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Abstract
The prevalence of Positive Psychology changed the attitude of psychological
studies from thinking to negative aspects of human psyche to contemplating its
positive aspects. Thus, psychologists reanalyzed the concept of Happiness, as
an effective factor in success and mental health, and the curiosity in finding
causes of Happiness opened a new and broad chapter in their research.
Eventually, several factors such as Religious beliefs, Self-esteem, Health,
Economic situation and so forth introduced as happiness-causing factors. This
issue, attracted the attention of the writer of this article to one of the happiest
literary and mystical characters, Jalal ad-Din Muhammad Balkhi, and led him
to figure out Rumi’s Happiness theory and discovering Happiness-causing
factors in his thoughts and books based on content analysis method. The result
of this study was as following: 1) in Fihi Ma Fihi, Rumi theoretically paid
attention to the happiness and happiness-causing factors; 2) most of the Rumi’s
Happiness theory was based upon communication between happiness and
Divine Will or fear of the God (Isticraq) which both could be interpreted in the
field of interpreting experience; 3) based on his thought, Rumi believed
Happiness is a reflecting concept that even could be reread from the social
capital perspective, which can consolidates social health. Overlapping some of
Rumi’s happiness-causing factors with what today is introduced by
psychologists, and is a valuable point that must be considered.
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چکیده
با رواج روانشناسی مثبتنگر ،مطالعات روانشناسی از تفکر در جنبههای منفی روان انسان به تأمل بر جنبههای مثبتت
روانی تغییر مسیر داد و روانشناسان ،شادی را نیت در جاگگتای گکتی از ملامتل متر ر در ملو یتت و ستنمت روانتی
بازخلانی کردند .اگن ملضلع در مطالعات اگشان ،بهوگتژی کنجکتاوی در ملامتل اگجتاد شتادی ،و تل پردامنتهای را
دربرگروت .سرانجام آنان ملامل متعددی مانند امت ادات دگنی ،م ت نفس ،سنمت ،وضعیت اقت ادی و ...را ملامتل
شادیآورگن معروی کردند .تلجه به اگن مسئله در کنار ضرورت آگاهی از راهکارهای بلمی برای رسیدن به شتادی و
رضاگت از زندگی ،کاوی بلد تا تلجه نلگسندۀ اگن جستار به گکی از شادترگن شخ یتهای مروانی تت ادبتی ،ملننتا
جنلالدگن محمد بلخی جلب شلد .در همین راستا و با هدف پیبردن به نظرگۀ شادی ملللی و راهکارهای رستیدن
به شادی و رضاگت از زندگی در اندگشهها و آرای او ،کتاب ویهماویه از اگن چشمانداز به صلرت تحلیلی ت تلصتیفی
مطالعه شد .نتاگج اگن بررسی چنین است )1 :ملننای ویهماویه بهطلر نظری ،به شادی و ملامتل شتادیآوترگن تلجته
داشته است؛  )2بخش اصلی نظرگۀ شادی ملللی ت چه دربارۀ وابستهکردن احساس شادی به ارادۀ الهی و در جاگگتای
ج ای اممال انسان و چه دربارۀ استغراق ت در متنِ تجربۀ تفسیری و باور دگنی ،تفستیرپیگر استت؛  )3شتادی ازنظتر
ملللی انعکاسی است و اگن ملضلع را باتلجهبه نظرگۀ شادیآورگنبلدنِ سرماگۀ اجتمامی نی میتلان بازخلانی کترد.
اگن نظرگه به ت لگت سنمت اجتمامی تلجه دارد.
واژههای کلیدی
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1ـ مقدمه
1ـ 1بیان مسئله و مبانی نظری
شادی «حالتی ماطفی و متماگ از غراگ و هیجانتات بته دلیتل غیردگنامیت بتلدن» (هدویلتد:1311 ،
 )111و گکی از نیازمندیهای انسان معاصر است که از دشلاریهتای زنتدگی در جهتان ماشتینی و
نلگن در رنج است .انسان امروزی درگاوته است که مطلقگراگیاش دربارۀ مطللببتلدن همتهجانبتۀ
زگستن در اگن جهان پیشروته ،نادرست بلدی است .زگستتن در چنتین جهتانی بترای انستان معاصتر
نتاگجی از تنآسانی و روای به همرای داشته؛ اما ناگ گر ،او را با دشلاریهاگی نی روبهرو کتردی استت
که سنمت روانیاش را تهدگد میکند؛ بنابراگن طبیعی استت کته درپتی گتاوتن راهکارهتاگی بترای
چیرگی بر غم و درک شادی برآگد .بنابر پژوهشهاگی که استادان دانشگایهای کالیفرنیا ،میستلری و
اگلینلگ در سالهای  2001تا  2010میندی انجام دادند و بهوگژی بنابر پژوهشهای مارتین ستلیگمن
(رئیس انجمن روانشناسی امرگکا و پدر روانشناسی مثبت) و نیت شتاون آکتر در دانشتگای هتاروارد
( 2010م) ،شادی ن ش درختلر تتلجهی در رستیدن بته ملو یتت دارد (ر .ک :میرشتای جعفتری و
دگگتتران10 :1311 ،؛ قاستتمی و قرگشتتیان .)102-33 :1311 ،در پاستتخ بتته همتتین نیتتاز بتتلد کتته
اندگشمندان ،بهوگژی در حلزۀ روانشناسی ،با بررسیهای متفاوت و متنلع خلد ،بته تتدوگن و تبیتین
راهکارهاگی اقدام کردند تا بتلانند طعم خلش شادی را به خلاهندگان بچشانند.
کمابیش از زمان وروگد تا چند دهۀ پیش ،مطالعات روانشناسی بیشتر با تمرکت بتر وگژگتیهتای
منفی انسانها و کشف زمینههتای بتروز آنهتا (وگژگتیهتای منفتی) همترای بتلد؛ امتا بتهتتازگی در
روانشناسی مثبتنگر ( ،)positive psychologyبا تجدگدنظر در اگتن ورضتیه کته بیشتتر انستانهتا
مشکنت روانی دارند ،بهجای وگژگیهای منفی ،به وگژگیهای مثبت اوراد تلجه میشلد تا بهوگتژی
با زگر ذریبین قراردادن شخ یت روانی انسانهای ملوق ،الگلگی برای شیلۀ بهریمندی انستانهتا از
سنمت روانی ارائه شلد.
تلجه به اگن مسائل بامث شد باتلجهبه اصلل روانشناسی مثبتنگر ،ملامل و ملل شادی ملننتا
جنلالدگن محمد بلخی بررسی شلد .نگاهی به پژوهشهای پیشین از سال  1320متیندی تتاکنلن
بیانگر آن است که به تنش برای تبیین ملامل اگجاد شادی ت نستبت بته ملضتلمات دگگتری مثتل
سنجش شادی و تهیۀ اب ارهاگی برای اگن سنجش و ارزگابی شیلیهای او اگش شادی ت بیشتر تلجته
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شدی است .ملللی ضمن آنکه به تعبیر مرحلم وروزانفر« ،ازحیتث اختنق و خیرختلاهی خلتق بته
ب رگترگن انبیا و اولیا و مردان خدا و خدمتگ اران متالم انستانیت شتبیه استت» (وروزانفتر:1311 ،
 ،)132شادترگن و شیداگیترگن شامر در گسترۀ ادب پارسی است و از اگن نظر کمتابیش در ادبیتات
پارسی رقیب جدیای ندارد .چهرۀ شادی ملللی ،آشکارا در آگینتۀ زنل اشتعارش نماگتان استت و
برای دگدن آن نیازی به تأمل و تنش نیست .اگن چهرۀ شادی را در کلمهها ،ترکیتبهتا ،مضتامین،
صلرخیال و نمادهاگی مانند مستی میتتلان دگتد کته «حالتت برتترگن شتادی و کامیتابی روحتانی»
(شیمل )113 :1313 ،است .او خلد را با منلان «ورح ابن الفترح ابتن الفترح ابتن الفترح» (مللتلی،
 ،1311ج  )3 :1به همگان میشناساند و ادما میکند که «ز خلشدلی و طرب در جهان نمتیگتنجم»
(همان ،1311 ،ج )301 :2؛ حتی ورگاد برمیآورد که از وراخی نشاط« ،گت

