراین آیا یک نسبت مستقیمی میان لذت و سعادت یا رنج و شقاوت وجود دارد یا خیر
«. لذا اصالت با سعادت است و  پاسخ حکمای ما و فالسفه اسالمی این است که »خیر
هرجا که ما توانسته باشیم با غم و شادی اسباب سعادت را فراهم نماییم؛ آن جا می توانیم به 

آن غم یا شادی اصالت دهیم. 
ع( شاد و با غم  در مضامین دینی نیز به کّرات توصیه شده است که با شادی اهل بیت)
آنها نیز غمگین باشید. بنابراین چنین مطلبی نشان دهنده  خوبی بر این قضیه است که 

اصالت با هیچ کدام نیست.
)صفحه ۵۸( اینگونه می گوید:  در همین راستا شهید مطهری در جلد هفتم مجموعه آثار

»البته به این تفاوت میان شادی و سعادت و غم و شقاوت نیز باید دقت داشت که ممکن 
است شادی و لذتی مایه پیدایش رنجی بزرگ تر باشد؛ اما از مدار شادبودن و لذت بخشی 
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خارج نشود و هم چنان شادی و لذت به ما بدهد، هرچند دیگر سعادت به شمار نمی رود 
و بالعکس غم و رنجی که مایه لذت و شادی بزرگ تری در آینده شود و هم چنان غم و رنج 
، آن لذت و شادی ای  هم ممکن است نام گیرد، اما شقاوت به شمار نرود؛ به عبارت ساده تر
سعادت شمرده می شود که مانع لذت و شادی بزرگ تر یا موجب رنج و غم افزون تری نباشد 
و در مقابل غم و رنجی شقاوت به شمار می آید که مایه لذت و شادی بزرگ تر یا مانع رنج و 

غم دیگری در آینده نباشد«.
سوال: اینکه غم و شادی را از جنس ادارک و وجودی بدانیم، چه پیامدهای نظری به دنبال دارد؟ 
محمدجواد پاشایی: اگر ما در حکمت متعالیه و با توجه به مبانی صدرایی توانسته باشیم 
غم و شادی یا لذت و رنج را وجودی ببینیم و در واقع هر کدام از این ها مرتبه و نحوه ای از 
وجود انسان تلقی شود؛ آن وقت ثمراتی که این نگاه می تواند داشته باشد و کار را در تحلیل 
این دو مفهوم آسان می کند، این است که ما می توانیم به شکلی تشکیکی و ذومراتبی به این 
دو مفهوم نگاه کنیم و مراتبی را به صورت تشکیکی هم برای لذت و هم برای شادی و هم 

برای غم و رنج در نظر بگیریم. 
اساسًا چنین نگاه وجودی و وجود محورانه ای به بحث لذت، رنج، شادی و غم؛ این توسعه 
و وسعت نظر را در واقع به مخاطب می دهد که نگاهی تشکیکی به این دو مقوله داشته 
باشد. از آن جایی که انسان معجونی از قوای متعدد می باشد؛ اگر چیزی را ادراک کند که 
مالئم با قوه غضبیه  او باشد، آن جا هم شادی و لذت برای او رخ می دهد؛ مثًال آیا اگر آدمی 

غضب کند، شاد می شود؟ با تحلیل های فلسفی بله، البته اگر این غضب بجا باشد.
هم چنین اگر قوه شهویه و غضبیه به درستی به آن شیء مالئم و غایت خود دست پیدا 
کند، آن جا نیز لذت یا شادی برای او حاصل می آید. بنابراین لذت انتقام از دشمن، جزء 

باالترین لذت ها می باشد.

حال با توجه به این نکته، اگر ما توانسته 
قوای  به  را  انسان  در  موجود  قوای  باشیم 
نیز  رنج  و  لذت  کنیم،  تقسیم  مختلف 
چرا  می شود؛  تقسیم  متناسبی  قوای  به 
که متناسب با هرکدام از این قوا، مالئم و 
هر  با  متناسب  و  می آید  پدید  غیرمالئم 

کدام نیز لذت و رنج پدید می آید.
بنابراین متناسب با چهار دسته از ادراکی 
وهمی،  خیالی،  و  )حسی  انسان  در  که 
عقلی( وجود دارد، چهار نوع غم و شادی 

نیز می توانیم داشته باشیم؛ 
لذت حسی)خوردن غذای لذیذ و موافق 
با طبع(؛ لذت خیالی )تصور یک منظره 
وهمی  لذت بردن(،  و  خیال  لمس  و 
)لذت بردن انسان از حس مالکیت،  و یا 
مادر از محبت به فرزند خود(، و عقلی )نیل 
پیداکردن انسان به موجودات فراعقلی و در 
اوج آن خداوند(؛ البته با توجه به دستگاه 
تشکیکی  اینها  بین  نسبت  صدرایی، 
است؛ یعنی در کف این اقسام لذت و رنج 
حسی، باالتر خیالی، باالتر وهمی و در اوج 

همه عقلی خواهد بود.
بوعلی در نمط هشتم بحث بسیار خوبی 
را به میان می آورد و می گوید: در بسیاری از 
مواقع آدمی هدفی اصلی همچون رسیدن 
دارد  را  جایی  یا  مقام  یا  ریاست  یک  به 
که همزمان با آن یک لذت غذا یا لذت 
جنسی به او پیشنهاد داده می شود، که از 
آن چشم پوشی می کند تا به هدف اصلی 

خود برسد. 
در فلسفه یک بحثی وجود دارد که نسبت 
این لذات با یکدیگر چگونه است و برتری 
با کدام است؟ اساسا برتری با لذت عقلی 
قرار  لذت ها  تمامی  اوج  در  که  می باشد 
گرفته است و همه لذت ها تحت الشعاع 
آن قرار دارند؛ چرا که لذت عقلی با دوام تر 

و پایاتر است. 
گرفتار رنج  که آدمی  از مواقع  در بسیاری 
می شود، گرفتاِر از دست دادن دلبستگی ها 
و تعلقات خاطر خود می گردد. آدمی زمانی 
و  گرفتار یک فکر  که  رنج می شود  گرفتار 
تصوری  شود که ممکن است تعلق خاطر 
و  منشأ  بنابراین  بدهد.  دست  از  را  خود 
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مبدأ بسیاری از رنج ها در انسان ها، در از 
دست دادن دلبستگی ها می باشد.

این  انسان  دائمی  اندوه  و  هراس  علت 
است که او به چیزهایی تعلق و دلبستگی 
دارد که دائمًا در حال تغییر و تحول و در 

معرض از بین رفتن است. 
حال اگر انسان در آن حالت غم و شادی 
خویش و فرایند دلبستن خود، به چیزی 
که پایداری بیشتری دارد، رنج  دل ببندد 
هیچ گاه بر او عارض نمی شود؛ به عبارت 
، نکته  هراسان شدن و رنجبورشدن  دیگر
او این است که تعلقات خود را از  دست 
بدهد. حال هرچقدر این تعلقات پایدارتر 

و پایاتر باشد، آن رنج کمتر خواهد شد. 
خاطرش  تعلق  زمانی که  انسان  اساسًا 
و  ثابت ترین  که  باشد  متعال  خداوند 
پایدارترین وجود قابل تصور و فرض است؛ 

هیچ گاه خوف بر او عارض نخواهد شد.
سوال: امروزه برخی از روشن فکران ما به جای 
 
ً
ارائه تعریف درستی از غم و شادی، صرفا

ابزاری  عنوان  به  غم  که  می پردازند  این  به 
ایجاد  جهت  در  سیاسی  و  اجتماعی 
همبستگی اجتماعی به کار می آید و صرفا 
بشر  درونی  تربیت  برای  که  است  شادی 
کارآمد است؛ نظر شما در این باب چیست؟
محمدجواد پاشایی: در طول تاریخ چنین 
از هر مفهوم حقی استفاده های  که  بوده 
مفهوم  به  اگر  است.  شده  باطل  و  نابجا 
آزادی، عدالت، ظلم، اخالق، سود و زیان 
این  متوجه  بنگریم،  تاریخ  طول  در   ... و 

مطلب خواهیم شد. 
برخی ازین مفاهیم جز آرمان های انسان 
ممکن  شکل  بدترین  به  لکن  می باشد؛ 
استفاده می شود، اما آیا این استفاده نابجا 
مفهوم  آن  اصل  که  است  این  معنای  به 

 ! مورد خدشه واقع می شود؟ قطعًا خیر
اگر از غم یک استفاده درست و در راستای 
ما  شود،  استفاده  اجتماعی  همبستگی 
این که  اما  داشت؛  نخواهیم  ترسی  و  إبا 
می فرمایید ممکن است از برخی مفاهیم 
استفاده های نادرست بشود و حکومت ها 
در راستای غایات سیاسی خود استفاده 
کنند؛ باید گفت از هر مفهومی می توانند 

چنین استفاده ای داشته باشند.
حال اگر غمی در یک ساحت منشأ رشد انسان شود؛ مثًال فرض نمایید که مدت ها به دلیل 
کمک به طبقه ای محروم، شادی و لذت حسی ) نه معنوی( نداشته باشید و در مقابل آن 
رنج و غم حسی داشته باشید؛ یعنی در خانه ای خوب زندگی نکنید، غذای خوب نخورده 

باشید و ... )غم حسی(؛ 
اما لزومًا این طور نیست که بگوییم این غم خوب نیست، نه اتفاقًا چیز مطلوبی است چرا که 
به رشد و تعالی آدمی و جامعه کمک می کند. لذا اگر از این زاویه به آن بنگریم و کلید طالیی 
که عرض شد یعنی آن نسبتی که با سعادت برقرار می کند )خواه غم و خواه شادی( آن وقت 

می توان به این اشکاالت پاسخ گفت.
اگر به تعبیر شما بخواهیم صرفًا غم و سطح آن را فرو بکاهیم و آن را صرفًا یک ابزاری به 
، غم و مراتب آن را  دست سیاسیون بدانیم؛ قطعًا غلط خواهد بود. اما اگر با نگاهی دقیق تر
در خدمت به تعالی و رشد جامعه به کار بگیریم؛ هیچ اشکالی ندارد. همان طوری که آدمی 

می تواند با غم حسی به یک شادی عقلی و یک ابتهاج روحی دست پیدا کند؛ 
مثًال در روزه داری انسان غذا نمی خورد و رنج می برد؛ لکن از آن طرف می بینیم که به یک 
ابتهاجی دست می یابیم یا مثًال در یک مراسم عزاداری مدت ها می نشینیم گریه می کنیم، 
اما وقتی بیرون می آییم، متوجه می شویم که یک بهجتی حاصل شده است. در واقع ما در 
فلسفه عزاداری، اگر غمی باشد غم از دست دادن کمالی از کماالت یا کامل ترین الگوی 

انسانی را مورد توجه قرار می دهیم و برای این غصه می خوریم.
سوال: تا چه اندازه می توان تلقی فلسفی که از غم و شادی مطرح نمودید را با تعالیم دینی قابل 

جمع دانست؟ 
محمد جواد پاشایی: ابتکاری که فلسفه، حکمت و عرفان اسالمی به کار برده است، اتفاقًا 
همین بوده که با نظر به مضامین دینی توانسته آن ها را در قالب و ادبیاتی برهانی و عقالنی 

به مخاطب خود عرضه نماید. 
نه تنها حکمت و فلسفه اسالمی در تعارض با سنت دینی ما نیست و نبوده؛ بلکه اتفاقًا از 
او در تحلیل های فلسفی و استداللی خود کمک گرفته است. بنابراین اتفاقی که در فلسفه 
اسالمی رخ داده این است که در گردآوری از منابع دینی استفاده کرده اما در مقام داوری و 

استدالل، بی رحمانه با براهین عقلی استدالل می آورد که به فالن دلیل »الف، ب است«. 
حال وقتی مبانی فلسفی را در کنار مضامین دینی قرار می دهیم، هیچ تهافت و تعارضی 
دیده نمی شود. در سنت دینی ما تولی و تبری در کنار هم قرار گرفته است. در همین سنت، 
ع( توصیه شده  ع( و غمگین بودن به غمگینی اهل بیت) شادشدن به شادی اهل بیت)
است. بنابراین در مضامین دینی می بینیم که عالی ترین درجه آرامش، لذت و شادی، لذت 
، عالی ترین همین می باشد و  عقلی و لذت لقاء الهی است و البته در تعالیم فلسفی نیز

این ها هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند.
سوال: به عنوان آخرین سوال ارتباط مناسک عزاداری با تربیت بشر را چگونه می بینید؟

محمدجواد پاشایی: اگر ما به داستان عزاداری این طور بنگریم که اساسًا در فقدان کمالی از 
کماالت و در فقدان عالی-ترین الگوی انسانی که انسان کامل بوده و مجمع و مظهر تمام 
کماالت و صفات و اسمای الهی است، به سر می بریم؛ این نگاه درست است که در یک 
سطح غمگینیم اما در درون این غم و در سطحی باالتر بهجت و لذت وجود دارد؛ چرا که 

این غم محرک و سوق دهنده به سمت جلب و کسب کمال است. 
اما اگر چنین نگاهی نباشد، هیچ گاه حالت مطلوب خود را نخواهد داشت. در مضامین ما گفته 
شده که »اگر کسی قطره اشکی برای حسین)ع( بریزد، بهشت بر او واجب می شود« ؛ تحلیلش 
چیست؟ آدمی بابت فقدان و از دست رفتن کمالی از کماالت اشک می ریزد و اگر گریه از این 

جهت باشد که قطعا محرک به سوی کمال هم است، مطلوب و نافع واقع خواهد شد.
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تراژدی انقطاع  زنجیره عدالت خواهی
دکتر محمدحسین بادامچی

کشورهای مختلف از سوی مؤسسات نظرسنجی  سنجش شادی و هیجانات مثبت مردم 
آن سؤاالتی را به ذهن  گرفته و نتایج  نظیر »گالوپ« بارها و بارها در سالهای اخیر صورت 
اندیشمندان متبادر ساخته است. به عنوان نمونه، در سال 2013 ایران به عنوان دومین کشور 
غمگین جهان معرفی شد یا مجله »فوربس« در همان سال ایران را در رتبه یازدهم غمگین ها 
، واکنش های مختلفی را در میان تحلیل گران کشورمان ایجاد کرد و  قرار داد. گزارش های مذکور
برخی افراد در تالش برای علت یابی این موضوع به تبیین های منفعالنه ای روی آوردند و علت 
پایین بودن شادی مردم ایران را مواردی چون فرهنگ عزاداری اعالم کردند. خبرگزاری فارس به 
منظور ارزیابی این ادعاها، در آذرماه سال 1394 میزگردی را با حضور دو تن از اساتید حوزه 
دین و روانشناسی یعنی آقایان عباس پسندیده رئیس پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالمی 
و نویسنده کتاب »الگوی اسالمی شادکامی« و حمید رفیعی هنر پژوهشگر گروه روان شناسی 
اسالمی پژوهشکده اخالق و روان شناسی پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار کرد که در ادامه با 

گزیده ای از متن آن روبرو خواهید شد.
 ابتدا بفرمایید شادی و شادکامی چه جایگاهی برای انسان ها دارد تا کم کم وارد 

ً
سوال: لطفا

بحث شویم.
عباس پسندیده: شادی و نشاط یکی از نیازهای انسان است. در متون دینی، مواردی برای 
که می  توانند به این پرسش شما پاسخ دهند. یکی، زدودن  شادی و سرور بیان شده  اند 
خستگی روانی، برطرف کردن اشتغال  های ذهنی و ایجاد آسودگی است. انسان به خاطر 
کار و تالش برای زندگی، دچار خستگی جسمی و روانی می  شود و ذهن او درگیر مسائل 

فراوانی می  شود. 
این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، بدن و به ویژه روان انسان را فرسوده می  کند و از کارایی 

، فرصتی به وجود  می  اندازد. تفریح و  سرور
کوران  از  را  انسان  روان  و  بدن  که  می  آورد 
امور و درگیری  های زندگی خارج می  کند 
از بین می  برد و موجب  را  کار  و تمرکز بر 
استراحت می  شود و در نتیجه، خستگی 
ایجاد  ذهنِی  اشتغال  و  روانی  و  جسمی 

شده را از بین می  برد.
ضّد  که  قلب  نیروی  جمع کردن  دیگری 
اضطراب و پراکندگی است. انسان برای 
ُبعد  در  ویژه  به  زندگی  امور  انجام دادن 

روانی، به انرژی و توان نیازمند است.
کار و خستگی جسمی و روانِی  تمرکز بر 
و  قوا  تحلیل رفتن  سبب  آن،  از  ناشی 
می  شود.  انسان  نیروهای  پراکنده شدن 
کار و درگیربودن با مسائل، فرصت  تداوم 
تجدید قوا را از بین می  برد و موازنه تأمین 

انرژی و مصرف آن بر هم می  خورد. 
ت، موجب 

ّ
در این وضعیت، سرور و لذ

این  می  شوند.  انسان  نیروی  شدن  جمع 
نقطه  های  اّوًال  که  است  جهت  بدان 

به
اح

ص
م

عزاداری و نشاط معنوی
حجج اسالم عباس پسندیده و حمیدرفیعی هنر
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رانده می  شوند و آرایش جدیدی در روان انسان شکل می  گیرد. چهارمی، کمک و یاوری برای 
، خستگی روانی زدوده شد و  انجام دادن امور زندگی. پس از آن که در زمان تفریح و سرور
نیروهای روانی، جمع شدند و بسط روانی به وجود آمد، انسان بر انجام دادن امور زندگی خود 

توانمند می  شود و آمادگی ادامه زندگی را پیدا خواهد کرد. 
این مجموعه، حالتی از نشاط و سرزندگی و پویایی را به وجود می  آورد. بنابراین، از نظر 

اسالم، شادی و نشاط یک نیاز و بلکه یک ضرورت برای زندگی موفق در دنیاست.
سوال:  با این اوصاف، چگونه می توان به یک تعریف واحدی از شادی رسید؟

بر  جامعه  ای  هر  است  آن  دارد  وجود  اینجا  که  مهمی  بسیار  مسئله  پسندیده:  عباس 
اساس فرهنگ خودش تعریف می کند که چگونه باید شاد باشند یا چگونه باید شادی 
کنند. لذا بحث های نظری در مسئله نشاط و شادی مقدم است بر بحث های سنجش 

آنها و عملیاتی. 
نکته مهمی که مغفول مانده است، تغییر و تطور نظریه های علمی در این حوزه است. برخی 
تصور می کنند که مثًال در روانشناسی نظریه واحدی وجود دارد و این نظریه ثابت و پایدار 
است. در حالی که این گونه نیست. در تاریخ روان شناسی یک نظریه واحد در بحث شادی 

و نشاط پیدا نمی کنید. 
نظریه ها مرتب در حال تغییرند؛ مثًال اخیرًا نظریه شادکامی »مارتین سلیگمن« تغییر کرده 
است. من االن کاری به نوع تغییرات و دالیل آن ندارم، بحثم این است که وقتی نظریه های 
برای خودشان  که دیگر فرهنگ ها حتی  علمی مدام در حال تغییرند، معلوم می شود 
حرف ثابت و پایداری ندارند لذا ما باید توجه کنیم که آیا بر اساس فرهنگ ایرانی  خودمان 
؟ یا به تعبیر دیگر آیا فرهنگ خودمان و حوزه ای که مربوط به  چارچوب نظری داریم یا خیر

؟ مسائل شادی و نشاط می شود را تئوریزه کرده ایم یا خیر
سوال: با توجه به آنچه گفتید، به نظر شما چارچوب های ما برای شادی چیست؟

عباس پسندیده: تقریبًا از هر کسی که بپرسیم شادی و نشاط چیست، تصویری از آن در 
ذهن دارد و یک حسی است که آن را به خوبی می  شناسند. اینها خیلی تعریف بردار نیست 
و شاید انسانی باشد و در همه افراد، مشترک. اما نمود و تجلیات آن کامًال وابسته آن فرهنگ 
است. البته بنده به شدت مخالف هستم که در این موضوع، بحث را از شادی شروع کنیم! 

چرا که این یک آدرس غلط دادن است. 
به عنوان مثال، شما اگر از شما بخواهند اتاق پذیرایی یک ساختمان را تعریف کنید یعنی 
به جای اینکه کل ساختمان را مورد مطالعه قرار دهید فقط آشپزخانه یا اتاق پذیرایی آن 
را بررسی کنید، قطعًا نمی تواند یک تحقیق درستی باشد؛ چرا که هر جزئی از ساختمان، 

متناسب با کل آن طراحی شده است. 
وقتی بخواهیم انسان را تعریف کنیم، اگر بیاییم و فقط درباره مثًال چهره، چشم ها سخن 

بگوییم، قطعًا نمی تواند یک نگاه درستی باشد. شادی نیز همین طور است. 
شادی جزئی از یک بحث  کالن تری به نام شادکامی است که این دو با هم متفاوتند و از 
چیزهایی است که معموًال مورد غفلت قرار می گیرد. نشاط آن حالت بشاش بودن، پویابودن، 
سرزنده بودن را می گویند که به انسان انرژی و روحیه می دهد. جزئی از این نشاط، مسئله 

شادی های ما است که امروز از آن به هیجانات مثبت یاد می کنند.
سوال: یعنی به نظر شما بین شادی و شادکامی تفاوت وجود دارد؟

عباس پسندیده: بله! شاید در عرف، نه ولی در اصطالح علمی اینها با هم فرق دارند که 
توضیح می دهم. آن مقداری که بر اساس منابع اسالمی مان می فهمیم، ما یک چیزی داریم 
به نام نشاط که با شادی متفاوت است؛ نشاط آن حالت بشاش بودن، پویا بودن، سرزنده بودن 

را می گویند که به انسان انرژی و روحیه می دهد. 
جزئی از این نشاط، مسئله شادی های ما است که امروز از آن به هیجانات مثبت یاد 

درگیر شدن انسان کاهش می  یابد. هنگام 
کار و تالش، ذهن انسان باید با موضوعات 
فراوانی درگیر شود و آنها را مدیریت نماید. 
، نقاط درگیری تعطیل  با استراحت و سرور
خود  قرارگاه  به  انسان  ذهن  و  می  شوند 

فراخوانی می  شود.
کمترین میزان آن،  ثانیًا مصرف انرژی به 
نقاط  تعطیل شدن  با  می  یابد.  کاهش 
درگیری و فراخوانی فکر و روان، از نیاز به 

انرژی کاسته می  شود. 
فراهم  انرژی  تأمین  منبع  و  فرصت  ثالثًا 
برای  الزم  انرژی  باید  انسان  روح  می  شود. 
، هم نیازمند  فعالیت را فراهم آورد. این امر

فرصت است و هم نیازمند منبع تغذیه.
با تعطیل شدن کارها و پرداختن به سرور 
فراهم  انرژی  تأمین  فرصت  هم  تفریح،  و 

می  شود و هم منبع آن تأمین می  شود. 
، موازنه انرژی به نفع تولید و تأمین  از این رو
آن تغییر می  کند و ذخیره الزم برای دور بعد 

آماده می  شود.
انسان  روان  است.  روانی  بسط  سومی، 
نیازهای  به  پاسخ  و  امور  بررسی  برای 
تا  دارد  نیاز  روانی  باز  فضای  به  زندگی، 
باشد.  داشته  حرکت  و  جوالن  امکان 
و  زندگی  سختی های  و  مشکالت  اّما 
اشتغاالت آن، روح و روان انسان را دچار 

بستگی و انقباض می  کند. 
جریان  در  که  است  این  نیز  آن  سّر 
و  دشوار  گاه  و  گوناگون  مسائل  زندگی، 
هجوم  انسان  به  سو  هر  از  تهدیدکننده، 
می  آورند. این هجوم چندگانه، روان انسان 
را محاصره می  کنند و به مرور با پیشروی، 

فضا را برای روان انسان، تنگ می  کنند.
که میدان عمل  ، سبب می  شود  این امر
و  شود  تنگ  انسان  روان  و  روح  برای 
و  روح  مانورهای  برای  الزم  تحّرک  امکان 

روان را از بین ببرد. 
عوامل   ، سرور و  تفریح  میان،  این  در 
تنیدگی  زا را از میدان بیرون می  کند و پس 
از  را  بازکردن فضا، و روح و روان انسان  از 
و  از بسط  و حالتی  تنگنا خارج می  کند 

گستردگی را به وجود می  آورد. 
، مشکالت و مسائل به عقب  کار با این 
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آقای سلیگمن در نظریه قبلی اش تصریح 
حس  و  شاد  »زندگی  مؤلفه  که  می کند 
این  رأس  در  زندگی«  در  خوش داشتن 
دیگر  ُبعد  دو  آن  و  دارد  قرار  مؤلفه  سه 
یعنی معناداری و مشتاقانه بودن باید یک 
حس خوب را در من به وجود آورد، تا من 
خوشخبتی  آدم  فالنی  بگویم  سلیگمن 

است و احساس شاد کامی می کند. 
چاپ  سال ۲011  که  کتابی  در  اخیرًا  وی 
است  شده  ترجمه  هم  ایران  در  و  کرده 
تئوری خویش را نقد کرده و آورده است که 
چه کسی گفته ما همیشه باید شاد باشیم؟!
می کند  تصریح  خویش  کتاب  در  وی 
به  مرا  کالس  و می گوید: دانشجویی سر 

بحث و چالش کشید و گفت: 
شما در کتاب خود گفتی ما زندگی می کنیم 
برای اینکه شاد باشیم و همه زندگی باید به 
کسی  که چه  شادی ختم شود در حالی 

می گوید ما همیشه باید شاد باشیم؟!
 این اظهار نظر شاگرد، باعث می شود که 
تحقیقات  دوباره  شادکامی،  بزرگ  استاد 
جدیدی را انجام دهد از این رو سیگلمن 

می گوید:
من دیگر معتقد نیستم که انسان ها، همه 
چیز زندگی شان باید به شادی و آن حالت 
می زند  مثال  بعد  بازگردد.  داشتن  لذت 
، پیانوزدن دخترم را  من به عنوان یک پدر
هم که خیلی بد می زند گوش می  دهم نه 
به خاطر اینکه لذت ببرم و شاد شوم فقط 
به دلیل اینکه وظیفه پدری ام را انجام داده 
را برای شادی  کارها  باشم. پس من همه 

انجام نمی دهم.
چه  افراد،  شادکامی  سنجش  در  سوال: 

ک و معیاری باید مورد توجه قرار گیرد؟ مال
بحث   در  کلی  طور  به  پسندیده:  عباس 
شادکامی باید آن احساس خوب داشتن 
نه  داد  قرار  معیار  را  زندگی  کالن  در 
مباحث  از  یکی  که  را،  حال  لحظه های 

بسیار جدی در این زمینه همین است. 
بحث های  در  ما  که  مالحظه ای  آن 
الیه های  که  است  این  داریم،  شادکامی 
عمیق تر وجود انسان دیده نشده است و 

بیشتر به جنبه ظاهری و آنی توجه 

می کنند. یکی از اشتباهاتی که اتفاق افتاده این است که به جای اینکه ما یک مجموعه 
کاملی را مورد مطالعه قرار دهیم فقط یک جزء را می خواهیم ببینیم و درباره آن صحبت 

کنیم، لذا طبیعتًا این جزء نمی تواند معّرف آن کل باشد. 
بنابراین، ما در مباحث علمی این حوزه،  چیزی به نام شادکامی داریم در شادکامی، یک ُبعد 
هیجانی دارد که نشاط است و در بحث نشاط، بخشی از آن را شادی ها تشکیل می دهند. 
پس شادی بانشاط هم متفاوت است؛ یکی از عواملی که نشاط را به وجود می آورند، شادی 

 . است به اضافه عوامل دیگر
آن عوامل دیگر را هم که کنار شادی ها و لذت ها بگذاریم تازه نشاط را تأمین می کنند وقتی 
نشاط را تأمین کردند جزئی از شادکامی تأمین شده است. بنابراین، یکی از مباحث  مهم این 

است که اگر ما نقطه ثقل بحث هایمان را شادی قرار دهیم، اشتباه کرده ایم.
از  و نشاط جزئی  از نشاط است  این بدانیم شادی جزئی  بر شادی، بدون  اصوًال تمرکز 
شادکامی است، غلط است. اینها باید با هم دیده شوند. وقتی با هم دیده نمی شوند، 
ابزارهای سنجش وضع مردم نیز ناکارآمد خواهند بود و به ما اطالعات و آدرس غلط می 

دهند و ارزیابی های ما از وضع جامعه و مردم نادرست خواهد بود.
 چیز دیگری می گویند...

ً
 یافته های علمی ظاهرا

ً
سوال: این فقط یک ادعا نیست؟ ظاهرا

عباس پسندیده: نه ادعا نیست. ما در این موضوع، از یافته های جدید علمی کمتر خبر 
داریم. جالب اینجاست که تحقیقات جدید خودشان به همین نکته رسیده است. آخرین 

کید می کند.  نظریه ای را که سلیگمن بیان می کند، بر همین نکته تأ
ایشان قبًال بر اساس نظریه شادکامی خودش می گفت: سه مؤلفه باید داشته باشیم تا 
شادکامی انسان ها محقق شود؛ زندگی شاد)شادی ها(، زندگی جذاب و مشتاقانه )امور 

زندگی را با اشتیاق انجام دادن( و سوم معناداری زندگی است.
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شده است. البته آرام آرام نظریه پردازان به 
که الیه های  این سمت حرکت می کنند 
عمیق تر را دیده و بر اساس آن بسنجند که 

آیا افراد، شاد هستند یا شاد نیستند.
پس مسأله این است که شاد بودن را باید 
در  خوب داشتن  احساس  یا  بسنجیم 

زندگی! این دو با هم متفاوتند. 
شما ممکن است که یک زندگی سختی 
داشته باشید ولی آن را به دلیل اینکه شما 
را به موفقیت می رساند و یا در راه رضای 
دوست  می دهید،  انجام  متعال  خدای 
داشته باشید و تمام رنج آن را نیز به جان 
بخرید و اصًال هم احساس بدی از انجام 
کار نداشته باشید با اینکه همواره در  آن 

رنج باشید.
بنابراین، این چارچوب نظری، نگاه ما را 
به قضیه تست شادی و نشاط در جامعه 

بسیار متفاوت می کند.
چند  مستحضرید  که  همان طور  سوال: 
سالی است مؤسسه آمریکایی گالوپ وارد 
از  صحنه سنجش حاالت مختلف روانی 

جمله بحث هیجانات مثبت، بهزیستی روانی در کشورهای مختلف شده و در برخی خبرها 
هم کم و بیش منتشر می شود که اصوًال مؤسسه گالوپ در خدمت سیاست های آمریکا است؛ 
اعالم اینکه ایران یکی از غمگین ترین کشورهاست، تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشد؟
حمید رفیعی: »مؤسسه گالوپ« اواخر سال ۲013 اولین گزارش رسمی خود را از کشورهای 
آسیایی درباره میزان هیجانات مثبت و منفی اعالم کرد و بر این اساس عراق، نخستین 

کشور و ایران در رتبه دوم کشورهای غمگین معرفی شد. 
جالب اینجا است که بعد از دو سال در سال ۲01۵ مؤسسه گالوپ گزارش دیگری مبنی 
، نه  بر وضع بهزیستی روانی را - که بی ارتباط با بحث شادی نیست - منتشر کرد و این بار

عراق، نه ایران و نه مصر جزو رتبه بندی آنها نبودند! 
این سؤال پیش می آید که در طول یک سال و نیم وضعیت ایران تا این حد ارتقا پیدا کرد و 
چرا در رتبه بندی جدید، دیگر ایران جزو غمگین ترین کشورها نبود یا بحث بهزیستی روانی 
هم ارتباط وسیع با هیجانات مثبت دارد. چگونه است که این بار شما کشورهایی مانند 

تونس را در لیست خود آورده اید؟!
سؤال دیگر با چه ابزاری این سؤال و سنجش را انجام داده اید و از کدامین مردم، این سؤال  ها 

را پرسیده اید؟ خوبی و بدی را چگونه معنا کرده اید؟ 
گالوپ منتشر می کند و می گوید هیجانات مثبت! تحقیقات  که خود مؤسسه  ابزاری 
کشور  یک  و  شرق نشینان  ایرانی ها،  ما  فرهنگ  مناسب  ابزاری  می دهد  نشان  علمی 

آسیایی نیستند. 
با این ابزار نمی توان وضعیت روانی ایرانیان را سؤال کنیم و سپس به نتیجه ای هم برسیم؛ 
ارتباط وسیعی با فرهنگ دارد و  چون یک بخش جدی موضوع حاالت روانی انسان ها 

نمی شود ما از آن فرار کنیم و بگوییم برای از یک مجموعه افراد، اطالعاتی را می خواهیم 
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به دست آوریم و اعالم کنیم اما کاری با فرهنگ آنها نداریم! انسان، ماشین نیست، ربات 
نیست، که هیچ حالی نداشته باشد و تحت هیچ فرهنگی رشد نکرده باشد.

سوال: به طور مصداقی می توانید نمونه ای از پرسشنامه های شادکامی را ذکر کنید؟
حمید رفیعی: بله، یکی از این ابزارهایی که در ایران نیز بسیار استفاد می شود پرسشنامه 
کسفورد است. البته ترجمه های مختلفی از این  شادکامی معروف به پرسش نامه شادکامی آ
پرسشنامه در ایران وجود دارد. بر اساس یکی از نسخه هایی در اختیار بنده است چند گویه 

آن را بیان می کنم، شما هم با یک نگاه ایرانی به آن نگاه کنید و به سؤاالتش پاسخ دهید.
سؤال هایی مثل؛ »من بی اندازه جذاب هستم«. »فکر می کنم دنیا، جای خیلی عالی ای 
است« به نظر شما مفهوم دنیا از منظر ایرانی دین دار و تحت تعالیم دین قرار گرفته، چقدر 

می تواند اهمیت داشته باشد؟ 
گرفته، به مفهوم دنیا خیلی بها  که دین مدار است و دائم تحت تعلیم ادیان قرار  ایرانی 
نمی دهد و موضوع اصلی زندگی اش قرار نمی دهد؛ اگر از او بپرسیم دنیا جای خیلی 
عالی ای است؟ به نظر شما مانند دیگران پاسخ خواهد داد؟ پاسخ ها می تواند متفاوت 

باشد یا گویه دیگر مثًال »همیشه در حال خندیدن هستم«. 
پاسخی که یک ایرانی به این پرسش می دهد چگونه خواهد بود؟ فرض کنید فردی به محل 
کار خود برود و همه اش در حال خندیدن باشد، می گویند او حالش خوب نیست. یا این 
پرسش که »همه دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه می کند«؟ به نظرم ما ایرانی ها هیچ گاه این 

عبارت را ارزش گذاری مثبت نمی کنیم.
گوناگون در نظرسنجی های مؤسساتی مانند  سوال: به نظر شما چه اندازه، فرهنگ جوامع 

»گالوپ« مورد توجه قرار می گیرند؟
حمید رفیعی: پدیده مطالعه فرهنگ، پدیده مغفولی است در این داستان که به آن توجه 
نشده و اگر به آن توجه شود آن وقت تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودند، محقق می شود 
و آن اینکه ما مدلی برای شادی خودمان داریم؛ فارغ از اینکه مردم شادی هستیم ابتدا باید 
سؤال کنیم آیا نظریه پردازان، مدل های شادی در ایران طراحی کرده اند یا خیر و سپس سؤال 
کنیم آیا این مدل ها در سطح عمومی جامعه آمده اند و آیا این مدل ها جوابگوی نیازها 

هستند یا نه.
سوال: با توجه به اینکه این پرسشنامه ها باید راستی آزمایی شوند، بحث دین را در کدام قسمت 
می توان لحاظ کرد؟ آیا باید از شخص سؤال شود که او فردی مسلمان، مسیحی، یهودی یا 
الئیک است؟ اصًال آیا این فاکتور مهمی است که در تست های سنجش میزان رضایتمندی، 

شادی و شادکامی سؤال شود؟
حمید رفیعی: سؤال خوبی است که آیا دین به عنوان یک مؤلفه در کنار سنجه ها باید باشد 
؟ مستحضرید که پدیده دین و دین داری به  یا نباشد و ما باید توجهی به آن بکنیم یا خیر
لحاظ علمی سال هاست که در روان شناسی مورد مطالعه است و برخالف تصوری که در 
یک دوره ای وجود داشت که حوزه دین را از حوزه روان جدا می کردند و وقتی می خواستند 
وارد صحنه درمان اختالالت روانی شوند می گفتند کاری نداریم این فردی که مراجعه کرده و 

... دارد، چه اعتقادی دارد.  مشکالت روانی اعم از افسردگی، اضطراب و وسواس و
سؤال نکنید که چه دینی دارید، چه زمینه های دینی دارید بلکه فارغ از مباحث دینی و 

دین داری برای درمان مشکل و افزایش رضایتمندی از زندگی اش وارد صحنه شوید. 
سال ها تحقیقات انجام شد، بعضی محققان متوجه شدند ما نمی توانیم مفهومی به نام 
دین  و معنویت )البته دسته ای از افراد دین را از معنویت جدا و گروهی هم این دو را با هم 

ادغام  کردند( را جدا کنیم و از دینداری افراد نپرسیم. 
جالب است بدانید که یک پیمایش ملی در آمریکا در سال ۲001 انجام شد و از ۲0 هزار نفر 
از مردم آمریکا از ایالت های مختلف این سؤال را پرسیدند که به نظر شما »در عصر کنونی با 

توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی، آیا دین 
می تواند مهمترین مسائل زندگی امروز شما 

؟«  را حل کند یا خیر
مثبت  پاسخ  افراد  درصد   ۸0 به  قریب 
دادند و گفتند بله ما معتقدیم دین، امروز 
پرچالش ترین  و  جدی ترین  به  می تواند 
مسائل زندگی ما پاسخ دهد البته پاسخ 

هم دارد. 
خب به نظر شما، با همه اهمیتی که پدیده 
مقیاس های  در  چقدر  دارد،  دینداری 
بنده  است؟  شده  منعکس  موجود 
از  وقتی  فقط  هم  آن  ندرت،  به  می گویم 
 در 

ّ
خوِد دینداری قرار است سوال شود و اال

سنجه های شادکامی و بهزیستی کمتر به 
این موضوع پرداخته شده است.