نفتس ماشتق آنتیم کته

دلتنگ شلگم» (همان ،1311 ،ج  )11 :1تا اندکی نی طعم اندوهی را بچشد که همۀ جهان را تنگتدل
کردی است .روشنتر اگنکه او خلد را م یمِ خلشآباد جهانِ شاد میداند و از کسانی که ق د گتاوتن
او را دارند ،میخلاهد که او را در شادیها جستجل کنند:
لیک ما را چو بجویی سوی شـادیهـا جـو

کــه مقینــان خــو آبــاد جهــان شــادی
(مولوی ،1731 ،ج )75551 :3

اما بهراستی چرا ملللی تا اگن اندازی شاد است؟ دوریای که او در آن زندگی میکرد ،م تر آرام
و بیاضطراب ی نبلد .او چه در خراسان و چه در آسیای صغیر ،زندگی کامنً تتنآستانی نداشتت کته
آسلدیخیال  ،روزگار بگیارند .م ر او ،دوران تاخت و تاز مغللهاست .مللتلی در پتنجستالگی بتا
پدر تن به هجرت داد؛ البته حرف و حدگثهاگی نی دربارۀ ماجرای همدستی خلارزمشتای بتا وختر
رازی ملیه بهاءولد بیان شدی که در صلرت درستی ،در اگن مهاجرت بیتأ یر نبلدی استت .در قلنیته
نی با وجلد بلندمرتبگی ،باز از انکار و امتراض بعضی امیران و ائمه که مجتالس مالمانته و ستللک
صلویانۀ او را برنمیتابند ،در امان نیست؛ حتی ناگ گر میشتلد شتمس تبرگت ی را در قمتار همتین
مخالفخلانیها ت گلگا پسرش ،منءالدگن ،نی در رونق آن دست داشته است ت ببازد .بااگنهمته ،او
همچنان خلد را از اگنکه به مهلکۀ اندوی اندازد و در میاب قبض گروتار آگد ،در سنمت نگای داشته
است .چه چی ج درگاوت ملامل و ملل اگن شادی میتلاند برای انسان معاصر آرامشبخش باشد؟
آن هم انسانی که زمانه و زندگیاش ،او را برای پیگرش هرگلنه انتدوهی آمتادی کتردی استت .اگتر
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بهراستی به ورهنگ و ادبیاتی غنی بتلان تکیه کرد که وتردی ماننتد مللتلی جتای ارجمنتدی در آن
دارد ،چه آملزیهاگی از اگن ورهنگ و ادبیات بهطلر متام و از مللتلی بتهطتلر ختا ،،گارگگرمتان
خلاهد بلد و ما را در وراز و ورود زندگی از نظرگههای وارداتی بینیاز میکند و گا دستکم در کنار
آنها ،رهنملدها و راهنماگیهاگی بلمی را نی در اختیارمان میگیارد؟
در گ

جمعبندی از مطالعات روانشناسی در غرب ت ازجمله باتلجهبه آرای ماستکاستا (،)1331

وارت ( ،)2001ماگ ر ( ،)2000هیل و آرجیل ( ،)1331مرگام ( ،)1321زاکترمن ( ،)1313ستیک نت
( ،)1331کالدور ( )1331و گرگلی ( )1311ت از حدود دی ملضلع بترای ملامتل زمینتهستاز شتادی
میتلان نام برد :اگمان میهبی ،شخ یت ،م ت نفس ،تندرستی ،رضاگت شغلی ،وضعیت اقت تادی،
سرماگۀ اجتمامی ،وضعیت تأهل ،جنسیت ،برنامههای اوقات وراغت شامل ملسی ی و ورزش.
نگارندی در اگن جستار میتلانست ملامل مر ری را مبنا قرار دهد کته در اگجتاد شتادی تتاکنلن
شناخته شدی است؛ سپس با ارائۀ شلاهدی از سرودیها و نلشتههتای مللتلی بترای هرگت

از آنهتا

چنین نتیجه گیرد که برپاگۀ نظرگههای اخیر روانشناسی ،ملللی به سبب بهریمنتدی از اگتن ملامتل،
انسانی شاد است؛ اما بهجای اگن کار که نشانِ دستورسلدگی و بتیواگتدگی در آن آشتکار استت،
کلشش شد تا به استنباط و تدوگن نظرگۀ شادی ملللی و ملامل شتادیستاز از دگتدگای او پرداختته
شلد؛ البته در بخشهای نزم ،ارزگابی و سنجش تطبی یای نی بتا مطالعتات روانشناستیِ همستل ارائته
خلاهد شد .شتادی در غ لیتات شتمس و مثنتلی معنتلی ،پیشتتر در م تانتی بررستی شتدی استت.
پژوهشگران به مجملمه ت رگرات و بیانات مللتلی کمتتر تلجته کتردیانتد .بته همتین ستبب در اگتن
پژوهش ،ویهماویه و گا «م انت» (وروزانفر )213 :1311 ،بررسی خلاهتد شتد تتا باتلجتهبته اگتن ا تر،
آملزیهای اگن انسان متعالی در زمینۀ هنر شادزگستن استخراج و واکاوی شلد .البته منظلر اگتن نیستت
که ملننای ویهماویه ،غیر از ملننای غ لیات شمس گا مثنلی است؛ بلکه بررستی همتۀ آ تار ملننتا از
گنجاگش اگن جستار بیرون است و تمرک بر ویهماویته و پرهیت از ارجتاع بته دگگتر آ تار او ،بتهطتلر
جمعبندیشدیای ،گکی از آ ار ملننا را از اگن نظر بازخلانی میکند و اگن امکان را وراهم میآورد کته
نتاگج بهدستآمدی در کنار نتاگج پژوهشهای دگگر در آ ار ملننا ،ارزگابی و سنجش شلد.
1ـ 2پیشینۀ پژوهش
بیشترِ پژوهشهای انجامشدی در حلزۀ جنبتههتای پیلنتد مللتلی بتا شتادی ،بتاتکیتهبتر اشتعار
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ملنناست .البته در برخی نی با الگل قراردادن نظرگههای روز روانشناسی ،تنها به استخراج شلاهدی
از اشعار ملللی برای آن نظرگهها بسندی شدی که خلد نلمی آسیب برای پتژوهشهتای اگتن حتلزی
است .از تح ی ات ارجمند در اگن باری ،و لهاگی از کتابهای ملللینامه از جتنلالتدگن همتاگی،
من بادم و تل آتتش و شتکلی شتمس از آنمتاری شتیمل ،قمتار ماشت انه از مبتدالکرگم ستروش،
آملزیهای صلویان از سید حسین ن ر و پلهپله تا منقات خدا از زرگنکلب را متیتتلان نتام بترد.

ملیاکبر باقری خلیلی نی م انت متعددی در اگن باری نلشته است کته «شتادی در غ لیتات شتمس
تبرگ ی باتکیهبر ملامتل مروتانی» (« ،)1313مبتانی ولستفی متیش و خلشتدلی در غ لیتات حتاو
شیرازی» ( )1311و «شادی در ورهنگ و ادب اگرانی» ( )1311از آن جملته استت .اوت ونبتر اگنهتا،
م انت «غم و شادی در تجربۀ دگنی ملللی» (صادقی )1312 ،و «شادی در حکمت قدگم اگران و و
تأ یر آن در اگران اسنمی» (مروجنیا )1332 ،نی درخلر ذکر است.
اگن پژوهش ازسلگی گکی از آ ار ملللی را تحلیل میکند که تاکنلن از اگن دگتدگای بررستی نشتدی
است .ازسلی دگگر نگارندی میکلشد بهجای تحمیل نظرگههای روانشناسی بر سرودیها و نلشتتههتای
ملللی و گاوتن شاهد برای آنها ،نظرگۀ شادی و ملجبات شادیآورگنی را از دگدگای ملننا درگابد.
2ـ موالنای فیهمافیه و موجبات شادیآفرینی
جستجل در ویهماویه برای گاوتن ملامل شادی ملللی و آرا و اندگشههای او در اگن باب ،پژوهشتگر
را با مطالب و ملضلماتی روبهرو میکند که برختی از آنهتا در روانشناستی نیت بتا منتلان ملامتل
شادیآورگن ،تعرگف و بحث شدی است؛ البته در ویهماویه به تأ یر بعضتی از ملامتل متر ر در اگجتاد
شادی ازنظر روانشناسان اشاری ای نشدی است و اگر اگن ملامل در شادی ملننا نادگدی گروتته شتلد،
نتیجۀ درستی نخلاهد داشت .چنانکه پیشتر بیان شد ،کمابیش بترای همتۀ ملامتل شتادیآوترگن در
روانشناسی میتلان درست گا نادرست ،شتلاهد متعتددی از زنتدگی و آ تار ملننتا تهیته کترد .امتا
بهطلرکلی بر آنچه تمرک میشلد ،اندگشهها و آرای ملننایِ ویهماویه در باب شادی است و به تتأ یر
ملامل شادیآورگن در روانشناسی بر ملننا گا جنبههای بازتاب شادی در آ ار او تلجهی نمتیشتلد.
در اگن راستا ،نظرگۀ شادی ملللی و ملامل شادیآورگن در اندگشههای او با تکیه بر ویهماویه بررسی
خلاهد شد .پیش از آن نزم است گ
ذهنیتمداربلدنِ شادی است.