سوال: برخی ها می گویند ما ملت گریه ایم و 
این با شادی و نشاط منافات دارد؟ چطور 
مگر  می کنید؟  تحلیل  را  قضیه  این  شما 
ما این همه مجلس دعا و روضه نداریم؟ 

چطور می توانیم این مردم را شاد بدانیم؟
عباس پسندیده: توصیفشان از ملت ایران 
کمی نادرست است و نتیجه گیری شان 
کامال نادرست است. مردم ما اهل دعا و 

گریه هستند، اما نه همیشه و همه جا.
این همه شوخی، تفریح، جوک، مسافرت 
گریه  کًال ملت  و مانند آن چیست؟ پس 
مغرضانه  شاید  برخی  را  حرفی  نیستیم. 
که تحلیلش  زده اند و ما هم به جای آن 
کنیم، باورش کردیم! اما نتیجه کامال غلط 
است به خاطر این که دعا و عزاداری برای 

ع( افسردگی نمی آورد.  اهل بیت)
می گردد؛  باز  نظری  چارچوب  به  باز  این 
چرا؟ چون وقتی چارچوب نظری تان تغییر 
کرد، نگاه شما و البته تمام پرسش نامه و 

ابزار سنجش نیز تغییر خواهد کرد. 
ترکیب  اسالمی  مطالعات  اساس  بر 
نشاط و رضایتمندی، احساس شادکامی 
تشکیل می دهد. وقتی بحث نشاط را نگاه 
می کنیم حالتی از سرزندگی و بشاشیت 
و  سرزندگی  حالت  که  چیزی  و  است 
بشاش بودن را برای من به ارمغان می آورد، 
لذت های ما هستند اما بر اساس تئوری 

اسالمی شادکامی، لذت ها محدود به 
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ابعاد  همه  نیستند  مادی  لذت های 
کند و از  وجودی من باید احساس لذت 

جمله جنبه های روحی و روانی.
کجا تأمین می شود؟ به  لذت معنوی ما 
مسلمان،  یک  عنوان  به  ما  نمونه  عنوان 
از لذت معنویمان در شب های  بخشی 
قدر که با خدا راز و نیاز و عبادت می کنیم، 
به دست می آید؛ همین اشک و راز و نیاز و 
گریه که برای روان شناس غربی، یک نکته 

منفی است، برای ما نشاط آور است. 
شما  به  قدر  شب های  از  بعد  اگر  حاال 
گریه  شما  بپرسند  شما  از  و  بزنند  زنگ 
گریه  هم می کنید بگوییم بله خیلی هم 
این  اساس  بر  ما  نمره  آن وقت  می کنیم، 
مشاهده  می آید.  پایین  کامًال  پرسشنامه 
اندازه  چه  تا  سؤال  نوع  این  که  می کنید 

سنجش را تحت تأثیر قرار می دهد!
وقتی محور ما شد نشاط و عامل نشاط 
لذت است و لذت، باید همه ابعاد وجود 
آنها  از  یکی  وقت  آن  بربگیرد،  در  را  ما 
می شود ارتباط با خداوند متعال؛ چون ما 
نیاز به انس با خداوند داریم، ما از خداییم 
و در این دنیا تنهاییم و لذا دلمان برای او 
تنگ می شود دلتنگی با اشک و مناجات 

همراه است.
سوال: در واقع عزاداری هایی که داریم لذت 

معنوی برای ما به دنبال دارد؟
عباس پسندیده: بله همینطوره. ظاهرشان 
نشاط  کارکردشان  ولی  عزاست  و  گریه 
 ، معنوی است. شما به عنوان یک خبرنگار
افراد را قبل از مجلس روضه و بعد از یک 
مجلس روضه تست کنید، آیا بعد از یک 
مجلس روضه، افسرد ه تر می شوند یا اینکه 
مجلس  از  بعد  که  می بینیم  را  آنها  همه 
و  گفتن  جوک  به  می کنند  شروع  روضه 
شوخی کردن با یکدیگر ؟ اصًال این گونه 

نیست که عزاداری افسردگی بیاورد. 
است  آن  خاطر  به  دیدگاه  تفاوت  این 
هم  با  کامًال  نظریه هایمان  چارچوب  که 

متفاوت است. 
از  بعد  و  روضه  مجلس  از  قبل  را  افراد 
آیا بعد  کنید،  یک مجلس روضه تست 
از یک مجلس روضه، افسرد ه تر می شوند 

که بعد از مجلس روضه شروع می کنند به لطیفه  گفتن و  یا اینکه همه آنها را می بینیم 
؟ شوخی کردن با یکدیگر

سوال: خانواده غربی با خانواده شرقی متفاوت است و بنیان خانواده در شرق، محکم تر از 
غرب است؛ این مسئله این را به ذهن متبادر می کند که حداقل میزان رضایتمندی و شادکامی 
و نشاط باید در شرق بیشتر باشد تا در غرب که خانواده، یله و رها است آیا این مؤلفه باید در 

نظرسنجی ها مدنظر قرار گیرد؟
عباس پسندیده: در مسئله نشاط، یک جنبه مهم آن، هیجانات مثبت است که مصادیق 
که یکی از آنها مسئله تشکیل خانواده است تشکیل خانواده در الگوی  متعددی دارد 

اسالمی شادکامی، یکی از عوامل نشاط به شمار می رود. 
بنابراین، ازدواج کردن و داشتن یک خانواده، در این دیدگاه عامل شادکامی است. اگر فرد 
دیگری که رویکرد ونگاه مثبتی به ازدواج ندارد از او درباره ازدواج بپرسیم، می گوید تشکیل 
خانواده برای انسان تهدید می آورد و دست و پاگیر است و ممکن است شادی  و فردگرایی 

ما را تحت تأثیر قرار دهد از این رو آن را کامًال منفی می داند. 
البته خانواده وقتی می تواند به افزایش شادی و نشاط ما کمک کند که خانواده، یک خانواده 

خوب و موفقی باشد. 
حس  درصد  گرفته اند  طالق  که  افرادی  می گویند  شده،  انجام  ایران  در  که  تحقیقی 
رضایتمندی شان بیشتر از افرادی است که ازدواج کرد ه اند. چرا طالق گرفته ها خوشحال ترند! 

چون کسی که طالق گرفته از یک زندگی پررنج خارج شده است و طالق یعنی رهایی.
سوال: برای همین جشن طالق می گیرند؟

عباس پسندیده: بله. در حالی که آن طرف قضیه را ندیده ایم که اگر خانواده به درستی سامان 
پیدا کند و سیستم خانواده در درون ، درست عمل کند، درست کار کند، قطعًا احساس 
شادی و نشاط افراد باالتر می رود؛ یعنی هر چند یک مسئولیت پردردسر و پرمشغله است 

اما فرد از اینکه به یک خانواده تعلق دارد، احساس رضایت می کند. 
فرهنگ شرقی، فرهنگ جمع گراست در حالی که فرهنگ غربی، فرهنگ فردگراست. ما 
دوست داریم با همدیگر باشیم و ارتباط داشته باشیم و مناسباتمان بیشتر شود و این یک 

پوئن مثبت برای ما است ولی در فرهنگ غربی این طور نیست. 
از مردم خواسته شده، این  تصور می کنیم اگر در روایات حاالتی غیر از شادی ظاهری 

لطمه ای به سالمت روان آنها می زند.
سوال: یکی از شبهاتی که پیش می آید که یک تعدادی از احادیث ما را گلچین می کنند؛ مثًال 
ع( که می فرماید: هر که بازی و شوخی او زیاد شود عقل او کم است؛ از  سخن امیرالمؤمنین)
طرف دیگر در روایات آمده است که مؤمن همواره غمی در دلش دارد؛ و این احادیث باعث 
می شود که غربی ها بگویند دین اسالم رابطه خوبی با شادی ندارد؟ آدم مؤمن معموًال یک 

انسان غمگین، عبوس و ... است چگونه باید این شبهه را پاسخ داد؟
حمید رفیعی: یک فرد مسیحی که به تازگی مسلمان شده بود ابتدا سنی و سپس مذهب 
تشیع را برگزیده بود از وی درباره چگونه مسلمان شدنش پرسیدند گفت احساس می کردم 

این دینی که دارم ناکارآمد است و جوابگوی تمام مسائلم نیست. 
لذا اسالم را انتخاب کردم و در خصوص شیعه شدنش اظهار داشت که متوجه شده است 
که در تفکر شیعه چیزی به نام محبت، عطوفت و لطافت هست که در مذاهب دیگر کمتر 

دیده می شود این بود که مرا به سمت تشیع کشاند. 
همان طور که آقای دکتر فرمودند تعبیر غم، حزن و ... این تعابیری که در روایات آمده است، 
نباید بال فاصله مفهوم منفی غم و حزن را به ذهن بیاوریم و بگوییم اسالم گفته مؤمن باید 
محزون باشد یعنی اینکه در فاز افسردگی بیفتد و افسرده شود در واقع این برداشت نادرست 

ما از این روایات است. 
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ما تصور می کنیم اگر در روایات حاالتی غیر از شادی ظاهری از مردم خواسته شده این 
لطمه ای به سالمت روان آنها می زند. 

بگذارید این گونه بگویم: ما به جای اینکه سؤال کنیم آیا »مردم شاد هستند« به این معنا که 
دائم در حال خنده اند و اصًال عالئم حزن در چهره ندارند، بهتر نیست سؤال کنیم آیا »مردم 

به لحاظ روانی سالم هستند؟«
ما باید به لحاظ روانی، انسان های سالمی باشیم و به جای اینکه سؤال کنیم آیا شما دائم 
. بدین معنا که آیا شما  می خندید، بپرسیم آیا شما به لحاظ روانی، آدم سالمی هستید یا خیر
در زندگی خود احساس کارآمدی از درون دارید، احساس کفایت درونی می کنید؟ این ها در 

واقع مؤلفه هایی است که دین اسالم مد نظر دارد.
در دوره ای هر جا بحث حزن و غم بود، یک وحشتی به جان آدم ها می افتاد لذا در دوره ای 
برخی روان شناسان انسان ها را به این سمت سوق می دادند که در هیچ لحظه از زمان و 
مکان نباید احساس غمگینی کنید و هر لحظه احساس غمگینی پیدا کردید بدانید که 
یک چراغ هشدار روشن شده و باید تالش کنید که بالفاصله آن را بر هم زده و کاری کنید 

احساس غمتان از بین برود.
محققان روان شناسی و به خصوص حوزه آسیب شناسی روانی کم کم متوجه شدند این 
طور هم نیست که احساس غم، یک چیز مذمومی باشد. آنها غم را به احساس گناه تعبیر 
می کنند و می گویند ما فکر می کردیم احساس گناه همیشه ناپسند است در حالی که فکر 

می کنیم احساس گناه یک انگیزه درونی است که ما را به جلو هل می دهد.
بدین معنا که اگر ما یک کاری انجام دادیم بعد حس بد و احساس گناه در درونمان پیدا 
کردیم این احساس گناه، سازنده است می  شود برگشت و عذرخواهی کرد، چیزهایی اتفاق 
افتد، کاری کنیم که آن کار قبلی را تکمیل کند و ما نباید آدم ها را از این احساس مثبت 

روان شناسان  تعابیر  این  کنیم.  محروم 
غربی  است.

ما در مباحث دینی مان هم می بینیم که 
دقیقًا همین طور است این حزن و این غم 
درونی انگیزه ای می شود برای حرکت دادن 

و رو به جلو حرکت کردن. 
اینکه برخی ها شیطنت کرده و می گویند 
اسالم دین گریه است بعید است انگیزه 
باشند.  داشته  قضیه  این  پشت  سالمی 
کسانی که می گویند اسالم دین گریه است 
دارند  انگیزه ای  واقعًا  یا  دارد؛  حالت  دو 
این گونه صحبت می کنند یا اینکه اسالم 

را به درستی نفهمیده اند. 
اگر منظورشان از گریه این است که ما در 
فرهنگ مان مفهومی به نام گریه داریم، بله 
داریم، گریه، گریه سازنده است هیچ وقت 
اسالم نمی پذیرد که شما بدون دلیل و به 
صورت افراطی و طوالنی مدت گریه کنید 
بمانید،  باز  زندگی تان  اولیه  کارهای  از  و 
بلکه  ندارد  وجود  گریه  این  در  مدحی 

مذمت هم می شود.
به  را  ما  و  باشد  هدف دار  که  گریه ای  اما 
یک سمتی حرکت داده و در ما یک انگیزه 
روانی ایجاد کند، ما را یک گام به سعادت 

نزدیک تر کند، این گریه ممدوح است.
گریه ای است که در شب های  گریه،  این 
قدر و در روضه امام حسین علیه السالم 
طور  همین  هم  متقابًال  می افتد.  اتفاق 
است اکنون دیگر پدیده ای به نام »هالیوود 
حال  در  هالیوودی  شادی  هپینس« 

نخ نماشدن است. 
خودشان در حال رسیدن به این نتیجه 
که انسان ها  که ما فکر می کردیم  هستند 
را باید دائمًا به سمتی سوق می دادیم که 
تجربه  بخندند،  روز  هر  بخندند،  مرتب 
شادی  هالیوودی داشته باشند، صحیح 

است اما این گونه نیست. 
آمریکایی  روان شناسان  برخی  امروزه 
زیستی،  ساده  فرهنگ  ترویج  حال  در 
خیرخواهی در حق دیگران، و اجتناب از 
آرزوهای مبتنی بر ثروت و شهرت هستند.

فرهنگ اسالمی ما هم همین را می گوید که 
نه تنها خنده همیشه فایده ندارد بلکه 
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آثار روانی مخربی را هم بر جای می گذارد 
گاهی اوقات ما را از یک سری اهداف  و 
باالتر محروم می کند، از این رو می بینیم 
این طور نیست که خنده بدون جهت و 
بدون دلیل قهقهه زدن ما را خوشحال کند 
و بگوییم به به چقدر زندگی خوبی، که ما 

هر روز می خندیم.
به جای اینکه ما بگوییم آیا تو حزن داری 
یا آیا تو غم داری سؤال کنیم آیا تو به لحاظ 
؟لزومًا نشانه های  روانی سالم هستی یا خیر
ما  که  چرا  نیست  شادی  روان،  سالمت 
فکر می کنیم غم نشانه ناسالمتی است 

یا نبود غم نشانه سالمت است. 
به  می خندند  همیشه  که  انسان هایی 
روانی  لحاظ  به  که  نیست  این  معنای 
قطب  شادی  می گویند  امروزه  سالم اند. 
می شود  نیست،  روانی  بیماری  مقابل 
حال  عین  در  اما  باشند  شاد  انسان ها 
و  باشند  داشته  زیادی  روانی  پریشانی 
این گونه نیست که ما انسان را شاد ببینیم 
و بگوییم عجب زندگی خوبی دارد ما باید 

ع( در زندگی  به حال کسانی غبطه بخوریم که به لحاظ روانی سالم هستند. حضرت علی )
شخصی خویش، تعابیری از غم و اندوه دارند که به ظاهر اگر بخواهیم امروز قضاوت کنیم 
می گوییم که این فرد، چقدر افسرده است در حالی که ما به لحاظ اعتقادات کالمی مان 

هیچ وقت نمی توانیم تصور کنیم که امام معصوم  از نظر روانی، ناسالم باشد.
خاک  به  را  علیها  سالم اهلل  زهرا  حضرت  داشتند  علیه السالم  امیرالمؤمنین  که  زمانی 
ا ُحْزِنی َفَسْرَمٌد« حزنم ابدی  َمّ

َ
می سپردند تعابیری از ایشان نقل شده است از جمله اینکه »أ

ٌد« شب ها تا صبح خوابی به چشمانم ندارم. »َو هّمٌ ال َیبرُح ِمن َقلبی«  ْیِلی َفُمَسَهّ
َ
ا ل َمّ

َ
شد »َو أ

یک هّمی به دلم افتاد که دیگر از دلم خارج نمی شود. 
این تعابیر را به فهرست طبقه بندی اختالالت روانی بدهیم می گویند این فرد، یک غم دارد و 
شب ها هم تا صبح نمی خواب و غمی همواره در دلش است احتماًال از یک اختالل روانی، 
از یک افسردگی مشخص یا نامشخص رنج می برد! اما در حالی که تاریخ می گوید تازه بعد 
ع( حکومت به راه انداختند چقدر کار انجام  از شهادت حضرت زهرا )س( امیرالمؤمنین )

داد که اگر کسی به لحاظ روانی ناسالم باشد نمی تواند کار انجام دهد. 
درست است که امروزه می گویند تا کارکرد اجتماعی فرد به هم نریخته باشد، برچسب اختالل 
بر او زده نمی شود، اما باالخره غیر این است که ما از مفهوم حزن، هّم، و غم وحشت داریم؟ 
و تصورمان این است که نباید هیچ گاه این امور را تجربه کنیم. و تا حزنی در دل احساس 

کردیم، بدویم تا آن را به شادی تبدیل کنیم.
سوال: آیا صفر تا صد غم و اندوه، مذموم است یا اینکه هر انسانی به غم نیاز دارد چرا که تا 

اندوهی نباشد قدر شادی را نمی دانیم وجود غم یک امتیاز منفی تلقی می شود؟
عباس پسندیده: اینجا از همان بزنگاه های سنجش است؛ اوًال از چند زاویه می توان به این 

موضوع نگاه کرد: یکی از همان زاویه ای که ایشان فرمودند که ما آدم ها وقتی درونمان 
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تضاد قرار بگیرد ارزش یک چیزی را خوب می فهمیم؛ یعنی در کالن زندگی ما تا غمی وجود 
نداشته باشد طبیعتًا ما قدر شادی را نمی دانیم. 

اما از زاویه دیگر اینکه یکی از سؤال های جدی ما در مباحث مربوط به زندگی این است که 
آیا اساسًا هر غمی ناپسند است و هر شادی ای صحیح است؟ 

این یک سؤال کلیدی است که غربی ها به آن پاسخ نمی دهند. البته دانشمندانشان آرام 
آرام در حال پاسخ دادن هستند. این پرسش جدی است که آیا هر شادی ای خوب است؟

به عنوان مثال شادی ای که یک فرد معتاد از مواد مخدر کسب می کند آیا این شادی خوب 
است یا اینکه چون پیامدهای منفی دارد نمی تواند یک شادی مثبت باشد یا شادی هایی 
که  که ممکن است از طریق مصرف مشروبات الکلی به وجود  آید به قول خود غربی ها 
می گویند مشروبات الکلی، بازداری را از بین می  برد و ما در ادبیات دینمان پا را فراتر گذاشته 
و می گوییم شراب، عقل را از بین می برد و باعث می شود انسان رفتارهای نادرستی داشته 

باشد آیا می توان گفت هر شادی ای درست است؟ 
اینها پرسش های جدی است که اخیرًا آرام آرام در مباحث نظری نیز به آن پرداخته اند اما 

هنوز در تست هایشان نیامده است.
از طرف دیگر آیا هر غمی واقعًا ناپسند است و نادرست است؟ آیت اهلل ری شهری کتابی 
دارند تحت عنوان »الگوی شادی« آنجا یک بحثی دارند با موضوع »غم مذموم، غم ممدوح 

« از آن طرف هم، شادی های نکوهیده داریم و شادی های پسندیده. 
مسئله ما مسئله شادی نیست؟ مسئله نباید از خود شادی شروع شود لذا بر اساس همان 

منطق، انسان می تواند غم نکوهیده هم داشته باشد.
سوال: غم نکوهیده چه زمانی شکل می گیرد؟

عباس پسندیده: غم هنگامی شکل می گیرد که ما با یک وضعیت نامناسب روبرو باشیم 
اما اگر این غم ما را وادار به تأمل بیشتر کند، برای ما سازنده است. مثًال اگر ما نگران آینده 

نباشیم برای آینده تالش نمی کنیم. 
یک انسان مؤمن اگر غم فردای خودش را نداشته باشد )فردا به معنای آینده زندگی دنیوی( 
او اصًال مؤمن نیست. غم سازنده یا مخرب؟ اگر کسی به اندیشه فردا و قیامت، تو فکر باشد 
و در درون خودش باشد، او دارد آینده خویش را درست می کند آیا باید او را فردی منفی تلقی 

کرد یا اینکه اتفاقًا در راستای شادکامی پایدار آینده خویش حرکت می کند.
دقیقًا مثل این می ماند که شما دو نفر را کنار هم بگذارید؛ دانشجویی که در کتابخانه به 

شدت مطالعه می کند و یک دانشجویی که به بازار و پارک می رود و فقط تفریح می کند. 
ظاهر این دو را بر اساس نمودهایشان بررسی کنیم آن فردی که اهل مطالعه است به شدت 
در فکر بوده و گرفتار و منزوی است اما آن فردی که در پارک و بازار می گردد با دوستان خود 
فیلم می بیند را با نگاه ظاهری مثبت تر می بینیم آینده این دانشجو که سراغ لذت های آنی 
رفته و آینده دانشجویی که سراغ مطالعه رفته مشخص است پس اساسًا نمی شود ما به طور 

کلی شادی و غم را معیار قرار دهیم که این صحیح است و دیگری اشتباه.
سوال: شادی در اسالم، دارای چه اولویتی است؟

عباس پسندیده: ما در زندگی مان یک هدف داریم هر چه که به تحقق آن هدف در زندگی مان 
کمک کند خوب است، در بخش هایی از زندگی، شادی ها وجود دارند که به شدت نیز مورد 

کید دین هستند.  تأ
که اسالم نمی گوید از باب ضرورت، شادی ها  بنده همواره به این نکته تصریح می کنم 
جایزند، بلکه ضروری می داند شادی را. این را شعار نمی دهم بلکه در منابع اسالمی دیده ام. 

اسالم از باب »اکل میته« نمی گوید شادی اشکال ندارد بلکه می گوید باید شاد باشیم.
در روایات آمده است: 

مؤمن باید انسان شادی باشد معنایش این نیست که هر شادی ای حتمًا خوب و هر غمی 

حتمًا نادرست است، همه چیز بر اساس 
شود،  سنجیده  باید  حیات  فلسفه  آن 
خیلی از شادی ها به فلسفه حیات کمک 

می کنند؛ لذا مثبت هستند. 
فلسفه  است  ممکن  شادی ها  از  خیلی 
کنند و در حقیقت آینده  حیات را نابود 
ما را تخریب کنند، قطعًا نمی تواند مثبت 
همین طور  هم  طرف،غم ها  آن  از  باشد. 
ممدوح  غم های  از  بسیاری  است؛ 
به  می کنند  کمک  ما  آینده  به  که  داریم 
ساخت آینده ما و بسیاری از غم های ما 

بی خودی اند. 
فرض کنید یک عده غم امور بسیار پست 
که می گذرد و  دنیوی را می خورند، چیزی 
ارزش ندارد، غصه خوردن پای آن، زندگی 
ما را تلخ می کند و هیچ فایده و اثری هم در 
زندگی ما نخواهد داشت و نمی تواند یک 

امر مثبت باشد. 
بنابراین مسئله را نباید ببریم روی شادی و 
غم، و بگوییم شادی خوب است یا غم؟! 
مسئله باید برود روی فلسفه زندگی. اینکه 
معنایش  باشد  شادی  انسان  باید  مؤمن 
این نیست که هر شادی ای حتمًا خوب 
همه  است،  نادرست  حتمًا  غمی  هر  و 
باید  حیات  فلسفه  آن  اساس  بر  چیز 

سنجیده شود.
سوال: دینداری چه نقشی در رضایت ما 
از زندگی دارد و چگونه آن را باید به صحنه 

سنجش کشاند؟
اساس  بر  روانشناسان  رفیعی:  حمید 
تحقیقات خودشان فکر می کردند دین 
پس زمینه  و  بک گراند  یک  دینداری  و 
است که نباید خیلی وارد این فضا شد و 
از دین داری افراد سؤال کرد در حالی که 
بعدها متوجه شدند به جای اینکه دین 

بک گراند باشد فورگراند است؛ 
پشت سر  تابلوی  یک  اینکه  جای  به 
باشد؛ یک نورافکنی جلوی چشم است 
چرا نباید بپرسیم. اتفاقًا باید از نوع نگاه 
پدیده ها  سایر  و  جهان  به  انسان  این 
چگونه  را  دنیا  تو  بگوییم  و  کنیم  سؤال 
می بینی؟ چه اعتقادی داری؟ اتفاقاتی 

که در زندگی برایت پیش می آید، 
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مسئله ای که با فرزندت، همسرت برایت 
نگاهی  چه  تعریفی،  چه  می آید  پیش 

داری؟ زندگی را چگونه می بینی؟
در حکایت ها و مثل های فرهنگ خودمان 
داریم؛ سه نفر در یک جا مشغول ساختن 
مسجدی بودند با دستمزد یکسان. از اولی 

سؤال شد چه کار می کنی؟ 
با ناراحتی گفت عین فالن حیوان از صبح 
زود از خانه می زنیم بیرون تا شب همانند 
حمار کار می کنیم و به خانه می آییم فقط 
شکم زن و بچه را سیر کنیم، از دومی سؤال 

کردند شما چه می کنی؟
گفت: نان حاللی برای همسر و فرزندانم 
تهیه می کنم)رضایت نسبی از زندگی اش 
احساس  خیلی  که  سومی  از  داشت(، 
گفت:  کردند،  سؤال  داشت  خوبی 

مسجدی را برای خدا بنا می کنیم.
بود  کار  یک  اینکه  وجود  با  بنابراین 
و  حال  جهان بینی،  سه  نگاه،  سه  اما 
باید  می دهد.  تغییر  را  انسان ها  هوای 
از دینداری افراد سؤال شود منتها نحوه 
پرسیدن، به اصول طراحی پرسشنامه ها 
و مقیاس ها بازمی گردد و متناسب با هر 
وارد  دینداری  و  دین  مفهوم  روانی  سازه 

صحنه شود.
اتفاق می افتد؛ زمانی  کار در اینجا  تا  دو 
ما می آییم سازه ها و سنجه ها را مشخصًا 
بر اساس منابع اسالمی طراحی می کنیم 
یک  اسالمی،  منابع  که  است  طبیعی 
انسان  برای  را  خاصی  هدف  و  رویکرد 
هم  پرسش هایی  لذا  است  کرده  تعریف 
که از دل آن طراحی می شود انتظار داریم 

تمامًا بی جهت با سعادت بشر نباشد. 
منابع  اساس  بر  را  سنجه  ما  هم  زمانی 
اساس  بر  و  نکرده ایم  طراحی  اسالمی 
می کنیم  طراحی  موجود  فرهنگ 
که  موجودی  فرهنگ  همین  در  اما 
زندگی شان  جدی  بخش  یک  آدم ها 
سؤال  قاعدتًا  است  دین مداری شان 
باشد  افراد  دینداری  جنبه  از  باید  هم 
حاالت  مفهوم،  این  از  فارغ  نمی توان  و 
انتظار  و  کرد  چک  را  انسان ها  روانی 

داشت به آن پاسخ واقعی دست یافت.

سوال: صرف اینکه وسیله مذموم باشد آیا شاد ساختن مذموم است یا اینکه شادی و غم 
خودخواسته اگر وسیله رسیدن به  آن مذموم نباشد، اشکالی ندارد؟

، بعضی از ابزارها خود به خود ابزار منفی ای هستند مانند مواد  عباس پسندیده: در بحث ابزار
، مشروبات الکلی، برخی ها هم ممکن است به خودی خود ماهیتًا مشکلی نداشته  مخدر

باشند اما اندازه استفاده از آنها مؤثر و مهم است. 
مثًال بازی با کامپیوتر و موبایل ها،  اشکال دارد؟ خیر اگر خود آن بازی، بازی منفی نباشد و 

جزء آن امور ممنوعه در شریعت ما نباشد، اشکالی ندارد. 
اگر اندازه آن زیاد باشد، چه؟ درباره نشاط رعایت چند نکته الزم است: یکی آنکه پیامد 
منفی نداشته باشد و دیگر اینکه تمام ابعاد وجودی انسان را در بر بگیرد و سوم اینکه به 

اندازه خودش باشد. اگر از اندازه خودش خارج شد، منفی خواهد بود. 
کید  مثًال در بحث خنده، خندیدن یکی از موضوعاتی که در روایات ما به شدت مورد تأ
قرار گرفته است، اما اندازه خندیدن چی؟ آیا ما چیزی تحت عنوان خنده درمانی که اکنون 

مرسوم است، داریم؟
در روایات تصریح شده کسانی که خیلی می خندند دچار قساوت قلب می شوند، قساوت 
قلب یعنی اینکه دل ما که مرکز عواطف ما است وقتی دچار قساوت شد، یعنی دیگر آن 
لطافت را ندارد. برای اینکه این قلب سنگ شده را دوباره به تحرک در آوریم باید بیشتر 
بخندیم، باید کارهای بیشتری انجام دهیم تا شاد شویم در حالی که مشکل اساسی این 

است که اگر ما به اندازه بخندیم کفایت می کند برای ما. اینهاست که تعیین کننده است.
با نامحرم و  ارتباط  ابزارهایش منفی اند مانند مواد مخدر  بنابراین خود شادی و بعضی 
مجالس مختلط. شادی ها به اندازه زنگ تفریح در زندگی ما مهم هستند اما به جای زنگ 
تفریح که 10-1۵ دقیقه است کل زندگی ما را شادی در بر بگیرد فقط ۵ دقیقه بشود هدف 

زندگی ما، قطعًا نمی تواند یک امر مثبت باشد.
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مقدمه

انسان  زندگی  در  اهمیت وجود عواطف 
بر کسی پوشیده نیست؛ به گونه ای که اگر 
انسان از این حیث دچار نقص، افراط و 
تفریط شود، در مسیر تربیت صحیح دچار 
که این اختالالت  اختالالتی خواهد شد 
در بعضی مواقع برگشت ناپذیرند و حتی 

باعث نابودی او می شوند.
وجود  عاطفی  ُبعد  تربیت  به  فرد  اگر  اما 
شادی   و  غم  همچون  مواردی  و  خویش 
با  بعد  این  در  تعادل  از  و  دهد  اهمیت 
تمام جوانب آن برخوردار شود، در زندگی از 

برکات آن بهره مند خواهد شد. 
... جزو جنبه  حالتی چون شادی، اندوه و
عاطفی شخصیت انسان قرار می گیرند که 
این جنبه بنا به دو دلیل بسیار پیچیده 
عاطفی  جنبه  اینکه  نخست  است؛ 
شخصیت انسان هم زمینه فیزیولوژیک 
داشته و هم با زمینه عقالنی و اجتماعی 
این  هم  دوم  دلیل  و  دارد  نزدیک  ارتباط 
است که تاریخ حیات انسان نمایشگر این 
از عقل،  که آدمی بیشتر  حقیقت است 

تحت تأثیر عواطف خود قرار دارد.1 
به  دلیل  گاه  که  آسیب هایی  بنابراین 
تربیت نشدن عاطفه غم و شادی، دامان 
گروه های مختلف را می گیرد و بر پیکره 
می کند،  وارد  خدشه  مذهبی  جامعه 
و  حیاتی  بعد  این  به  رسیدگی  ضرورت 

نهج البالغه،  در  تربیت  فراهانی،  فرمهینی  مهدی   .1
، 1390،ص 11. انتشارات آییژ

دریافت راهکارهای اساسی از منابع الهی و تربیتی ائمه)علیهم السالم( را نشان می دهد. 
غم و شادی ازجمله عواطف انسانی هستند که به دنبال کامیابی ها و ناکامی ها بر انسان 
و  غم ها  ـ  خویش  باورهای  نوع  به  وابسته  ـ  مختلف  گروه های  درواقع  می شوند.  عارض 
شادی های خاص خود را تجربه می کنند که این نوع عاطفه به رشد فکری و معنوی روح 
انسان نیز بستگی دارد. به همین دلیل است که غم و شادی مومنان و غیرمومنان نیز به  
لحاظ عمق، وسعت و معنا با یکدیگر فرق دارد.۲ شادی یکی از نیازهای اساسی انسان و 

الزمه زندگی اوست. 
اساسا خلقت هستی و انسان به گونه ای است که خود به خود شادی هایی را برای آدمی 
، آبشارهای زیبا، ازدواج و زناشویی، محبت و مهربانی و  فراهم می آورد. بهار طرب انگیز
بسیاری دیگر از پدیده های جهان، برای انسان شادی آور و سرور آفرین است، همچنان که 
غم و اندوه نیز جز زندگی انسان و همزاد اوست. در طبیعت و هستی سنت هایی جاری 

است که هر یک می تواند اندوه ساز و ماتم انگیز باشد. 
مشاهده فصل خزان و برگ ریزان، یخ بستن رودخانه ها، فسردگی کوه ها و تپه ها و حوادث 
دیگری از این قبیل خیمه ماتم را در دل آدمی برپا می کند. انسان با این دو واقعیت روبرو 
که به دنبال شادی  گاهی شادی. آنان  گاهی غم و  است و سکه زندگی اش دو رو دارد؛ 
همیشگی و مطلق هستند، در واقع به دنبال چیزی دست نایافتنی اند. اساسا رشد و کمال 

آدمی در گروی حفظ تعادل بین این دو است. 
، برخی به دنبال آن هستند تا عنصر شادی را در زندگی انسانی پررنگ تر  علیرغم مطلب اخیر
جلوه داده و غم را صرفا ابزاری برای مقاصد سیاسی و اجتماعی بدانند که تاثیری در رشد 
و تعالی تربیتی بشر ندارد. به منظور آشنایی بیشتر با اینگونه نظرات باید در مقام مقدمه، با 
معانی غم و شادی و همچنین جایگاه آنها در علوم مختلف آشنا شویم. از این رو در ادامه 

و در قالب سه فصل، عناوین زیر را دنبال خواهیم کرد:
1. رابطه غم و شادی در زندگی انسان

2. جایگاه غم و شادی در علوم مختلف
3. تعالی بخش بودن اندوه معنوی

، 13۸۷،ص 1۴. ۲.   محمدعلی اکبری، غم و شادی در سیره معصومان، نشرصفحه نگار
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1. معناشناسی شادی و غم

در ادبیات، شادی را مقابل حزن یا غم قرار 
می دهند؛ بدین معنا که وقتی یکی بیاید، 
با مراجعه  اما می توان  آن دیگری نیست؛ 
به میراث عرفانی و دینی، شادی و حزن را 
دارای مراتبی دانست که در برخی از آنها، با 
هم تالقی پیدا می کنند؛ در نتیجه نمی توان 

این دو واژه را در مقابل یکدیگر قرار داد. 
در  که  است  فارسی  واژه ای  شادی  واژه 
می رود.  کار  به   مصدری  حاصل  معنای 
: شادمانی،  مهمترین برابرهای آن عبارتند از
خوشحالی، ابتهاج، مسرت، نشاط، طرب، 
وجد، انبساط و سرور که برخی ریشه عربی 
نیز داشته و در قرآن به کار رفته اند؛ اما واژه 
غم که کوتاه شده غّم است، لفظی عربی و 

کلمه ای قرآنی است. 
: حزن،  مهمترین برابرهای آن نیز عبارتند از
اندوه، کرب، غصه و آذرنگ.1 غم و شادی 
در فلسفه از انفعاالت و کیفیات نفسانی 
به حساب می آیند؛ غم نتیجه تاثر نفس از 
حصول امری مکروه و شادی زاده تاثر آن از 

امری مطلوب و دوست داشتنی است.
درحوزه روان شناسی نیز شادی برچسبی 
مربوط  احساسات  از  گروهی  برای  است 
مّسرت،  رضایت،   ، سرور مانند  هم  به 
که  شادمانی  و  وجد  شعف،  خشنودی، 
احساسی  و  شناختی  جزء  دو  دارای 
است. جزء شناختی را می توان با احساس 

رضایت مربوط دانست. 
چگونه  خود  زندگی  به  راجع  فرد  که  این 
فکر می کند و چه اندازه از آن راضی است 
به  پیشرفت  حال  در  را  خود  چقدر  یا  و 
سوی نیل به اهداف خود می بیند، همه به 
رضایت ختم می شود که جنبه شناختی 
دارد. جزء عاطفی و احساسی مربوط به 
چگونگی تجربه احساسات مثبت و غلبه 

آن ها بر احساسات منفی است. 
نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره 
کرد، تفاوت شادی و لذت است، هرچند 
که این دو با هم مرتبطند. لذت در اصل 
است.  پنج گانه  حواس  به  وابسته  بیشتر 

1.  المفردات راغب، 3۶۵.

عطر گل سرخ، نوازش نسیم بر گونه ها و شنیدن نواپردازی بلبالن در بهار همه لذت بخش 
است و با تحریک حواس پنج گانه سرو کار دارد و وابسته به شرایط ، اشیاء ، افراد و عوامل 

بیرونی است. 
لذت می تواند سالم ، سازنده یا انطباقی نباشد. مثًال وقتی فردی دچار پریشان فکری و 
اضطراب است، به پرخوری روی می آورد یا سیگار می کشد که هردو به او لذت می دهند 
ولی او را شاد نمی کنند. بخصوص وقتی که فرد می داند که مصرف سیگار برای سالمتی او  

ضرر دارد. اّما شادی همیشه مثبت، سالم و سازنده است.۲
 از همین بابت فالسفه بزرگی همچون ارسطو عالی ترین خوبی های قابل دستیابی را برای 

، حداقل سه نوع شادی وجود دارد.  عوام و خواص، شادی ذکر کرده است. از نظر ارسطو
نازل ترین سطح که به نظر مردم عادی، همان  لذت است؛ سطح متوسط که در نظر خواص 
معادل »عملکرد خوب« است و سطح متعالی که براثر »زندگی متفکرانه« ایجاد می شود. 

: همچنین از منظر روان شناسان شادمانی سه جزء اساسی دارد که عبارتند از
 1( هیجانات مثبت؛

۲( رضایت از زندگی ؛
3( فقدان عواطف منفی.

هم چنین روابط مثبت با دیگران، هدف مند بودن زندگی، رشد شخصی و دوست داشتن 
دیگران نیز از اجزای شادمانی به شمار می روند. در قرآن کریم دو واژه معادل شادی به کار 

رفته است:3
الف( فرح

فرح به معنای حالت شادمانی است.۴ در قرآن مجید، آیات متعددی درباره فرح وجود دارد 
ـی تقسیم کرد: دسته اول، آیاتی است که معنایی منفی را 

ّ
و می توان آنها را بـه دو دسـته کل

درباره حالت فرح به دست می دهنـد. یکی از این آیات، ناظر به سنت »استدراج« است. 
وضعیت روحی و روانی بعضی انسان هـا از این قرار است که هرگاه در سختی و دشواری 
قرار می گیرند، به حالت التماس و تضـرع می افتند اما آنگاه که آن حادثه تلخ گذشت، 

نسیان و غفلت وجود آنها را فراگرفته، سنگدل می شوند.  
دسته دوم، آیاتی است که به شادی مثبت اشاره می کننـد. آنگـاه کـه خداونـد کتـاب خویش را 
فرو فرستاد، بعضی از این کتاب خرسـند شـدند و شـادمانی وجودشـان را فـراگرفت. همچنین 
، یکی از ویژگی های مّتقین را این می داند که به فضـل الهی دل خوش داشته  در آیه ای دیگر

و از بشارت های آسمانی شادمان می گردند. 
از این آیات به روشنی به دست می آید که شادمانی، در پاره ای از موارد مثبت و ارزشـمند 
تلقـی می شود. شادمانی از دنیا مطلوب نیست امـا اگـر شـادی و خوشـحالی جهـت آسـمانی 
و انسانی به خود گیرد، می تواند ارزشمند بوده، الهی محسوب گردد. بر این اساس می توان 
گفت: شادمانی دو گونه است: شادمانی زشت و شادمانی زیبـا؛ شادمانی منفی و شادمانی 
مثبت؛ و شادمانی سیاه و شادمانی سفید. قرآن تعبیر دیگری نیز دارد و می گوید: شادی هـا 

دو دسـته انـد: شـادی هـای حـّق و شادی های ناحّق. 
ب( سرور

« در قرآن اندك است. در آیه ای از سوره دهر به این نکتـه اشـاره شده که  موارد کاربرد واژه »سرور
در قیامت، ابرار مقام باالیی دارند. ابرار کسانی هسـتند کـه بـه پیمـان خـود پایبندند؛ از آخرت 
در دل خویش هراس دارند و اهل اخالص می باشند. در قیامت، آنها به آفت و شّری مبتال 

، ۲3 مرداد 139۲. ۲.  مهدی یاراحمدی خراسانی، غم و شادی از دیدگاه دین، وبسایت آستان نیوز
، دوفصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین،  فه »شادی« در معنویت های نوظهور

ّ
3.  محمدتقی فعالی، نقد دینی- فلسفی بر مول

شماره 1۶، پاییز و زمستان 13۸9.
۴.  راغب اصفهانی، ص3۷۵.
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، بهجـت و شـادمانی بـا آنهـا مواجـه می شود لذا سرور و شادی  نمی شوند و خداوند با سرور
آنها همـراه بـا لقـاء حـق است.1  

کتاب عملشان پشت سر آنهاست  که  را  کسانی  کـریم ویژگـی هـای  از طرف دیگر قـرآن 
و در صـحنه قیامـت فریاد واحسـرتا سـر می دهند، اینگونه برشمرده است؛ اولـین ویژگـی 
دوزخیان این است که در دنیا با اهلشان مسرور بودند: اینها اهل دنیا هستند و اهل آنها 
هـم از دنیاسـت؛ لـذا اهلیت و مناسبتی با نور و بهشت ندارند. دنیا نزد آنها فرحناك است؛ 
دلهایشان مجذوب دنیا شده و بصیرت خویش را از دسـت داده انـد؛ سـرور آنهـا دنیوی اسـت 

و سـرور و شادمانی دنیوی، حزنی اخروی برای آنها در پی آورده است.
حزن نیز در لغت به معنای خشونت و شدت در چیزی است. این واژه متضاد واژه فرح 
می باشد و به این اعتبار که غم نفس انسان را جریحه دار می کند، آن را عامل حزن بیان 
کرده اند.۲ همچون شادی، می توان مقوله غم را نیز بر دو نوع ممدوح و مذموم دانست. اگر 
انسان به این معرفت ناب دست یابد که دنیا ناپایدار و گذراسـت و هـر لحظـه، مرگ در 
کمین است، حزنی عمیق وجود انسان را فرا می گیرد؛ و این حالت سبب می شود انسان بر 

تالش خود بیفزاید تا آینده ای آبادتر داشته باشد. 
عالوه بر این، اندوهی که به قلب عارف وارد می شود، همچون جامه ای بر تن او می نشیند و 
او را با حقایق عالم آشنا می سازد. در قرآن بیش از چهل بار واژه »حزن« با واژه های مختلف 

3: آمده است. برخی از واژه ها عبارتند از
الف( غّم: غم یعنی پوشاندن چیزی و چون غم باعث پوشاندن سرور انسان می شود، آن را 

عامل حزن بیان کرده اند. 
ب( بّث: اصل این واژه به معنای تفریق و پراکندن است اما درقرآن از آنجایی که با واژه حزن 

آمده، به معنای غم و اندوه سخت است.
ج( هّم: این واژه به معنای اندوهی است که انسان را ذوب می کند و اشاره به کهولت سن 

بشر دارد. 
د( کرب: این واژه به معنای غم شدید است که نفس انسان را دگرگون می سازد. 

2.ساحات و انواع شادی و غم

که تقسیم به شادی حقیقی و  کتب و مقاالت ذکر شده  برای شادی انواع مختلفی در 
مصنوعی یا تخدیری از معروف ترین آنهاست. شادی تخدیری بدون زحمت به دست 
می آید؛ مثًال شخص با مصرف یک قرص روان گردان چند ثانیه بعد خود را در اوج آسمان و 
فضا و در حال پرواز می بیند یا با چند جرعه از خود بی خود می شود؛ اما شادی واقعی جز با 

زحمت حاصل نمی شود؛ همچون ورزشکاری که در سطح جهان رتبه برتر می آورد. 
شادی حقیقی به تدریج به دست می آید اما شادی تخدیری ناگهان ایجاد می شود. همچنین 
شادی واقعی فکر انسان را تقویت می کند اما شادی تخدیری نظام فکری را به هم می ریزد 
و خیاالت را بر انسان مسلط می کند. همانطور که بیان شد  هرگونه شادی مورد تأیید  اسالم 

1.   محمد حسین طباطبایی، المیزان، جلد ۲0، ص ۲1۸.
۲.  ابن فارس، جلد ۲، ص ۵۴

، اخالق معاشرت، دوفصلنامه پژوهش اخالق، شماره ۷ و ۸، بهار و تابستان 13۸9. 3.  مینا باهنر

نیست؛ یک سری شادی ها، شادی های 
روی  از  شادی  مثل  هستند:  مذموم 
که از خوردن سنگ به  حسادت؛ شادی 
پای شخصی حاصل می شود. یا شادی از 

روی کینه، مثل خوشحالی از مرگ کسی. 
می فرماید:  منافقین  وصف  در  خداوند 
می شوند  غمگین  می شوید  پیروز  وقتی 
یا  می شوند.  شاد  ببینید  مصیبت  اگر  و 
شادی از روی خودخواهی مثل پیروزشدن 
در مسابقه به قیمت رفتن آبروی دیگری. 
همچنین شادی از روی غفلت و بی خبری 
یا  نفهمی.  و  حماقت  روی  از  شادی  یا 

شادی ناشی از دستیابی به یک گناه.۴  
غم نیز همچون شادی، انواع مختلفی دارد 

که می توان به چند مورد از آنها اشاره کرد:۵ 
از  مثل  فقدان:  از  ناشی  غم  الف( 

دست دادن معشوقه مان ویا عزیزانمان.
به  نیل  برای  شکست  از  ناشی  غم  ب( 

. اهداف معین: مثل شکست در کنکور
و  دگردوستی  از  ناشی  غم  ج( 
مسئولیت های اخالقی: مثل تماشای غم 

و درد رنج مردم جهان.
د( غم ناشی از حفره های تهی: مانند غم 
و  مرگ  مسئله  پوچی،  تنهایی،  از  ناشی 

مسئله آرامش.
ه( غم هایی که منشا بیولوژیکی دارند: مثل 

تغییر هورمون ها یا خواب نامناسب.
( غم ناشی از افتادن در وضعیت های  و
ناخشنودکننده: مثًال در شغل نامناسب یا 

در روابط نامناسب.
تهدیدات  به  اندیشیدن  از  ناشی  غم   ) ز
اجتماعی: مثل غم ناشی از تهدید ویروس 

کرونا یا افزایش اعتیاد.
: مثل تعالیم  ح( غم ناشی ازتذکر یا تذکار
این  می آورند.  گاهی  خودآ که  اخالقی 
مورد آخر از مهمترین اقسام غم است که 
می تواند ما وادار به ارزیابی خویشتن کند. 
اگر غم ما را وادار به تأمل بیشتر کند، برای 

ما سازنده است. 

غم،  و  شادی  نداشتن  اصالت  شائق،  محمدرضا   .۴
خبرگزاری یزد فردا، 19 بهمن 139۲.

۵.  حسن محدثی، حزن عاشورایی و شادی معنوی، 
وبسایت صبح خرد، ۸ مرداد 1۴01.

که وقتی یکی  در ادبیات، شادی را مقابل حزن یا غم قرار می دهند؛ بدین معنا 
بیاید، آن دیگری نیست؛ اما می توان با مراجعه به میراث عرفانی و دینی، شادی 
و حزن را دارای مراتبی دانست که در برخی از آنها، با هم تالقی پیدا می کنند؛ در 

نتیجه نمی توان این دو واژه را در مقابل یکدیگر قرار داد. 
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مثًال اگر ما نگران آینده نباشیم برای آینده 
تالش نمی کنیم. یک انسان مومن اگر غم 
فردای خودش را نداشته باشد)فردا به معنای 

آینده زندگی دنیوی( اصًال مومن نیست.1 
ع(  علی) امیرالمومنین  اساس  همین  بر 
و  مذموم  قسم  دو  به  را  انسانی  غم های 
ممدوح تقسیم می کنند:۲غم های مذموم 
و  بالها  از  ناشی  غم های  از  عبارتند 
، بیماری ها، تنهایی،  پیشامدهای ناگوار
و  ُبخل  خانواده،  رهاکردن  بد،  همدم 
اینها،  مقابل  .3در  فقر و  بیجا  تعصب 
موقعیت های  در  که  غم هایی  هستند 
خاص بـرای نشـان دادن تضـرع، پشـیمانی 
عمیـق و درخواست از خداوند به همراه 
اشک و آه بروز پیدا می کنند. این غم ها 
بندگی  رشـد،  مسـیر  در  که  جهت  آن  از 
غم های  هستند،  خداوند  با  ارتباط  و 

پسندیده ای به حساب می آیند.  
قرآن کریم نیز در داستان حضرت یعقوب، 
بیان  مطلوب  حزن  برای  را  ویژگی هایی 

می کند:۴
1. اندوه باید فروخورده شود و در ظاهر خود 

را نشان ندهد.
و  خدا  سوی  به  باید  حزن  و  اندوه   .۲
معطوف به آن باشد تا بتواند سازندگی در 

نفس انسان ایجاد کند.
3. اندوه و حزن باید واقعی باشد نه اینکه 

به امور قراردادی و اعتباری تعلق بگیرد. 

3.تاریخچه بحث از شادی و غم

از مهمترین  به عنوان یکی  و غم  شادی 
تأثیرات  دلیل  به   ، بشر روانی  مسائل 
شخصیت  شکل گیری  بر  که  عمدهای 
زندگی  مجموعه  کالم  یک  در  و  آدمی 
انسان دارد، همیشه ذهن آدمی را به خود 

و  عزاداری   ، هنر رفیعی  حمید  و  پسندیده  عباس    .1
نشاط معنوی، خبرگزاری فارس، 1 آذر 139۴.

۲.  حمیده قطبی نژاد، اهداف، اصول و روش های تربیت 
عاطفه »غم و شادی« انسان از منظر صحیفه علویه، 
دوفصلنامه علوم تربیت از نگاه اسالم، شماره 1۲، بهار و 

تابستان 139۸.
3.   صحیفه اولیه علویه، مناجات 1۲3؛ صحیفه ثانویه، 

مناجات 33.
، اخالق معاشرت، دوفصلنامه پژوهش  باهنر ۴.  مینا 

اخالق، شماره ۷ و ۸، بهار و تابستان 13۸9.

مشغول کرده است؛ هرچند که در طول تاریخ به دلیل عدم وجود تعریف و قضاوت واحدی، 
اختالف نظرات زیادی درباره آنها به وجود آمده است. 

به طور کلی فیلسوفان و متفکرین سنتی نیل به خشنودی و شادی واقعی را تنها در پرتو 
مسائل مذهبی و معنوی می بینند، اما این روند فکری در قرن هجدهم با نظریه فیلسوفانی 
ک و جرمی بنتهام تغییر یافت. آنها  اظهار داشتند که شادی مبتنی بر تعداد وقایع  نظیر جان ال
مادی لذت بخش در زندگی  است. اگر بخواهیم به عقب برگردیم باید دانست که ارسطو 
اولین کسی است که به صورت جدی در باب مقوله شادی و غم تفلسف کرده است. به 
، دستکم سه نوع تعریف از شادی وجود دارد؛ در پایین ترین سطح آن مردم عادی  عقیده او
این نظریه را دارند که لذت شادی آفرین است و در سطح کمی باالتر مردمی با »فرهنگ 

« شادی را با موفقیت و کامیابی یکسان می دانند.  غنی تر
که ناشی از زندگی  کرده و آن را  از بقیه باالتر می داند  ارسطو نوع سوم شادی را تعریف 
، ریشه های یک زندگی خوب در تجربه فرد از فعالیت های  معنوی است.۵ بنا به گفته ارسطو
« بخش زیادی از زندگی مدرن امروز را تشکیل می دهد؛ بنابراین  بافضیلت است و چون »کار
به نظر می رسد تجربه فعالیت ها و اعمال بافضیلت در کار یک عامل مهم در رسیدن فرد به 

یک زندگی خوب و مطلوب است. 
ارسطو شادی و سعادت را به عنوان باالترین فعالیت روح و نفس در مطابقت با فضیلت 
کامل تعریف می کند. این شادی مبتنی بر مشارکت فعال در جهت فعالیت های بافضیلت 
است. او شادی را به عنوان پیگیری فعال بیان می کند تا یک حالت منفعل. وی زندگی 
لذت جویانه را از سعادت و شادی تمیز می دهد و زندگی لذت جویانه افراطی را مناسب 
چهارپایان می داند. این شادیای که ارسطو معرفی می کند یک شادی ناشی از مشارکت 

فضیلت مند در جوامع مدنی است. فعالیت ناشی از شادی اخالقی بی هدف نیست. 
، استعداد و نیز هر عمل و پیشه ای کم  ارسطو در کتاب نیکوماخوس بیان می دارد که هر هنر
و بیش برای رسیدن به نیکی است. ما چیزی را برای چیز دومی می خواهیم و آن را نیز برای 
چیز سومی می خواهیم. اما اگر این زنجیره غایت ها و وسایل تا بی نهایت ادامه یابد، در این 

صورت تمام خواسته ها و همه رفتارها بیهوده و بی هدف خواهند بود. 
؛ بلکه به خاطر خودش مطلوب و  پس باید چیزی وجود داشته باشد که نه برای چیز دیگر
خواستنی به شمار آید. ارسطو آن غایت نهایی را شادی یا سعادت می داند که در واقع نتیجه 
عمل اخالقی است نه لذت مادی. بنابراین مقوله شادی برای ارسطو، غایت هرگونه فعل و 
فعالیت انسان تلقی شده و ماهیتی ایجابی و مثبت دارد که مستقل از غم در نظر گرفته می شود.
مردم  از  بسیاری  دلزدگی  و  سرخوردگی  موجب  کلیسا  متولیان  اشرافی گری  و  اختناق 
مغرب زمین در قرون وسطی شد؛ از طرف دیگر ظهور مدرنیته و زندگی ماشینی، ضربه 
مهلک دیگری را به بدنه شادی و نشاط جوامع غربی وارد ساخت. همین ها کافی بود تا در 
، تمرکز خود را روی مقوله غم و اندوه برده  اواسط قرن 19، فیلسوفی آلمانی به نام آرتور شوپنهاور
و از تقدم غم بر شادی سخن بگوید. برای شوپنهاور شادی مسئله ای منفی است که در نبود 
و فقداِن غم حاصل می گردد.۶  بعد از این بود که متفکرین و فالسفه زیادی در باب تقدم 
یکی از غم و شادی بر یکدیگر سخن گفته و به هیچ وجه از دوگانه نبودن اینها دفاع نکردند. 

4.اصالت شادی و غم

اصیل در لغت و عرف، چیزی است که گوهر و نژاد نیک داشته و نجیب و ارجمند است. 
ت و نیز به معنای صادق و حقیقی بودن 

ّ
این کلمه درباره انسان، اسب، خانواده، قوم و مل

، انتشارات نسل نواندیش، 13۸۴، ص ۴3. ۵.  مایکل آیزنک، همیشه شاد باشید، ترجمه زهرا چلونگر
۶.  همایون همتی، الهیات شادی، دین آنالین، ۲9 آبان 139۷.
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خبر یا سند به کار می رود؛ اما در اصطالح فلسفه و هستی شناسی، اصیل یعنی حقیقی، 
عینی و واقعی؛ در برابر وهمی، نمایشی، اعتباری و خیالی. گفتنی است که آنچه از دیدگاه 
فالسفه به اصیل و غیراصیل تقسیم می شود، موجود است، نه معدوم. یعنی چیزی که اصًال 

وجود ندارد، چیزی نیست که درباره اصالت یا عدم اصالت آن بحث شود. 
بنابراین در فلسفه، اصالت به معنی مطابقت کامل ظاهر وجود با حقیقت آن است؛ یعنی 
آنچه به نظر می آید که موجود است، در حقیقت نیز موجود بوده. مبدأ و منشأ ویژگی ها و 
آثاری باشد. این معنا در برابر اصطالح اعتباری است. اعتباری تنها نمود و پندار است: 
ظاهرًا هست، اما در حقیقت نیست. ظاهر وجودش، با حقیقت آن برابری ندارد و منشأ 
آثار هم نمی باشد، بلکه این ویژگی ها  از چیز دیگری حاصل می شوند؛ اما شماری به خطار 

می روند و آن آثار را به این امر خیالی و اعتباری نسبت می دهند.1 
همانطور که بیان شد، اندیشمندان معاصر با وجودی پنداشتن دو مقوله غم و شادی، در 
باب اصالت و تقدم یکی بر دیگری اختالف نظر دارند. در این بین باید گفت که مفهوم 

اصالت در اینجا می تواند به دو معنا به کار رود:
معنای اول: منظور از اصالت این است که انسان باید همیشه شاد بوده و غم را به زندگی 

خود راه ندهد یا بالعکس. 
معنای دوم: منظور از اصالت این است که یکی از آنها در فرآیند تربیتی انسان موجب تعالی 

شده و دیگری خاصیت تربیتی و تعالی بخشی ندارد. 
در ادامه به تبیین نظرات درباره هرکدام از این دو معنا خواهیم پرداخت.

الف( معنای اول

در مورد این معنا از اصالت سه منظر وجود دارد:

یک: اصالت شادی

که شادی در تمام مسائل زندگی اصالت داشته و انسان نباید  برخی بر این عقیده اند 
اجازه غمگین شدن را به خود بدهد. معروف ترین و افراطی ترین نگاه در این بین، متعلق 
به یک گروه از بوداییان به رهبری »داالیی الما« در تبت است. بر اساس اعتقاد این فرقه، 
شادمانه زیسـتن و همواره خندیدن، به عنوان امری معنوی، حتمًا می تواند به عنوان هدف 

زنـدگی پـیش روی بشریت قرار گیرد.۲ 
به اعتقاد داالیی الما »مهمترین هدف زندگی ما رسیدن به شادی است. چه انسان معتقد به اصول 

1.  سیدیحیی یثربی، تاریخ تحلیلی - انتقادی فلسفه اسالمی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
.10۷ ،13۸9

، دوفصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین،  فه »شادی« در معنویت های نوظهور
ّ
۲.  محمدتقی فعالی، نقد دینی- فلسفی بر مول

شماره 1۶، پاییز و زمستان 13۸9.

مذهبی باشد، چه نباشد و هر مذهبی که 
داشته باشد، همه ما در جستجوی رسیدن 
به چیز بهتری در زندگیمان هستیم. بنـابراین 
حرکـت و فعالیت ما، به سوی دست یافتن به 

شادی است«3 
فطری بودن  به  استناد  با  نیز  دیگر  برخی 
تمایل انسان به شادی و همچنین نهی از 
کسالت و رخوت در تعالیم دینی، سعی 
دارند تا شادی را در زندگی انسان برجسته 
ساخته و غم و حزن را منکر جلوه دهند.۴ 

از منظر اینان، آنچه که اصالت و شرافت 
که اساس  دارد، شادی است. بدان معنا 
خلقت و فطرت بر شادی بنا نهاده شده 
اندوهی  باشد،  هم  اندوهی  اگر  است. 

عارضی و گذراست. 

دو: اصالت غم

برخی دیگر بر این عقیده اند که غم و اندوه 
بیشتر با طبع انسان مالیمت دارد. از نظر 
اینان اندوه قدرت ذهن را تقویت می کند 
که اگر همه چیز بر وفق مراد باشد و  چرا 

انسان سرمست، ِخرِفت می ماند. 
که به او عالقه مندیم اما در  عشق به زنی 
عین حال رنج مان می دهد و احساسات 
را در ما متجلی می کند، بسیار  گوناگونی 
عمیق تر و حیاتی تر از مرد نابغه ای است که 
توجه مان را جلب می کند؛ رابطه عاشقانه 
از  بهتر  مراتب  به  دنبال کردن  را  دردناکی 

ترجمه  خرد،  و  عقل  کوچك  کتاب  الما،  داالیی   .3
محمدرضا آل یاسین، نشر هامون، 13۸۲، الف، ص ۲1.

۴.   حبیب اهلل فرحزاد، نشاط و شادی، انتشارات طوبای 
محبت، 1399، 9۴.
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از  و اسپینوز است.  افالطون  آثار  خواندن 
گروه معتقدند  این  طرف دیگر طرفداران 
شادی امری پیش پا افتاده است که نشان 
رخوت  نوعی  به  و  دارد  ابلهانه  زندگی  از 

روحی منجر می شود.1

سه: اصالت سالمت نفس

به طور جدی می توان ادعا کرد که اغلب 
اندیشمندان و صاحب نظران روانشناسی 
و جامعه شناسی، قضاوتی بین تقدم این 
نفس  سالمت  به  را  اصالت  و  نکرده  دو 
توازن  عدم  اینان  نظر  از  می دهند.  آدمی 
انسان  مشکل زاست؛  غم  و  شادی  بین 
برای حرکت هم نیاز به انگیزه دارد و هم 
؛ از این رو کسی که این توازن را  نیاز به ترمز
نداشته باشد، ممکن است فاقد سالمت 

روان باشد.۲ 
به  نیاز  هم  خود  زندگی  در  سالم  انسان 
تجربه شادی دارد و هم غم؛ در یک حال و 
وضع ماندن، یا نشانه  تزویر و خودسانسوری 
انسداد  از  حاکی  یا  و  است  کژُنمایی  و 
که  احساس  ناکوکی  و  روح  دریچه های 
به  را  غم باری  یا  شادی آفرین  ابعاد  چنان 

چشم و دل ما راه نمی دهد. 
از نشانه ها ی سالمت و پاکی نفس است 
که آدم، هماره در یک حال قرار نگیرد؛ نه 
همیشه مقیم شادی و نه همیشه ساکن غم. 
مساله  این  روی  اسالمی  اخالق  فالسفه 
تاکید می کنند که در این دنیا، ما هیچ چیز 
از شئون زندگی را نمی توانیم به طور مطلق 
کنیم. برای مثال اگر انسان در  ارزش یابی 
را  آن  و  چیست  درد  نمی دانست  زندگی 
احساس نمی کرد، در پی معالجه نمی رفت 

و آن مرض او را می کشت. 
پس انسان همان گونه که به خنده احتیاج 
دارد، به گریه نیز محتاج است. اگر آدم به 
موقع گریه نکند، سالمتی بدن و سالمتی 

روانش تأمین نمی شود.3 

1. صدیق قطبی، غم و شادی؛ اصالت با کدام است؟،  
وبسایت صدانت، ۲1 مهر 139۶.

آنا، 31  خبرگزاری  غم،  و  شادی  توازن  خسروباقری،   .۲
اردیبهشت 139۸.

قرآن،  در  غم  و  شادى  یزدى،  مصباح  محمدتقی    .3
مجله معرفت، شماره ۸۴، 13۸3.

ب( معنای دوم

همانطور که بیان شد، در مورد معنای اول از آنجایی که اغلب صاحب نظران به نظر سوم 
قائل هستند، بحث و جدال نظری زیادی وجود ندارد؛ اما در مورد معنای دوم اختالف نظر 
به مراتب شدیدتر است.  در معنای دوم اصالت)تعالی بخش بودن غم و شادی( به طور کلی 

دو نظر وجود دارد:

یک: اصالت شادی

برخی از روشفکران معاصر بر این عقیده اند که علیرغم لزوم وجود غم و شادی در زندگی 
انسان، آن امری که در فرآیند تربیتی، موجب تعالی و کمال انسان می شود، شادی است. از 
نظر اینان همانطور که به قول دورکیم دین ابزاری برای همبستگی اجتماعی است، وجود غم 
و اندوه نیز صرفا برای نزدیک شدن انسان ها به یکدیگر الزم و ضروری است؛ لذا نمی توان 
از آن توقعی بیشتر در فرآیند تربیتی و رشد انسان داشت.  به عبارت دیگر از منظر اینان غم 
صرفا جنبه اجتماعی و سیاسی داشته و ذات معنایی مفیدی را یدک نمی کشد. در ایران 
آقای مصطفی ملکیان و شاگردان ایشان به طور جدی این نظر را مطرح و پیگیری می کنند 

که در فصل آخر این شماره با این نظرات آشنا خواهیم شد. 

دو: اشتراک غم و شادی

در مقابل دیدگاه روشنفکران، اندیشمندان اسالمی درصد واحدی را در امر تربیتی برای 
غم و شادی در نظر گرفته و هیچکدام را بر دیگری تفوق نمی بخشند. از نظر اینان غم و 
، مایه  پاالیش روح و تعالی وجود ما هستند؛ غم، مانند َدخل است و شادی  شادی، هر دو
خرج آن است. شادی از غم تغذیه می کند. شادی عمیق پس از پشت سر نهادن غمی 
عمیق، به دست می آید. اگر ُمدام خرج کنید، دخل تان خالی می شود. با نظر به فایده مندی 
و ارتقا بخشی توأمان غم و شادی، این اندیشمندان می کوشند حظ خود را از هر یک برده 

و هر دو موقعیت را فرصتی مغتنم برای راه یابی به عرصه های نامکشوف زندگی بینگارند. 
به منظور نقد و بررسی دیدگاه اول و همچنین تبیین مویدات دیدگاه گروه دوم، الزم است تا از 
باب مقدمه، جایگاه غم و شادی در علوم مختلف را بررسی کرده و در نهایت نظر نهایی را 
در باب میزان دخالت هر یک از دو عنصر شادی و غم در فرآیند تربیتی انسان، بیان نماییم.
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، توازن شادی و غم، خبرگزاری آنا، 31 اردیبهشت 1398. 1. باقری، خسرو

، مینا، اخالق معاشرت، دوفصلنامه پژوهش اخالق، شماره 7 و 8، بهار و تابستان 1389. 2. باهنر
، عباس و حمید، عزاداری و نشاط معنوی، خبرگزاری فارس، 1 آذر 1394. 3. پسندیده و رفیعی هنر

4. شائق، محمدرضا، اصالت نداشتن شادی و غم، خبرگزاری یزد فردا، 19 بهمن 1392.
، دوفصلنامه  فه »شادی« در معنویت های نوظهور

ّ
5. فعالی، محمدتقی، نقد دینی- فلسفی بر مؤل

پژوهشنامه فلسفه دین، شماره 16، پاییز و زمستان 1389.
از منظر  6. قطبی نژاد، حمیده، اهداف، اصول و روش های تربیت عاطفه »غم و شادی« انسان 

صحیفه علویه، دوفصلنامه علوم تربیت از نگاه اسالم، شماره 12، بهار و تابستان 1398.
7. محدثی، حسن، حزن عاشورایی و شادی معنوی، وبسایت صبح خرد، 8 مرداد 1401.

8. مصباح یزدى، محمدتقی، شادى و غم در قرآن، مجله معرفت، شماره 84، 1383.
9. همتی، همایون، الهیات شادی، دین آنالین، 29 آبان 1397.

، 23 مرداد 1392. 10. یاراحمدی خراسانی، مهدی، غم و شادی از دیدگاه دین، وبسایت آستان نیوز

م
و غ

ی 
اد
 ش
ت
صال

و ا
یس 

شنا
اژه 
گ و
ول

ل ا
ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
داد

مر
 / 

41
ره 

ما
ش

50



له
قا

م

فصل دوم

 جایگاه غم و شادی در علوم مختلف 
 نویسندگان

مژده شریعت مداری
سید روح اهلل حسینی 



و  غم  ماهیت  از  بحث  گفتیم  چنانکه 
شادی به دلیل درگیربودن انسان با آنها در 
زندگی روزمره، از اهمیت باالیی برخوردار 
است. از این رو اندیشمندان در حوزه های 
و  بحث  به  آن  درباره  علمی،  مختلف 
بررسی  به  ادامه  در  پرداخته اند.  بررسی 
مختلف  علوم  در  مقوله  دو  این  جایگاه 

خواهیم پرداخت.

1.جایگاه غم و شادی در فلسفه

الف( فلسفه غرب

یک: دوران باستان

غلبه  دوران  می توان  را  باستان  دوران 
مثال  برای  دانست.  شادی محور  تفکر 
دموکریتوس یکی از فالسفه مشهور یونانی، 
فیلسوف  زیاد،  گشاده رویی  دلیل  به 

خندان لقب گرفته است.
مثل  بزرگ  فالسفه  اکثر  دوران  این  در 
اپیکتیتوس  و  اپیکور   ، ارسطو افالطون، 
یکصدا شادکامی آدمی را به عنوان غایت 
فضایل  غنی سازی  فرآیند  در  و  نهایی 

اخالقی جستجو می کردند. 
از نظر اینان افزایش غلظت فضایلی چون 
گاهی، شجاعت، انسانیت،  خردورزی، آ
فرد،  بنیان  در  تعالی  و  اعتدال  عدالت، 
از خود  را  فرد  میزان شادکامی  نهایت  در 
زندگی  می دهند؛  افزایش  زندگی اش  و 
تولید  به  خود  مسیر  در  فضیلت مندانه 

شادی می پردازد. 
برای یونانیان باستان تنها زیستن صرف، 
ک زندگی نبود؛  یا گم گشتن در روزمرگی مال
آن چیز را زندگی می شناختند که شادی و 

نشاط را توامان دارا باشد.1 
افالطون با استفاده از نام سقراط به عنوان 
فلسفی اش،  گفتگوهای  در  اصلی  نقش 
آنچه را الزمه شادی است، در اثر جمهور 
اثر  این  در  داده است.  توضیح  خود 
پیرو  که  اشخاصی  که  می گوید  افالطون 
اصول اخالقی هستند، می توانند واقعًا شاد 

نظریه  در  تردید  فروید؛  یا  ارسطو  اسدی،  سهیل   .1
»شادکامی«، هفته نامه پرشین ویکلی لندن، شماره ۸۲، 

ص ۲0.

باشند. به همین دلیل شخص باید فضایل اصلی اخالقی، مخصوصًا عدالت را درک کند. 
که  که شخصی  به این نتیجه می رسد  آزمون فکری حلقه  ژیگ، افالطون  از  با استفاده 
از قدرتش سوء استفاده می کند، خود را اسیر شهواتش کرده  است؛ در حالی که فردی که 

انتخاب می کند این گونه نباشد، عقل خود را تحت کنترل دارد و شاد است. 
از نظر افالطون روح از سه بخش تشکیل شده است: عقل، اراده و شوق. انسان زمانی شاد 
خواهد بود که این سه بخش در تعادل و هماهنگی با هم به سر برند. به نظر او پیروی از 
فلسفه شادی می تواند محور ایجاد جامعه ای شاد باشد. از این رو او نوعی از شادی را بیان 
می کند که از عدالت اجتماعی که ناشی از عمل به نقش اجتماعی شخص است، برمی آید. 
از آنجاکه این وظیفه شادی را شکل می دهد، اشکال معمول دیگر شادی مانند تفریح، 
کاذبی از شادی در نظر  کمتر برخوردار بوده و شاید حتی شکل  ثروت و لذت از درجه 

گرفته شوند.۲
شاگرد معروف افالطون یعنی ارسطو در اخالق نیکوماخوس شادی را تنها چیزی می داند 
 ، که انسان آن را به خاطر خودش می خواهد، بر خالف چیزهای دیگر مانند ثروت، افتخار

سالمت یا دانش که جستجوی آن ها نیز برای دستیابی به شادی است. 
واژه یونانی eudaimonia که شادی معنا می دهد، از نظر ارسطو یک فعالیت است نه یک 
احساس یا حالت. به عبارت دیگر از نظر ارسطو شادی مشخصه اصلی یک زندگی خوب 
و شایسته است که در آن انسان طبیعت خود واقعی اش را به بهترین وجه تحقق می بخشد. 
به نظر او شادی فعالیت فضیلت مندانه روح در انطباق با عمل و در حقیقت تمرین 

فضیلت است.3
ارسطو به صراحت ایده »شادکامی به مثابه حالتی روانی« را رد کرده و اصرار بر آن دارد که 
شادکامی بشری دارای مولفه های عینی، حقیقی و از همه مهم تر مادی است. ادله او بر این 
باور استوار است که اگر شادکامی صرفًا حالتی روانی بود، آنگاه فردی که در خواب یا ُکما 
به سر می برد نیز می توانست آن شرایط را یک به یک دارا باشد و شادکام پنداشته شود در 

حالی که چنین نیست. 
عالوه بر اینها ارسطو روی »بنیاد فرد« نیز تمرکز می کند؛ اینکه تالش هایش به بار نشسته 
از  و  باشد  داشته  مقامی  و  شغلی  موفقیت  باشد،  داده  پرورش  نیکو  فرزندان  باشند، 
توانمندی هایش بهترین استفاده را برده باشد، بنیادهای الزم فردی برای زندگی شادکامانه را 

تشکیل می دهند. همچنین شرایط سنی و تجربی برای این مهم صادق است. 
، دو مولفه کالن  دستیابی به فضایل اخالقی و تکامل نسبی همراه با تعالی سال های عمر
برای شادکام بودن از نگاه ارسطوست؛ با گذر از جوانی و سرازیرشدن در میانسالی است که 

آدمی میوه تالش هایش را آرام آرام بدست می آورد و خوشبختی به آرامی بر او نظر می کند. 
از نظر ارسطو آنجا می توان در باب شادزیستن فرد انسانی قضاوت کرد که او از جهان رخت 
سفر بر بسته باشد؛ مادامی که انسان زنده است، هنوز دار زندگانی اش کامل نیست. بنابراین 

، انسانی خوشبخت است نه شادکام.  در شادترین حاالت و لحظات ممکن، فرد مذکور
برای  و شادکامی صفتی است  انسان هاست  پس خوشبختی صفت مناسِب حیات 
گذشته مردگان یا انسان های رفته. برای روشن ترشدن دیدگاه ارسطو بهتر است  حیات 

مثالی آورده شود. 
زندگی را می توان به چیزی مشابه یک مسابقه فوتبال دانست؛ ولو تا دقایق آخر نمی توان 
نظر قطعی صادر کرد، ولی از مواردی مثل میزان هیجان و عالقمندی تماشاگران می توان به 

نزدیک بودن آن بازی به وضعیت ایده آل پی برد. 

۲.  غالمحسین معتمدی، در فضیلت شادی، وبسایت خبرآنالین، 3 تیر 139۲.
3.  همان.
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کامل شده و  که زندگی شادکامانه، زندگی  ارسطو در ترسیم زندگی ایده آل معتقد است 
و  گاهی  آ رفاقت،  ثروت،  سالمتی،  چون  دلپذیری  مولفه های  توسط  که  است  تکمیلی 
دارابودن فضایل اخالقی همراه بوده باشد.1 بعد از ارسطو فالسفه متفاوتی پا به عرصه وجود 

نهادند که هر کدام خود را در زمره یکی از گروه های سه گانه زیر قرار می دادند:۲
* اپیکوریان: آنها هدف فلسفه را دستیابی به یک زندگی شاد و آرام می دانستند که با آرامش 
درونی، رهایی از ترس و فقدان درد و رنج مشخص می شود؛ اتخاذ یک زندگی خودکفا که در 

جوار دوستان واقعی سپری می شود. 
طرفداران اپیکور اغلب با پیروان مکتب خوش باشی اشتباه گرفته می شوند ولی باید دانست 
که فلسفه اپیکوری طریقی از پارسایی و زهدمنشی است، حال آن که فلسفه خوش باشی 
شیوه ای برای نیل به لذت های بیرونی است؛ اپیکوریسم به روشنگری، روشن بینی و شادی 

درونی می انجامد و خوش باشی به ناروشنگری، تنش های درونی و انواع اعتیادها. 
اپیکور آموزنده تفکر مثبت بود و اعتقاد داشت که فرد باید در زندگی از مثبت اندیشی پیروی 
که از آرامش درونی  کند تا به شادی باطنی دست یابد  و از نگرانی و اضطراب اجتناب 

حاصل می شود.
* کلبیون: نظریات آنها را با آراء آنتیستن می شناسند، زندگی رهبانی بر پایه  فضیلت را برای 
رسیدن به شادکامی توصیه می کردند. زنوفون شهادت می دهد که آنتیستن خوشی ای که از 

روح شخص به بیرون می پرد را ستایش می کرده است. 
او بر این باور بود که فضیلت به تنهایی برای اینکه شادی را تضمین کند، کافی است؛ فقط 
الزم است که شخص از اراده و قدرت سقراط برخوردار باشد. او به همراه تمام دیگر فالسفه  
کلبی مسلک، تمام مفاهیم رسمی شادی از قبیل ثروت، شهرت و قدرت را نفی کرده اند تا 

بتوانند زندگی با فضیلتی را دنبال کنند و در نتیجه  آن شاد زندگی کنند. 
* رواقیون: مکتبی است که توسط زنون بنا نهاده شد. با اینکه او سینکستیست بود و به 
ادغام عقاید مختلف اعتقاد داشت، بیشترین تاثیر خود را از کلبیون گرفته بود. مکتب رواقی 
فلسفه ای است که بر پایه  اخالق فردی است که یک نظام منطقی و جهان بینی را بنا می دهد. 
استفاده  امروزه از این واژه به طور معمول به پیروان این فلسفه اطالق نمی شود،  بلکه به 
افرادی اطالق می شود که یا نسبت به تجربیات دنیای خارج بی تفاوت هستند، یا اینکه 

احساسات سرکوب شده دارند. 

1.  سهیل اسدی، ارسطو یا فروید؛ تردید در نظریه »شادکامی«، هفته نامه پرشین ویکلی لندن، شماره ۸۲، ص ۲0.
۲.  غالمحسین معتمدی، در فضیلت شادی، وبسایت خبرآنالین، 3 تیر 139۲.

چون رواقیون بر بی تفاوتی در برابر امور منفی 
تاکید دارند،  به نظر می رسد فلسفه شان 
باشد.  شادی  به  رسیدن  برای  مسیری 
رواقیون برا این باورند که داشتن فضیلت 

برای رسیدن به شادی کافی است. 
کسی که بتواند به این حالت از فضیلت 
در  می شود.  تلقی  قدیس  یک  برسد، 
سخنان اپیکتتوس، این قدیس می تواند 
ولی  رنج  در  خوشحال،  ولی  بیمار 
خوشحال، در تبعید ولی خوشحال باشد.

دو: قرون وسطی

با  اولّیه شادی  کاتولیک معنای  در آیین 
آیین  این  در  نیک اقبالی مترادف است. 
سعادت  و  خوشی  انسان  وجود  غایت 
وجودی  غایت  بهتر  عبارت  به  است. 
انسان برکت یا شادی تقدیس شده است. 
از این رو آنچه در طول دوره قرون وسطای 
مسیحی می بینیم، زندگی در صومعه ها، 
برای  تالش  و  زهدورزی  ریاضت ورزی، 
رسیدن به رستگاری از طریق آراستگی به 
فضایل و نهایتا هم مالقات خدا و رسیدن 

به دیدار خداست.3 
کویناس دو تن از مهمترین  گوستین و آ آ
در  می روند.  شمار  به  دوران  این  فالسفه 
گوستین قدیس بیشتر نگاه افالطونی  آثار آ
کویناس، رد  حاکم است و در آثار توماس آ

پای اندیشه ارسطو به چشم می خورد. 