اصل پیشروته در نظرگۀ شادی ملننتا بتازخلانی شتلد و آن،
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7ـ ذهنیتمداری شادی
امروزی کمابیش همگان بر آناند که شادی گ

هیجان درونی و حالتی ماطفی است کته بته ذهنیتت

شخص و جنس واکنشپیگری روانی او در روگاروگی با پدگدیها وابسته است .هیچ پدگدیای نیستت
که بهخلدیخلد ،شادیآورگن گا غماو ای باشد؛ بلکه اگن ذهنیت و برداشت ورد از پدگدیهاست کته
او را شاد گا اندوهگین میکند؛ زگرا انسان و ط ت لرات ،احساسات و ارادۀ خلد را بیواستطه درک
میکند و ملامل بیرونی ،تنها از طرگق اگنها بر او تأ یر میگیارد؛ بنابراگن «هر واقعیتی کته شتناخته و
ادراک میشلد ،از تعامل دو نیمه تشکیل میگردد :از ذهن و مین .درست همانطلر که آب ال امتاً از
ات ال تنگاتنگ اکسیژن و هیدروژن تشکیل شدی است؛ بنابراگن اگر نیمۀ مینی کامنً گکسان و نیمتۀ
ذهنی متفاوت باشد ،چنانکه مکس اگن نی صادق است[ ،واقعیت ملجلد بهطلرکلتی چیت دگگتری
است]؛ زگرا وقتی نیمۀ ذهنی ،بیادراک و ضعیف باشد ،حتی اگر نیمۀ مینی در حد امنی زگبتاگی و
نیکی باشد ،درک ضعیفی حاصل میشلد» (شلپنهاور .)21 :1333 ،به بیان دگگر ،احساسات منفتی و
مثبت ،نتیجۀ مست یم اوکارند .بدون داشتن اوکار غمگین ،خشمگین ،حاسدانه و اوستردی نمتیتتلان
احساس غم ،خشم ،حسادت و اوسردگی کرد .قرنها پیش ،اپیکلر ،ویلسلف گلنتان باستتان ،بتر آن
بلد که نگرش و برداشت انسانها از روگدادها بسیار مهمتر و تعیینکنندیتر از ختلد روگدادهاستت.
دکتر دگلگد بُرن نی چنین اشاری کردی است که اگر میخلاهید از روحیۀ بد نجات گابید ،باگتد پتیش
از هر چی بدانید که هر احساس منفی برخاسته از اندگشتۀ منفتی وگتژیای استت؛ انتدوی اوستردگی
برخاسته از تفکر ازدستدادن و باختن است (ر .ک پسندگدی .)13 :1330 ،اگر بهراستتی احساستات
انسان برپاگۀ اندگشهاش شکل میگیرد ،میتلان نتیجه گروت که احستاس رضتاگت گتا نارضتاگتی از
زندگی در گرو نلع تفکر اوست .نی بیهلدی نیست که رضتاگتمندی از زنتدگی و زگستتن در حتال،
تأ یر پررنگی بر شادمانی آدمیان دارد .با دقت در پیراملن میتلان درگاوت چ تدر بتدگهی استت کته
گ

روگداد ،در مین حال که ملجب شادی کسی شدی ،دگگری را اندوهگین کردی است؛ بنابراگن در

اگن باری باور به مطلقبلدن خلبی و بدی پدگدیها ،از استحکام به دور است .به گفتۀ ملننا:
پـــد بـــد مالـــر نباشـــد در جهـــان

بــد بــه نســبت باشــد ایــا را هــ بــدان

در زمانـــه هـــیو زهـــر و نـــد نیســـت

کــه یکــی را پــا دبــر را بنــد نیســت
(مولوی ،1715 ،ج  55 :4و )55
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ملننا نی رگشۀ همۀ خلشیها و ناخلشیها و خلشبینیهتا و بتدبینیهتای انستان را در درون
خلد او میداند (ر .ک هماگی ،1312 ،ج :)103 :2
بـــر بـــود اندیشـــهات بـــ گ ،بلشـــنی

ور بـــود خـــاری ،ـــو هینـ ـۀ بلخنـــی

اگن نظرگه در ویهماویه در قالب حکاگتی بیان شدی است« :میستی ملیتهالستنم بستیار خندگتدی.
گحیی ملیهالسنم بسیار گرگستی .گحیی به میسی گفت که :تل از مکرهای دقیق [حتق] ،قتلی اگمتن
شدی که چنین میخندی؟ میسی گفت که تل از مناگتها و لطفهتای دقیتق لطیتف غرگتب حتق،
قلی غاول شدی که چندگنی میگرگی؟ ولیای از اولیای حتق در اگتن متاجرا حاضتر بتلد .از حتق
پرسید :از اگن هر دو که را م ام مالیتر است؟ جلاب گفت که :اَحسَنُهُم بِی ظَناً .گعنی اَنَتا منتدَ ظتن
مَبدی بِی .من آنجاام که ظن بندۀ من است .به هر بندی مرا خیالی است و صتلرتی استت .هرچته او
مرا خیال کند من آنجا باشم» (ملللی 11 :1323 ،و .)13
نملدهای بیشتر باور ملننا به ذهنیتمداری شادی در غ لیات شمس دگدی متیشتلد؛ امتا چتلن
غ لهای او از حلزۀ مطالعاتی اگن جستار بیرون است ،تنها به گ

بیت اشاری خلاهد شد تا درگاوتته

شلد ملللی ،چگلنه شادی بیرونی را بازتابی از شادی درونی میداند:
چه عروسی است در جان که جهان ز عکد رویـش

چو دو دست نوعروسان ـر و پرناـار بـادا
(هنان ،1731 ،ج )155 :1

4ـ شادی ،فرایندی انعکاسی در متا جربۀ فسیری
بخش اصلیای از نظرگۀ «شادی درونگراگانه و انفسی» ملننتا (بتاقری خلیلتی )1 :1311 ،در حتلزۀ
درون دگنی تعرگف میشلد .او خلد به اگتن معنتا معتترف استت کته «پیشتۀ ورزش شتادی ز حتق
آملختهاگم» (ملللی ،1311 ،ج .)31102 :1البته وابستتگی شتادی بته باورهتای متیهبی ،پیشتینهای
دگرگنه دارد .چنانکه شادیِ معنلی و دگنی در ت سیمبندی ارسطل از انلاع سهگانۀ شادی نی بتانترگن
سطح شادیهاست ( .)Eysenck, 1990: 84امروزی نی بیشتر روانشناسان ،شتادیآورگنتیِ امت تادات
دگنی را تأگید میکنند  .ورد بااگمتان ،ارتباطتات و امت تادات معنتلی دارد و بته همتین ستبب کمتتر
احساس رهاشدگی ،پلچی و تنهاگی میکند .ماگ ر ( )2000معت د است اگمان میهبی تتأ یر بستیاری
بر می ان شادمانی دارد .اگمانِ منظلر ماگ ر ،اگمانی است که حماگت اجتمامی ،هدومنتدی ،احستاس
پیگروتهشدن و امیدواری را برای ورد به ارمغان میآورد .ازنظر گرگلی ( )1311وعالیتهتای متیهبی
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کارکردهاگی دارد که سرانجام به او اگش شادمانی وردی میانجامد .هیل و آرجیتل ( )1331در بیتان
اگن کارکردها به ملضلماتی مانند اگجاد ات ال با معبلدی بسیار قدرتمند و م دس ،مشق ،برابتری و
احساس در جمع بلدن اشاری میکنند؛ همچنین «هتای» در تح یتق ختلد گت ارش کتردی استت کته
 21درصد شرکت کنندگان در مراسم میهبی ،احساس آرامش و شادمانی متیکننتد .نتیجتۀ پتژوهش
هالمان ،هلن

و دملر ( )1311نی چنین بلد که وعالیتهتای متیهبی بتر شتادی اوتراد متیاو اگتد.

کالدور ( )1331نی معت د است اوراد میهبی ،ن دگ تترگن دوستتان ختلد را از بتین اوتراد متیهبی
انتخاب میکنند و او ونبر داشتن احساس ن دگکی به خداوند ،نسبت به مردم دگد مثبتتی دارنتد کته
همۀ اگن ملامل بر شادی آنها میاو اگد (میرشای جعفری و دگگران.)13 :1311 ،
ظرویت تعرگف نظرگۀ شادی مللتلی در حتلزۀ دروندگنتی متیتلانتد بتا مفهتلم تجربتۀ دگنتی
( )Religious experienceو گکتی از زگرشتاخههتای آن بته نتام تجربتۀ تفستیری ( Interpretive

 )experienceبهتر بیان شلد .تجربۀ دگنی در معنای احساسات و درگاوتهای درونی انسان است که
ملجب پیلند ورد با امر قدسی میشلد .اگن تجربه ازنظر دگلگس به شش شاخه ت ستیمپتیگر استت؛
گکی از آنها تجربۀ تفسیری است و منظلر از آن ،تجربهای است که دگنیبتلدنش بته وگژگتیِ ختلد
تجربه تعلق ندارد؛ بلکه معلللِ نلع تفسیر است که تجربهگرِ دگنباور از پدگدیهتا و روگتدادها ارائته
میکند؛ بنابراگن تفسیرِ گ
 .)1989: 33در اگن زمینه ،گ

تجربه ،درواقع نتیجۀ ذهنیت ل وماً دگنگرای تجربتهگتر استت ( Davis,

پدگدی گا تجربهای ،بهخلدیخلد دگنی نیست و اگتن تفستیرگر استت

که بنابر امت ادات دگنی خلد و باتکیهبر گروهی از پیشورضهتای متیهبی ،از آن پدگتدی گتا تجربته
برداشتی دگنی میکند .به بیان دگگر« ،تجربۀ تفسیری در ح ی ت تبیین دگنی است و هر تبیینی مبتنتی
بر مجملمهای از پیشدانستهها و پیشورضهاست که شخص تبیینگر بر پاگۀ آنها به کشتف روابتط
پدگدیها و حلادث میپردازد و ملضع و دگدگای خاصی در قبال آنها برمیگ گند» (شتیروانی:1311 ،
)122؛ برای مثال ،آزردن بهاءولد ،پدر ملننا ،از خلارزمشای و به تبعیدی ناخلاسته تندادن ،گ

امتر

دگنی نیست؛ اما اگنکه حملۀ مغللها به اگران و شکست و خلاری خلارزمشای در برابتر آنهتا ،انت تام
الهی و معللل بدروتاری خلارزمشای با بهاءولد دانسته شلد ،تجربۀ تفسیری است.
تفسیر نظرگۀ ملننا دربارۀ شادی و ملجبات آن در حلزۀ دروندگنی و مبتنی بر تجربۀ تفستیری ،گت
قسمت از وراگند شادیآورگنیای را تشکیل میدهد که آن را وراگند انعکاسی شادی ازنظر ملللی میتتلان
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دانست .در اندگشۀ ملللی ،شادی گ

وراگند انعکاسی است؛ به اگن صلرت که شادشتدن آدمتی در گترو

شادکردن دگگران است .نظرگۀ او در اگن باب کامن روشن است؛ مردم را شاد کن تا خلد نی شاد شتلی.
ناگفته پیداست که چنین نگرشی تا چه اندازی بر سنمت اجتمامی و امنیت روانی تأ یر دارد .با درنگی بتر
ویهماویه میتلان درگاوت که نظرگۀ انعکاسیبلدن شادی ازنظر ملللی ،دستکتم بته دو ملتت تکیته دارد؛
گکی از آن ملتها تنها در متن گ

تجربۀ دگنی ،تفسیرپیگر است:

 )1شادیها و غمها ،همه از خداست و انسان باگد هر دو را گرامی دارد .چنانکه از سلطان ولتد
ن ل شدی است که روزی منلت و قبض مظیم بر من غلبه کتردی بتلد .دگتدم حضترت والتدم از در
مدرسه درآمد و مرا مللل و من بض دگدی و ورملد که از کستی رنجیتدیای کته چنتین ترنجیتدیای؟
گفتم :نمیدانم که چه حال است .پدرم برخاست و به خانه درآمد؛ بعد از لحظهای دگدم که پلستتین
گرگین را گردانیدی ،سر و روی را پلشانیدی و بیرون آمد .چلن ن دگ

من رسید بُعبُتع کترد تتا مترا

بترساند ،چنانکه اطفال را میترسانند .مرا از آن حرکتت لطیتف پتدرم خنتدیای مظتیم وارد شتد و
چندان خندگدم که نتلان گفت .سر نهادم و پاهای پدر را بلسهها دادم .ورملد که بهاءالدگن! اگتر تتل
را محبلبی لطیفی که منزم کنار تل بلدی باشد و هماری با تل نغها کند و طربانگی یها نماگد ،ناگای
صلرت بگرداند و بیاگد و تل را بُع بُع کند ،هیچ از او بترسی؟ گفتم :نه .ورملد که آن محبلبی که تتل
را بهغاگت شادان میداشت و از او در بسط بلدی و نشاط میکردی ،هملست که غمگینت متیدارد
و از او م بلض گشتهای؛ همه اوست و از اوست و از او واگض میشلی .پس چرا بیواگدی غمنتاک
میشلی و در قبضۀ قبض ورومیمانی؟ (اونکی ،1313 ،ج .)231-231 :1
ازسلی دگگر ،واملیتت خداونتد در ظهتلر حت ن و وترح در انستان (ان اهلل گ تبض و گبستط)،
زمینهساز بحث دربارۀ ملتها و ملامل جهتگیری ارادۀ الهتی در بهتریمنتدکردن انستان از مراتتب
شادی و اندوی است؛ گعنی اکنلن که شادی و اندوی آدمی به ارادۀ الهی وابسته است و خداوند نی به
م تضای حکمت ،از اوعال لغل مبراست ،چگلنه است که آدمی س اوار شتادی و انتدوی متی شتلد و
چگلنه میتلاند شادیها را به خلد جیب و اندویها را از خلد دور کنتد .تأمتل متعتالی و پیشتروتۀ
ملللی بتر اگتن معمتا ،آشتکارا در اصتنح اختنق اجتمتامی روی دارد .ملننتا مبتنتی بتر بتاوری
نهادگنه شدی در وجلدش نسبت به ح انیت وجلد خداونتد و ومتدی و ومیتدهای او ،اگتن نظرگته را
مطرح می کند که آدمی ج ای کارهای نی

و بد خلد را در قیامت میبیند؛ اما خداونتد مظتاهری از
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اگن ج اها را در همین جهان به او میچشاند  .اگتن شتیلۀ الهتی اگرچته در راستتای ارائتۀ نملنته و
نملدی از روز ج ا و بیناکردن آدمیان به احلال آن روز است ،ملجب ال ای اگتن بتاور بته آنهتا نیت
هست که اگر شادیای در دل انسان به وجلد بیاگد ،ج ای آن است که کسی را شاد کردی است و اگتر
غمی به او رای گابد ،ج ای آن است که کسی را غمگین کردی است .چهبسا که آدمی به ستبب جهالتت
گا غفلت ،کارهاگی را که به ملجب آنها س اوار اگن شادیها و غمها شدی است ،از گاد بتردی باشتد« :تتا
بدانی که اگن قبضها و تیرگیها و ناخلشیها که بر تل میآگد ،از تتأ یر آزاری و مع تیتی استت کته
کردیای .اگرچه بهتف یل تل را گاد نیست که چه و چه کردیای ،اما از ج ا بدان که کارهتای بتد بستیار
کردیای و تل را معللم نیست که آن بد است ،گا از غفلت گا از جهل گا از همنشین بیدگنی که گنتایهتا
را بر تل آسان کردی است که آن را گنای نمیدانی .در ج ا مینگر که چ در گشاد داری و چ تدر قتبض
داری .قطعاً قبض ،ج ای مع یت است و بسط ،ج ای طامت است» (ملللی.)22 :1323 ،
 )2اگر کسی با دگگران به نیکی روتار کند ،دربارۀ آنها به نیکی سخن بگلگد و آنها را شاد کنتد،
اگن نیکی و شادی به او بازمیگردد« .نظیر اگن ،چنان باشد کته کستی گترد خانتۀ ختلد گلستتان و
رگحان کارد؛ هرباری که نظر کند ،گل و رگحان بیند .او دائمتاً در بهشتت باشتد» (همتان .)201 :بتا
خلگروتن به نیکی در حق کسی و شادکردنش ،او محبلب شخص میشلد و آنگای است که بته گتاد
آوردن او ،به گاد آوردن محبلب است و به گاد آوردن محبلب ،ملجتب بستط استت .درم ابتل ،بتد
اندگشیدن دربارۀ دگگران ،بد گفتن از آنها و اندوهناککردنشان ،بامث میشلد که به گاد آوردن آنهتا
مانند گادآوری وردی مبغلض ،ملجب قبض شلد .از اگنجاست کته اولیتا بتا دوستتداشتتن همته و
نیکلگی نسبت به آنها و با پرهی از رایگاوتن خیالی ناپسند و مبغلض در نظتر ختلد ،درواقتع بترای
خلد کار کردیاند .درنتیجه «مالم برمثال کلی است .هرچه گلگی از خیر و شر ،از کلی همتان شتنلی.
و اگر گمان بری که من خلب گفتم ،کلی زشت جلاب داد ،محال باشد که بلبل در کلی بانتگ کنتد،
از کلی بانگ زاغ آگد گا بانگ آدمی گا بانگ خر» (همان .)112 :با اگن پیشوترضهتا ،مللتلی بترای
زدودیشدن غم از انسانها ،آنان را به دوستداشتن گکدگگر ورامتیخلانتد« :همته را دوستت دار تتا
همیشه در گل و گلستان باشی!» (همان.)201 :
اگن نظرگۀ اخیر ،با ماملِ شادیآورگن سرماگۀ اجتمامی در روانشناسی (شامل امیتد ،ختلشبینتی،
تاب آوری و نظاگر آن) بیشباهت نیست .سرماگۀ اجتمامی در «روابط» خنصه نمیشتلد و تعرگتف
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آن بر مبنای «روابط» چندان دقیق نیست؛ حال اگتر بتا کمتی تستامح چنتین گفتته شتلد کته سترماگۀ
اجتمامی ،تعامنتی است که بین مردم وجلد دارد و محل را غنتی متیکنتد (ر .ک میرشتای جعفتری و
دگگران ،)13 :1311 ،همچنین اگر انلاع امتمادها نی ابعادی از سرماگۀ اجتمامی دانسته شلد ،متیتتلان
گفت ملللی او ونبر دملتکردن مردم به غنیکردن سترماگۀ اجتمتامی ختلد در رستیدن بته شتادی،
سللک متعالی اجتمامی خلد ملللی نی ت بهمثابۀ نماد و نملدی از غنای اگن سرماگۀ اجتمامی ت متاملی
مر ر در شادمانی اوست .نشانههای اگن ستللک متعتالی اجتمتامی را در جتایجتای زنتدگی مللتلی
میتلان دگد؛ چنانکه به رواگت گکی از مناقبنامهنلگسان او« ،گ