3.  همایون همتی، الهیات شادی، دین آنالین، ۲9 آبان 
.139۷
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که راجع  بر بحث هایی  گوستین عالوه  آ
به اشراق و تطهیر نفس، تجلیات الهی و 
مسائل اخالقی در آثار خود دارد، کتابی به 
نام زندگی شاد یا نیک بختانه نیز نوشته که 
در آن به بررسی مفاهیمی همچون شادی، 

اخالق و جاودانگی پرداخته است. 
گوستین شادی را جدای از اخالق  اینکه آ
که  می دهد  نشان  داده،  قرار  بحث  مورد 
گرفته  فاصله  قدری  ارسطویی  مفهوم  از 
معنای  به  فضیلت  دیگر  یعنی  است؛ 
سعادت و کمال نیست؛ بلکه به معنای 

خوش زیستی و رفاه است. 
کویناس وقتی مسئله شادی  اما توماس آ
را مطرح می کند، با همان دید ارسطویی 
نگاهی  با  را  فضیلتمندی  و  رفته  پیش 
اخالقی و عرفانی، معیار قرار می دهد و آن 

را رویت سعیده می نامد. 
رویت سعیده مقامی است که یک قدیس 
و عارف مسیحی به رؤیت خداوند یا به 
می رسد  لقاءاهلل  به  مسلمان ها  اصطالح 
کویناس آن را باالترین درجه بهجت و  و آ

شادی و انبساط خاطر می داند.
کوئیناس با ارسطو موافق است که شادی  آ
تنها از طریق تعّقل و تفکر در باب پی آمد 
اعمال حاصل نمی شود بلکه به پیروی از 
دالیل نیک برای اعمال مبتنی برفضیلت 
شادی  به  عملی  بنابراین  دارد.  نیاز  نیز 
می انجامد که مبتنی بر قوانینی باشد که 
توسط علت العلل یعنی پروردگار تعیین 

شده باشد.1

سه: دوران مدرن

باستان  فالسفه  شد،  بیان  که  همانطور 
از واژه سعادت یا  و قرون وسطی، اغلب 
از این رو  خوشبختی استفاده می کردند؛ 
برخی نویسندگان معاصر مفهوم شادی را 
یک مفهوم مدرن می دانند که صرفا ناظر به 

ابعاد مادی خوشبختی است. 
روشنگری،  انقالب  و  رنسانس  وقوع  با 
و  اخروی  فضیلت محور  قرائت  واقع  در 
متافیزیکی کنار رفته و فرهنگ اومانیسم 

1.  همان.

حاکم شد؛ فالسفه مدرن علت عدم شادکامی انسان را اسارت در بند اموری مثل دین یا 
قانون می پنداشتند و از این رو به سراغ مبارزه با اینها رفتند. 

اینان از طرفی منشا عینی احساسات انسانی مثل غم و شادی را انکار کرده و از طرف دیگر 
این عواطف را منقطع از اهداف و مقاصد متافیزیکی و اخروی دانستند. 

در دوران مدرن، کمتر فیلسوفی را می توان یافت که در مورد شادی و غم اظهار نظر نکرده 
باشد، ولی با این وجود می توان از چند نفر به عنوان فعال ترین افراد در این زمینه نام برد.

* دکارت

مکاتبات دکارت با پرنسس الیزابت به نگارش آخرین کتاب وی با عنوان »انفعاالت نفس« 
که به فهم انفعاالت از منظر اخالقی در مسیر تحقق سعادت و خوشبختی  منجر شد 
نفرت،  عشق،  شگفتی،  می شود:  قایل  تمایز  انفعال  نوع  شش  میان  دکارت  می پردازد. 
خواست، شادی و غم. این انفعاالت در اولین مقام حاالتی انگیزشی دارند و نفس را بدان 

سمت سوق می دهند که اعمال مشخصی را بخواهد. 
احساس ترس نفس را به خواست فرار سوق می دهد و احساس شجاعت به جنگیدن و به 
همین ترتیب دیگر احساسات. از نظر دکارت انفعاالت گوناگون ناشی از تأثیرات حرکات 
متفاوت بر غده صنوبری هستند؛ لذا او تمام مباحث فلسفی خود در باب آنها را بحث هایی 

فیزیولوژیکی می داند. 
اگر کارکرد طبیعی انفعاالت را حفظ بدن بدانیم، همه انفعاالت ذاتًا خیر خواهند بود، آنها 
ما را تحریک می کنند تا به نحوی رفتار کنیم که به خیر و رفاه ما منجر می شود. با این همه 
اثرات انفعاالت همه به یکسان سودمند و خوب نیستند. آنها گاهی در خیر و شر رسیدن به 

، بدن را به نابودی می کشانند.  غایت، اغراق می کنند و از این رو
بدین دالیل ضروری است که انفعاالت با عقل هدایت شوند. عقل اسلحه ای مناسب برای 
تصحیح فعالیت اشتباه و افراطی انفعاالت است.۲دکارت در مقاله آخر از کتاب انفعاالت 
تا آنجا پیش می رود که بگوید همه خیر و شر زندگی ما به انفعاالت بستگی دارند. از نظر او 
برخی از انفعاالت برای نفس خوشایند ولی برای بدن ناخوشایند خواهند بود؛ وی معتقد 
است که شادی نفس از طریق عمل فضیلت مندانه تامین می شود که ممکن است همراه 

با آزار جسمی باشد. 
از سوی دیگر دکارت خوشبختی را در تامین شادی نفس می داند؛ البته او نسبت به این 
مساله نیز تذکار می دهد که به دلیل ارتباط و تاثیر و تاثر بین نفس و بدن، رضایت کامل از 
زندگی در قالب تناسب بین شادی نفس و بدن حاصل خواهد شد. از نظر او اگر انسان به 
شیوه ا  ی زندگی کند که شکست هایش در رسیدن به خیر برین و فضیلت نتوانند وی را از 
پا در آورند، به شادی دست می یابد و انفعاالت منفی هرگز قدرت کافی برای زدودن آرامش 

آن را نخواهند داشت.
ک و معیار قرار می گیرد، اراده آزاد و اختیار انسان تحت سلطه  آنچه برای دکارت به عنوان مال
عقل است. به نظر او انفعاالتی که تحت اختیار و خرد انسانی پیگیری و پرورانده شوند، 

.) ۲.  اخالق و شادکامی از نگاه رنه دکارت، مجله فلسفی زیزفون، ۲۶ بهمن 13۸۸ )بازانتشار در خبرگزاری مهر

از طریق تعّقل و تفکر در باب  که شادی تنها  با ارسطو موافق است  کوئیناس  آ
پی آمد اعمال حاصل نمی شود بلکه به پیروی از دالیل نیک برای اعمال مبتنی 
که مبتنی بر قوانینی  برفضیلت نیز نیاز دارد. بنابراین عملی به شادی می انجامد 

باشد که توسط علت العلل یعنی پروردگار تعیین شده باشد.
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مطلوب و انفعاالتی که در شرایط آزاد به دست نیامده باشند، انسان را از خوشبختی واقعی 
دور می سازند. 

دکارت به این دیدگاه پایبند و مقید است که پی جویی فضیلت برای خوشبختی کافی 
که فضیلت تنها یک ارزش ابزاری برای  است. با این همه او بجد منکر این ایده است 

خوشبتی باشد؛ او آزادی اراده را نیز ُمعرف کمال نفس می داند. 
تصدیق این مهم، مبنای اخالق دکارت را که او شرافت می نامد، شکل می دهد؛ شرافت هم 
کمال عقل و هم کمال اراده آزاد را در بر می گیرد و فقط در صورت وجود آن است که انسان 

به شادی حقیقی دست می یابد.1

* کانت

کانت به عنوان مهمترین فیلسوف مدرن، با انقالب کوپرنیکی خود در معرفت شناسی، کار 
نیمه تمام دکارت را به نهایت رسانده و به طور کامل ریشه تمام انفعاالت و معارف بشری را 

در داخل ذهن دانست. کانت در بحث غم و شادی، چند قدم را در پیش گرفت:۲
در قدم اول کانت عقل را عالی ترین قوه نفس و معرفت عقالنی را باالترین مرحله شناخت، 
به شمار  آورد. از نظر او عقل سرچشمه تمام افعال و احساسات انسان تلقی می شود که دو 
جنبه نظری و عملی دارد. کانت با تعیین محدودیت های عقل نظری، توجه  شایانی به عقل 
عملی نمود. در اندیشه او عقل از هرچیزی مقدس تر است و بهترین  معیار برای شناخت و 

دریافت حقیقت شمرده می شود. 
 ) در قدم دوم کانت به دنبال اثبات این مساله بود که منشا غم و شادی)همان خیر و شر
در داخل انسان وجود داشته و لذا نمی توان یکی را عامل درونی و دیگری را عامل بیرونی 
دانست. کانت انسان را ممزوجی از خیر و شر می داند که باید با بهره گیری از عقل نظری و 

عملی، آنها را به نحوی مدیریت کند که به سعادت و خوشبختی برسد.
در قدم سوم کانت سعی کرد تا همچون دکارت، بر آزادی اراده انسان تاکید کرده و توجه به 
، اراده آزاد و بدون قید و شرط است  آن را یکی از ارکان کسب شادی به شمار آورد. در تفکر او

1.  همان.
۲.   محمدرضا خالصی، بررسی تطبیقی اخالق از دیدگاه کانت و سعدی؛ ماهنامه سعدی شناسی، شماره 1۶، اردیبهشت 

.139۲

که در وجود آدمی به طور پیشینی نهادینه 
شده و اسباب دستیابی به خوشبختی و 

سعادت را فراهم می آورد. 
از  جلوگیری  برای  کانت  چهارم  قدم  در 
هرج و مرج، بحث تکلیف گرایی را پیش 
کشیده و سعی کرد تا اراده آزاد انسان را با 
تکالیف اخالقی محدود سازد و شادی 
اخالقی  تکالیف  این  انجام  پرتوی  در  را 

توصیف نماید. 
کانت با دیگران در این بحث،  تنها فرق 
تقدم بخشی اخالق بر دین و متافیزیک 
می توان  را  بشری  تکالیف  او  نظر  از  بود. 
ادیان  و  یافت  انسانی  اخالقی  نسخ  در 
به  اقدام  نسخ،  همین  اساس  بر  نیز 
تکلیف سازی می کنند. او بر این عقیده 
نیست  بیش  یکی  حقیقی،  دین  که  بود 
و آن هم تنها دینِ اخالقی ناب مبتنی بر 
اراده انسان است. ویژگی خاص این دین، 
باقی  یابد،  تعمیم  می تواند  که  است  آن 
بماند و تمام انسان ها را از هر نژاد و قوم زیر 

پوشش روحانی خود قرار دهد.
دوگانه  ساخت  با  کانت  پنجم  قدم  در 
و  متافیزیک  امور   ، پدیدار و  پدیده 
غیرتجربی را از دایره معرفت بشری خارج 
کرده و تمام احساسات و عواطف بشری 
امر  این  کرد.  تفسیر  نفس  خود  به  قائم  را 
سوبژکتیویسم یا خودبنیادی عقل انسانی 
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را به اوج رسانده و تمام افعال و انفعاالت 
بشری را ناظر به ابعاد تجربی و حسی بشر 

معنا می نماید.
کرد  بر اساس این پنج قدم می توان ادعا 
کانت، شادی و خوشبختی  از منظر  که 
بر  انسان  که  شد  خواهد  حاصل  زمانی 
اساس خرد تجربی خود به صورت آزادانه و 
مطابق با تکالیف جهان شمول عمل کند؛ 
غم نیز در مقابل ناشی از عملی است که 
یا اختیاری نیست و یا خردمند و اخالقی 

نمی تواند باشد.

* شوپنهاور 

در نقطه مقابل فالسفه پیشین که شادی 
آرتورشوپنهاور  می ساختند،  برجسته  را 
و  تجربی  بدبینی  بر  مبتنی  نظامی  که 
متافیزیک بنا نهاده، دنیا را سراسر اشک و 

سرشار از رنج می داند. 
از نظر او شادی یک توّهم و خیال باطل 
است. زندگی مانند آونگی در میان درد 
یخچه  تار هر  و  می کند  نوسان  مالل  و 
رنج  از  فرد  به  منحصر  روایتی  زندگی 
است. او با الهام از بودیسم، بدبینی را به 
عنوان طریقی برای آن چه معادل شادی 

می دانست، می آموخت. 
در بودیسم دنیای بیرون به مثابه عرصه ای 
از رنج مجّسم می شود که نیروی روشن بینی 
شادی  شوپنهاور  برای  می سازد.  بیدار  را 

مسئله ای منفی بود و این یعنی اینکه شادی زمانی احساس می گردد که غم حضور نداشته 
، شادی فقداِن غم است.  باشد و بعبارت ساده تر برای او

شوپنهاور به شکل خطی جای خالی غم را با شادی پر می کند. برای او به همان میزانی 
که از غم کاسته می شود، شادی زاده می شود؛ یک واحد غم کم شده و یک واحد شادی 

به وجود می آید.1 

ب( فلسفه اسالمی

قبل از بحث درباره نظرات فالسفه مسلمان در باب غم و شادی، ذکر این نکته ضروری 
است که برخالف دنیای غرب، در جهان اسالم بر اساس تعالیم دینی همواره واژه سعادت 
برجسته شده که هیچ تالزمی با شادی مادی نداشته و تمام حاالت و افعال انسانی تحت 

آن معنا می شوند. 
این در حالی است که در بیان برخی از فالسفه غربی، از خود واژه شادی تجلیل شده و در 
این صورت طبیعی است که هرگونه اندوهی مذموم جلوه نماید؛ البته برخی از اندیشمندان 

معاصر با اعتنای به این مساله، در تالشند تا واژه خوشبختی را به جای شادی برگزینند.
که  گرفته شده  به بیان دیگر در فلسفه اسالمی این مساله به صورت پیش فرض در نظر 
سعادت اخروی، سرور و شادی مادی را نیز به عنوان جزئی از اجزاء، در دل خود دارد و نیاز 

به بحث مستقل از آن نیست؛
مادی  شادی های  صرفا  اخروی،  سعادت  از  نظر  قطع  با  غربی،  مدرن  فلسفه  در  اما 
برجسته سازی شده و از آنجایی که این نوع شادی ها فطرت معنوی بشر را ارضا نکرده و 
سوال های عمیق او را پاسخ نمی دهد، رابطه درستی با دیگر حاالت انسان برقرار نکرده و 

موجب سردرگمی او خواهد شد.۲ 
در ادامه به بیان نظر دو تن از فیلسوفان مسلمان خواهیم پرداخت:

یک: ابن سینا

ت از نظر بوعلی قابل 
ّ

ابن سینا بحث از شادی و غم را با مفهوم لذت و الم آغاز می کند. لذ
تعریف است؛ چنانکه نقطه مقابل آن یعنی »الم« را نیز تعریف کرده است. 

ت نوعی ادراك و شـعور اسـت؛ 
ّ

ت دارای سـه عنصر است؛ عنصر اول اینکه لذ
ّ

ماهیت لـذ
دوم اینکـه الزم اسـت مدرِك، به کمال و خیر خود دست یابد؛ عنصر سوم این است که 

ت بردن وجود نداشته باشد. 
ّ

ت، مبّرا از ضد باشد و مانعی برای لذ
ّ

دریافت کننده لذ
، به امری که از نظر او کمال یا خیر محسوب مـی شـود، نائـل گردد  پس هرگاه موجودی با شعور
و به هنگام وصول و نیل، آن را ادراك نماید و نیز حصول این ادراك با مانعی همـراه نباشد، در 

این صورت، حالتی برای نفس پدید می آید که به آن لذت گویند.3 
ت، الم یا درد قرار می گیرد. الم هم حـالتی اسـت نفسـانی کـه بـه هنگـام وصول به 

ّ
در مقابل لذ

چیزی که برای مدرِك آفت یا شّر محسوب می شود، به دست می آید؛ مشروط به اینکه در این 
هنگام ادراك هم وجود داشته باشد و از سوی دیگر مانعی در کار نباشد. 

تی در نفس او پدید آمد، بدین 
ّ

مثًال اگر انسان منظره زیبایی مشاهده کرد و به دنبال آن، لذ
خـاطر است که این منظره زیبا با نفس سازگاری و مالئمت دارد. 

در این لحظه، انسان به این پدیده مطلوب نائل شده و آن را ادراك نموده است و از سوی 
، در این هنگام مانعی هم وجود ندارد. اگر در این هنگام خبر ناگواری به انسان داده  دیگـر

می شـد، چه بسا با وجود همان شرایط، لذتی حاصل نمی شد؛ زیرا مانعی پدید آمده بود.

1.  همایون همتی، الهیات شادی، دین آنالین، ۲9 آبان 139۷.
۲.  همان.

3.  محمدجواد پاشایی، غم و شادی از دیدگاه ابن سینا، دوفصلنامه حکمت سینوی، شماره ۶۵، بهار و تابستان 1۴00.

▪ 	▪ ابوعلی سینا	
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ت و شادی از نظر بوعلی دو یار دیرین و دو همراه همیشگی اند. هـر چـه کمال و خیر 
ّ

 لذ
و نیز ادراك آن باالتر و رفیع تر باشد، لذت و شادی بیشتری هم پدید خواهد آمد؛ به عبارت 
ت و شادمانی درجات و مراتب دارد. در اینجا پرسشی خودنمایی می کند و آن 

ّ
، لذ دیگر

اینکه بـاالترین شـادی کجاسـت و کـدام موجود شادترین است؟ او معتقـد اسـت بزرگترین 
شادی ها نزد خداست و خداوند، شادترین موجودات در جهان هسـتی اسـت؛ زیرا بیشترین 

کماالت نزد اوست و باالترین ادراکات هم برای اوسـت. 
در جهـان هسـتی، موجودی از او کامل تر نیسـت؛ در او هـیچ نقـص و عیبـی راه نـدارد؛ لذا 
شـائق تـرین، بـا ابتهـاج تـرین، شادمانه ترین و عاشق ترین موجود در جهان هستی خداست. 
، هـر کـس بـه او  از این رو تنها راه شادی انسان نیز نزدیکی به خداست؛ به عبارت دیگـر

نزدیك تر باشد، شادتر است؛ و هر کس از او دورتر باشد، غمگین تر است.1 

دو: مالصدرا

صدرالمتألهین شیرازی با قلمی دقیق، به شرح و بسط حقیقت شادی و غم پرداخته و از 
سرشت آن ها در چهارچوب مسائل علم النفِس خود پرده برداشته است. وی فرح را نوعی از 
لذت می داند که فصلش چندان مشخص نیست؛ چه اینکه غم هم نوعی الم یا رنج است 

که به فصل آن اشاره ای نشده است. 
بوعلی شادی را ماهیتی می داند که جنس آن از لذت است و در مقابل، غم نیز جنسش از 
الم است؛ اما با نظر به مبانی صدرایی در مبحث لذت و الم و ادراکی بودن هریک از این دو 
، باید چنین نتیجه گرفت که شادی و  واقعیت از یک سو و وجودی بودن ادراک از دیگرسو

غم، وصفی وجودی برای نفس بوده که تنها نحوه وجود آن را بیان می کند. 
با تتبع در آثار صدرا، در تحلیل طبیعی غم و شادی در انسان می توان به دو نوع تحلیل از این 
پدیده ها دست یافت؛ اول، آن تحلیل هایی که با روی آوردی طبیعی به توصیف آثار عارض 

بر بدن، پس از شادی و غم، می پردازد. 
کیفیاتی نفسانی  در این بخش، مالصدرا در تفسیر خود از ماهیت فرح و غم، آن دو را 
می داند که در فرح، نتیجه اش خروج روح بخاری از بدن برای وصول به لذت است و در غم، 
از نتایج آن، داخل شدن روح بخاری به بدن برای رهایی از عامل موذی یا اذیت کننده است. 
بخش دوم، تحلیل هایی است که به تبیین عوامل و اسباب طبیعی عروض این پدیده ها 
بر نفس روی می آورد. او در این بخش به سه سبب کلی در بین اسباب شادی آفریِن نفس 
می پردازد که از این قبیل اند: اول کثرت کّمی روح بخاری و اعتدال کیفی آن؛ دوم برخی از 
امور و اسباب خارجی که شمارشان هم کم نیست و سوم تکرار فرح. در مقابل، اسباب غم 

را نیز می توان با نفی این اسباب، به راحتی به دست آورد.۲ 
در نهایت و در تبیین اقسام غم و شادی و با نظر به اقسام لذت و رنج، چنین نتیجه می شود 
 ، که می توان غم و شادی را به چهار دسته حسی، خیالی، وهمی و عقلی و در نگاهی دقیق تر

به سه دسته حسی و خیالی و عقلی تقسیم کرد. 
از منظر مالصدرا، هرچه وجود معلوم اکمل و اشرف باشد، علم به آن نیز شدیدتر و لذت 
حاصل از آن و به دنبالش، شادی اش نیز قوی تر و افزون تر خواهد بود و در مقابل، به هر میزان 
که متعلق ادراک از حیث وجودی ناقص تر و ضعیف تر باشد و حیث فقدان و عدمش 

، رنج و غم حاصل از آن نیز قوی تر می شود.  غالب تر
صدرا در وارسی چیستی لذت، آن را به ادراک شیء مالئم با طبع انسان تعریف می کند؛ 
؛ چراکه  شیء مالئم باید از آن جهت ادراک و مالحظه شود که مالئم است، نه از جهات دیگر

1.  همان.
 ، ۲.  محمدجواد پاشایی، بازخوانی شادی و غم با تاکید بر آرای صدرالمتالهین، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

شماره ۷9، تابستان 1۴00.

ممکن است شیئی از یک جهت مالئم 
، منافر با طبعیت انسان  و از جهت دیگر
باشد. در مقابل، الم و رنج بر ادراک شیء 

منافر با طبعیت انسان اطالق می شود. 
پس به طور خالصه باید لذت را به ادراک 
بازتعریف  کماالتش  از  حیوان  یا  انسان 
کرد و رنج را نیز به ادراک هرآنچه مخالف 

کمالش به شمار می رود.
در نگاه صدرا باید از تنوع ادراکات، به تنوع 
الم منتقل شد؛ به عبارتی، چون  لذات و آ
ادراکات  می توان  کلی،  تقسیم  یک  در 
خیالی،  حسی،  نوع  چهار  به  را  انسان 
دنبالش،  به  برد،  تحلیل  عقلی  و  وهمی 
چهار  این  به  می توان  نیز  را  الم  آ و  لذات 

دسته تقسیم کرد. 
پس از تبیین انواع لذت و رنج در منظومه 
سنجش  در  وی  صدرالمتألهین،  فکری 
در  عقلی  لذت  چهارگانه،  لذات  میان 
از  می داند.  بقیه  از  برتر  و  مقدم  را  انسان 
بیان صدرا در برتری لذت عقلی بر لذت 
سایر  بر  لذت  این  برتری  می توان  حسی، 

لذات را نیز استخراج کرد. 
او در تحلیلی دقیق، لذت عقلی را به سه 
لحاظ قوه مدرکه، ادراک و مدَرک، از لذت 

حسی قوی تر می داند.3

3.  همان.

▪ 	▪ مالصدرا	

ف 
ختل

م م
لو
ر ع

ی د
اد
 ش
م و

ه غ
یگا
جا
مگ 

دو
ل 
ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
داد

مر
 / 

41
ره 

ما
ش

57



2.جایگاه غم و شادی در عرفان

مهمترین  از  یکی  اسالمی  عرفان 
و  غم  مقوله  دو  که  است  عرصه هایی 
شادی در آن به چشم می خورد؛ برخی از 
تحلیلگران بهجت و سرمستی عارفان را 
اندوه  به نظاره می نشینند و برخی دیگر 

نهفته در پشت آن را. 
عرفان  در  که  است  مسلم  حال  هر  به 
شادی  با  معادل  و  مساوی  غم  اسالمی، 
و حتی شادی وصف ناپذیر می باشد که 
منظور از آن یک رهایی درونی، تخلیه کامل 
ذهنی و احساس سرخوشی و سرزندگی و 

پرواز روحانی است. 
این غم دری از درهای آسمانی، شادی و 
مستی عاشقانه است که تمام ذرات وجود 
یک عارف را دربر می گیرد و او را مملو از 

شور و عشق و لذت می کند. 
 ، در عرفان غم هجران معشوق و دوری یار
به محبوب  و غم رسیدن  مقدمه  شادی 
شادمانی  باشکوه ترین  و  زیباترین  یار  و 
است و لذتی وصف ناپذیر دارد؛ از این رو 

می تواند تعالی بخش باشد.1 
به طور کلی درآموزه های عرفانی ترجیح نه 
بر غم است و نه بر شادی؛ بلکه اصالت 
ق آن دو است. از آنجایی که یکی 

َّ
در متعل

جهان  در  آدمی  زندگی  واالی  اهداف  از 
خاکی و از پایه های اصلی معنای زندگی 
، طی کردن مسیر رشد و تکامل و ظهور و  او
بروز کمال انسانیت است، اصالِت ذاتِی 
غم و شادی به عنوان احوالی از احوالت 
، زمانی  آدمی و هیجانی از تجربه زیسته او
که بهانه ای برای رویش و  نمایان می شود 

قدکشیدن آدمی باشند.
 اما نکته اصلی این است که مرزگذاری 
با  تکامل بخش  و  اصیل  غم های  بین 
در  خداوند  که  عبثی  و  بیهوده  غم های 
آیه ۲1۶ سوره بقره در موردشان می فرماید 
ُکْم« از 

َ
ْن َتْکَرُهوا َشْیًئا َوُهَو َخْیٌر ل

َ
»َعَسی أ

یک سو و شادی ها و شادی نماهایی که 
وا َشْیًئا  ْن ُتِحُبّ

َ
در موردشان فرمود »َعَسی أ

1.  مهدی یاراحمدی خراسان، غم و شادی از دیدگاه 
، ۲3 مرداد 139۲. دین، وبسایت آستان نیوز

گره های معمای غم و شادی را برای مخاطب دغده مند   ، ُکْم« از سوی دیگر
َ
َوُهَو َشٌرّ ل

حل می کند. 
برای فهم بهتر این مطلب، در ادامه با نظرات دو تن از عرفای بزرگ اسالمی آشنا خواهیم شد.

الف( موالنا

جالل الدین محمد بلخی متوفای ۶۷۲ هجری قمری معروف به موالنا یا مولوی، یکی از شعرا 
و عرفای بزرگ ایرانی و اسالمی است که آوازه سلوک و شیرین زبانی هایش در تمام جهان 
پیچیده است. مولوی به وضوح در اشعار خود، غم و شادی را الزم و ملزوم یکدیگر معرفی 

می نماید. در اندیشه او غم و شادی و به طور کلی همه امور حول محور »عشق« می گردند.
غمها و  میرساند و  شادی واقعی  به  را  سالک واقعی  عشق،  سـرانجـام  که  است  باور  این  بر  او 
اندوه را وسیلهای برای رسیدن ـبه این شادی میداند. آنچه در این جا اهمیت بیان مییابد، لحن 
مولوی ست که تـا ـبه عشـق مـیرسـد، شـاد و سرمست میشود و نالهها و غمهای خود را به 

کناری مینهد. 
جان است  نزد مولوی، عشق ماهیتی درمانگر دارد؛ عشق ـباالترین مرتبـهء شناخت و آگاهیِ 
که انسان را از رنجها و غـمهـای هسـتی، از انانیـتهـا و خـودخواهی هایی که ریشه همه غمهای 
بسیاری از  منشا  که  مکان مند و زمان منـد  هویت  عشق آدمی را از  میدهد.  نجات  بود،  دنیایی 
غمها و دردهای انسانیست، رها میکنـد و وجـود انسـان ـبه کمـک آن، لباس المکانی و الزمانی 

به خود میپوشد. 
در اندیشه مولوی عشق وجود انسان را دگرگون میسازد و آن را هم جنس خود مـیکند و ـبدین 
وسـیله باالترین مرتبه لذت را نصیب جان و زیست جهـاِن انسـان مـیکنـد.۲به عقیده موالنا صرفا 
شادی هایی همیشگی و بادوام هستند که از درون انسان بجوشند؛ زیرا شادی هایی که از 
خارج بر آدمی عارض می شوند، بعد از مدتی به نیستی می گرایند و جای خود را به غم و 

افسردگی می دهند، اما شادی های درونی هرگز جایی برای غم خالی نمی کنند. 
که تمام شادی های دنیوی زوال پذیر است و ماندگار نیست. از اینجا  وی بیان می دارد 

مشخص می شود که او بین دو نوع غم و شادی مفید و غیرمفید تفاوت قائل است. 
به نظر او غم و شادی های زودگذر مذموم و ناشی از رکود و انفعال نفس هستند. معموال 
هنگامی که خواسته های فردی آدمی ارضا نمی شود و به حقیقت نمی پیوندد، غبار غم بر 
روح وقلب او می نشیند؛ متقابال وقتی اوضاع بر وفق مراد است وآرزوهایش برآورده می شود، 

شادی به او روی می آورد.
وی تاکید می کند که در این جهان برای هیچ چیز نباید شاد یا غمگین شد؛ چون این گونه 
امور وجود خارجی ندارند و عدمی بیش نیستند تا درخور این همه توجه  باشند. موالنا عشق 
حقیقی را عامل اصلی شادی مفید دانسته و آن را ورای هرنوع شادی زود گذر و سطحی 

می شمارد. 3

۲.  مژده شریعتمداری و ناصر گذشته، دیالکتیک غم و شادی در اندیشه عطار و مولوی، دیالکتیک غم و شادی در 
اندیشه عطار و مولوی، فصلنامه عرفان اسالمی، شماره ۴9، آذر 139۵.

3.  غالمحسین معتمدی، در فضیلت شادی، وبسایت خبرآنالین، 3 تیر 139۲.

وصف ناپذیر  شادی  حتی  و  شادی  با  معادل  و  مساوی  غم  اسالمی،  عرفان  در 
احساس  و  ذهنی  کامل  تخلیه  درونی،  رهایی  یک  آن  از  منظور  که  می باشد 
آسمانی،  از درهای  این غم دری  روحانی است.  پرواز  و  و سرزندگی  سرخوشی 
شادی و مستی عاشقانه است که تمام ذرات وجود یک عارف را دربر می گیرد و او 

را مملو از شور و عشق و لذت می کند. 
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به عقیده پیر بلخ الزمه رسیدن به شادی شناخت اسباب و عوامل غم در زندگی انسان 
است که خود او به چند مورد اشاره می کند: 1

، همه  چیز را برای  خود و در خدمت  خویشتن می  خواهد،  یک: غرور و خودبینی: انسان  مغرور
پس  وقتی  با نبود آن ها روبه رو می شود، دچار غم  و اندوه می گردد.

: فرورفتن  در معاصی  و شهوات : موالنا عقیده  دارد که  مجموع  عالم ، صورت  عقل  کلّ   دو
کل،  خداوند است ؛ لذا مشغول شدن به معاصی و شهوات به  است . و مقصود از عقل  

معنای دورشدن انسان از عقل کل و بروز تمام غم های عالم است.
از  انسان به دلیل دورافتادن  که بیان شد،  از معشوق  و اصل  خود: همانطور  سه: دوری  

معشوق خود همواره حزین و ناالن است.
: یکی  از علل  غم ، طول  امل  است  که می تواند در صورت دست نیافتن به  : آرزوهای  دراز چهار

آنها، انسان را در غمی عمیق فرو برد.
از سوی دیگر مولوی، عوامل شادی را نیز به ترتیب زیر برمی شمرد:۲

1.اعتماد به خدا
۲. ایجاد تنوع در زندگی

3. مصاحبت با انسان های شاد
۴. تداوم بر ذکر

۵.سکوت و کم گویی
۶. اندیشیدن به وصال معبود

۷. صبر
در نهایت نیز باید گفت با استناد به دیدگاه مولوی در باب عشق، می توان شهادت امام 
ع( در کربال را نیز تفسیری عرفانی کرد و عشق را نیروی محرکه آن دانست؛ عظمِت  حسین)
نیروی عشق است که جاِن اباعبداهلل را چنان مستانه و شاد در گودال خون می برد که به 
ندای پر از ایمان بگوید: »إلِهی رًِضی ِبَقضاِئَک َتسِلیًما لْمرَِک ال َمعبوَد ِسواَک یا ِغیاَث 
الُمسَتغیثیَن«؛ او در این واقعه وصال را می بیند و وصال برای وی عین گشایش و شادمانی 

است. مولوی وجه تعالی بخش این درد را همچون رهایی از زندان ترسیم می کند:
روح سلطانی ز زندانی بجست

جامه چه درانیم و چون خاییم دست
چونک ایشان خسرو دین بوده اند

وقت شادی شد چو بشکستند بند

1.  محمدرضا برزگر خالقی، غم و شادی از دیدگاه موالنا، فصلنامه مطالعات عرفانی، شماره 1۴، زمستان 139۶.

۲.  محمدحسین بهرامیان و الهام جم زاد، غم و شادی در اندیشه موالنا، مجله ادبی هیچستان، 9 بهمن 13۸۶.

واقعه  و  درکربال  اباعبداهلل   ِ غم  رو  این  از 
درماندگی  سر  از  غمی  نباید  را  عاشورا 
به  اگر  که  است  غمی  آن  بلکه  دانست 
عمق وارستگی و پا پس زدن آن حضرت 
به تعلقات دنیایی پی ببریم، باید برای آن 

شادی کرد. 
مولوی کمالِ  انسان و انساِن کامل را در این 
ِ  پنهانی  واقعه می بیند و از یافتِن این سّر
فهمیده  که  چرا  می کند،  شادی  اظهار 
و  عالم  این  در  ما  هستی  اصالت  است 
راز ارزشمندی ما در آزادگی و آزادانه مردن 
پا  آرمان ها  و  ارزش ها  از  لحظه ای  و 

پس نکشیدن است. 

ب( عطار

عطار نیشابوری از شاعران و عارفان مشهور 
ایرانی قرن ششم و هفتم هجری است که او 
نیز همچون مولوی، شهرتی جهان دارد. در 
ادبیات عطار همچون مولوی به دوگانه غم 

و شادی مذموم و محبوب برمی خوریم. 
از  و باطل تر  او هیچ چیز بیهوده تر  نزد  در 
غم فرداخوردن و غم روزی نانوشته خوردن 
درست زیستن  اصلی  هنر  او  نیست؛ 
در  و  ناخوشی جستن  در  خوشی  را 
، زندگی  رویدادهای غم انگیز و محنت بار

شاد را انتخاب کردن، می داند. 
در مواجه با شادی هم همین اندیشه موج 
به  دل  که  کس  آن  عطار  نظر  به  می زند؛ 
شادی های دنیایی و ظاهری خوش کند، 
نخواهد  غم  و  افسردگی  جز  او  عاقبت 
را  و »غم ِ درِد حق  بود. مساله دردمندی 
سلوک  در  عطار  اندیشه  اساس  داشتن« 

عارفانه اوست. 
به  و  مردن  خود  از  دردمندی  این  در  او 
در  که  چرا  می خواهد  را  زنده شدن  حق 
گشایش جان ِ  و دردها،  میان این غم ها 
آدمی رخ می دهد. عطار پذیرای این غم و 
دردمندی است چون جنس آن تکامل و 

رشد است.3 

3.  مژده شریعتمداری و ناصر گذشته، دیالکتیک غم و 
شادی در اندیشه عطار و مولوی، دیالکتیک غم و شادی 
اسالمی،  عرفان  فصلنامه  مولوی،  و  عطار  اندیشه  در 

شماره ۴9، آذر 139۵.

 عطار نیشابوری  		 موالنا  		
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راِه  در  پای  تا  عطار  اندیشهء  در  آدمی 
یعنی  ابدی  و  ازلی   ِ مطلوب  به  رسیدن 
با حضرت حق  نزدیکی  و  انس  و  وصال 
می گذارد، دلشادی و دلخوشی حقیقی را 
کنده  در آنجا می یابد و این مسیر هرچقدر آ

از درد و غم باشد، برای او شیرین است. 
این عارف و شاعر توانان در منطق الطیر 
خود به صورت هوشمندانه به جایگاه غم 
در ماجرای مرغان و هدهد اشاره می کند؛ 
از هدهد می پرسند چه  که مرغان  آنگاه 
در  که  برند  سیمرغ  درگاه  به  باید  متاعی 
هدهد  باشد؟  او  مقام  شایستهء  و  خور 

جواب می دهد: 
سوز جان و درد دل می بر بسی

زانک این آنجا نشان ندهد کسی
گر برآید از سردردی یک آه

می برد بوی جگر تا پیش گاه
در  نه  می کند،  ترسیم  عطار  که  انسانی 
ابزاری  اینها  نه در شادی؛  و  غم می ماند 
هستند برای او که به رشد و کمال برسد. 
از این رو در عزای سیدالشهدا نیز صرفا در 
غم و ماتم نمی ماند بلکه به خرِد نهفته در 

دل عاشورا متصل می شود. 
همانگونه که حضرت زینب)س( در کربال 
نمانده و خرد و شعور حسینی یعنی راه و 
رسم بیداری قهرمان درون را پس از آن به 

جهانیان نشان داد. 

در  شادی  و  غم  3.جایگاه 
روان شناسی

به جرات می توان علم روانشناسی را یکی 
از مواطن اصلی بحث از دو مقوله غم و 

شادی دانست. 
نظرات   ، اخیر قرون  طول  در  روانشناسان 
مختلفی را در باب این دو بیان کرده اند؛ 
در برخی از دوران ها، آنان سعی می کردند تا 
بذر غم ستیزی را در دل مردم کاشته و آنها 

را توصیه به دوری از اندوه کنند. 
در زمانی دیگر آنها به تاثیرات مثبت غم و 
اندوه در روان انسان پی برده و از سازندگی 
آن در مسیر تخلیه روح و همچنین تعالی 

آن سخن گفتند.
مفهوم  مورد  در  نظر  اختالف  رایج ترین 

؟  شادی در روان شناسی این است که آیا شادی در ساحت عاطفه است یا شناخت یا هردو
 . به عبارت دیگر آیا شادی هیجانی صرف است یا دارای تفکر یا هر دو

آنهایی که معتقدند شادی مقیاسی از عاطفه است، آن را تحت تاثیر تغییرات ناگهانی 
شناخت  از  مقیاسی  شادی  معتقدند  که  آنهایی  اما  می دانند؛  نسبی  و  متغیر  زندگی 
است، می گویند که شادی در دوران زندگی نقطه ای ثابت است و رابطه نزدیکی با عوامل 
است،  شناخت  و  عاطفه  از  ترکیبی  شادی  می گویند  که  آنهایی  پس  دارد؛  بیولوژیکی 
معتقدند اگرچه شادی تحت تاثیر تغییرات ناگهانی تغییر می کند، اما در طی زمان این 

تغییر به نقطه تعادل برمی گردد.1 
در ادامه با نظر سه تن از روانشناسان معروف غربی درباره این سه گانه آشنا خواهیم شد.

الف( فروید

زیگموند فروید باور داشت که ساختارهای فیزیولوژیک بدن آدمی الجرم چگونگی عملکرد 
ُبعد روحانی یا آن چیز که با ساختار ذهنی می شناسیم را برایمان روشن و شفاف خواهند 
ساخت؛ از این رو به این نتیجه رسید که مرحله ذهنی در حقیقت هیچ تفاوت و خصومتی 

با مرحله عینی زندگی نوع انسانی ندارد. 
، شادی را نه ملکه ای ثابت بلکه اکسیری سیال دانست؛ یک  آنگاه بر خالف نظر ارسطو
حالت ذهنی از رضایت خاطر و باطن نسبت به تمامیت زندگی است که نمی تواند به مجرد 

یافت شدن در شخص تا ابد باقی بماند. 
که بتواند ادعا کند، ولو در لحظه ای خاص از زندگی اش به تمامی  هیچ انسانی نیست 
شادکام زیستن  باب  در  که  است  همین  برای  است.  رسیده  خواسته،  که  آن چیزهایی 
نمی بایست در پی حاالت عینی رضایت افتاد؛ می توان به کمترین حد از موفقیت دست 

یافت اما از داشته ها کمال رضایت را داشت و قانع بود. 
گاهی نسبت به خود و زندگی اش برسد، الجرم انسان شادکام و  انسانی که بدین درجه از آ
خشنودی خواهد بود. پس خوشبختی تا به آنجا با ما همراه خواهد بود که بدان فکر نکنیم؛ 
یعنی موارد عدم ارضاء عینی آن را در خاطر مرور نکنیم؛ اما مگر می شود پیرامون مقوله ای 
جانب بی فکری را گرفت و مدعی شد که می توان آنرا بهمراه داشت؟ لذا به نظر فروید تفکر 

در باب امر ذهنی نباید به حیطه امر واقع وارد شود.۲
فروید معتقد است که افراد روان رنجور به شیوه های عجیبی در جهان واقع با انواع و اقسام 
منابع اندوهناک مواجه هستند و از این رو نمی توانند از داشته های خود نفعی ببرند. به نظر 
فروید، بهترین راه جهت کاهش غمگینی این بیماران، بینش دادن به آن ها درباره محتوای 
انجام  کلمات  تداعی  رؤیا و  تحلیل  هیپنوتیزم،  صورت  به  که  است  گاه  ناخودآ ضمیر 
می شود. به عبارت دیگر فروید به دنبال آن است که با تلقین و ذهنیت سازی شادی را به 

افراد منتقل نماید. 
، ساختار شخصیت را به 3 بخش تقسیم می کند: کودك، بالغ و والد.  او در تحلیل رفتار

1.  سهیل اسدی، ارسطو یا فروید؛ تردید در نظریه "شادکامی"، هفته نامه پرشین ویکلی لندن، شماره ۸۲، ص ۲0.
۲.  همان.

که عطار ترسیم می کند، نه در غم می ماند و نه در شادی؛ اینها ابزاری  انسانی 
هستند برای او که به رشد و کمال برسد. از این رو در عزای سیدالشهدا نیز صرفا در 
غم و ماتم نمی ماند بلکه به خرِد نهفته در دل عاشورا متصل می شود. همانگونه 
کربال نمانده و خرد و شعور حسینی یعنی راه و رسم  که حضرت زینب)س( در 

بیداری قهرمان درون را پس از آن به جهانیان نشان داد. 
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کودك به مفهوم آن قسمت از ساختار شخصیت ماست که دنبال احساسات، عواطف، 
شادی، شادمانی و خشم ذاتی است؛ در حقیقت بخش کودك در شخصیت ماست که 
شادی آفرین است و اصوًال این امر بستگی به سن ندارد. به نظر فروید، در بخش بلوغ و والد 
انسان بیشتر از آنکه به عواطف خود توجه کند، در مورد واقعیات انضمامی زندگی تفکر کرده 

گاه می فرستد.1 و به طور کلی موارد عاطفی را به ناخودآ

ب( وینهوون 

روان شناسی دیگری که به طور ویژه روی مقوله شادی و غم کار کرده، روت وینهوون است 
که جامع ترین و درعین حال عملیاتی ترین تعریف شادی را در دوران مدرن ارائه می دهد. 
وینهوون معتقد است که اوال، فقدان شادمانی استرس زاست و استرس می تواند بیماری های 
کند. ثانیا، فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر  خطرناکی تولید 
می تواند از پس آن برآید و ثالثا فقط شادمانی برای رشد روانی فرد الزم و مفید است، زیرا 

شادمانی به شخص کمک می کند که با فشارهای روحی مقابله کند.
، شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگی اش اطالق  به نظر او
، شادمانی به این معناست که فرد چه قدر زندگی خود را دوست  می گردد. به عبارت دیگر

دارد.  در تعریف وینهوون از شــادمانی چنـد عنصـر وجود دارد: ۲
الف( درجه یا میزان: واژه شادمانی بیانگر ارزیابی کمال مطلوب از زندگــی نیسـت، بلکه 
بیانگر یک درجه یا میزان اســت؛ همـانند مفـاهیم طـول و وزن، بیشتر یا کمــتربـودن چـیزی. 

، واژه شـادی، مـیزان خوشایندی زندگی را می رساند . بـه عبـارت دیگـر
ب( شخص: واژه شادمانی صرفًا برای توصیف حالت یک فرد به کار مـی رود و قابل تعمیــم بـه 
اجتماعـات، اشـیا و وقـایع نمی باشـد. بنـابراین اگـر بخواهیم شادمانی یک ملت را مــورد بحـث قـرار 

1.  منصور بهرامی، تعریف شادی از نظر روان شناسی، روزنامه ایران، 13 تیر 13۸۵.
۲.  غالمحسین معتمدی، در فضیلت شادی، وبسایت خبرآنالین، 3 تیر 139۲.

دهیـم، بـهتراسـت بگوییم اکثر شهروندان آن 
کشور خود را شادمان تصور می کنند.

کار  به  وقتی  شادمانی  واژه  قضاوت:  ج( 
یک  خـود  زنــدگـی  درباره  فرد  که  می رود 
یـک  بــه  کلی می کند. قضاوت  قضاوت 
قضاوت  دارد.  اشـاره  عقالنـی  فعـالیت 
و  پیشین  تجارب  ارزیابی  یعنی  کلی 

پیش بینـی تجـارت آتی. 
ساده  جمع  شادمانی   ، بهتر عبارت  به 
که  لذات نیست، بلکه شــناختی است 
فـرد از بررسـی تجـارب مختلـف بـه دسـت 
مـی آورد. واژه شادمانی برای اشاره به جنبه 
خاصی از زندگی به کار نمـی رود، بلکـه کل 

زندگی فرد را مد نظر دارد. 
شـادمانی  تعریف  در  مطلوبیت:  د( 
و  ارزشـمند  خوشـایندی،  از  منظـور 
دوسـت داشتنی بودن زندگی از طرف خود 

فرد می باشد. 

ج( سلیگمن

روان شناسی  دیگر  سلیگمن  مارتین 
روان شناسی  رویکرد  ابداع  با  که  است 
، نقطه عطفی را در بحث از غم  مثبت نگر

و شادی رقم زد. 

 روت وینهوون  		

 مارتین سلیگمن  		
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شادی  ارسطو  از  پیروی  به  سلیگمن 
حقیقی را رسیدن به معرفت، فضیلت و 
کار و عشق  رشد توانایی انسان در بازی، 

تعریف کرد و سه مسیر برای آن برشمرد: 
تجربه  شامل   ، دلپذیر مسیر  اولین 
هیجانات مثبت نسبت به گذشته مانند 

بخشش و قناعت است. 
گرمی،  سلیگمن  دیدگاه  از  دوم  مسیر 
و  است  حال  زمان  در  لذت  و  نشاط 
، خوش بینی و امید به آینده.  سومین مسیر
ارتباط  بررسی  به  ادامه  در  سلیگمن 
از  رضایت مندی  و  شادی  میان 
اجزای  دارای  را  آن  و  پرداخته  زندگی 
و  قوی  اجتماعی  روابط  یعنی  سه گانه 
حالت های  اجتماعی(،  )جزء  مطلوب 
هیجانی(  )جزء  شاد  و  پایدار  خلقی 
اطالعات  تفسیر  در  مثبت اندیشی  و 

محیط )جزء شناختی( می داند. 
حداکثر  از  شاد  فرد  سلیگمن  نظر  به 
مهارت های ذهنی خویش  در  جهت رشد  
بهره  می گیرد.  از هـمین رو در ابـراز ایـده های  
، یادسپاری و یادآوری اطالعات  ، تمرکز نو

از دیگران پیشی می گیرد.1
علمی  مؤلفه  سه  به  را  شادی  سلیگمن 
هیجان  می کند:  تجزیه  کنترل  قابل 
فعالیت  لذت بخش(،  مثبت)زندگی 
معنا  و  متعهدانه(  و  درگیرانه  )زندگی 
(. زندگی لذت بخش آن  )زندگی معنادار
لذت گرایانه  تئوری های  که  است  چیزی 
و  می کنند  تصدیق  شادی  به  مربوط 
عبارت  است از داشتن هیجانات مثبت 
و  وآینده  گذشته  حال،  مورد  در  زیاد 
به  دهنده  وسعت  مهارت های  یادگیری 

عمق و تداوم این هیجانات. 
دومین شادی زندگی در نظریه سلیگمن 
دنبال  به  که  زندگی  است،  فعال  زندگی 
کار  به  جذب شدن  و  مشارکت  تالش، 
و  فراغت  و  خصوصی  روابط  فعالیت،  و 

آسودگی باشد. 
وی می گوید که یک راه برای دست یافتن 
به زندگی فعال و جاری بودن این است که 

1.  همان.

واالترین استعدادها و توانمندی های افراد را بشناسیم و به آنها کمک کنیم تا فرصت های 
الزم برای استفاده از این توانایی ها را پیدا کنند. 

سومین شادی زندگی در نظریه سلیگمن عبارت  است از در جستجوی معنابودن. این 
عمل شامل استفاده از توانایی های و استعداد های افراد برای مشارکت و خدمت در چیزی 

است که معتقدند بزرگتر و واالتر از »خود« است. 
مذهب، سیاست، خانواده، جامعه و ملت همه برای آنند که این بخش از شادی را برای 
که فرد در آن خدمت می کند تا زندگی  کنند. صرف نظر از نهاد خاصی  انسان تامین 
کارحس رضایت و خشنودی در فرد به وجود  معناداری داشته باشد، خود انجام این 

می آورد و باور می کند که خوب زندگی کرده است.

4.جایگاه غم و شادی در جامعه شناسی

جامعه شناسان از آنجایی که به ابعاد اجتماعی زندگی انسان توجه می کنند، نمی توانند 
درباره احساسات و عواطف درونی آن سخن کنند؛ از این رو مهمترین بحثی که آنها در این 

موضوع مورد توجه قرار دادند، مقوله »نشاط اجتماعی« است. 
نشاط اجتماعی صرفا به معنای شادبودن مردم یک جامعه نیست بلکه مولفه های زیادی 
دارد که همبستگی، امید، فعالیت و جنب و جوش برخی از آنهاست. همچنین نشاط 
اجتماعی دارای اثرات و آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه بوده که از جمله آن ها 
می توان به مسئولیت پذیری اجتماعی، وفاق اجتماعی، ارتقاء شاخص های سالمت روانی، 
افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شغلی، پویایی اجتماعی، کاهش هزینه های مردم، 

افزایش خالقیت و نوآوری و کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد. 
اگرچه برخی نشاط اجتماعی را نتیجه نشاط فردی می دانند اما جامعه شناسان اصرار دارند 
که نشاط اجتماعی بسیار مهمتر از شادی فردی است. به عبارت دیگر نشاط فردی در 
شرایطی کامل شده و حاصل می گردد که ما به ازاء بیرونی داشته باشد. بدون وجود متغیرهای 
نشاط انگیز در محیط و موقعیت بیرونی، به راحتی نمی توان به نشاط طبیعی دست یافت.

مثل  مختلفی  نسخه های  جامعه شناسان  سوی  از  اجتماعی  نشاط  حصول  منظور  به 
تقویت مناسک دینی، تنوع بخشی فضای شهری و عرصه های عمومی، تقویت شبکه ها و 

حلقه های اجتماعی و بهبود وضعیت تولید و اقتصاد، پیشنهاد می دهند.۲ 
که نشاط اجتماعی را نمی توان به  کرد این است  که باید در اینجا به آن اشاره  نکته ای 
شیوه قهری و از موضع باال به پایین تولید کرد؛ در واقع نشاط اجتماعی نمی تواند حاصل 

برنامه ریزی دولتی باشد، گرچه دولت می تواند زمینه های نشاط را فراهم کند. 
نشاط اجتماعی به طور دقیق حاصل پویایی اجتماعی و فرهنگی در الیه های زیرین زیست 
اعضای یک جامعه است. در این الیه ها، گروه های مختلف اجتماعی با سالیق و سبک 

زندگی متفاوتی زیست می کنند که شیوه ارضای حسی آنها لزومًا یکسان نیست. 
اساسًا بایستی بدانیم وقتی گروه های مختلف اجتماعی احساس کنند که می توانند بدون 
مانعی جدی به اهداف خود برسند، احساس نشاط و سرزندگی اجتماعی خواهند کرد؛ 
یعنی اگر موانع رسمی و بوروکراتیک بر سر راه پویش و زیست فعاالنه و خالقانه افراد و 

گروه های اجتماعی قرار نگیرد، خود به خود نشاط اجتماعی پدید خواهد آمد. 
همین طور در سطح فردی، اگر سازوکارهای رسمی به گونه ای طراحی و اندیشیده شوند که 

هیچ فردی احساس محرومیت نکند، به طور طبیعی او فردی خوشحالی خواهد بود.3 

۲.  رضا خورشیدی، درآمدی بر راه های ارتقای نشاط اجتماعی، فصلنامه آموزش علوم اجتماعی، شماره ۶۲، بهار 1393.
3.  جعفر هزارجریبی و پروانه آستین فشان، بررسی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی، نشریه جامعه شناسی کاربردی، سال 

بیستم، شماره یک، 13۸۸.
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در ادامه با نظریات برخی از جامعه شناسان در باب مقوله نشاط اجتماعی آشنا خواهیم شد.1

الف( دورکیم

دورکیم را با نظر معروفش در باب همبستگی می شناسند. همبستگی احساس مسئولیت 
گاهی و اراده برخوردار باشند؛ این احساس  متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آ
می تواند شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان ها بطور کلی و یا حتی وابستگی متقابل 
حیات و منافع بین آن ها باشد. رضایت از زندگی، تابع نوع، شدت و چگونگی همبستگی 

اجتماعی است. 
به نظر دورکیم در جریان انتقال از همبستگی مکانیکی به ارگانیکی، ارزش های جمعی 
تضعیف می شوند. تعهد افراد به جامعه کاهش می یابد و هر فردی می کوشد تا تمایالت 
شخصی خود را دنبال کند. در حقیقت دورکیم با این بیان، مفهوم اصلی مورد نظر خود 
یعنی آنومی را پیش می کشد. همچنین دورکیم دین را به عنوان مهمترین عامل ایجاد 

همبستگی معرفی می نماید. 
گروه و  که اگر مناسک دینی، ما را از اخالق برخاسته از خواست  البته او معتقد است 
جمع دور کرده و صمیمیت، احساس مشترك، تعهد و نشاط بین مردم را از بین ببرد، مخل 

همبستگی است.

ب( کارل مارکس 

کرده و با دوگانه سازی میان  مارکس در تمام آثار خود مولفه خودبیگانگی هگل را دنبال 
پرولتاریا و بورژوازی، قصد دارد تا نحوه استثمار توده ها توسط سرمایه داران را تبیین نماید. 
گاهی انسان هستی اجتماعی آن را تعیین نمی کند،  وی در تضاد با هگل معتقد است که آ

گاهی اش را تعیین می کند. بلکه به عکس، این هستی اجتماعی است که آ
تاکید سرمایه داری بر رقابت به عکس خود، یعنی انحصار منجر خواهد شد و پیامد این 
وضع، سقوط شماری از اعضای پیشین نخبگان اقتصادی به مرتبه تهیدستان خواهد 
بود. از طرف دیگر نیاز سرمایه داری به حل بیکاری، باعث تزریق پول بیشتر در نظام و بروز 

1.  سید مجتبی طباطبایی نسب، بررسی و تحلیل عوامل جامعه شناختی موثر بر نشاط و شادی، فصـلنامه علـمی 
رهیـافت های نویـن در مـطالعات اسـالمی، شماره ۷، تابستان 1399.

تورم خواهد شد، و نیاز به حل مسئله تورم 
باعث افزایش بی کاری خواهد. 

بروز  را  وضعیت  این  نتیجه  مارکس 
که  می داند  جامعه  در  ازخودبیگانگی 
در آن مردم اختیار عمل خود را از دست 
محیط  یک  در  را  خود  نتیجه  در  و  داده 
از  می یابند.  بیگانه  خصمانه،  اجتماعی 
به  رو  انسانی  جامعه  زمانی  مارکس  دید 
سالمت و شادی پیش می رود که انسان یا 
گاهی  طبقات ضعیف و کارگر جامعه به آ
طبقاتی برسند و از حالت ازخودبیگانگی 
کار مورد عالقه خود را  افراد  خارج شوند؛ 
محیط  در  را  خود  مردم  و  بدهند  انجام 

اجتماعی تنها و بیگانه احساس نکنند. 
از دیدگاه مارکس، هرگاه افراد جامعه به کار 
مورد عالقه خود بپردازند، با نشاط به سر کار 
خود می روند و در نتیجه تخلفات آن ها در 
محیط کار ناچیز می گردد و جامعه نیز از 

نظر اقتصادی پیشرفت خواهد کرد.

ج( ماکس وبر

تعریف  چنین  را  اجتماعی  طبقه  وبر 
که  اشخاصی  تعدادی  می کند: 
فرصت های زندگی مشابهی دارند و این 
از  او عبارتند  به نظر  فرصت های زندگی 
امکانات اختصاصی که یک شخص از 
وضعیت  از  ثروت،  از  برخورداری  لحاظ 
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شخصی اش  تجربه  از  و  زندگی  بیرونی 
عنصر  طبقه  این  در  مهم  عامل  دارد. 

قدرت است.
 اگر انسان فردی را در طبقه باال ببیند یا 
باور کند که آن فرد در بعضی از جنبه های 
اجتماعی از او برتر است، به خواسته ها و 

فرامین آن فرد احترام می گذارد. 
و  وبر سه عامل دارایی، قدرت  بنابر نظر 
 ، نابرابر توزیع  علت  به  اجتماعی  منزلت 
جوامع  در  اجتماعی  قشربندی  اساس 
برخورداری  که  مدرن محسوب می شوند 
کاهش  باعث  سه  این  از  افراد  متفاوت 
افزایش نشاط در بین آن ها می شود.  یا  و 
سیاسی،  قدرت  وبر  ماکس  نظر  از 
پایگاه اجتماعی و طبقه سه بعد اصلی 

قشربندی اجتماعی می باشند.

د( بلومر

نوعی  به  نیز  بلومر  نظر  و  مبادله  دیدگاه 
رضایت مندی  برای  را  مناسب  زمینه 
نموده  فراهم  نشاط،  نتیجه  در  و  انسان 
نشاط   ، بلومر متقابل  کنش  در  است. 
کنش افراد در  اجتماعی را می توان نوعی 

نظر گرفت.
در دیدگاه بلومر کنش پیوسته است و به 
از  ناگزیر در هر دوره ای و در هر مقطعی 
تاریخ تاثیرات و آثار و گذشته جامعه را در 
حاالت موجود خود می توان دید. پس در 
هر مطالعه ای باید توجه داشت که هیچ 

جامعه بدون تاریخ و سرگذشت نیست.
که مردم در  به نظر بلومر معنی مشترکی 
بر  خویش  اجتماعی  حیات  جلوه های 
که  می شود  موجب  کرده اند،  توافق  آن 
سلسله خطوط کنش خویش را آن چنان 
که  کنند  یکدیگر  با  متناسب  و  تنظیم 
همین  و  شود  کم  حا یکنواختی  نوعی 
رفتار  پایه  که  را  پذیری  تکرار و  نظم  امر 
اجتماعی است، به وجود می آورد و آن را 

فرهنگ می نامد. 
که  است  تکرارپذیری  و  نظام  همین 
نشاط اجتماعی را در جامعه جاری کرده 
را  آن  اجتماعی،  هنجارهای  کمک  با  و 

عمومیت می بخشد.

ه( تدرابرت گر

از جمله نظریه های مطرح دیگر در ارتباط با نشاط، نظریه محرومیت نسبی است. براساس 
این دیدگاه انسان ها عموما به مقایسه خود با دیگران می پردازند و در این رابطه وقتی احساس 
فقر و بی عدالتی می کنند، واکنش های شدید عاطفی)مانند تعویض شغل، کارشکنی و 
...( انجام می دهند و وقتی این احساس به اعلی درجه خود برسد، به احساس  خودکشی و

تضاد اجتماعی می انجامد و تعارضات شدیدی را در پی دارد. 
از نظر تدرابرت گر شرایط بروز احساس محرومیت، یگانه و همانند نیست، بلکه می توان انواع 
گوناگون و شرایط متعدد بروز آن را از یکدیگر تفکیک کرد. او خود سه نوع محرومیت را از 

یکدیگر متمایز کرده است: 
اول محرومیت ناشی از کاهش امکانات که در آن توقعات ثابت باقی می مانند. 

دوم ناکامی ناشی از افزایش سطح توقعات که در آن امکانات نسبتا ثابت هستند. سوم 
ناکامی فزاینده که در آن توقعات افزایش و امکانات کاهش می یابد. 

به طور کلی براساس دیدگاه محرومیت نسبی فرد به مقایسه خود با افراد دیگر و گروه مرجع 
دست می زند و دوست دارد که شرایط مشابه با آن ها را داشته باشد و اگر در نتیجه مقایسه 
که براساس میزان سرمایه گذاری و تالش، پاداش و  برای فرد چنین پنداشتی بروز نماید 
نتیجه ای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادالنه و منصفانه نیست، دچار احساس 
محرومیت نسبی گردیده و این امر باعث بروز نارضایتی و احساس کسالت)عدم نشاط( در 

دو سطح فردی و اجتماعی می گردد.
تا اینجا نظرات جامعه شناسان غربی را پیرامون مقوله نشاط اجتماعی بررسی کردیم که تمام 
آنها ناظر به ابعاد مادی زندگی انسان و غم و شادی اجتماعی و اقتصادی بود. در مقابل این 
دیدگاه برخی از جامعه شناسان مسلمان نیز به دنبال آن هستند تا عالوه بر این موارد، غم و 

شادی معنوی را نیز در مسیر ایجاد نشاط اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. 
اقسام  از مهمترین  و مخصوصا مناسک عاشورایی یکی  که مناسک دینی  آنجایی  از 
کنشگری مسلمانان است، بد نیست تا برخی از کارکردهای اجتماعی آنها که در جهت 
ایجاد نشاط اجتماعی است را بررسی نماییم.1 البته باید دانست که این مناسک صرفا 
کارکرد اجتماعی نداشته و در فصل بعد اثبات خواهد شد که این اندوه معنوی، در تربیت 

اخالقی تک تک افراد بشر نیز کارساز است.
1. افزایش روحیه انقالبی گری

افزایش روحیه اعتراض جمعی بر ضد ظلم و بی عدالتی حاکمان، از مهم ترین کارکردهای 
سوگواری های محرم است. بررسی تاریخی جنبش های اعتراضی شیعه)دست کم در سده 
که این جنبش ها همواره به وسیله عزاداری های محرم، شورمندتر  ( نشان می دهد  اخیر

شده اند. اوج این نقش را می توان در شکل گیری انقالب اسالمی دانست. 
شاید این پدیده به خصلتی معطوف باشد که مخصوص سوگواری های محرم است. در 
این مناسک همواره نرخی از اعتراض به چشم می خورد. حضور هیئت های عزاداری در 
کید بر هم گرایی در میان آنان )که نشانه هایی از نمایش  خیابان و راهپیمایی سوگواران و تأ
توان اعتراضی است( و نیز اشعار و مویه هایی که در این آیین ها خوانده می شده است، 

همواره نوعی از اعتراض را نشان داده است.
۲. ایجاد بردباری اجتماعی

با پیروزی انقالب اسالمی، مهم ترین کارکرد آیین های سوگواری خود را در شکیبایی در برابر 
دردها، زخم ها و دشواری های ناشی از مجاهدت نشان داد. تحلیل محتوای سخنرانی ها و 

1.  مهراب صادق نیا، و محمدعلی ربانی، تحلیل کارکردی سوگواری های محرم در ایران پس از انقالب، مجله شیعه پژوهی، 
شماره 1، زمستان 1393.
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نیز نوشته های در ارتباط با محرم و نیز محتوای نوحه های این مراسم، نشان می دهد که این 
نوشته ها و سخنرانی ها، سرشار از مضامین انقالبی و حماسی است. 

توجه به سختی هایی که بر امام حسین و یاران او گذشت و بیان مشکالتی که ایشان برای 
ماندن بر عقاید و آرمان های خود داشتند، این اندیشه را به مشارکت کنندگان در مراسم های 
عزاداری منتقل می کرد که آنان نیز مشکالتی که ناشی از پایبندی آنان به آرمان های شان 
است را تحمل کنند. نوحه و ذکر مصایب خاندان پیامبر سبب می شد که داغ دیدگان 
بر امام حسین و  با آنچه  را  آینهتاریخ بنگرند؛ دردهای خود  را در  و آسیب دیدگان خود 

خاندانش گذشته است، مقایسه کنند و در نهایت بردباری پیشه کنند.
3. تخلیه رنج های دنیوی

در مراسم سوگواری محرم درون مایه و مضمونی از رنج و تخلیه ارادی خود از طریق ارائه 
که با هویت شیعی در ارتباط است، وجود دارد. نوحه و مرثیه خوانی به دنبال  مفاهیمی 
شهدای  رنج های  از  خاصی  لحظه های  به  مربوط  که  است  واندوهی  تأثر  برانگیختن 

کربالست. 
این کار به خوبی غم و اندوه را در میان مشارکت کنندگان بر می انگیزد و خاطرات غم بار 
گذشته را پاس می دارد؛ اما در عین حال و در یک کارکرد پنهان، سبب می شود که آن ها 
امروزه خود را در آیینه تاریخ بنگرند و رنج خود را با رنج داغدیدگان کربال مقایسه کنند و در 

نهایت بردبارانه بگویند درد و رنج ما در برابر درد و رنج امام حسین چیزی نیست.
۴. افزایش انسجام اجتماعی

افراد خود ایجاد  که هرگروه برای  کششی اشاره دارد  انسجام یا همبستگی اجتماعی به 
می کند و نیز به همه نیروهای انگیزشی که احساس فرد را به گروه تحت تأثیر قرار می دهد. 
از نظر شمار زیادی از جامعه شناسان، اعتقاد مشترک و نیز باورهای جمعی و مشارکت در 

آیین های دینی از مهم ترین عوامل افزایش همبستگی اجتماعی هستند. 
از این رو می توان ادعا کرد که نظم و انسجام اجتماعی بر آیین هایی مثل عزاداری عاشورا 
استوار می شود. در حقیقت سوگواری به مثابه یک نهاد با تولید ارزش ها، قواعد هنجاربخش 
گاهی  و کنش های مشترک به تعمیم پذیرکردن الگوها، رفتارها و نقش ها به همسان سازی آ
کار به میزان زیادی روابط میان فردی و نهادی را تقویت و  برای افراد جامعه می شود. این 
گسترش داده و کنش ها را بر اساس روابط مشترک شکل می دهد و در نهایت به پیوستگی 

اجتماعی خواهد افزود. 
ع( از آنجا که آیین ها و آداب دینی با گریه ها و عزاداری های  در سوگواری های امام حسین)
این عمل مذهبی نوعی  با  کنشگران  با شورآفرینی های خاصی همراه است،  و  جمعی 
احساس تطهیر و نزدیکی به خدا می کنند. این امر سبب نوعی کامیابی، امیدواری و نشاط 

ناشی از رستگاری برای کنشگران عزادار می شود. 
در واقع تفریح اجتماعی در این مراسم با توجه به ویژگی ها و جاذبه های خاص آن موجب 
که  کید و نقشی  تقویت، تحرک و آرامش و تجدید حیات فردی و اجتماعی می شود. تأ
این آیین ها در پیوستگی اجتماعی دارند، گاه سبب می شود که تمایزات ملی و نژادی به 

فراموشی سپرده شود.
۵. ایجاد پیوند میان نسلی

یکی از تهدیدهای عمیق روزگار مدرن برای جوامع، شکاف نسلی و به دنبال آن اخالل در امر 
جامعه پذیری و در نهایت تالشی جامعه است. جوامع سنتی برای پرهیز از این خطر و برای 
آن که افراد را از خویشتن به جامعه معطوف کنند، مشارکت در آیین های مختلف را به عنوان 

راهی برای همانندسازی افراد خود در نظر داشتند. 
نسل های  از  شرکت کنندگان  که  است  فراگیر  آیین  یک  ع(  حسین) امام  سوگواری 
مختلفی در آن حضور دارند. در این آیین نه متغیر جنسیت معنا دارد و نه سن و یا 

امکان  خصلت  این  ....؛  و تحصیالت 
نسل های  بین  پیوند  برای  مناسبی 

مختلف ایجاد می کند. 
نظام الگودار فرهنگی و دینی عاشورا، به 
دلیل برخورداری از ارزش ها و هنجارهای 
ظلم ستیزی،  پایداری،  چون  دینی  عام 
به  یاری دادن  آزادگی،  عدالت خواهی، 
با  و  دیانت  و  ایثار  مهرورزی،  مظلومان، 
انسانی،  عاطفه  و  احساس  برانگیختن 
ضمن برقراری تعامل و گردهم آوردن افراد 
و  جامعه پذیری  نوعی  سبب  گروه ها،  و 
پیوند بین نسل ها شده و موجبات توالی، 
به  از نسلی  را  فرهنگی  انتقال  و  استمرار 

نسل دیگر فراهم ساخته است.

در  شادی  و  غم  5.جایگاه 
تعالیم دینی

که به  کامل ترین دین هاست    دین اسالم 
بر  کرده است.  توجه  زندگی  امور در  تمام 
از مباحثی  این اساس، غم و شادی نیز 
کافی مبذول  که اسالم بدان توجه  است 
داشته است. در متون دینی ما با دو رویکرد 
کلی نسبت به غم و شادی مواجه هستیم:

الف( تجلیل از شادی

مفهوم شادی در مجموع حدود ۲۵ بار با 
الفاظ مختلف در قرآن کریم آمده که برخی 
از آنها ناظر به القای شادی به دیگران به 
وسیله گره گشایی از مشکالت آن هاست. 
در مورد  بارها  و  بارها  نیز  ائمه  روایات  در 
شادی مومنان و تاثیرات آن بر نفس و روح 

آدمی سخن به میان  آمده است.1 
ع( می فرمایند: »اوقات روز شما  امام رضا)
چهار ساعت باشد؛ ساعتی برای خلوت 
با خدا، ساعتی برای تأمین معاش، ساعتی 
و  اعتماد  مورد  برادران  با  معاشرت  برای 
به عیب هایتان واقف  را  که شما  کسانی 
می سازند و ساعتی را هم به تفریحات و 
لذایذ خود اختصاص دهید و از مسرت 
وظایف  انجام  تفریح،  ساعات  شادی  و 

وقت های دیگر را تأمین کنید«.۲ 

1.  غررالحکم، ج 1، ص۴۵۴
، ص 3۲1 ۲.  بحار االنوار
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عوامل  می توان  دینی  نصوص  اساس  بر 
اینگونه  را  انسان  در  شادی  حصول 

برشمرد:1
الف( ایمان: مهم ترین عامل شادی، ایمان 
به خداست؛ »اال بذکراهلل تطمئن القلوب«.

و  فرد  خود  سالمتی  حفظ  سالمتی:  ب( 
افراد دیگر خانواده و جامعه می تواند سبب 

شادی و نشاط فرد و اجتماع شود.
قرآن  آیات  طبق  زندگی:  از  رضایت  ج( 
که  معیشتی  و  تقدیر  به  باید  انسان 
خداوند برای آن مقدر کرده، راضی باشد و 
؛ این حس رضایت هم از طریق  شکرگذار
طریق  از  هم  و  آمده  وجود  به  خودسازی 

تعلیم و تربیت. 
د( ثروت و انفاق: در ادبیات دینی، ثروت 
زمانی می تواند شادی آفرین باشد که انفاق 

و گشاده دستی را با خود به همراه آورد. 
و  فصول  خداوند  که  همانطور  تنوع:  ه( 
نیز  انسان  آفریده،  را  مختلف  مزاج های 
تنوع  خود  زندگی  در  که  شده  آن  به  امر 
را پاس داشته و به وسیله آن روح خود را 

شاد نگه دارد. 
( حس مثمر بودن: انسان زمانی که خود  و
را در زندگی مفید پندارد، شاد شده و زمانی 
کند،  تلقی  و اضافی  را بی فایده  که خود 

غمگین می گردد. 
( صله رحم و شرکت در مجالس معنوی:  ز
پیامبراسالم همواره روی این مساله تاکید 
می کردند که دیدار با برادران دینی و شرکت 
که محیط معنوی و علمی  در مجالسی 

دارند، به انسان نشاط می بخشد. 
به  استناد  با  و  شد  بیان  آنچه  اساس  بر 
برخی از آیات و روایات، می توان شادی را 
از آن  کرده و  غایت زندگی انسان معرفی 

تجلیل نمود. 
انسان  سوره   11 آیه  در  سبحان  خداوند 
می فرماید: خداوند آنان را از شّر آن روز نگه 
می دارد و آنها را در حالی که غرق شادى و 

سرورند می پذیرد.۲ 

1.  رضا اسالمی، از علل توصیه به شادی در نصوص 
دینی تا عوامل شادی  زا در جامعه، پایگاه اطالع رسانی 

حوزه، 9 فروردین 1399.
اُهْم َنْضَره َو ُسُرورًا

َ
ّق

َ
یْوِم َو ل

ْ
۲.  َفَوقاُهُم اهلُل َشّرَ ذِلَك ال

همچنین در آیه 1۷ سوره سجده می فرماید: هیچ کس نمی داند چه پاداش هاى مهّمی که مایه 
روشنی چشم هاست براى آنها نهفته شده، این پاداش کارهائی است که انجام می دادند.3 
بدیهی است که روشنی چشم یکی از مصادیق شادی و بهجت است. همچنین در روایات 
متعددی ایجاد شادی در جامعه به شدت مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که ثواب در نظر 

گرفته شده برای آن، برای کمتر رفتاری بیان شده است. 
پیامبراکرم)ص( در روایتی فرمودند: هر که مؤمنی را شاد کند، من را شاد کرده است، و هر که 
مرا شاد سازد، از خداوند پیمانی گرفته است و هر که از خدا پیمانی بگیرد، روز قیامت در 

امان خواهد بود.۴ 
همچنین امام محمد باقر علیه السالم می فرمایند: خداوند به هیچ چیزی محبوب تر از 

شادکردن یک مومن، پرستیده نشده است.۵ 
با عنایت به سخنان بزرگان دین و سفارشاتی که در قرآن کریم شده است، اگر بگوییم دین 
اسالم و فرهنگ اسالمی مساوی است با نشاط، امید و شادی، سخنی به گزاف نگفته ایم. 
چون در واقع دستورات دین اسالم مبتنی و منطبق بر خواسته های فطری انسان هاست و 

برای درست زندگی کردن و سعادتمندشدن هم در این دنیا و هم در جهان آخرت است. 
دقت در سخنان ائمه و پیامبر اعظم)ص( اهمیت فوق العاده  شادی و تبسم و خوش رویی 
را نشان می دهد. توصیه به شاد بودن یعنی فرصت را مغتنم شمردن؛ یعنی ارزش نعمت های 

الهی را دانستن؛ یعنی آن چیزی که مهیاست، به احسن وجه از آن استفاده کنیم. 
توصیه دین به شادبودن به خاطر این است که انسانی که شاد زندگی می کند، از ناامیدی 
رها شده و تحمل شکست را دارد. انسان باید تحمل شکست های کوچک را برای رسیدن 

به اهداف بزرگ داشته باشد.۶
از علل توصیه به شادی در نصوص دینی نیز می توان به چند مورد اشاره کرد:۷

1. شادبودن، عالمت مطیع بودن نسبت به خداست. با تکیه بر شاد بودن، مسئولیت پذیری 
و وظیفه شناسی و اطاعت خدا و توکل بر او پرورش می یابد. این نکته که خداوند بر کل 
عالم هستی سیطره دارد و همه چیز به دست اوست و این قبول ربوبیت الهی، انسان را 
شاد می کند. پس شادبودن از وجود یک پایه عقیدتی محکم در انسان، کشف اّنی می کند. 

که سردرگم اند و هدفی ندارند،  کمک می کند. افرادی  ۲. شادبودن به هدفمندی زندگی 
دچار افسردگی می شوند. افرادی شاد زندگی می کنند که از سردرگمی نجات پیداکرده اند؛ 
پس توصیه به شادبودن در دستورات دینی به خاطر این است که متضمن هدفمندبودن در 

زندگی است.
3. شادبودن متضمن مثبت اندیشی است. افرادی که شاد زندگی می کنند، نگاه خوب 
دارند و خوب تحلیل می کنند. نقاط مثبت زندگی را می بینند. همه جامعه شناسان با تمام 

اختالفات این را قبول دارند که مثبت اندیشی برای انسان الزم است.
آرمان های  روی  بر  هیچگاه  شاد  زندگی  است.  واقع  نگری  متضمن  شادبودن،   .۴
دست نایافتنی بنا نشده و تکلف به همراه ندارد. بسیاری از کسانی که شاد زندگی نمی کنند 
به این دلیل است که چیزی را نشانه گرفته اند که هیچ گاه به آن نمی رسند یا تصویر بدی از 

زندگی دارند. 