نلبت حضرت خداوندگار ،قتدساهلل

روحه ،م گمت آب گرم قلنیه ورملد .اصحاب پیشتر روتند و بخلرات کردند و باز به است بال آمدنتد و
در ا نای آنکه ملاضع خللت شد ،جمامت مجیومان آن جاگگه رسیدند و ملضتع خلتلت گاوتنتد؛ در
آب روتنتتد .چتتلن خداونتتدگار رستتید ،اصتتحاب ،اگشتتان را م تیرنجانیدنتتد و از آب دور م تیکردنتتد.
خداوندگار بر اصحاب بانگ زد و درحال جامه بکنتد و ن دگت

اگشتان روتت و آب از زگتر امضتای

اگشان برمیگروت و سر مبارک خلگش میرگخت و آن جمع را دلداریها میورملد .کاوتۀ حاضتران از
کمال نفس و حسن خلق آن حضرت تعجب مینملدند و اگن بیت میسراگیدند:
از خــدا آمــدهای آیــت رتنــت بــر خلــر

و آن کدام آیت تسا است که در شأن و نیست»
(سپهساالر)35 :1713 ،

دملت پیامبرانۀ انسانها به م احبت با گکدگگر در صلح و صفا که شادی وتردی و اجتمتامی از
نتاگج سلدمند آن است ،ملللی را به شخ یتی تبدگل کردی که سخنانش پس از قرنها رنگ کهنگتی
نداشته باشد و در جهان معاصر نی خلاهندگان بسیار داشته باشتد .در تبیتین اگتن ملضتلع ،تلجته
ملللی به روانشناسی شخ یت ،ستلدنی است .چنانکه وقتتی میتان دو گتار محبتلب ،خ تلمتی و
کدورتی واقع شدی بلد و بههیچ نلع به م الحه رضا نمیدادند ،روزی ملننا در میان معروتگفتتن،
به اگراد اگن سخن میپردازد که حق تعالی مردم را بر دو نلع آورگدی است :گکی برمثال خاک استت،
جامد و بیحرکت از الت و گرانی ،و دگگری برمثال آب است ،داگماً روان و سیار .همانا که چتلن
اگن آب روان بر سر آن خاکستان روان شلد از برکت مجاورت همدگگر صده ار گُل ار از آن گلت ار
برمیدمد و اشجار و ازهار و ا مار آن در حرکت میآگد و غیای ابدان و قلت ارواح میشلد .اکنلن
اگن دوستانی که با همدگگر جنگ میکنند و قطع ملاصلت میکنند ،البته میباگد که گکی حکم خاک
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گیرد و گکی به مثابت آب باشد و از غاگت تلاضع ،خلی آب گیرد و چتلن بتا همتدگگر آمیت ش و
اختنط کنند و اتحاد ورزند ،حق سبحانه و تعالی به برکت آن اتحتاد و اجتمتاع ،صتده ار رگتاحین
صلح و شادی و گلستان ووا و صفا پدگد آرد و نباتات راحات و خلشیها روگیدن گیرد .اکنتلن ای
نلرالدگن! چلن برادرت حکم خاکی گروته و از جا نمیجنبد و به صلح تل نمیخنبد ،تل آبصتفت
کرم کن و قدمرنجه ورما و بهسلی او روان شل تا روان گاران بیاساگد و شُکرکنان ،شُکرانههتا دهنتد
(اونکی ،1313 ،ج .)121-121 :1
بیهلدی نیست که برخی معت دند حلادث ناگلار و اندوهناک در زندگی را نباگد ت ادوی و خارج
از قامدی دانست .آنان بیان داشتهاند که «سختیها و حاد هها بخشی از زندگیاند و همۀ اگنهتا تحتت
گ