وَن
ُ
ْعیٍن َجزاًء ِبما کاُنوا یْعَمل

َ
ه أ ُهْم ِمْن ُقّرَ

َ
ْخِفی ل

ُ
ُم َنْفٌس ما أ

َ
3.  َفال َتْعل

 ِعْنَد اهلِل َعْهدًا 
َ

َخذ
َ
 ِعْنَد اهلِل َعْهدًا َو َمِن اّت

َ
َخذ

َ
ّیَ َفَرحًا َفَقِد اّت

َ
ْدَخَل َعل

َ
ّیَ َفَرحًا َو َمْن أ

َ
ْدَخَل َعل

َ
ی ُمْؤِمٍن َفَرحًا َفَقْد أ

َ
ْدَخَل َعل

َ
۴.  َمْن أ

، ج ۷1، ص: ۴13 ِقیاَمِه. بحار النوار
ْ
ِمِنیَن یْوَم ال

ْ
َجاَء ِمَن ال

ُموِمِن  کافی، ج ۲، ص 1۸۸.
ْ
ی ال

َ
ُروِر َعل ی اهلِل ِمْن ِإْدَخاِل الّسُ

َ
َحّبَ ِإل

َ
۵. َما ُعِبَد اهلُل ِبَشی ٍء أ

، ۲3 مرداد 139۲. ۶.  مهدی یاراحمدی خراسانی، غم و شادی از دیدگاه دین، وبسایت آستان نیوز
۷.  رضا اسالمی، از علل توصیه به شادی در نصوص دینی تا عوامل شادی  زا در جامعه، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 9 

فروردین 1399.
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ب( سفارش به غم

علیرغم مورد قبل، از برخی ادله فقهی و دینی نگاه منفی به شادی برمی آید. به عنوان 
مثال خداوند سبحان در آیه 13 سوره انشقاق هنگام صحبت از جهنمیان می فرماید: او 
)چنین فردی( در خانواده خود شادمان بود.1 و یا تعبیری که خداون متعال در آیه ۷۶ سوره 
قصص از قول عده ای خطاب به قارون گفتند: شادمان نباش، چرا که خداوند شادمانان 

رو دوست ندارد.۲ 
از بین می برد.3  را  ایمان  همچنان پیامبراکرم)ص( در روایتی می فرمایند: زیاد خندیدن 
این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که در برخی ادله فقهی غمخواری مورد 
گرفته است. پیامبر اکرم در روایتی یکی از عالمت های شقاوت را خشکی  سفارش قرار 
ع( نیز کرامت فرد را در اشک بر زمان های )از  چشم)گریه نکردن( می دانند.۴ امیرالمومنین)
دست رفته( گذشته می داند.۵ همچنین در زیارت امین اهلل، خطاب به خداوند سبحان 

می خوانیم: خداوندا... اشک کسی که از خوف تو می گرید، مورد رحمت توست.۶ 
مثل  آن ها  از  بسیاری  که  دید  خواهیم  می رویم،  شادی  مظاهر  سراغ  وقتی  فقه  علم  در 
کثره الضحک، نقاشی، مجسمه سازی و موسیقی مذموم اند؛ در تمام مواردی که امری در 
فقه مورد مذمت قرار گرفته، رد پایی از یک نوع شادی وجود دارد که مالزم با یکی از عناوین 

محّرم است. 
البته این مذمت ها همه در یک سطح نیستند؛ گاهی مواقع تحریم است و گاهی صرفا 
کراهت؛ مثًال کثرت الضحک به دلیل همراهی با غفلت و غرور و عدم تفکر یا عدم تعمق 
که در وضعیت انتخاب بین دو مجلس  مکروه است. در مورد خود فقها نیز می بینیم 

مصیبت اهل بیت و جشن، غالبا مورد اول را انتخاب می کنند. 
یکی از مواردی که در تعالیم دینی سفارش به غم شده، عزاداری بر سید و ساالر شهیدان 
ع( در روایتی فرمودند: نفس کشیدن کسی که  امام حسین)علیه السالم( است. امام صادق)
براى ما اندوهگین و براى ستمی که به ما شده غمگین است، تسبیح، و اندوه او به خاطر 

ما عبادت است.۷ 
این غمخواری به هیچ وجه باعث خمودی و یکجانشینی در انسان نمی شود؛ بلکه مفاهیم 
، مبارزه با ظلم و ظالم در طول تاریخ الهام بخش افراد و جریانات  بلند آن همچون ایثار

سیاسی و اجتماعی بسیاری چه در دل شیعه و اسالم و چه خارج از اسالم بوده است.۸ 

ج( جمع  بین هر دو

در نگاه اول این دو گروه از سفارشات دینی، متعارض می نمایند که نیاز به جمع و توجیه 

ْهِلِه َمْسُرورًا )13( سوره انشقاق
َ
ُه کاَن فی  أ

َ
1.  ِإّن

َفرِحیَن
ْ
 اهلَل ال یِحّبُ ال

َ
۲.  ال َتْفَرْح ِإّن

ْحِك  یْمُحو االیَماَن َمَحوًا أمالی صدوق، ص ۲۷0. 3.  َکْثَره الّضِ
َعین ... کافی، ج 3، ص: ۷1۲

ْ
َقاِء ُجُموُد ال

َ
َماِت  الّش

َ
۴.  ِمْن َعال

، ج ۷1، ص: ۲۶۴ ی َما َمَضی ِمْن َزَماِنه.  بحار النوار
َ
َمْرِء ُبَکاُؤهُ  َعل

ْ
۵.  ِمْن َکَرِم  ال

۶.  َو َعْبَرَه َمْن َبَکی ِمْن َخْوِفَك َمْرُحوَمٌه
ْمرَِنا ِعَباَده. الکافی، ج ۲، ص: ۲۲۶

َ
ُه ِل ِمَنا َتْسِبیٌح  َو َهّمُ

ْ
ُمْغَتّمِ ِلُظل

ْ
َنا ال

َ
َمْهُموِم  ل

ْ
۷.  َنَفُس  ال

، خبرگزاری فارس، 1 آذر 139۴. ۸.  نشست عزاداری و نشاط معنوی، عباس پسندیده و حمید رفیعی هنر

دین  که  گفت  باید  منظور  این  به  دارند. 
تمام رفتارهای انسان را ناظر به صعود یا 
نزول در مسیر هدایت به سمت خداوند 

قضاوت می کند. 
به بیان دیگر امر و نهی دینی به امور مختلف 
بر اساس نسبت آنها با هدف نهایی زندگی 
بشری یعنی سعادت و قرب  الی اهلل تعریف 
می شود؛ از این رو هر چیزی که انسان را از 
کند، خواه از جنس غم باشد یا  خدا دور 

، مورد نهی تعالیم دینی است.  سرور
بر این اساس می توان گفت که تربیت بشر 
و تعالی آن، نه در گروی افزایش لحظه های 
گروی  در  نه  و  اوست  زندگی  در  شاد 
مسیر  در  بلکه  حزن؛  و  اندوه  در  فروبردن 
تربیت که همان مسیر قرب است، گاهی 

شادی به کار آید و گاهی غم. 
شادی  و  غم  نوع  دو  می توان  رو  این  از 
ممدوح و مذموم را از یکدیگر متمایز کرد. 
شادی ممدوح آن است که تکامل بشری 
باعث  مذموم  شادی  و  دارد  همراه  به  را 

خمودی و بی تحرکی انسان می شود. 
گاهی بخاطر جنبه های  نیز  و غم  اندوه 
که خداوند  مادی زندگی مثل مال است 
آن را منفور می داند.9 گاهی هم غمخواری 
در  افسردگی  حس  ایجاد  باعث  تنها  نه 
نیرویی  عنوان  به  بلکه  نمی شود،  انسان 
در  افراد  حرکت دهنده  عامل  انگیزشی، 

مسیر صحیح زندگی می شود. 
درباره  سوال  به  پاسخ  توضیحات  این  با 
نیز  انسان  در  شادی  یا  و  غم  اصالت 
هیچ  تنها  نه  که  چرا  می شود؛  مشخص 
از این دو حالت برای انسان هدف  یک 
نیستند، بلکه مقدمه ای برای دستیابی به 

قرب الهی و رشد و تعالی او هم نیستند.
این دو مخلوق خداوند هستند که انسان 
خود،  هدف  به  دستیابی  برای  مسلمان 

باید از هردو به طور صحیح بهره ببرد. 
در منابع دینی نیز مطالبی وجود دارد که 
کنار  در  حالت  دو  این  می دهد،  نشان 
یکدیگر بوده و انسان به هر دو نیاز دارد. 
مبارکه  سوره   ۴3 در  سبحان  خداوند 

َسْوا َعلی  ما فاَتُکم . سوره حدید آیه ۲3
ْ
9.  ِلَکیال َتأ

تربیت بشر و تعالی آن، نه در گروی افزایش لحظه های شاد در زندگی اوست و نه 
در گروی فروبردن در اندوه و حزن؛ بلکه در مسیر تربیت که همان مسیر قرب است، 
گاهی شادی به کار آید و گاهی غم. از این رو می توان دو نوع غم و شادی ممدوح 

و مذموم را از یکدیگر متمایز کرد. 
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نجم، به هنگام معرفی خود می فرمایند: او 
خدایی است که می خنداند و می گریاند.1 
همچنین پیامبراکرم می فرمایند: به همراه 
هر شادی غمی است.۲ به منظور فهم این 
نگاه دوگانه در بحث غم و شادی، باید 
آیات و روایاتی که در این زمینه واردشده را 

مورد توجه قرارداد. 
ُمْؤِمُنوَن 

ْ
برخی از آیات مثل: »َیْوَمِئٍذ َیْفَرُح ال

ِبَنْصرِ اهلِل« )روم 3( نشان می دهند که فرح 
گاهی مربوط به امور شخصی تنها نیست 
آن  به  این صورت همگان نسبت  که در 
گاهی یک اتفاقات مثبتی  وظیفه دارند؛ 
مثل پیروزی در جنگ در جامعه می افتد 
و همگان با استفاده از مناسک، رنگ و 

بوی سرور به فضای اجتماع می دهند. 
در اینجا شادی حق است یا حکم است؟ 
کند؛  زندگی  شاد  که  دارد  حق  فردی  هر 
اصًال حاکم اسالمی وظیفه دارد به گونه ای 
که مردم خوب و  کند  جامعه را مدیریت 
مفرح و شاد زندگی کنند؛ بنابراین حاکم 
در مقابل حق من وظیفه دارد و از آن طرف 
هم یک تکلیف است؛ چون من نسبت به 
دیگران وظیفه دارم که اسباب شادی آن ها 

را فراهم کنم. 
توسعه  عیالش  بر  دارد  وظیفه  پدر  مثًال 
را  ثروتش  از  اگر می تواند مقداری  بدهد. 
کرده  ازدواج  پسرش  تا  کند  پسرش  خرج 
ناهنجاری ها  این  از  و  غصه  و  غم  از  و 
نجات و آرامش پیدا کند، وظیفه دارد این 
کار را انجام دهد و حاکم اسالمی هم باید 

خرج بکند.
از طرف دیگر برخی شادی ها مربوط  اما 
َذْقَنا 

َ
به احساسات فردی هستند؛ »َو ِإَذا أ

َئٌه  اَس َرْحَمًه َفرُِحوا ِبَها َو ِإْن ُتِصْبُهْم َسّیِ الّنَ
َیْقَنُطوَن« )3۶  ُهْم  ِإَذا  ْیِدیِهْم 

َ
أ َمْت 

َ
َقّد ِبَما 

روم( آیه می فرماید: یک فرح و یک قنوط 
داریم که مربوط به احساسات افراد است؛ 
تا به یک امکاناتی می رسند، یک زندگی 

مفرحی پیدا می کنند. 
فرحی همراه با سرمستی و غفلت و غرور 

ْبکی
َ
ْضَحَك  َو أ

َ
ُه ُهَو أ

َ
ّن
َ
1.  َو أ

، ج ۷۴، ص 1۶۶ ۲.  مع کل فرحه ترحه؛ بحاراالنوار

که در آن  دارند. ولی اگر یک ناراحتی به آن ها برسد مثًال جهادی یا وظیفه دیگری باشد 
مشقت است، ناامید می شوند.

ُفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اهلِل«) ۸1 توبه( کسانی که از جنگ 
َّ
ُمَخل

ْ
بر اساس آیه »َفرَِح ال

و جهاد تخلف داشتند و خوشحال اند که توانسته اند صحنه را ترک و عذرتراشی کنند و 
خودشان را از جهاد خالص کنند، این شادی در واقع گناه است. 

مثل کسی که فرار مالیاتی دارد و خوشحال است؛ یا کسی که توانسته سر دولت کاله بگذارد 
و بیت المال را به طریقی چپاول کند، خوشحال است؛ این خوشحالی، منافقانه است. 

ِهْم ُیْرَزُقوَن  ّبِ ْحَیاٌء ِعْنَد َر
َ
ْمَواتًا َبْل أ

َ
وا ِفی َسِبیِل اهلِل أ

ُ
ِذیَن ُقِتل

َّ
در مقابل، به نص آیه »َو اَل َتْحَسَبّنَ ال

کشته شدن درراه خدا  َفرِِحیَن ِبَما آَتاُهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه« )1۶9 آل عمران( برخی از افراد از 
خوشحال هستند؛ این فرح، دینی و برای انجام وظیفه و مسئولیت است. 

َیْفَرُحوا 
ْ
بر اساس آنچه گفته شد، در برخی از آیات مثل »ُقْل ِبَفْضِل اهلِل َو ِبَرْحَمِتِه َفِبذِلَک َفل

ا َیْجَمُعوَن« )۵۸ یونس( این تذکر وجود دارد که پایه شادی های انسان باید توجه  ُهَو َخْیٌر ِمّمَ
به خدا باشد. به عبارت دیگر عید انسان آن روزی است که در آن معصیت نکند و به خدا 

توجه کند. 
غم و اندوه نیز به همین منوال است؛ غمی که موجب تقرب به خدا و ایجاد معنویت در 
انسان شود، مطلوب و غمی که انسان را به ناامیدی کشانده و گناه را در نظرش کوچک جلوه 

دهد، مذموم است. 
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فصل سوم

تعالی در سایه اندوه معنوی

نویسندگان
لیال نیکوئی نژاد 
سارا فرج اللهی 



به صورت مقدمه با جایگاه غم و شادی در 
علوم مختلف و تعالیم دینی آشنا شدیم؛ 
حال نوبت آن است که به تقریر نظر گروهی 
صرفا   ، بشر تربیتی  فرآیند  در  که  برگردیم 
شادی را ذی حق دانسته و غم را به حیطه 
و  کشانده  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل 
به این وسیله در واقع اصالت را در حوزه 

تعالی بشری، به شادی می دهند.
در این فصل ابتدا به تبیین و نقد نظرات 
گروه خواهیم پرداخت و  از این  سه نسل 
بعد از آن تعالی بخش بودن اندوه معنوی را 

اثبات می کنیم.

1. تبیین ونقد نظرات روشنفکران

الف( مصطفی ملکیان

جماعت  زمره  در  شخص  مشهورترین 
شادی  و  غم  مساله  روی  که  روشنفکری 
کار کرده اند، آقای مصطفی ملکیان است؛ 
ملکیان در سال 133۵ در شهر شهرضا 
به جهان  دیده  اصفهان  استان  توابع  از 
گشود و در سال 13۵۲ با رشته  مهندسی 

مکانیک وارد دانشگاه تبریز شد.
کالمی باعث شد تا او  دغدغه  فلسفی – 
مهندسی مکانیک را رها کرده و به فلسفه 
روی آورد و تا سال 13۶۵ در رشته  فلسفه  
اسالمی دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردد. 
رها  را  دانشگاه  پایان نامه ،  از  دفاع  بدون 
تحصیل،  به  متمادی  سال های  و  کرده 
قم  علمیه   حوزه   در  تحقیق  و  تدریس 
مشغول شد. او در دهه  اخیر تمام تالش 
عقالنیت  نظریه  به کارگیری  برای  را  خود 
و معنویت در حوزه های مختلف دینی، 
فلسفی و اخالقی به کار بسته است؛ از این 
رو برای فهم نگاه وی به مباحثی از جمله 
غم، شادی، دین، اخالق و ... باید ابتدا به 

تبیین و تشریح این نظریه پرداخت.

یک: عقالنیت و معنویت

سنتی  دین  به جای  ملکیان  مصطفی 
و  عقالنیت  پروژه    ، شخص وار خدای  و 
معضل  تا  می کند  پیشنهاد  را  معنویت 
ناسازگاری دینداری سنتی با زندگی مدرن 

را برطرف نماید؛1 از نظر او فرد ملتزم به این دو در مقام عمل، عملکرد منسجمی نخواهد 
داشت۲؛ زیرا دین سنتی پاسخگوی مشکالت و مسائل مبتالبه انسان امروزی نیست. وی 

برخی از ناسازگاری های دین سنتی و تجدد را اینگونه برمی شمرد:
1. تجدد مبتنی بر عقالنیت و استدالل گرایی است؛ اما دین مبتنی بر تعبد و عدم استدالل 

است.3
۲. دین سنتی بر قطعیت وقایع تاریخ استوار است؛ اما مدرنیته و تجدد به تاریخ نگاه قطعی 

ندارد.۴
3. انسان مدرن این جایی و اکنونی است؛ یعنی خواهان به نتیجه رسیدن اعمال در همین 
دنیا است و سکوالری می اندیشد؛ اما آموزه های دین سنتی مبتنی بر نتیجه دهی در جهان 

دیگری غیر از این جهان است.۵
۶. ۴. ابتنای دین سنتی بر آموزه های متافیزیکی غیر قابل اثبات و بی اعتبار

۵. دین سنتی مبتنی بر فوق سؤال است؛ یعنی آموزه های دینی مقدس هستند و انسان حق 
پرسش از آنها را ندارد؛ اما جهان مدرن تقدس زدا است و هیچ کس فراتر از سؤال قرار ندارد.۷

۶. آموزه های ادیان سنتی متأثر از شرایط منطقه ای و تاریخی هستند؛ اما انسان مدرن در پی 
ارزش های جهانی است.۸

بنابراین دین نهادینه و تاریخی به دلیل تعارض و ناسازگاری های فوق، امروزه برای حل 
بسیاری از مسائل و رفع مشکالت بشر کنونی سخنی برای گفتن ندارد.9 بر همین اساس 

باید دین را کنار گذاشته و به عقالنیت و معنویت روی آوریم. 
فرد  آن  در  که  پیرامون  عالم  با  مواجهه  نحوه    : از است  عبارت  ملکیان  مدنظر  معنویت 

1.  مصطفی ملکیان، سنت و سکوالریسم )گفتارهایی از عبدالکریم سروش و دیگران(، مؤسسه  فرهنگی صراط، 13۸1، 
ص ۲۶۸.

، 13۸0، ص 3۶۴. ۲.  مصطفی ملکیان، راهی به رهایی، جستارهایی در باب عقالنیت و معنویت، نگاه معاصر
3. مصطفی ملکیان، سنت و سکوالریسم )گفتارهایی از عبدالکریم سروش و دیگران(، مؤسسه  فرهنگی صراط، 13۸1، 

ص ۲۷۵- ۲۷۴.
۴.  همان، ص ۲۷۷- ۲۷۵.
۵.  همان، ص ۲۸0- ۲۷۸.
۶.  همان، ص ۲۸3- ۲۸0.

۷.  همان، ص ۲۸۵- ۲۸3.
۸.  همان، ص ۲۸۶- ۲۸۵.

، 139۴، ص ۷۸. 9.  مصطفی ملکیان، در رهگذار باد و نگهبان الله، ج 1، نگاه معاصر

مصطفی ملکیان  		
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به صورت کلی با رضایت باطن زندگی کند و دچار استرس، ناامیدی و اضطراب نشود. این 
مناسب ترین مواجهه  با این مطلب است که زندگی انسان تنها محدود به این دنیا می باشد.1

او معتقد است که علت رجوع همه  انسان ها به دین برای کاهش درد و رنج های آنها است و 
فلسفه  دین هم این است که درون هر یک از ما را بهشتی و روان ما را آباد و معمور کند؛ آبادی 
الم و رنج هایش  و معموری روان به این است که شخص شادی و امید را تجربه کند۲ و آ

کاهش یابد. 
بنابراین در حال حاضر که دین سنتی نمی تواند درد و رنج انسان مدرن را کاهش دهد، باید 
کنار گذاشته شود و به جای آن از تلفیق عقالنیت و معنویت برای کاهش درد و رنج انسان 

بهره برد.3 معنویت دارای دو شاخصه است: ۴ 
الف( عدم اتکا به حوادث تاریخی خاص 
ب( عدم اتکا به آتوریته های )مراجع( دینی

معنویت ارائه شده توسط ملکیان به نوعی یادآور خدایان نامتشخص و روح کلی ای است 
که در تفکر هندوها نیز ریشه دارد. او می گوید: معنویت، دین عقالنیت یافته یا فهمی از 
دین است که عقالنی است.۵ به نظر می رسد که معنای دقیق عقالنیت از نظر او سازگاری 
با مدرنیته است؛ یعنی هرچیزی که با مدرنیته سازگار نیست؛ عقالنی نیست. نتیجه  این 

معنویت مبهم و تابع مدرنیته »کم کردن درد و رنج انسان ها در دنیا است.«۶ 
از این جاست که فلسفه  غم و شادی در پروژه  معنویت و عقالنیت که هدف آن سعادت 
بشری است، مطرح می شود. از آن جا که معنای زندگی از نظر ملکیان کاهش درد و رنج های 

زندگی است، قبل از تبیین بحث درد و رنج به چیستی معنای زندگی از نظر او می پردازیم.

دو: معنای زندگی

از نظر ملکیان مقصود از زندگی در عبارت معنای زندگی، زندگی انسان است نه حیوانات 
دیگر۷ و منظور او از معنا در عبارت معنای زندگی، هم هدف است و هم کارکرد.۸ هدف 
صرفًا از آِن موجوداتی است که دارای علم و اراده هستند؛ اما کارکرد حتی موجوداتی که علم 

و اراده ندارند مثل درخت را نیز شامل می شود.9 
کل خودش سنجیده  که در آن قرار دارد؛ یعنی  کارکرد هر چیزی نسبت به مجموعه ای 
می شود؛ یعنی در کارکرد همیشه یک شیء را که جزئی از کل است، در نظر می گیریم و آن 

جزء را با کل مقایسه می کنیم. 

، 13۸۵، ص ۲۷۶. 1.  مصطفی ملکیان، مشتاقی و مهجوری، نگاه معاصر
، 13۸0، ص ۲۵0. ۲.  مصطفی ملکیان، راهی به رهایی، جستارهایی در باب عقالنیت و معنویت، نگاه معاصر

3.  علی رحیمی شاهرخت، دین و معنای زندگی از منظر مصطفی ملکیان و بررسی و نقد آن، ، دانشگاه فردوسی مشهد، 
ص ۷.

۴.  همان، ص 93.
، 139۴، ص 110. ۵.  مصطفی ملکیان، در رهگذار باد و نگهبان الله، ج 1، نگاه معاصر

۶.  مصطفی ملکیان، سنت و سکوالریسم )گفتارهایی از عبدالکریم سروش و دیگران(، مؤسسه  فرهنگی صراط، 13۸1،  
ص 3۶۶.

۷.  مصطفی ملکیان، درس گفتارهای معنای زندگی، دانشگاه تربیت مدرس، 13۸۲،  ص 1۸.
، 13۸۵، ص ۴9.  ۸.  مصطفی ملکیان، مهر ماندگار )مقاالتی در اخالق شناسی(، نگاه معاصر

، سایت ویکی کتابناک، ص 110. 9.  مصطفی ملکیان، گریز معنوی: رویکردی به دین گریزی و دین گرایی انسان معاصر

به این معنا از نظر ملکیان جهان هستی 
تا  نیست  آن  از  بزرگتر  کلی  دیگر  چون 
به آن سنجیده شود،  کل هستی نسبت 
بنابراین فاقد معنا است. عالوه بر مقایسه  
شیء با کل خویش، نیاز نیست تا آن کل 
هدفمند باشد تا شیءای که نسبت به آن 

سنجیده می شود، کارکرد داشته باشد.10
مهم  اصًال  من  برای  می گوید:  ملکیان 
اقتصاد  برای  اتفاقی  چه  که  نیست 
مدرنیته،  تمدن،  فرهنگ،  جهانی، 
سنت، دین، شریعت و … بیافتد؛ برای 
و  پوست  و  گوشت  انسان های  من 
استخوان دار است که مهم است و اینکه 

ئی بر سرشان می آید. چه بال
من اصًال نمی فهمم مثًال اینکه می گویند 
ایرانی فالن  کار بکنیم فرهنگ  اگر فالن 
می شود  بهمان  جهانی  تمدن  می شود، 
یعنی چه؟ من می گویم ما در عالم فقط 
کاری  باید  ما  باشیم،  آدم ها  به فکر  باید 
گوشت و پوست  که این آدم های  بکنیم 
رنج  و  می آیند  به دنیا  که  استخوان دار  و 
می کشند و از دنیا می روند، با رنج کمتر از 

دنیا بروند یا با رنج کمتری زندگی کنند.11
این  می شود  مطرح  اینجا  در  که  سؤالی 
که آیا درد و رنج های انسان چیزی  است 
جز نتایج همین ابعاد اجتماعی اوست 
که تحت عنوان اقتصاد، فرهنگ، تمدن، 

جامعه و ... از آن نام برده می شود؟ 
انسان  اجتماعی  بعد  به  توجه  بدون  آیا 
و  روان شناختی  توجه  صرف  و  جهان  و 
را  انسان  رنج های  و  درد  می توان  ذهنی 

کاهش داد؟
کید بر آداب روشنفکری  ملکیان علی رغم تأ
و مقیددانستن خود به اصول سیزده گانه  این 
آداب که یکی از مهمترین این آداب استفاده 
غموض  و  ایهام  ابهام،  از  عاری  گفتار  از 
در  دوپهلوگویی  ابهام،  تشویش،  است،1۲ 

10.  مصطفی ملکیان، درس گفتارهای معنای زندگی، 
دانشگاه تربیت مدرس، 13۸۲، ص ۷۸.

 ، 11.  مصطفی ملکیان، مشتاقی و مهجوری، نگاه معاصر
13۸۵، ص ۴19.

1۲. مصطفی ملکیان، راهی به رهایی، جستارهایی در 
ص   ،13۸0  ، معاصر نگاه  معنویت،  و  عقالنیت  باب 

.19 -۲۷

به  شادی،  وقت  هیچ  است.  آدمیان  بیشتر  نزدیکی  موجب  رنج  ملکیان  نظر  از 
می شود،  بیشتر  رنجمان  چه  هر  نمی کند.  برقرار  پیوند  آدم ها  بین  رنج  اندازه ی 
انسان ها،  اتم های  از  می شود.  بیشتر  دیگر  انسان های  با  ما  ارتباطی  کانال های 

مولکول درست می شود.
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جمالت خود را به نهایت رسانده تا جایی 
که مانع از دستیابی به هدف مؤلف در آثار 
نتیجه  نهایت  در  می توان  اما  می شود؛  او 
گرفت که منظور او از معنای زندگی همان 

هدف زندگی است. 
از نظر او بر اساس این معیارها نمی توان 
نفی  یا  تأیید  را  کارکرد  بشر  زندگی  برای 
کرد. پس زندگی نوع بشر و افراد انسانی به 

معنای کارکرد زندگی فاقد معنا است.
تحت  زندگی  معنای  بحث  در  ملکیان 
کامو بوده و به تقلید از آنها  تأثیر سارتر و 
به  باید  ما  و  ندارد  معنا  زندگی  می گوید: 
زندگی  معنای  یعنی  دهیم؛  معنا  زندگی 

جعل کردنی است نه کشف کردنی.1
هدف او از این سخن این است که بتواند 
انکار  را  متدینین  زندگی  معناداربودن 
کند؛ زیرا وقتی قائل به خدای متشخصی 
باشیم که برای زندگی ما هدفی قرار داده 
در  معنا  جعل  به  نیازی  دیگر  ما  است، 
که  زندگی نداریم؛ بلکه همان معنایی را 
کرده است،  برای ما جعل  خدای تعالی 

کشف می کنیم. 
همان  زندگی  معنای  از  منظور  بنابراین 
هدف زندگی است و این خود انسان است 
که باید برای زندگی خود معنا ایجاد کند؛ 
کسی باید هدف و معنا را در زندگی  زیرا 

ایجاد کند که دارای علم و اراده باشد. 

 ، 1. مصطفی ملکیان، مشتاقی و مهجوری، نگاه معاصر
13۸۵، ص ۲۲۵.

خود زندگی که دارای علم و اراده نیست تا بگوییم خودش برای خودش معنا ایجاد می کند؛ 
الجرم باید یا خدا این کار را انجام دهد یا خود انسان و چون خداوند به جهت این که انسان 
ندارد،  خوبی  رابطه   متافیزیک  با  و  است  اکنونی  و  این جایی   ، سکوالر انسانی  مدرنیته 

نمی تواند مورد نظر باشد.۲ 
که ملکیان آن را »هدف  کند  لذا باید خود انسان به ایجاد معنای زندگی خویش اقدام 

خودبنیاد انسانی« می نامد. 
در این جا این سؤال مطرح می شود که هدف از زندگی چیست؟ با توجه به این که ملکیان 
معتقد است خداوند در افعالش فاقد هدف است، بنابراین دینداری نمی تواند باعث 

هدفداری زندگی شود.3
از این رو او هدف زندگی و آن چیزی را که به زندگی انسان معنا می دهد، کاهش درد و رنج 
می داند؛۴ یعنی زندگی زمانی واجد معنا خواهد بود که از درد و رنج خود بکاهد و باعث درد و 
رنج دیگران نشود.  در جای دیگری می گوید: هدف از زندگی رضایت باطن است و رضایت 

: آرامش، امید و شادی.۵ باطن دارای سه پایه  اساسی است که عبارتنداز

سه: غم و شادی

برای فهم فلسفه  غم و شادی در سیستم فکری مصطفی ملکیان باید ابتدا به تبیین و 
خاستگاه درد و الم و لذت بپردازیم که باعث غم و شادی می شوند.

از نظر او خاستگاه و منشاء اصلی درد و رنج، دلبستگی و تعلق خاطر است؛ دل بستگی 
همان و درد و رنج همان؛۶ بنابراین هرچند که تعلقات خاطر انسان کمتر باشد، درد و رنج او 

کمتر و در نتیجه غم او هم کمتر خواهد بود. 
اگر درد و رنج های ما کاهش پیدا کنند، شادی برای انسان ایجاد می شود. بنابراین شادی 

زاییده  کاهش درد و رنج های خود و دیگران است.۷ 
از آنجا که ملکیان غم را با درد و رنج مساوی می گیرد و آرامش، امید و شادی را معنای زندگی 
می داند، به نظر می رسد که لذت در مقابل درد و رنج قرار گیرد؛ زیرا وقتی درد و رنج کاهش 

یابد ما از این امر لذت خواهیم برد. 
ت را 

ّ
. او در مقابل واژه  الم، واژه  لذ : رنج کمتر مساوی است با لذت بیشتر به عبارت دقیق تر

قرار می دهد. پس می توان نتیجه گرفت که غم به عنوان نتیجه  الم در مقابل شادی به عنوان 
ت قرار خواهد گرفت. 

ّ
نتیجه  لذ

ت دنیوی است؛ زیرا او معتقد است که هدف معنویت 
ّ

بنابراین معنا و هدف از زندگی، لذ
پاسخ به مشکالت انسان مدرن سکوالر است و انسان مدرن گرایشی به متافیزیک، معاد 
ت گرا است. هرچند ملکیان صریح و واضح این 

ّ
و سایر آموزه های دینی ندارد؛ بلکه لذ

ات دنیوی است.
ّ

مطلب را بیان نمی کند؛ منظور او از هدف زندگی لذ
او معتقد است غم و شادی دو گونه اند: یکی شادی یا غم اصلی و دوم غم یا شادی ناشی 
از حالت اولی؛ هرچه در زندگی خود، به روندگی، ناپایداری و شتاب ورزیدن امور غم انگیز و 

امور شادی انگیز اقرار کنیم، زندگی برای ما بسیار مطلوب تر می شود. 
اگر قایل باشیم که امور غم انگیز ماندگار نیستند و می روند، تحمل آن برای ما بسیار آسان تر 
خواهد شد. وقتی به خود تحمیل می کنید که این امر غم انگیز می رود، گرچه غم انگیزی آن امر 

۲. همان، ص ۲1۲- ۲09.
3.  علی رحیمی شاهرخت، دین و معنای زندگی از منظر مصطفی ملکیان و بررسی و نقد آن، ، دانشگاه فردوسی مشهد، 

ص ۶0.
،  139۴، ص ۴۶۶. ۴.  مصطفی ملکیان، در رهگذار باد و نگهبان الله، ج 1، نگاه معاصر

۵.  همان.
، 13۸۵، ص ۲۷. ۶. مصطفی ملکیان، مهر ماندگار )مقاالتی در اخالق شناسی(، نگاه معاصر

،  139۴، ص ۴۶۶. ۷. مصطفی ملکیان، در رهگذار باد و نگهبان الله، ج 1، نگاه معاصر
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کم نمی شود؛ اما دست کم غم دیگری که ناشی از ماندگاری آن غم است، ایجاد نمی شود. 
وقتی مصیبتی به ما می رسد دو غم ما را فرا می گیرد: یکی غمی که به طور طبیعی از ناحیه  آن 
مصیبت پیش می آید و غمی دیگر که تصور می کنیم این مصیبت )غم اول( ماندگار است؛ 
اما اگر به خودمان اقرار داشته باشیم که این غم ماندگار نیست، خودش باعث تخفیف غم 
می شود. در مورد شادی هم همین طور است. وقتی یک امر شادی برایمان حاصل می شود 
دو امر به وجود می آید: یکی شادی ناشی از خود این امر و دیگری شادی ناشی از این توهم 

که این امر شادی زا ماندگار است.1 
از نظر ملکیان رنج موجب نزدیکی بیشتر آدمیان است. هیچ وقت شادی، به اندازه ی رنج 
بین آدم ها پیوند برقرار نمی کند.۲ هر چه رنجمان بیشتر می شود، کانال های ارتباطی ما با 

انسان های دیگر بیشتر می شود. از اتم های انسان ها، مولکول درست می شود.3 
ت اموری نفسی اند نه آفاقی؛ خوشی و ناخوشی 

ّ
از طرف دیگر معتقد است که رنج و لذ

مسائلی سابژکتیو هستند و کامًال به خود شخص بستگی دارند. انسان های غیر معنوی فکر 
می کنند که لذت بخشی چیزها یک امور آبژکتیو است یعنی خاصیت پذیری چیزها و اشیاء 

است در صورتی که لذت بخشی و الم بخشی چیزها خاصیت شخص است نه چیزها. 
این مسئله را می توان با این مثال روشن کرد: یک انسان غیر معنوی فکر می  کند که خوشمز گی 
چلو کباب خاصیت خود چلو کباب است ولی یک انسان معنوی می داند که خوشمزگی 
چلو کباب خاصیت کسی است که چلو کباب را می خورد و یا به تعبیر دیگری اگر شما 
حال خاصی داشته باشید چلو کباب خوشمزه است و اگر آن حال خاص را نداشته باشید 

چلو کباب همان چلو کباب است ولی خوشمزه نیست.«۴
است،  ت 

ّ
لذ که  زندگی  هدف  به  را  انسان  می تواند  که  است  شادی  فقط  وی  نظر  از 

ت است که می تواند درد و رنج ها را کاهش دهد و زندگی خود 
ّ

برساند. انسان فقط با لذ
را معنادار سازد. 

بنابراین جعل معنا برای زندگی که وظیفه  خود شخص است، چیزی جزء تالش برای رسیدن 
کاهش درد و رنج  به لذت و در نهایت شادی نیست. ملکیان نه تنها معنای زندگی را 
می داند؛ بلکه بر این باور است که بزرگ ترین دل مشغولی و دغدغه فکری هر انسان دوست 
ژرف نگری همین علت جویی دردها و رنج های آدمیانی است که می آیند، درد می کشند و 

رنج می برند، و می روند.۵
ملکیان معتقد است که خاستگاه دردها و رنج های آدمیان، عمدتا، خاستگاهی جمعی 
است، نه فردی. بیشتر در ظرف زندگی اجتماعی و در قالب روابط و مناسبات اجتماعی 

نادرست درد و رنج ظهور می کنند، نه در ساحت درون و روان و ذهن انسان ها.۶ 
هدف زندگی کاهش درد و رنج ما و رسیدن به آرامش است. بنابراین زندگی ای معنا دارد که 
دارای رنج کمتری باشد و تنها عقالنیت و معنویت است که ما را از درد و رنج های زندگی 

رهایی می بخشد؛ زیرا دین سنتی نمی تواند درد و رنج انسان سکوالر مدرن را کاهش دهد.

چهار: عزاداری عاشورایی

آقای ملکیان در در سخنرانی خود در عاشورای سال 1393 در بنیاد حضرت زینب)س( 
مدعی شد که به دلیل ظهور خوانش های متکثر از جریان عاشورا، مقوله درس آموزی از آن 

1.  »یاد مرگ« در بیان مصطفی ملکیان، وبسایت شفقنا، 139۵،
۲.  گفت و گوی مصطفی ملکیان با بنیاد فرهنگ زندگی، پنجم فروردین 1۴01.

3.  مصطفی ملکیان، بحران معنویت »پیش فرض های زندگی معنوی«، 139۵.
۴.  همان.

، 13۸۵، ص 3۴. ۵.  مصطفی ملکیان، مهر ماندگار )مقاالتی در اخالق شناسی(، نگاه معاصر
۶.  مصطفی ملکیان، درد از کجا؟ رنج از کجا؟ سخنی در باب خاستگاه درد و رنج های بشری، هفت آسمان، شماره  

۲۴، زمستان 13۸3.

به  را  عزاداری ها  و  مانده  مغفول  کلی  به 
بی هدف  و  بی فایده  ظاهری  عمل  یک 
تبدیل کرده است. ایشان چهار مورد از این 

خوانش ها را بیان می کند:
این  از  اسطوره ای  خوانش   ، تفسیر اولین 
واقعه است. این تفسیر که در آثار بسیاری 
کّرات  از عرفا و حتی افراد غیرعرفانی، به 
مشاهده شده، گویی نوعی به رخ کشیدن 

خداوند است و انواع بسیار دارد. 
است:  چنین  تفسیر  این  موارد  از  یکی 
انسان،  آفرینش  زمان  در  که  می دانیم 
و  کردند  اعتراض  خداوند  به  فرشتگان 
که  می دانم  چیزی  من  که  فرمود  خداوند 
رویکرد،  این  اساس  بر  نمی دانید.  شما 
واقعه کربال به آن سبب روی داد که خداوند 
به فرشتگان نشان دهد که از سالله آدم و 
وفاداری  یاران  و  بزرگ  انسان  چنین  حوا، 
به دنیا آمده اند و اعتراض اولیه فرشتگان 

نادرست بوده است.
که به الهیات  نمونه دوم، تفسیری است 
این  اساس  بر  می شود.  مربوط  دنیوی 
، التزام به اسالم را تنها می توان از راه  تفسیر
عزاداری نشان داد. پس عزاداری ما در این 
ع(،  ، امام حسین) دنیا توجیه دارد. از این رو
نشان  واکنشی  کربال  وقایع  با  متناسب 
اشک  و  عزاداری  برای  بهانه ای  تا  دادند 

ریختن ما شود.
نمونه سوم مدعی است که واقعه کربال، به 
آن دلیل رخ داد که ما در آخرت، شفیعی 
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برای گناهان خود داشته باشیم و از کیفر 
آنچه در دنیا کرده ایم، به وسیله تمسک به 

این بزرگان رها گردیم. 
، کامال مطابق با تفسیری است  این تفسیر
که مسیحیان، از برصلیب شدن حضرت 
افراد،  این  نزد  داده اند.  به دست  عیسی 
کفاره  کشیده شدن،  برصلیب  با  مسیح 
برای  انسان ها  و  داد  را  بشریت  گناهان 
باید  کفاره بخشی،  این  از  بهره مندشدن 
این  به  که عیسی مسیح،  باشند  معتقد 
جهت بر صلیب رفته است که کفاره کشی 
کند. این تفسیر نادرست، از زمان صفویه 

به میان آمده است.
کامال  است  تفسیری  چهارم،  تفسیر 
این  بنابر  و سیاسی.  مصلحت اندیشانه 
برای  کرد،  قیام  ع(  حسین) امام   ، تفسیر
آنکه بعدها کسانی بتوانند کنش های خود 

را با وقایع کربال شبیه سازی کنند. 
رایج  بسیار  معاصر  ایران  در  تفسیر  این 
است. برای مثال بارها شنیده ایم که وقتی 
برابر  در  بروجردی  آیت اهلل  چرا  می پرسیم 
که  رژیم شاه قیام نکرد؟ پاسخ می دهند 
عمل  ع(  علی) بن  حسن  روش  به  چون 
کرد. و وقتی می پرسیم که چرا امام خمینی 
قیام کرد؟ پاسخ می دهند که زیرا به روش 
است.  کرده  عمل  ع(  علی) بن  حسین 
پس هر دوی این اعمال و رویه ها صحیح 
است. اما ین شیوه، صرفا سبب می شود 
که از تبیین های دقیق علمی، سیاسی و 

تاریخی شانه خالی کنیم.
به نظر آقای ملکیان چه ما این تفسیرها را 
درست بدانیم و چه نادرست، هیچ درس 
ایشان در  ندارد.  آنان وجود  در  آموزنده ای 
از واقعه  ادامه معتقد است برای آنکه ما 
عاشورا درس بیاموزیم و آن قیام را، صرفا به 
عنوان یک مورخ مطالعه نکنیم، الزم است 

سه مرحله را پشت سر بگذاریم. 
یعنی  است.  واقعه  توصیف  اول،  مرحله 
در ابتدا باید بدانیم که در سال ۶1 هجری، 
واقعا چه رخ داده است. اما صرف توصیف 

واقعه، درس آموزی نخواهد داشت. 
این  از  پس  که  است  آن  دوم  مرحله 
علت  چه  به  واقعه،  آن  ببینم  توصیف، 

رخ داده است و واقعه را تبیین کنیم. پس از توصیف و تبیین، به مرحله سوم می رسیم که 
استنباِط توصیه و تجویز است. از طریق این توصیه هاست که می توان فهمید در شرایط 
کنونی، چه کاری را باید انجام داد. در این صورت است که می توان گفت ما داریم از حسین 

ع( پیروی می کنیم. بن علی)
که  که ما در هر سه مرحله دچار مشکل هستیم. اوال چنان  آقای ملکیان ادامه می دهد 

مورخان گفته اند، واقعه کربال بسیار مبهم تر از چیزی است که امروزه گفته می شود. 
ثانیا بسیاری، در تصویر این واقعه، آن را به سود خود درمی آورند. در این میان، مورخان 
کنند، اما عموما به عنوان افراد  کرده اند وقایع را به نحو معقول بازخوانی  معدودی سعی 

منحرف و کج اندیش طرد شده اند. 
همچنین علمای ما، توصیف راویان غیرشیعه را نمی پذیرند اما اتفاقا هرچه تنوع راویان 

بیشتر باشد، سخن معتبرتر خواهد بود. 
ثالثا یکی از بزرگترین مشکالت ما در باب تبیین واقعه کربال، تکرار تبیین های بی دلیل است 
و این تبیین ها در زمان صفویه به اوج خود رسید. صفویه از تشیعی که ناب و پاک و پاکیزه 

بود، برای تثبیت قدرت خود استفاده کرد و آن را آلود. 
مشکل دیگر آن است که در تبیین نمی توان از نظریه »نور واحدبودن ائمه« استفاده کرد. 
ع( جنگ نکرد، می گویند اگر او در  بسیاری از افراد، در جواب این سوال که چرا امام حسن)

، نور واحدند.  زمان امام حسین بود جنگ می کرد و برعکس؛ زیرا ائمه اطهار
اگر این آموزه صحیح باشد، بدان معنا نیست که هیچ اختالفی میان امامان وجود نداشته و 
عالیق شخصی، ذوق و سلیقه زیبایی شناختی آنان و شیوه سیاست ورزی شان هم یکسان 
بوده است. نور واحدبودن، تفاوت بین آدمیان را رد نمی کند. این تفاوت ها، در زندگی ائمه و 

شیوه مراوده آنان با حاکمان زمان خود نیز مشخص است. 
نکته بعدی آن است که باید دانست هدف با نتیجه متفاوت است. اگر فردی کاری را انجام 
داد و به نتیجه ای انجامید، نمی توان مدعی شد که هدِف فرد، هم همان نتیجه بدست آمده 

بوده است. 
کار کسی، هدف او را استنتاج  لزوما هدف بر نتیجه انطباق ندارد و نمی توان از نتیجه 
کار امام حسین در واقعه  ، نتیجه عملش را دریافت. از آنکه نتیجه  کرد و یا از هدف او
کربال، الف بوده، نمی توان نتیجه گرفت که هدف آن حضرت هم، الف بوده است. مگر 
پیامبر اسالم در بسیاری از جنگ ها شکست نخوردند؟ اما ایشان به هدف پیروزی در آن 

جنگ ها شرکت کرده اند.
، رویکرد ما به این واقعه است.در اسالم و در میان متکلمان سنی، دو شاخه  مسئله دیگر
پدید آمده است: اشاعره و معتزله. اختالِف مهِم میان این دو جریان، در نسبتی است که 

میان خداوند و اخالق برقرار می دانند. 
، اشاعره می گویند  معتزله معتقدند که خداوند کاری را انجام می دهد که خوب است. در برابر
کاری خوب است که خداوند انجام می دهد. ما شیعیان در این مسئله و بسیاری از مسائل 
، حق را به معتزله دادیم و کالم ما بیشتر معتزلی است تا اشعری؛ اما در باطن، چنان  دیگر

رفتار می کنیم که گویا عقل بشر خوب و بد را تشخیص نمی دهد. 
به باور من، ما شیعیان، نسبت به ائمه مان هم اشعری هستیم. زیرا برای مثال می گوییم هر 

برای  است  معتقد  منطقی  پوزیتیویسم  و  پرگماتیستی  تفکر  تأثیر  تحت  ملکیان 
گزاره ای را  ک عملی روی بیاریم و  ک معرفتی به مال از مال گزاره ها باید  پذیرش 
 ، بپذیریم که در مقام عمل سودمندتر است و موجب کاهش رنج، رضایت خاطر

معناداری زندگی و اموری از این قبیل می شود.
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زیرا  نیستند؛3  سازگار  یکدیگر  با  مقوله 
تعبد به معنای پذیرش باوری است که از 
بیان  آتوریته است  دارای  که  فردی  سوی 
شده است؛ به طوری که اگر از فرد متعبد 
اعتقاد  الف  گزاره ی  به  پرسیده شود چرا 
داری؟ به جای آن که استدالل کند، خواهد 

گفت چون آن مرجع بیان کرده است.۴ 
نیست  چیزی  تعبد  است  معتقد  او 
تعطیل  و  کنجکاوی  حس  سرکوبی  جز 
نیروی  متعبد  شخص  عقالنی.   سیر 
پرسشگری و دلیل جویی خود را در جایی؛ 
و  با موجودی مقدس  که  یعنی همان جا 
می شود،  مواجه  چون وچراناپذیر  سخنی 

قربانی و ذبح می کند.۵
ابزاری  غم  به  روشنفکران  نگاه  نوع   .3
است و به این مقوله که غم می تواند جنبه  
تربیتی و تعالی داشته باشد، توجه ندارند. 
ملکیان تحت تأثیر تفکر پرگماتیستی و 
برای  است  معتقد  منطقی  پوزیتیویسم 
به  ک معرفتی  از مال باید  گزاره ها  پذیرش 
را  گزاره ای  و  بیاریم  روی  عملی  ک  مال
بپذیریم که در مقام عمل سودمندتر است 
 ، خاطر رضایت  رنج،  کاهش  موجب  و 
قبیل  این  از  اموری  و  زندگی  معناداری 

می شود. ۶
۴. ملکیان معتقد است که هدف نهایی 
زندگی  معنای  همان  واقع  در  که  زندگی 
جعل  شخص  خود  توسط  که  است 
که  نیست  شادی  جز  چیزی  می شود، 
این دنیا منهای جهان  ات 

ّ
لذ نتیجه   در 

درصورتی  این  می آید.۷  به دست  آخرت 
است که انسان در نسبت به خداوند که 
خالق و در واقع جاعل اوست، در جعل 
معنا برای زندگی ترجیح داده شده است. 

مدرنیته،  و  معنویت  سازگاری  ملکیان،  مصطفی    .3
13۸۵، ص 1۶.

۴.  وحید سهرابی فر و هادی صادقی، نگاهی انتقادی به 
نظریه ی عقالنیت و معنویت، قبسات، 139۲، ص 1۸3.
۵. مصطفی ملکیان، راهی به رهایی، جستارهایی در 
ص   ،13۸0  ، معاصر نگاه  معنویت،  و  عقالنیت  باب 

.3۶۷
۶.  مصطفی ملکیان، سازگاری معنویت و مدرنیته، ص 

.1۶
۷.  مصطفی ملکیان، در رهگذار باد و نگهبان الله، ج ۲، 

، 139۴، ص 1۲۵. نگاه معاصر

کاری که امام حسین انجام داده است، چون او انجام داده، خوب است؛ نه آنکه کار چون 
خوب بود، امام حسین انجام داد.

 این تلقِی اشعری مآبانه، سبب می شود که ما وقتی نقلی از زندگی ائمه می شنویم، نپرسیم چرا 
ایشان چنین کرده اند. زیرا صرفا چون چنین کرده اند، پس خوب است. اما برای درس آموزی، 

باید به دنبال این »چرایی ها« بود.

پنج: نقد دیدگاه مصطفی ملکیان

نقد نظریه  ملکیان از جمله نظریاتی است که هم راحت است و هم سخت. سخت است 
از این جهت که نّقاد با مجموعه ای از نظریات و آموزه های التقاطی روبرو است که هر کدام 
از آنها از یک مکتب فلسفی اتخاذ شده که گاهًا این آموزه ها دارای تناقض آشکار باهم 
هستند. آسان است از این جهت که بی نظمی فکری التقاطی بودن نظریه بیش از هر چیزی 

باعث ضعف سیستماتیک این نظریه شده است. 
مضاف بر اینکه این نظریه حتی کاربرد خود را در زندگی ُمبدع آن به اثبات نرسانده و آقای 
ملکیان خود به زندگی افسرده خویش ُمعترف است.1 در این قسمت الزم است تا به چند 

مورد از انتقادات وارده بر نظریه ایشان توجه کنیم:
که ملکیان در پروژه  عقالنیت و معنویت از آن تحت عنوان دین سنتی سخن  1. دینی 
می گوید، با آنچه که در واقعیت دین نامیده می شود؛ در تناقض آشکار است؛ زیرا دین 
مّدنظر او دینی است که دارای ماهیت تاریخی است.۲ این درصورتی است که فقط دین 

مسیحیت دارای ماهیت تاریخی است؛ اما دین اسالم اینگونه نیست. 
این سوءبرداشت به این خاطر است که روشنفکران تفکرات اندیشمندان غربی را که در 
فضای دین مسیحیت مطرح کنند، تقلید کرده و بدون کم و کاست در فضای فکری و 
فرهنگی جوامع اسالمی مطرح می کنند که منجر به چنین ناهماهنگی هایی در رابطه  بین 

اندیشه های مطروحه و فضای فکری و دینی جامعه می شود.
۲. برداشت ملکیان از تعبد و ناسازگاری آن با عقالنیت برداشت اشتباهی است. در واقع او 
معنای دقیق دین را نفهمیده است؛ زیرا دین اسالم مبتنی بر حسن و قبح عقلی است. این 
درحالی است که سخنان او راجع به دین، تعبد و ... بیانگر این مطلب است که او از اسالم 

دینی مبتنی بر شرعی بودن حسن و قبح را درک کرده است. 
او می گوید: قوام دینداری سنتی به تعبد است و گوهر تجدد، عقالنیت است و این دو 

، 13۸۵، ص ۲۷۶. 1.  مصطفی ملکیان، مشتاقی و مهجوری، نگاه معاصر
، 139۴، ص ۴۶۵. ۲.  مصطفی ملکیان، در رهگذار باد و نگهبان الله، ج ۲، نگاه معاصر
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۶. از مهمترین انتقاداتی که به نظریه  عقالنیت و معنویت و به تبع آن مبحث فلسفه  غم و 
شادی از نظر ملکیان وارد است این است که او یک فرضیه را که باید براساس تفکرات 
پوزیویستی خود به اثبات برساند، قبل از اثبات فرض مسلم می گیرد و سایر مباحث خود 

را از آن نتیجه می گیرد. 
که »دین پاسخ گوی نیازهای بشر مدرن نیست.«  آن فرضیه غیر اثبات شده این است 
هرچند او ابتدا باید اثبات کند که دین پاسخ گوی مشکالت و نیازهای بشر مدرن نیست 
و بعد نتیجه بگیرد که باید دین کنار رود و معنویت مبهم جایگزین آن شود؛ زیرا چنان که 
گفتیم او در برخورد با دین به نحو اثبات گرایی دنیوی برخورد می کند؛ اما در روش پایبند به 

این قاعده  خود نیست. 
او می گوید: ذهن انسان می گوید چه زندگی پس از مرگ وجود داشته باشد و چه وجود 
نداشته باشد، آزمون مکتب ها و مسلک ها را نمی توان به زندگی پس از مرگ انتقال داد؛ زیرا 
اگر آزمون مکتب ها و مسلک ها به پس از مرگ انتقال پیدا کند، دو مشکل پیش می آید: اّول 
مشکل نظری و دوم مشکل عملی. ... اگر این نجات را به زندگی بعد از مرگ منتقل کنیم، در 
واقع نقدی را رها کردیم برای نسیه ای که اصًال معلوم نیست در کار باشد یا در کار نباشد. ما 

باید در همین جا )همین دنیای مادی( بتوانیم آزمون کنیم.۴
۷. پروژه  عقالنیت و معنویت در برآوردن هدف ناکارآمد است. نگاه ابزاری نظریه پرداز به 
کید فراوان بر جنبه  اثباتی و عملی نظریه، با شکست میدانی و  فلسفه  غم و شادی علیرغم تأ
عملی مواجه شده است؛ زیرا اولین فرد معتقد به معنویت عقالنی که خود نظریه پرداز است، 

دچار بیماری افسردگی شده است. 
بنابراین این نظریه نه تنها باعث جعل معنا توسط انسان برای معنادهی به زندگی خود 
نخواهد شد؛ بلکه منجر به پوچ گرایی شده است و بر اساس پیش فرض این جایی و اکنونی 
کاربرد عملی باشد. به عالوه بیانگر تناقض  این نظریه، نمی تواند در زندگی انسان دارای 

درونی پیش فرض ها و نتایج این نظریه خواهد بود.
که ضمن  ۸. ملکیان تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم، معنویت مبهمی را مطرح می کند 
استقالل از گزاره های دینی، شهودی درونی است که متعلق خاصی ندارد. معنویت درونی 
مطرح شده در پروژه  عقالنیت و معنویت مشخص نمی کند که ما چه چیز را شهود می کنیم؟ 
و این شهود چه مشخصاتی دارد؛ بلکه حالتی روحی یا شهودی بسیار مبهم و نامشخص 

است که متعلق ندارد. 
چنین شهودی نمی تواند مشکالت بشر را پاسخگو باشد؛ زیرا اگر غیر از این بود، دین هندو و 
پروژه  برهمن گرایی که همان معنویت مطلق و روح کلی مبهم است، می  توانست به این هدف 

دست پیدا کند و دیگر نیازی به تکرار آن تحت عنوان پروژه  عقالنیت و معنویت نبود. 
اتفاقًا علت روی آوری به ادیان ابراهیمی همین تشخص گرایی و شخص وارگی روح کلی 
است؛ زیرا قبل از ادیان ابراهیمی این معنویت مبهم و کلی در ادیان بودیسم و هندوئیسم 
وجود داشت. خصایص معنویت ملکیانی در »نیروانا« به صورت های متعددی آمده است.
ویژگی های شادی عظیم، صلح و آرامش، فناناپذیری، بدون شکل و قالب، آن سوی زمین، 

،139۴، ص 1۶. ۴.  مصطفی ملکیان، در راهگذار باد و نگهبان الله، ج 1، نگاه معاصر

قاعده  فلسفه   با  که مطابق  واضح است 
فاقد الشیء ال یکون معطی الشیء، جاعل 
انسان نسبت به خود انسان اوًال و بالذات 
دارای شایستگی و برتری است برای جعل 

 1. معنای زندگی او
گاهًا  خود  که  انسانی  چطور  بنابراین 
و  می شود  پوچ گرا  و  سرگردان  دین  بدون 
معنا  فاقد  را  خویش  وجود  حقیقت  در 
معنا  خود  زندگی  برای  می تواند  می یابد، 

جعل و اعطا کند؟ 
سخنان  در  عقالنیت  و  تعبد  رابطه   در 
ملکیان تناقض گویی آشکار وجود دارد؛ 
او می گوید: تعبد از روی دلیل اساسًا تعبد 
نیست۲ و در جای دیگری می گوید: ناگفته 
به دلیل  ل 

ّ
مدل تعبد  خود  اگر  که  نگذارم 

قاطع عقلی باشد، باکی نیست؛ ولی در 
اغلب موارد چنین نیست.3

متمرکز  صرفًا  دین  از  ملکیان  تعریف   .۵
برجنبه  تعبدی دین است. او در تعریف 
شده  تقلیل گرایی  مغالطه   دچار  دین 
است  عبارت  دین  که  درصورتی  است. 
و  احکام  اعتقادات،  از  مجموعه ای   : از
اعمال؛ اما ملکیان فقط بر بعد تعبدی، 
فقهی و احکامی دین تمرکز کرده و آن را با 

عقالنیت ناسازگار می داند. 
که مرجع  ُبعد احکامی دین است  فقط 
هم  آن  و  می کند  تعیین  را  آن  آتوریته  و 
کالمی.  و  منطقی  دالیل  پشتوانه   با 
از  ناشی  نیز  این خلط  که  گفت  می توان 
از  مسلمان  روشنفکران  محض  تقلید 
اندیشمندان غربی است که بدون توجه به 
تفاوت های دین اسالم و مسیحیت، آنچه 
فضای  در  مسیحی  اندیشمندان  که  را 
فکری مسیحیت که برخالف دین اسالم 
مرجعیت محور  تاریخی،  ماهیتی  دارای 
و بعضًا آموزه های متناقض با عقل بشری 

است، در دین اسالم مطرح می کنند.

ج ۶، صدرا، 13۸1،   ، آثار 1. مرتضی مطهری، مجموعه 
ص 10۴۵.

و  مدرن  انسان  سنتی،  انسان  ملکیان،  مصطفی   .۲
مسئله تعبد، آیین، شماره  1۷، 13۸۷، ص ۵۴- ۵3.

3. مصطفی ملکیان، راهی به رهایی، جستارهایی در 
ص   ،13۸0  ، معاصر نگاه  معنویت،  و  عقالنیت  باب 

.3۶۷

هنگام  که  معنا  بدین  می برد.  به کار  شادی  مقابل  در  را  رنج  و  درد  الم،  ملکیان 
آن قرار می دهد؛  این درصورتی است  سخن گفتن از درد و رنج، شادی را مقابل 
ت قرار دارد و غم که زاییده  الم و رنج است، در مقابل 

ّ
که رنج و الم در مقابل لذ

ت است.
ّ

شادی قرار می گیرد که زاییده  لذ
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نه  است  ساختاری  اشکال  این  هرچند 
تقسیم بندی  رعایت  عدم  اما  ماهوی؛ 
واژه ها و عبارات، منجر به نتایج مبتنی بر 
آنها و گاهًا خلط این نتایج می شود؛ چیزی 
که در مباحث مربوط به غم و شادی در 
اندیشه  ملکیان مشاهده می کنیم؛ زیرا او 
شادی، رضایت و آرامش را با هم هم معنا 
می گیرد. همین طور معنای زندگی و هدف 
به کار  هم  به جای  اوقات  گاهی  را  زندگی 
از تفاوت معنایی  اوقات  گاهی  می برد و 

این دو سخن می گوید. 
11. در مورد دیدگاه آقای ملکیان در باب 
خوانش های موجود از عاشورا و عزاداری 
نیز باید دانست که تفسیر مختار ایشان با 
قرائت های رسمی جریان امامیه بی ارتباط 
بوده و سنخیتی با تشیع ندارد و جملگی 
ناشی از برداشت های مدرِن روشنفکران 
ع( و عاشورا است.  از نهضت اباعبداهلل )
در مقام تفصیل باید چند مورد را ذکر کرد:۶  
اوًال با کدامین متدولوژی، اقدام صفویه در 
نسبت با تشیع، سیاسی و ابزاری؛ اّما تفسیر 
ع( پژوهشی تفسیری پاک و  او از حسین )
بی غّل و غش است؟ در این نزاع ما مانند 
روشنفکران متجدد با روش هایی مدرن و 
برون متنی به سراغ نهضت کربال نمی رویم 
و خوِد متن حضرت را محور قرار می دهیم. 
و  امربه معروف  برای  می فرماید  ع(  ( امام 
کرده است؛  کتاب و سنت قیام  احیای 
به  دیگر  نامه ای  در  حضرت  همچنین 
قد  »و  می فرماید  این طور  بصره  رؤسای 
بعثت رسولی الیکم بهذا الکتاب و انی 
فاّن  نبّیه،  الی  و  اهلل  کتاب  الی  ادعوکم 
السّنه قد امیتت و اّن البدعه قد احییت 
فان تجیبوا دعوتی و تطیعوا امری اهدکم 

سبیل الّرشاد«. 
بر  امامیه  ملکیان،  آقای  نظر  به عکس 
برای  نه  ع(  ( حسین  امام  که  است  آن 
حکومِت ِصرف و نه برای شهادِت صرف 
قیام کرد؛ بلکه برای هر دو آمادگی داشت. 
در این صورت نباید تردید کرد که از حیث 

۶. مجتبی زارعی، نقد و بررسی عاشورا پژوهِی مصطفی 
، ۷ آذر 139۴. ملکیان، وبسایت فرهنگ امروز

آن سوی آب، آن سوی آتش، آن سوی هوا، آن سوی خورشید و ماه، پایان ناپذیر و بیکران و 
هم چنین رهایی از درگیری و منی و ریشه کن کردن حرص و طمع، کینه و دشمنی و فریب 
و تمامی خصوصیات نازیبا، به عبارت دیگر پاکی محض و آرامش مطلق برای نیروانا ذکر 

شده است.1
9. از جمله ایراداتی که در پروژه  عقالنیت و معنویت به وفور یافت می شود، تناقض درونی 

نظریه است. از جمله این تناقضات می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
الف( در این نظریه باورهای مطابق با واقع با باورهای غیرمطابق با واقع در برآوردن هدف 

یکسان مورد توجه قرار می گیرند.۲
که رسیدن به حقیقت برای او حائز اهمیت  کسی است  ب( در این نظریه فرد معنوی 
است؛3 اما این که این فرآیند او را به کجا می رساند و فرآورده  آن چیست، برای او اهمیتی 

ندارد.۴
: امری که دارای ماهیت تاریخی است.۵درصورتی که  ج( تعریف او از دین رایج عبارت است از
دین اسالم اصًال ماهیت تاریخی ندارد؛ زیرا قرآن همانی است که بر پیامبر نازل شد و دیگر 
در طول تاریخ تکمیل نشد؛ بلکه این ویژگی از آن دین مسیحیت است که در سیر تاریخی 
هویت یافت، مثًال کلیسا بعدًا و حدود سیصد سال پس از مسیح در بدنه  دین مسیح وارد 
شد یا تدوین و نگارش اناجیل نیز سه قرن پس از عیسی مسیح نگارش شده اند. بنابراین 

نمی توان ویژگی یک دین را به همه  ادیان نسبت داد.
10. یکی دیگر از انتقاداتی که اوًال و بالذات به فلسفه  و شادی و ثانیًا و بالعرض به پروژه  
عقالنیت و معنویت وارد است این است که ملکیان الم، درد و رنج را در مقابل شادی به کار 
می برد. بدین معنا که هنگام سخن گفتن از درد و رنج، شادی را مقابل آن قرار می دهد؛ رنج 

و الم بیش از شادی انسان ها را به هم نزدیک می کند. 
ت قرار دارد و غم که زاییده  الم و رنج است، 

ّ
این درصورتی است که رنج و الم در مقابل لذ

ت، 
ّ

ت است. به عنوان مثال در زیرمجموعه  واژه  لذ
ّ

در مقابل شادی قرار می گیرد که زاییده  لذ
ت حسی، باطنی، عقلی، بدنی، ظاهری و غیره داریم. 

ّ
لذ

1.  ویکی پدیا.
۲.  مصطفی ملکیان، سازگاری معنویت و مدرنیته، روزنامه  شرق، شماره  ۸3۵، 13۸۵، ص 1۶.

3. مصطفی ملکیان، دین، معنویت و روشنفکری دینی، چاپ سوم، پایان، 1391، ص 3۵.
، سال  ۴. سید محمد اکبریان و محمد سوری، نقد و بررسی مسئله  »رنج« در نظریه  معنویت و عقالنیت، مجله  نقد و نظر

بیست و یکم، شماره  ۸3، پاییز 139۵، ص 93.
، 139۴، ص ۴۶۵. ۵.  مصطفی ملکیان، در رهگذار باد و نگهبان الله، ج ۲، نگاه معاصر
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گردان  گران و شا ت محوری ایشان است که در تفکر شا
ّ

براساس همین رویکرد لذ
به  ناظر  صرفا  مذهبی،  عزاداری های  مانند  حزن آلود  مناسک  نیز  وی  گردان  شا
ساحت های سیاسی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است؛ چرا که از نظر اینان 
غم انسان را از هدف زندگی دور می کنند و معنای زندگی را به چالش می کشد؛ لذا 

نمی تواند موجب تعالی اخالقی فرد باشد.

سیده زینب )س( و دیگر اماکن مقدس قادر می شدید تهران و اقصی نقاط مرزی را به جزیره 
ثبات کنونی تبدیل کنید؟

رابعا باید از آقای ملکیان پرسید آیا چون جنابعالی بنا به توصیف خویش تا همین سن 
درباره  باید  این حکم  و اجتماعی داشته اید،  تقریبًا هفت جهان معرفتی  ۷0 سالگی 

انسان کامل هم جاری و ساری باشد؟ 
اگر شما در دستگاه معرفتی پوزیتیویسم قادر به دریافت و درک »انسان ۲۵0 ساله« نشده 
کربال و یا صلح امام  و یا نیستید، آیا باید واحدیت نور ائمه و آثار غایی آن را در حادثه 

ع( انکار کنید؟! حسن)
ع( تقریبًا نه سال و نیم در  خامسا عالمه طباطبایی در بیانی عقلی می گویند: »امام حسن )
ع(  دوران سلطنت معاویه به سر برد و با او مخالفت علنی نکرد؛ )کما اینکه( امام حسین )
نیز پس از شهادت برادرش، تقریبًا نه سال و نیم در دوران سلطنت معاویه زندگی نمود و 

یادی از نهضت نکرد و قد به مخالفت علم نفرمود. 
پس ریشه حقیقی این اختالف روش ظاهری را از اختالف روش معاویه و یزید باید جستجو 

کرد، نه از اختالف نظر این دو پیشوای معظم. 
روش ظاهری معاویه روشی نبود که با مخالفت علنی خود، احکام دین را به سخریه بگیرید. 
معاویه خود را یک مرد صحابی و کاتب وحی معرفی می کرد و به واسطه خواهر خود )که همسر 
پیغمبر اکرم )صو ام المؤمنین بود( "خال المؤمنین" نامیده می شد؛ از سوی دیگر اعالن عمومی 
می کرد که هر کس حدیثی در مناقب اهل بیت )ع( نقل کند، هیچ گونه مصونیت مالی و 

عرضی و جانی ندارد. 
ع( جز به ضرر اسالم تمام نمی شد و جز این که خون  معلوم می شود که قیام امام حسن )
وی و یارانش به هدر رود، اثری نمی بخشید. ولی روش سیاسی یزید، هیچ گونه شباهتی 
با روش پدرش نداشت؛ در سال اّول خاندان پیامبر )ص( را از دم شمشیر گذرانید، در 
سال دوم مدینه را خراب کرد و سه روز عرض و جان و مال مردم را به لشکریان مباح نمود 
و در سال سوم کعبه را خراب کرد. آیا به نظر شما عقل سلیم درباره این شرایط یکسان 

حکم می کند؟
سادسا آیا غیر از این است که موضوع علم و دولت انبیاء و ائمه، انسان است؟! در این 
و  امامت  حکمت آمیز  ذات  از  عبور  و  سلیقه ها  به  ائمه«  راه  »واحدیت  تقلیل  صورت 

موسمی خواندن رسالت مستمر آن ذوات مقدس امری عبث و بیهوده است.
سابعا تالش برای ابطال آموزه واحدیت نور ائمه، شاید توجیهی برای عافیت زدگی صنف 
است.  معاصر  ایران  سیاسی-اجتماعی  مسائل  در  سکوالر  و  دنیاطلب  روشنفکری 
بخصوص آنجا که آقای ملکیان ضمن بحث درباره تمایز نتیجه و هدف، کار امام حسین 
ع( را  از این منظر مورد نقادی قرار می دهد که اگر نتیجه کار حضرت، "الف" بوده، معلوم  (

نیست هدف آن حضرت هم "الف" بوده باشد. 
می توان گفت دستگاه معرفتی پوزیتیویسم که قادر به درک انسان ۲۵0 ساله نگردید، چگونه 
ع( را مورد تبیین قرار دهد؟ زیرا به نظر می رسد که در  می تواند نتیجه و هدف امام حسین )

کت افکندن خود؛  این دستگاه معرفتی، شهادت یعنی عدم حصول به نتیجه و به هال

مرتبه  دو  هر  با  ایشان  مدرِن  فهم  روشی، 
ع( و شهادت  وجودی حکومت حسین )

عاشورایی مغایرت دارد.
ثانیًا اگر مقصود از ادعای آلودِن نهضت 
ع( در صفویه، نظام معرفتی  امام حسین )
و  کینه  این  که  است  شیعی  سیاسی  و 
ندارد؛  صفویه  به  ربطی  چندان  حسد 
ت ایران قبل از صفویه نیز زیست 

ّ
زیرا مل

فرهنگی شیعی داشته و خود در تدارک 
تشیع به مثابه نظامی سیاسی بوده است. 
تشیِع  فرآیند  محصول  خود  صفویه 
وجود  به  ایران  در  تشیع  بود؛  تعلیم بنیاد 
است  چگونه  شد!  ساخته  بلکه  نیامد 
ی 

ّ
که اگر مذهب و شریعت از هندسه مل

یک واحد سیاسی حذف گردد، عملیاتی 
پاکیزه شکل یافته اّما اگر دین و سیاست 
با ملیت ممزوج شود، سیاست گذاری ای 

آلوده تحقق یافته است؟!
مبانی  به  توجه  بدون  نباید  ثالثًا 
معرفت شناختی اشک ها و عزاداری ها و 
نات سیاسی-اجتماعِی هر طیف  تضّمُ
و نوِع آن، مطلِق گریه و اشک را به طورکلی 
و در تعمیمی ناروا به معلول وجود دستگاه 
ارجاع  دنیوی  الهیات  تولید  در  موهومی 
داد؛ مگر می توان برای اشک هیچ حقیقی 

قائل نشد؟! 
خمر  شارب  یک  قرارگرفتن  از  نازیباتر  آیا 
درهم  برای  )ص(،  رسول اهلل  جایگاه  در 
شکستن نظم جهان، وجود داشته و دارد؟ 
پس اشک انسان ها برای ثاراهلل به نوعی با 

حقیقت گره خورده است. 
اّما به جز گریه در معنای ذات و ثاراللهی 
هستیم  نیز  سیاسی«  »گریه  ت 

ّ
مل ما  آن، 

و کیست که نداند ایرانی هر چه در ایراِن 
« محرم و  جدید دارد از »ذات« و »مظاهر

صفر است؟ 
قادر  عرفیات  یا  الهیات  کدامین  با  شما 
بودید به شرارت ها و تهاجم ها و اشغال ها 
پایان  ایرانیان  تحقیرهای  و  اسارت ها  و 
با  لیبرالیسم!  با  ناسیونالیسم!  با  دهید؟! 

کمونیسم! یا اگزیستانسیالیسم؟! 
آیا می فرمایید با کدام پارادایم امنیتی به جز 
شریفین  حرمین  از  دفاع  امنیتی  پارادایم 

وی
عن
ه م
دو

ن ان
ود
ش ب

خ
یل ب
عا
گ  ت
وم

 س
ل
ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
داد

مر
 / 

41
ره 

ما
ش

78



لذا پیروان و مؤمنان نباید این نتیجه را از این حیث پاس دارند؛ چون تجویزِ انضمامی آن 
، مأیوس کننده و مشّوق خشونت طلبی و حاوی  برای یک جامعه می تواند شکست آور

سنخی از تروریسم و خشونت باشد!
ثامنا آقای ملکیان تصور کرده اند با اشعری مسلک خواندن کسانی که بقول او هر کاری که 
ع( انجام می دهد آن را خوب می دانند، موفق خواهد شد طرح نقادی ائمه را به  امام حسین )

میان کارگزاران سیاسی کشانده و خللی معرفتی و روشی در این راه ایجاد کند؛ 
این در حالی است که شیعه، قول و فعل و تقریر معصوم را حجت می داند. با این وصف آیا 
می توان با طرح بندی زیسته عاشورایی بر کالم اشعری، حجیت اقدامات معصوم را که ده ها 

دلیل عقلی و نقلی برای اثبات آن وجود دارد، مورد سرزنش قرار داد؟
ت محوری 

ّ
بعد از نقد دیدگاه های آقای ملکیان باید گفت که براساس همین رویکرد لذ

نیز مناسک حزن آلود مانند  که در تفکر شاگران و شاگردان شاگردان وی  ایشان است 
عزاداری های مذهبی، صرفا ناظر به ساحت های سیاسی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفته 
است؛ چرا که از نظر اینان غم انسان را از هدف زندگی دور می کنند و معنای زندگی را به 

چالش می کشد؛ لذا نمی تواند موجب تعالی اخالقی فرد باشد.

ب( سارا شریعتی

خانم سارا شریعتی یکی از شاگردان آقای ملکیان، فرزند سوم دکتر علی شریعتی است 
که در سال 13۴۲ در پاریس به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی را در تهران گذراند و بعد از 

دبیرستان به لندن نزد پدرش رفت و در سال 13۵۸ باز به ایران بازگشت. 
وی مدرک کارشناسی را در رشته  انسان شناسی تاریخی)13۶9(، کارشناسی ارشد را در رشته  
جامعه شناسی امور دینی)13۷3( و دکتری را در رشته  جامعه شناسی امور دینی)13۸0( 

دریافت کرده است.
عنوان رساله  وی در دوره  دکتری »شرایط امکان مدرنیته  دینی، الگوی پروتستان و اصالح 
مذهبی در اسالم: وامگیری، خویشاوندی، فراروی« بوده و از زمان دفاع تاکنون به عنوان 

استادیار در گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران فعالیت می کند.1 
در ادامه با خالصه ای از نظرات ایشان در باب غم و شادی آشنا می شویم.

یک: چیستی غم و شادی

جامعه شناسانی مثل خانم شریعتی که در ایران تحت لوای روشنفکران دینی به بررسی 
مقوالت دینی – اجتماعی پرداخته اند، به تبیین و حتی تعریف واژه های کلیدی که در آثار 

خود محور بحث و پرسش قرار می دهند، اقدام نکرده اند. 
به نظر می رسد منظور آنها از واژه هایی مانند غم، شادی و سایر مفاهیم کلیدی در تفکر 

1.  ویکی پدیا.

آنها، همان مفاهیمی است که عوام مردم 
به کار می برند و در اجتماع رایج هستند. 
در واقع این مفاهیم را مفاهیمی بدیهی 
حقیقتًا  درصورتی که  می کنند،  تلقی 

این طور نیست. 
کشورمان  جامعه شناسان  خود  از  برخی 
پی  خودشان  بین  در  مشکل  این  به  نیز 
برده اند. حسن محدثی در همایش دین و 
شادی که سارا شریعتی نیز از ارائه کنندگان 
مقاله در این همایش بود، اینگونه می گوید:
به  نسبت  سخنرانان  همه   متأسفانه 
بی توجه  شادی  جدی  پیش نیازهای 
و  است  بدیهی  همه چیز  گویا  بودند؛ 
کسی  همگی روی مفاهیم تفاهم داریم. 
توضیح نداد شادی چیست؟  آیا شادی 
آیا شادی یك امر  و غم ضد یکدیگرند؟ 
مطلوب است؟  آیا خنده همان شادی و 

گریه همان غم است؟ 
این رویه را به وضوح در تفکر سارا شریعتی 
این  امر  این  کرد. علت  می توان مالحظه 
است که ایشان با کنه و حقیقت نظریه ها 
از  صرفًا  بلکه  ندارند؛  سروکار  آموزه ها  و 
به  جامعه شناختی  و  اجتماعی  بعد 
نوعی  این  که  مسائل مختلف می نگرند 

تقلیل گرایی و امری مطرود است. 
شریعتی  سارا  اثر  مهمترین  در  ما 
انتقادی  »کتاب شناسی  عنوان  تحت 
شیوه  این  تشیع«  جامعه شناسی 
کتاب  فصول  می کنیم.  مشاهده  را  
روحانیت  اجتماعی؛  تاریخ   : از عبارتند 
 ، هنر قدرت؛  و  سیاست  مرجعیت؛  و 
و  عرفان  مناسک؛  فرهنگ؛  و  ادبیات 
انتظار  زیارت؛  و  اماکن مذهبی  تصوف؛ 

و مهدویت. 
کنه و  در این هشت فصل نویسندگان با 
کاری ندارند و صرفًا آنچه  حقیقت دین 
توسط افراد در جامعه پیاده می شود، دین 
نام می گیرد. این درصورتی است که ممکن 
است افراد یک جامعه پای بند به گزاره های 

دین رسمی در جامعه  خود نباشند. 
نوعی  دچار  تفکران  از  قشر  این  به عالوه 
در  آنها دین موجود  زیرا  مغالطه شده اند؛ 
اجتماع را بررسی می کنند نه کنه و حقیقت 

سارا شریعتی  		 کتاب جامعه شناسی تشیع  		
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دین را و از طرف دیگر نتایجی را که اتخاذ 
می کنند، به اصل و کنه دین بار می کنند.

همین تفکر باعث شده تا سارا شریعتی 
که  کند  ادعا  موس  مارسل  از  تقلید  با 
دارندنه  وجود  دینی  پدیده های  فقط 
یک جوهر به نام دین.1 بنابراین ما درمورد 
مقوله  دین با یک ذات و حقیقت مواجه 
مواجه  پدیدارهایی  با  بلکه  نیستیم؛ 
که نمود دین هستند و عبارتند  هستیم 
: امر جمعی؛ امر مادی؛ امر نمادین و  از

امر تجربی و محسوس.۲

دو: تشیع و نسبت آن با غم

سارا شریعتی معتقد است هرچند قرائن 
و اماره هایی دال بر عزاداری ماه محرم در 
گذشته وجود داشته؛ اما نمی توان به صرف 
عزاداری برای قیام عاشورا، مکتب تشیع را 
مکتب غم و اندوه دانست؛ بلکه ضمن 
حاضر  حال  در  دینی  مناسک  اجرای 
می توان سایر شادی های مورد نیاز جامعه 

را نیز تحقق بخشید.3  
و  عزاداری  فلسفه   که  است  معتقد  او 
و  رنج کشیدن  برای  صرفًا  تشیع  در  غم 
کارکرد  برای  بلکه  نیست؛  غصه خوردن 

اجتماعی واالتر است. 
او هم چنین معتقد است که این تصور از 
مکتب شیعه را مستشرقان ارائه کردند که یا 
گاهی  نسبت به حقیقت تشیع جهل و ناآ
پیش  از  اهداف  با  این که  یا  داشتند 
تعیین شده ای به صورت عامدانه مذهب 
تشیع را مذهب غم و اندوه معرفی کرده اند. 
سارا شریعتی می گوید: شیعه مکتب غم 
در  ما  عزاداری  مناسک  نیست؛  اندوه  و 

راستای کارکردهای اجتماعی و واالست.
درک این که مستشرقان یا سفرنامه نویسان 
پیش  از  ذهنیتی  و  خوانش  چه  با 
عزاداری  آئین های  به  تعیین شده 
است.  اهمیت  حائز  نگریسته اند 

انتقادی  کتاب شناسی  همکاران.  و  شریعتی  سارا   .1
، 139۶، ص 3۲. جامعه شناسی تشیع، نگاه معاصر

۲.  همان، ص ۲۴- ۲۲.
کتاب تراژدی جهان  3.  سارا شریعتی در نشست نقد 

اسالم تألیف محسن حسام مظاهری.

خوانش های مسیحی از تشیع، مسأله ای است که با آن مشکل دارم. مستشرقان شیعه 
را مکتب غم و اندوه قلمداد کرده اند و در گزارش های خود این مکتب را مذهب سوگواری 

معرفی کرده اند،.
حتی میشل فوکو در جایی درباره شیعیان به اجتماع تّوابین اشاره کرده و آن مقصود گناه ازلی 
را مّدنظر دارد، درحالی که اساسًا در تشیع چیزی به نام گناه ازلی به آن معنا که تا ابد دامن گیر 

انسان باشد و شخص همیشه احساس گناه کند، وجود ندارد. 
بعضی مستشرقان تشیع را مذهب رنج و اندوه و اشک نشان می دهند، درحالی که در 
انقالب اسالمی شاهد بودیم که تشیع به خوبی توانست از مناسک خود کارکردهای انقالبی 
راستای  در  که  غصه  خوردن  و  رنج  کشیدن  برای  نه  ما  عزاداری  مناسک  یعنی  برسازد؛ 

کارکردهایی اجتماعی واالتر است.۴
بنابراین هرچند می توان نگاه سارا شریعتی به دین را جامعه شناسانه تلقی کرد؛ اما تاحدی از 
افراط گرایی آقای ملکیان به دور بوده و سعی دارد تا کارکردهای اجتماعی غم و مناسک عزاداری 

دینی را برجسته سازد.

سه: جامعه  ایرانی و نسبت آن با شادی

سارا شریعتی معتقد است که هرچند مذهب تشیع، مذهب غم و اندوه نیست و دیگران 
مخصوصًا مستشرقان مسیحی چنین تصویری از تشیع ارائه کرده اند؛ اما جامعه  کنونی ایران 
را نمی توان جامعه  شاد دانست؛ زیرا تا زمانی که زمینه  اجتماعی برای تأیید شادی های 

فردی ما وجود نداشته باشد، هیچ تئولوژی ای نمی تواند شادی آفرین باشد.۵ 
بنابراین برای این که جامعه  ما به مؤلفه های یک جامعه  شاد دست یابد، نیازمند ساخت 

الگوهای شادی هستیم.
به نظر می رسد ما در ساخت این آیین شادی بخش، ناتوان هستیم؛ زیرا تا حدی آیین 

خود را محدود می کنیم که هرگونه نیاز محدود می شود و امکان بیان خود را ندارد.۶
سارا شریعتی با عینک تمامًا جامعه شناسانه مشکالت سیاسی و اقتصادی را علت غمگینی 

جامعه  ایرانی می داند. 
او معتقد است سیاست گذاری های شادکردن جامعه ناموفق بوده اند. علت مهم شدن 
شادی این است که در جامعه  ما سیاست و اقتصاد که از مسائل تاثیرگذار هستند، با بحران 
مواجه شده اند. سیاست با ممنوعیت ها و شکست هایش و اقتصاد با نابرابری هایش، سهمی 
جدی در این ناامیدی و دوری از شادی داشته اند. وقتی شادی فردی باشد، من می بینم فقر 

و سرکوب وجود دارد، گرسنگی وجود دارد، شادی ام رفع می شود. 
خانم شریعتی می گوید: ما نیاز داریم که زمینه  شادی در جامعه وجود داشته باشد. چون این 
زمینه وجود ندارد دو اتفاق برای شادی می افتد. اولین اتفاق دگردیسی شادی است؛ چون 
شادی در اشکال شناخته شده و در جشن های مشخص عیان نمی شود، شادی، محدود، 

۴.  همان.
۵. سارا شریعتی، میزگرد غم و شادی، انجمن جامعه شناسی ایران، ۴ بهمن 139۴.

۶.  همان.

که هرچند مذهب تشیع، مذهب غم و اندوه نیست  سارا شریعتی معتقد است 
کرده اند؛  ارائه  از تشیع   مستشرقان مسیحی چنین تصویری 

ً
و دیگران مخصوصا

زمینه   که  زمانی  تا  زیرا  دانست؛  شاد  جامعه   نمی توان  را  ایران  کنونی  جامعه   اما 
اجتماعی برای تأیید شادی های فردی ما وجود نداشته باشد، هیچ تئولوژی ای 

نمی تواند شادی آفرین باشد.
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ممنوع و نقد می شود؛ در نتیجه در چهره های دیگر تغییر شکل می دهد؛ مثل مجالس 
ترحیم که خود تبدیل به مهمانی بزرگ می شود یا مراسم های مذهبی بعضًا تبدیل به جشن 

می شود. مثًال حرکت های برخی افراد در مراسم عاشورا دگردیسی مراسم شادی است. 
جامعه نیاز به شادی دارد. در جامعه  ناامید نمی توان شاد بود. نیاز داریم از همان ساخته هایی 
که موجود است، استفاده کنیم و آنها را تغییر دهیم. دومین چهره اش نیز مخاطره است؛ در 
مواقعی که شادی خودجوش به وجود می آید؛ مثًال یک تیم فوتبال برنده می شود همه  شهر 
برای شادی بیرون می ریزند؛ حتی شادی افراطی و کنترل نشده در حد عبور از همه خطوط 

ممنوعه که می تواند خطرناک باشد، بروز پیدا می کند. 
که با زیست شادمانه ناسازگاری پیدا  این دو چهره  شادی در جامعه ماست. فرهنگی 
می کند، با سیاست گذاری هم ناسازگاری دارد. گاهی احساس نارضایتی در فرد از دالیل آن 

بیشتر است؛ چون در زمینه ای زندگی می کند که شاد نیست.1
کید دارد که ما از ابداع آیین شادی بخش ناتوانیم؛ زیرا آنقدر آیین  او هم چنین بر این نکته تأ
، محدود و اسیر  را به آیین نامه تبدیل و آن را محدود کرده ایم که هرگونه خودجوشی و نیاز
می شود. اگر بخواهیم نیاز به شادی را مهم بدانیم، باید این الگو را بسازیم؛ ساخت این 

الگوهای جدید، ساخت فرمایشی از باال نیست. 
ساختی است که نیاز به مشارکت مردم و استفاده از فرهنگ های قومی و محیطی خودشان 
دارد. فرهنگ تاریخی گذشته، جشن و شادی در جامعه را با جهت گیری فرهنگی و انتقادی 

خودشان هماهنگ کنند تا بتوانند فرهنگ شادی را به وجود بیاورند.
 تا زمانی که این تأیید را از متن اجتماعی خودمان برای شادی و سعادت نگیریم، نمی توانیم 
به نتیجه برسیم و شادی تحویل دهیم و ناگزیر می شویم در دپارتمان جامعه شناسی، نبود 

شادی را به عنوان یک مسأله مورد بحث قرار دهیم.۲

1.  https://www.jamaran.news .

۲.  همان.

ج( حسام مظاهری

در   13۶1 متولد  مظاهری  محسن حسام 
اصفهان نویسنده و پژوهشگر مطالعات 
اجتماعی دین و تشیع، که دغدغه اصلی 
خود را آئین های مذهبی و به طور خاص 
دانش  داده،  قرار  سوگواری  آئین های 
تهران  دانشگاه  جامعه شناسی  آموخته 
است و سابقه سردبیری نشریات »هابیل« 

»فتیان« را در کارنامه دارد.  و
سرویراستار  و  مدیر  همچنین  وی 
سوگ  »فرهنگ  تخصصی  دانشنامه 
 » شیعی« و دبیر مجموعه »کتاب های سرو
)مطالعات اجتماعی شیعه( است. پروژه 
مطالعاتی مظاهری بررسی سیر تکوین و 
تغییرات آئین های مذهبی و فهم منطق 
و پیامد این تغییرات در بستر سیاسی-

فرهنگی وقوعشان  است. 
کتاب های  تاکنون  وی  از  حوزه  این  در 
آئین های  جامعه شناسی  شیعه:  »رسانه 
سوگواری و هیئت های مذهبی در ایران«، 
شیعیان  عزاداری  اسالم:  جهان  »تراژدی 
ایران به روایت سفرنامه نویسان، مستشرقان 
و ایران شناسان« و »فرهنگ سوگ شیعی« 

منتشر شده است.

 کتاب تراژدی جهان اسالم  		کتاب رسانه شیعه  		

کن خیابان ایران  		کتاب تامالت جامعه شناختی پیاده روی اربعین  		  کتاب سا

		  
ی

اهر
مظ

ام 
حس

ن 
حس

 م

وی
عن
ه م
دو

ن ان
ود
ش ب

خ
یل ب
عا
گ  ت
وم

 س
ل
ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
داد

مر
 / 

41
ره 

ما
ش

81



یک: نقد فربهی مناسک عزاداری

مظاهری خود را یک پژوهشگر اجتماعی 
به  فقیه.  یا  دینی  روشنفکر  نه  می داند، 
گفته خودش برای او اول از همه و بیش 
از هر چیز حفظ جامعه و انسان است که 
اهمیت دارد و بعد از آن دین و مذهب. 
جامعه  و  انسان  خدمت  در  را  دین  وی 
گفته خویش  می داند نه بالعکس. لذا به 
که به ضرر جامعه باشد را آسیب  هرچه 
می داند؛ حتی اگر توسعه  مذهب باشد. 
با مطالعه آثار وی متوجه نگاه و اندیشه 
و  مناسک  به  نسبت  ایشان  انتقادی 

آیین های عزاداری می شویم. 
مظاهری  که  گفت  می توان  تعبیری  به 
انگیزه های سیاسی و حکومتی را یکی از 
عوامل ترویج مراسمات عزاداری مذهبی 
می داند. در واقع آنچه در نوشته های آقای 
برجسته کردن  است،  مشهود  مظاهری 
نقش حکومت در شکل دادن به آئین های 

مذهبی است. 
دلیل  به  مناسک  ایشان  عقیده  به 
پتانسیل باالیی که برای تحریک عاطفی 
و بسیج توده ای دارند، همیشه مورد طمع 

قدرت های سیاسی بوده اند. 1
تجربی  داده های  بر  تکیه  با  مظاهری 
تورم  فربه شدن،  پدیده  از  خود  منظور 
را  شیعیان  میان  در  مناسک  توسعه  و 

این گونه بیان می کند: 
»برای اینکه روند شتابان تغییرات دینداری 
جامعه ایرانی خصوصا فرهنگ مناسکی 
تشیع ایرانی را به خوبی درک کنید، کافی 
کمتر  همین  تا  که  آورید  خاطر  به  است 
برگزاری  عمومی  عرف  قبل،  دهه  دو  از 
مراسم مذهبی در این ایام این گونه بود که: 
ع(  کاظم) امام  ، جشن میالد  هفتم صفر
برگزار می شد؛ عزاداری روز اربعین، مشابه 
عزاداری دهه محرم اما به مدت یک روز و 
محدودتر برگزار می شد؛ آغاز ربیع االول، به 
گرفته  عنوان پایان دو ماه عزاداری جشن 
می شد و برنامه عزاداری بعدی هیئت ها ، 

دهه فاطمیه بود. 

گ حسام مظاهری، 1۸ تیر 139۸. 1. . وبال

ع( برگزار می شود؛ با ظهور  اما در چند سال اخیر هفتم صفر عزاداری شهادت امام حسن)
یک آئین جدید به نام پیاده روی، اساسا مراسم اربعین دگرگون شده و فرم و محتوایی تازه و 
وسیع یافته است و از یک روز به بیش از یک هفته توسعه پیدا کرده است؛ با آغاز ربیع )الاقل 
در بسیاری از محافل مذهبی( ایام عزا پایان نیافته، بلکه یک هفته دیگر به نام محسنیه یا 

عسگریه عزاداری استمرار می یابد.«
مظاهری همچنین در یادداشتی تلگرامی در باب تاریخ شهادت حضرت زینب این چنین 

می نویسد: 
گسترش  آن  تبع  به  و  با عنوان شهادت در 1۵ رجب  زینب  »تثبیت عزاداری حضرت 
، نمونه دیگری از تغییرات مناسکی معاصر در  مجالس و آیین های عزاداری در این روز

تشیع ایرانی است. 
1۵ رجب که یکی دو دهه قبل به عنوان آخرین روز ایام البیض و یکی از ایام پرفضیلت و 
...( شناخته می شد، این سالها به یکی از  مبارک با آداب خاص )اعتکاف، اعمال ام داوود و
روزهای سوگ مبدل شده و جایگاه و تعریف قبلی آن کامال تحت الشعاع قرار گرفته است. 

توسعه این عزاداری )به دو تا سه شب( حتی جشن 13 رجب را هم بی نصیب نگذاشته و 
کم فروغ کرده است.«

مظاهری در ادامه می گوید: »صرف نظر از اعتبارسنجی این مناسبت های جدید یکی از 
پیامدهای این روند، کاهش ایام عبادی اسالمی در تقویم مناسکی شیعه و افزایش ایام 
سوگ است که فرهنگ دینی را هم متأثر می کند. تبدیل شب قدر به عزاداری امام علی و 

تبدیل ایام البیض به عزاداری حضرت زینب نمونه هایی از روند مذکور است«.
مظاهری در روز عرفه امسال در صفحه شخصی اش در اینستاگرام در پستی که همراه با 

عکس مراسم بود، می نویسد:
»نشسته ام در یکی از مشهورترین و پرجمعیت ترین مجالس عرفه خوانی تهران. دو ساعت 
از آغاز مراسم می گذرد و مناجات خوان مشهور پایتخت هنوز جز دو سه جمله مناجاتی 
خطاب به خدا نگفته است. همه اش روضه کربال بوده و مسلم. تک تک فقرات دعا که 
مضمونشان واگویه فرد است با خدا را تأویل به صحنه های عاشورا کرده و به روضه بدل کرده. 

از آنجا که اعضای بدن را نام می برد تا غربت و تنهایی فرد و مرور تاریخ پیامبران.«
کربال در این گونه مجالس  گریززدن به  که هدف از  همچنین مظاهری در ادامه می گوید 
گرم کردن مجلس است. او معتقد است تبدیل مجلس دعا و مناجات به مجلس روضه 

امر تازه ای در تاریخ تشیع است. 
در ادامه مظاهری مراسم را این گونه توصیف می کند که نیمی از جمعیت مردان لباس سیاه 
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پوشیده اند به مناسبت ایام مسلمیه، در حالی که از نگاه مظاهری روز عرفه در فرهنگ و 
تاریخ مسلمانان، جز ایام سرور بوده و مستقل از عید اضحی جشن گرفته می شده است. 

دو: کارکرد مناسک عزاداری

حسام مظاهری همچون اساتید خود معتقد است که مناسک عاشورایی در ایران معاصر 
یک محور وفاق ملی و اجتماعی است. محوری که در بزنگاه ها و برهه های فراوان به کمک 

الم آن کمک رسانده است.  جامعه آمده و به حفظ انسجام و التیام آ
مظاهری در نقدی بر سیاست توسعه عملکردی مداحان هیئت های مذهبی می گوید: 
، فعالیت  »هیئت ها در نقش شبه حزب و مداحان و منبریان در نقش شبه سیاست مدار
سیاسی می کنند و در مسائل کشوری و جهانی اعالم موضوع می کنند و تربیون های مذهبی 

را به تریبون های سیاسی مبدل می سازند.«
همچنین مظاهری عقیده دارد که منبریان و مداحان و دیگر تریبون داران در مراسم عزاداری 
بر آتش تحریک عواطف مذهبی مخاطبانشان می دمند. مظاهری در صفحه ۵0 کتاب 
فرهنگ سوگ شیعی عنوانی به نام اشک را مطرح می کند و توضیح می دهد اشک، واکنش 

عاطفی در مواجهه با مصیبت و از شاخصه های فرهنگ شیعی است. 
ع(، این گونه  گریه بر امام حسین) کید بر ثواب  وی بعد از توضیحاتی در مورد روایات تأ
کید بسیار امامان شیعه بر فضیلت این گریه، عکس العملی بوده به  تحلیل می کند که تأ
تالش های بنی امیه برای از یادبردن عاشورا و ابزاری برای هویت بخشی و حفظ انسجام 
جامعه شیعیان در دورانی که تحت ظلم و فشار بودند. به بیان دیگر از نظر ایشان گریه و 

غم عاشورایی از ابتدا به منظور مصالح اجتماعی مورد توصیه قرار گرفته است.
ایشان بیان می کند: »برخی محققان از جمله محمدباقر بهبودی و مرتضی مطهری نیز این 
کید خاص بر گریه در روایات را ناظر به شرایط دوران زندگی امامان و روحیه مبارزاتی گریه  تأ
ع( در آن دوره دانسته و در تعمیم مدلول این روایات به گریه در همه زمان ها  بر امام حسین)
کید بر گریه و به خصوص تباکی را نشانه  و شرایط تردید کرده اند. سید روح  اهلل خمینی هم تأ

اهداف سیاسی شیعه دانسته و از تعبیر »گریه سیاسی« برای آن استفاده کرده است.«
با تأمل در مجموع آراء و بیانات ایشان مشخص می شود که ایشان با غم ها و سوگ های 

نهفته در مناسبت های عزاداری در تقویم سر جنگ دارد و با آنها در می آویزد. 
مظاهری هر مناسبت عزاداری را زمینه ای برای انتشار غم و اندوه در جامعه می داند. از نگاه 

مظاهری برای فرار از غم های مذهبی باید به جشن های مذهبی پناه برد.

سه: دسته بندی منتقدان عزاداری 

حسام مظاهری منتقدان عزاداری عاشورایی را به چهار دسته تقسیم می کند:1 
1. برخی از روحانیون و علمای شیعه: به نظر آقای مظاهری، روحانیون و مراجع در این زمینه 
رویکردشان بسیار محافظه کارانه بوده و با عزاداری مثل یک امر استثنا برخورد کرده و کمتر 
وارد این مجادالت شده اند؛ همچنین علمایی که در این مسأله ورود پیدا کردند، بیشتر از 
محدثین، مورخین و اسالم شناسان حوزه های دیگر بودند و ورود فقها به این مسأله بسیار 

1.  محسن حسام مظاهری، سخنرانی در حسینیه فرهنگیان مشهد، به نقل از وبسایت شفقنا، 1۵ مهر 139۶.

کمرنگ است چرا که فقها وابستگی مالی 
به عموم جامعه دارند. 

نظر  به   : سکوالر و  الئیک  جماعت   .۲
تاکنون  مشروطه  عصر  از  مظاهری  آقای 
یکی از موضوعاتی که در آثار روشنفکران 
غیرمذهبی به عنوان مغز سنت مورد نقد 
از  است؛  عزاداری  مسأله  می شود،  واقع 
عزاداری  نقد  به  روشنفکران  آثار  اولین 
نیز ایشان به مقاالت میرزا فتحعلی خان 
آخوندزاده اشاره می کند که عزاداری شیعه 
را به مثابه یک رفتار خرافی و نشان دهنده 

عقب ماندگی جامعه ایرانی می داند.
آقای  نظر  به  مذهبی:  روشنفکران   .3
مظاهری ورود این افراد به مسأله عزاداری 
از منظر بازگشت به خویشتن، بازگشت به 
اسالم اصیل و ناب و زدودن پیرایه هایی 
که در تاریخ خصوصا زمان صفویه به تشیع 

وارد شده، است. 
ایشان جالل آل احمد و علی شریعتی را 
از چهره های شاخص روشنفکری مذهبی 
سخن  عزاداری  باب  در  که  می داند 
گفتند. وی معتقد است که در نظر اینان 
عزاداری یک تصویر سیاه از تشیع ساخته 
شاهان  سیاه  جادوی  عنوان  به  آن  از  و 

صفوی تعبیر می کنند.
دولت مردان  صاحب منصب،  افراد   .۴
مظاهری  آقای  نظر  به  حکومت ها:  و 
و  اصالح  برای  حکومتی  اقدام  اولین 
حکومت  به  عزاداری  آیین های  تغییر 
اولین  و  برمی گردد  شاه  ناصرالدین 
ورود  حوزه  این  به  که  منصبی  صاحب 

پیدا می کند، امیرکبیر است. 
که بعد از انقالب به  ایشان معتقد است 
دلیل توجه بیش از حد حکومت به مناسک 
عزاداری به دلیل منافع اجتماعی آن، دیگر 
به این مناسک  انتقادی نسبت  گفتمان 
فضایی برای عرض اندام پیدا نکرده است.

چهار: نقد دیدگاه حسام مظاهری

در نقد دیدگاه آقای مظاهری در باب غم 
مداقه  مورد  را   نکته  چند  باید  شادی  و 

قرار داد:
خود،  استاد  همچون  مظاهری  آقای   .1

در نگاه آقای مظاهری نسبت به مناسک عاشورایی، شاهد یکسونگری هستیم؛ 
به این معنا که ایشان صرفا به تاثیرگذاری های اجتماعی و سیاسی این مناسک در 
طول تاریخ توجه کرده و هیچ حرفی در مورد اصالح و تربیت افراد بزهکار یا کافر 

توسط این مناسک به میان نمی آورد.  
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مناسک  بررسی  مسیر  در  را  اشتباه  دو 
عزاداری مرتکب می شود: 

دین  جامعه شناسی  از  متاثر  اینکه  اول 
برساختی  و  سکوالر  نگاهی  با   ، معاصر
و  رفته  دینی  مناسک  شناخت  سراغ  به 
آنها را ناظر به هیچ حقیقت نفس االمری 

نمی  داند.
تعریف  هیچ  اینکه  نیز  اشتباه  دومین 
مشخصی از غم و شادی ارائه نمی دهد 
بلکه آن را به بداهت عرفی خود وا می نهد؛ 
این در حالی است که اگر با نگاه فلسفی 
با  می تواند  دین  نه  کنیم،  نگاه  قضیه  به 
گردد و نه مولفه هایی  کنش افراد تعریف 

مثل غم و شادی بدیهی جلوه می کنند.
تفکیک  روی  بسیار  مظاهری  آقای   .۲
دوگانه مناسک به اولیه و ثانویه تاکید دارد 
و در تالش است تا مناسک اولیه را از دایره 
تحلیل جامعه شناختی خود کنار گذاشته 
و بر مناسک ثانویه که به تعبیر او »جزء دین 
نیستند« و ماهیت فرهنگی و اجتماعی و 

سیاسی پررنگی دارند، متمرکز  شود. 
چه  با  ایشان  که  اینجاست  سوال  حال 
معیار و بر اساس چه استداللی، مناسک 
عزاداری  و  کرده  تقسیم  قسم  دو  به  را 
عاشورایی را جز مناسک ثانویه می داند که 

امری خارج از دین است؟1

1.  مهدی سلیمانیه، پرسش هایی از متن »در خدمت و 
خیانت مناسک«، وبسایت جامعه شناسی تشیع.

دوگانه  به  اشاره ای  هیچ  شریعتی،  خانم  و  ملکیان  آقای  همچون  مظاهری  آقای   .3
زندگی  تمام موارد حزن آلود موجود در  کلی  به طور  و  و ممدوح نکرده  غم های مذموم 

انسان را در یک کفه ترازو قرار می دهد و درباره آنها قضاوت می کند. 
که غم های دنیوی همچون غم های ناشی از بالها و پیشامدهای  این درحالی است 
تضرع،  به  معطوف  غم های  و  مذموم  غم های   .. و فقر  گرسنگی،  بیماری ها،   ، گوار نا

پشیمانی و درخواست از خداوند، غم های پسندیده به حساب می آیند. 
گریستن در مراسم عزاداری موجب می شود تا آدمی بتواند بر غم های دنیوی فایق آمده و با 

کسب آرامش به حرکت خویش در مسیر دستیابی به حیات طیبه و سعادت ادامه دهد. 
۴. در نگاه آقای مظاهری نسبت به مناسک عاشورایی، شاهد یکسونگری هستیم؛ به این معنا 
که ایشان صرفا به تاثیرگذاری های اجتماعی و سیاسی این مناسک در طول تاریخ توجه کرده 
و هیچ حرفی در مورد اصالح و تربیت افراد بزهکار یا کافر توسط این مناسک به میان نمی آورد.  

۵. در مورد معرفی گروه های منتقد مناسک عزاداری، آقای مظاهری با یک خوانش مغرضانه 
و غلط، نقش علما و مراجع دینی را کمرنگ جلوه می دهد. 

به  نسبت  که  بودند  گروهی  اولین  یخ  تار طول  در  همواره  فقها  ایشان،  ادعای  برخالف 
از  گاهی  خرافات و رسوم غیرعقالنی در مناسک عزاداری واکنش نشان داده و حتی 

سالح تکفیر نیز در این مساله استفاده می کردند.

2. اثبات تعالی بخش بودن اندوه و غم

، می توان به این نتیجه اذعان کرد که از منظر  بعد از بیان نظرات سه تن از روشنفکران معاصر
اینان، غم و اندوه صرفا کارکرد سیاسی واجتماعی داشته و هیچ نقشی در تربیت، تعالی و 
سعادت بشر نخواهد داشت. در مقابل این دیدگاه و برای اثبات دخالت غم و اندوه در 

فرآیند تربیت و تعالی اخالقی انسان، از سه طریق می توان پیش رفت: 

الف( فطری بودن غم و شادی 

در قدم اول باید نسبت به این مساله اذعان کرد که غم و شادی بر اساس نظر اکثر مکاتب 
فلسفی، دو جزء از نفس انسانی یا به عبارت دیگر دو کیف آن هستند؛ این دو در واقع 
بخشی از وجود انسان به شمار می روند که در موارد مختلف به او قدرت، هدف، حرکت و 

پویایی می بخشند.۲
بیان شد که صدرالمتألهین در بحث از لذت و الم، ابتدای ادراکی بودن این دو را به اثبات 
رسانده و بعد از آن، از وجودی بودن آنها دفاع کرد تا بدین وسیله غم و شادی را در واقع دو 

وصف وجودی و دو نحوه از وجود نفس تلقی کند.
با تتبع در تقسیم بندی سه گانه ای که صدرا برای انواع غم و شادی بیان می کند، می توان 
دریافت که برخی از ساحت ها و مراتب شادی با مراتب دیگر غم متناظر بوده و یا الزمه وجود 

برخی از مراتب غم، وجود برخی از مراتب شادی است.3
بر اساس آنچه گفته شد، به هیچ وجه نمی توان صرفا یکی از غم و شادی را در امر تربیت 

و تعالی اخالقی انسان دخالت بخشیده و دیگری را از این ساحت خارج کرد. 
به عبارت دیگر همانطور که نمی توان انسان را به یکی از قوای غضبیه، شهویه و یا عقلیه 
تقلیل بخشید و صرفا یک مورد از آنها را در فرآیند رشد انسان دخالت داد، نمی توان کیفیات 
نفسانی انسان را که برآمده از همان قوا هستند، از یکدیگر تفکیک کرده و برخی را به مسیر 

هدایت و تعالی بشر راه نداد.

۲.  نشست فلسفه غم و شادی، سید جواد میری، حسین محدثی و قاسم کاکائی، برنامه سوفیا، ۸ خرداد 1399.
 ، 3.  محمدجواد پاشایی، بازخوانی شادی و غم با تاکید بر آرای صدرالمتالهین، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

شماره ۷9، تابستان 1۴00.
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ب( تعیین هدف سعادت در زیست بشری

بیان شد که برای قضاوت در مورد حاالت و کنش های انسانی باید به هدف نهایی زندگی 
او توجه کرد. وقتی که بر اساس تعالیم دینی، غایت اصلی زندگی بشری را سعادت و قرب 
الی اهلل توصیف کردیم، هر چیزی که انسان را در این مسیر یاری کند، می تواند موجب تعالی 

و رشد اخالقی او شود خواه غم باشد یا شادی.
به عبارت دیگر بر اساس هدفی که دین برای انسان در نظر گرفته، تربیت بشر و تعالی آن، 
نه در گروی افزایش لحظه های شاد در زندگی اوست و نه در گروی فروبردن در اندوه و حزن؛ 

بلکه تربیت در گروی سالمت و رشدیابی نفس است.1 
بر این اساس باید گفت که غم و شادی نه هدف انسان و مقدمه ای برای دستیابی به هدف 
او هستند؛ این دو مخلوق خداوند هستند که انسان برای دستیابی به هدف خود، باید از 

هردو به طور صحیح بهره ببرد. 
درست بخاطر همین است که در منابع دینی نیز این دو به عنوان دو یار دیرینه در کنار 
یکدیگر معرفی شده که به یک اندازه در مسیر تربیت به کار می آیند. خداوند سبحان در 
۴3 سوره مبارکه نجم، به هنگام معرفی خود می فرمایند: او خدایی است که می خنداند و 

می گریاند.۲ همچنین پیامبراکرم می فرمایند: به همراه هر شادی غمی است.3 

ج( مهمترین مصداق تعالی بخشی اندوه

ع( در روز عاشورا، یکی از پررنگ ترین مناسک دینی  عزاداری برای مصائب امام حسین)
است که شیعیان هرساله آن را در جوامع مختلف بازآفرینی می کنند. 

در این مناسک، قلب عاشقان و آزادگان عالم از ظلم و جور آدمی به درد آمده و اشک 
همگان جاری می گردد. این مناسک هرساله درجوامع مختلف اسالمی پرشورتر از سال قبل 

برگزار شده و مخاطبین زیادی را حتی از ادیان دیگر با خود همراه می سازد. 
همانطور که بیان شد، بسیاری از روشنفکران سعی دارند تا عزاداری عاشورایی را صرفا از 
کارکردهای اجتماعی و سیاسی دیده و نقشی برای آن در فرآیند تربیت و تعالی  دریچه 
بشر قائل نشوند؛ در مقابل این دیدگاه باید گفت که اتفاقا این مناسک مهمترین جلوه از 

تاثیرگذاری غم و اندوه در فرآیند تزکیه و تعالی آدمی به شمار می روند. 
کرد. برخی از جامعه شناسان مناسک  به منظور اثبات این مساله باید مقدمه ای را بیان 

اجتماعی را از جهت نسبتی که به حافظه دارند، به 3 گروه تقسیم می کنند:۴ 
1: مناسک به مثابه یادبود اشخاص

مرگ  فقدان  از  یادآوری  نوعی  اموات،  قبر  سر  بر  حاضرشدن  مثل  مناسک  نوع  این 
یم. در این مناسک ما صرفا با غم  که ما نام های آنها را به یاد می آور اشخاص هست 

یم.  فقدان سر و کار دار
۲: مناسک به مثابه یادبود تجربه های شخصی

در این مناسک یک فرد یا گروهی از افراد تجربه های گذشته زندگی فردی یا گروهی خود مثل 
جشن های شب یلدا را بازگو می کنند. غم های موجود در این نوع از مناسک، عموما غم 

نوستالژی یعنی حسرت خوری نسبت به گذشته ای است که االن فاقد آن هستیم. 
3: مناسک به مثابه یادبود همراه با تذکر

در این مناسک چیزی را به یاد می آوریم تا به ما تذکر دهد و این در واقع بار اطالعاتی دارد 
و هشداردهنده است. 

َسْوا َعلی  ما فاَتُکم . سوره حدید آیه ۲3
ْ
1.  ِلَکیال َتأ

ْبکی
َ
ْضَحَك  َو أ

َ
ُه ُهَو أ

َ
ّن
َ
۲.  َو أ

، ج ۷۴، ص 1۶۶ 3.  مع کل فرحه ترحه؛ بحاراالنوار
۴.  سخنرانی حسن محدثی با عنوان حزن عاشورایی و شادی معنوی، پیاده شده در وبسایت صبح خرد، ۸ مرداد 1۴01.

غم موجود در این مناسک نوعی از تذکر 
به  را  که شخص  تلنگر اخالقی است  و 
و  فراخوانده  خویش  فعلی  حال  ارزیابی 
سنگین تر  آینده  به  نسبت  را  او  وظیفه 

می نماید. 
 بعد از بیان این سه قسم حال می توان در 
مورد مناسک عاشورایی سخن گفت؛ غم 
موجود در این مناسک در واقع غم یادبود 
انسان کامل و الگوی تمام خوبی هاست 
که نتیجه ای جز هشداردهندگی و تعلیم 
فضائل اخالقی و به تبع آن رشد و تعالی 

بشر به همراه ندارد. 
این غم به ما می آموزد که در دوراهی عزت 
و ذلت، عزت را انتخاب کنیم و در تمام 
مراحل زندگی، اخالق حسینی را سرمشق 
خود قرار دهیم. حزنی که از این مناسک 
و  تنها موجب رخوت  نه  فرد می رسد،  به 
افسردگی نشده، بلکه او را بیش از پیش 
به حرکت واداشته و متوجه مسیر تعالی و 

سعادت حقیقی می کند. 
این حزن نه در تقابل با شادی بلکه مکمل 
آن است چرا که غم های معطوف به خیر 
معطوف  شادی های  مکمل  نامحدود، 
به خیر نامحدود هستند؛ از این رو حزن 
عاشورایی به معنای واقعی کلمه باالترین 
برای  را  معنوی  شادی  و  نشاط  از  سطح 
انسان به ارمغان خواهد آورد که مقدمات 

رشد و کمال آن را فراهم می کند.۵

۵.  نشست عزاداری و نشاط معنوی، عباس پسندیده و 
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شیعه  مکتب  که  افرادی  از  بسیاری 
مناسک  به  فزاینده  بهادادن  بخاطر  را 
عزاداری مکتب غم و افسردگی می نامند، 
به این نکته توجه ندارند که اوًال غم ناشی 
دلیل  یا  است  بی دلیل  یا  افسردگی  از 
معقول ندارد. ثانیًا: در افسردگی غم، عقل 
و فکر را مدیریت می کند، اما در عزاداری 
عاشورایی، خود عقل باعث غم می شود؛ 
است.  فهمیدن  خاطر  به  غم  این  یعنی 
عقل حاکم برغم است نه اینکه غم حاکم 

برعقل باشد. 
ثالثًا: غم ناشی از افسردگی باعث خمودی 
نمی آورد؛  پویایی  و  می شود  سستی  و 
فرد مدام حسرت می خورد و از واقعیات 
عاشورایی  عزاداری  در  اما  می ماند.  باز 
انسان ها بیشتر از قبل نسبت به فعالیت 
باعث  افسردگی  رابعًا:  می شوند.  ترغیب 
اندوه  که  درحالی  می شود  امید  محو 
عاشورایی، امید به اصالح و پیروزی حق 

علیه باطل را افزایش می دهد.1  
که برخی معتقدند  از همین بابت است 
که هدف از مناسک عزاداری عاشورایی،  
صبر  القای  و  حق طلبی  روحیه  باالبردن 
به انسان است که این دو بال می تواند او 
دیگر  برخی  یا  برساند.  واقعی  کمال  به  را 
توبه و برگشت از گناه را مهمترین خصلت 
برخی  همچنین  دانستند.  مناسک  این 
می تواند  عزاداری ها  این  که  معتقدند 
مثل  شرعی  عبادات  دیگر  رواج  موجب 
، روزه، خمس، زکات و جهاد در بین  نماز

مسلمانان شود.۲ 
که تقلیل مناسک  به هرحال روشن شد 
همبستگی  به  عاشورایی  عزاداری 
حکومت های  علیه  قیام  یا  اجتماعی 
ظالم، جفای در حق این مناسک بوده و 

ُبعد تربیتی آنان را نادیده می گیرد. 
حسام  آقای  همچون  پژوهشگرانی 
سیاسی  قیام های  به  اگرچه  مظاهری، 

، خبرگزاری فارس، 1 آذر 139۴. حمید رفیعی هنر
غم،  و  شادی  اصالت نداشتن  عنوان  با  سخنرانی    .1

محمدرضا شائق، خبرگزاری یزد فردا، 19 بهمن 139۲.
شفتی،  فرهاد  اندوه،  الهیات  عنوان  با  یادداشت    .۲

وبسایت صدانت، 1۴ مرداد 1۴00.

متاثر از مناسک عزاداری در طول تاریخ بشر اشاره می کنند، ولی هیچ نگاهی به مصادیق 
تربیت شدگی اخالقی افراد بزهکار توسط این مناسک نداشته و از تاثیر این اندوه مقدس در 

رشد و تعالی انسان سخن به میان نمی آورند. 
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نشریه رصدی_تحلیلی دیده بان اندیشه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پژوهشی و هیأت 
تحریریه خود، از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی دعوت به همکاری  بنماید.

شرایط همکاری

   دارابودن مدرک تحصیلی ارشد یا دکتری )سطح 3 و 4 حوزوی(
   تسلط بر امر  پژوهش و مقاله نویسی علمی

   آشنایی با ملزومات پژوهشی از قبیل تایپ و ویراستاری
مزایا

    انتشار تولیدات پژوهشی در ماهنامه دیده بان اندیشه
    پرداخت حقوق و حق الزحمه مکفی

       معرفی به کتابخانه های مختلف جهت تکمیل پژوهش

کاربری           عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه، با نشانی 
danial_basir@  در ایتا در ارتباط باشند.

شماره پیشین نشریه :

برابری یا تشابه
در جریان شناسی عدالت خواهی

 رابطه آزادی و برابری با عدالت

 قضاوت در باب ساحات سه گانه برابری

 دینی بودن یا نبودن ماهیت عدالت

 توجه هم زمان به عدالت ادراکی و واقعی
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سایه ارغوان
امیرهوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه، شاعر و پژوهشگر نامدار ایرانی است که در سال 130۶ هجری شمسی در شهر 
، برای ادامه  تحصیل به تهران  رشت متولد شد و پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و بخشی از دوره  متوسطه در این شهر
مهاجرت کرد. در دوران جوانی بخاطر دلدادگی نسبت به دختری جوان، سرودن اشعار عاشقانه را آغاز کرده و بعد از آن 
به دلیل تحوالت سیاسی موجود در دهه سی و چهل، به سمت سرودن اشعار سیاسی و دفاع از تفکرات سوسیالیستی 
و مارکسیستی رفت. ابتهاج در سال 13۴۶ شمسی بر آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز شعرخوانی کرد که با استقبال 
پرشور مردم مواجه شده و نام او را بر سر زبان ها انداخت. او از سال 13۵0 تا 13۵۶ شمسی سرپرست برنامه گل ها در 
رادیوی ایران و پایه گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تصنیف خاطره انگیز تو ای پری کجایی و تصنیف سپیده 
)ایران ای سرای امید( از اشعار سایه است. وی پس از تحمل یک دوره زندان بخاطر اتهام همکاری با حز ب توده در دهه 
شصت، به همراه خانواده خود به آلمان مهاجرت کرد و تا پایان عمر در آنجا عزلت گزید. این شاعر معاصر 19 مردادماه 
1۴01 در سن 9۴ سالگی در شهر کلن آلمان به علت نارسایی کلیه و کهولت سن درگذشت و پیکر آن پس از بازگشت به 

ایران، در باغ محتشم رشت به خاک سپرده شد.
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