برنامۀ منظم و دقیق قرار دارند» (پسندگدی.)22 :1330 ،

5ـ شادی ،استغراق و خدا رسی
ترس ،کام آدمیان را تلخ میکند و شادی را در آنها میکُشد .انسان هرچته در تترسزداگتی از ختلد
تلاناتر باشد ،در وراهمآوردن شادی برای خلد کامرواتر است .تجربۀ شادی ،گکسری در گترو تستلط
بر ترس نیست؛ اما بیتردگد به آن وابسته است« .استغراق» ،راهکار ملللی در شادیآورگنی از دهلی
ترسزدا گی است .استغراق ،از باورهای صلویانه و به اگن معناست که خداوند ،اولیا را جدا از خلف
مامه ت که ترسیدن از پدگدیهای وحشتزای اگن جهانی است ت به خلف ختلد باورمنتد متیکنتد و
اگن نکته را بر اولیا آشکار میگرداند که «خلف از حق است و امن از حق است و میش و طرب از
حق است و خلرد و خلاب از حق است» (ملللی .)11 :1323 ،با چنین نگرشی ،برای ولتی معلتلم
میشلد که هرآنچه از پدگدیهای اگن جهانی گا صلرتهای مخ ل ،و محسلس که ملجب تترس
است ،درواقع صلرتهاگی غیبی و غیر اگن جهانی است که بر وی م لّر شدی است ،گا درستتتتر
آنکه ،خداوند بر او م لّر کردی استت .چنتین مشتاهدیای بته تمتاگ ختلف اولیتا از ختلف مامته
میانجامد .ازسلگی دگگر اگرچه ولسفی نی میداند که خلف و خلشی ،همه از خداوند استت ،بتاز
راهش از رای مارف جداست؛ زگرا دانش ولسفی بر «دلیل» متکی است و بته بتاور مت تلوه دلیتل و
خلف و خلشی مبتنی بر آن ،پاگدار نیست .دانش ماروان از مجرای مشاهدی و اختنط و مینالی تین
حاصل شدی است.
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از احادگثی که مت لوه در همین ملضلع به آن استناد کردیاند ،حدگث «مَن ختاف اهلل ختلف اهلل
منه کل شَیء» است .نی در شرح تعرف ،ذگل حدگث «اذا خاف العبد غَیر اهلل و رَجاء اهلل تَعَالی امتن
اهلل خَلوه و هُل محجلب» ،در تلضیح محجلبماندن بندی از خدا ،به حدگث «مَن خالف نفسه خلواً
من اهلل امنه اهلل» نی اشاری شدی است؛ سپس باتلجهبه مسئلۀ استغراق ،چنین آمدی است کته «اشتتغال
به غیر حق ازجهت وراغت باشد از حق تعالی [ ]...که هرکه مستغرق و مستلوای حق گتردد او را از
غیر حق بیش خبر نماند» (مستملی بخاری ،1321 ،ج .)1213 :3
5ـ شادی و بی علقی
در میان مشربهاگی که با اتکا به سنت دگنی ،هرگ

ملت رنجهتای بشتری را چیت ی دانستتهانتد،

مشربی نی سرچشمۀ همۀ رنجهای بشر را در «تعلق» میداند .بنابر پیشورضهای پیگروتتۀ اگشتان تتا آن
لحظۀ ب یرت گا کشف و شهلد غیرمادی پدگدار نشلد ،دردها و رنجهای آدمی ناپدگتد نخلاهتد شتد .در
آن لحظه است که آدمی ح ی ت سرمدی را در باطن خلد میگابد و در آنجا از رخ او ن تاب برمتیگیترد.
تازمانیکه آدمی برای آن غیرح ی ت سرمدی ،واقعیتی در نظر میگیرد و به آن واقعیتت متتلهم دل بستته
است ،از درد و رنج گرگ و گ گری ندارد .دلبرگدن و وابستگینداشتن بته چی هتا و حتتی بته اشتکال و
صلر ذهنی از خداوند ،گگانه رای رهاگی از درد و رنج است (ر .ک ملکیان.)11 :1313 ،
ملللی بنابر مشرب صلویانهاش چنانکه از احلال و آ ارش پیداست ،تعل ی به غیر نداشته استت.
او آشکارا در بیان اگن ملضلع که «همۀ رنجها از آن میخی د که چی ی ختلاهی و آن میستر نشتلد
[و] چلن نخلاهی رنج نماند» (ملللی ،)121 :1323 ،بهطلر ضتمنی پیلنتد شتادی را بتا وارستتگی
تأگید میکند .در اندگشۀ او دنیادوستی و دنیاگراگی نکلهیدی است و انسان باگد بهجای دوگدن درپتی
دنیا ،به کار دگن مشتغل باشد .مشغللیت به کار دگن ،همۀ نیازهای دنیاگی شخص را برآوردی میکند.
سرچشمۀ ملننا برای اگن باور ،حدگث «مَن جَعَلَ الهُمُلمَ هَماً واحداً کَفَایُ اهلل سائرَ هُملُمه» است کته
بنابر تفسیر ملللی از آن ،هرکه را دی غم باشد و غم دگن را بگیرد ،حق تعالی آن نُه غم را بی ستعی او
راست کند (ر .ک همان .)111 :برای روع سلءتفاهم احتمالی نی گادآور میشلد که اگن وارستتگی ،در
پیلند با ماسلیاهلل است .هیچگای در مشرب ملننا ،شادی در تعلقنداشتتن بته امتر م تدس کته همانتا
خداوند است ،معنا و مفهلمی ندارد؛ بنتابراگن در مبتارت نتامبردی از ویتهماویته تت همته رنتجهتا از آن
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میخی د که چی ی خلاهی و آن میسر نشلد [و] چلن نخلاهی رنج نماند ت تأکید بر پرهیت از تعل تات
دنیلی است .رنجِ تعلق به خداوند مین شادی است و شادیِ تعلق به غیر خداوند ،متین غتم و انتدوی
است .حدگثی که به آن استشهاد شدی است و تفسیر وگژۀ ملللی از آن نیت بته همتین ملضتلع اشتاری
دارد .در دمای «هَب لی کَمال انن طاع إلی » نی با ارجاع «ک» خطاب به خداوند ،به درستی اگن معنتا
تأکید میشلد که سرانجام و نهاگت مروج در وابستگی و تعلق بته حتق استت؛ بنتابراگن در تعلتق بته
خداوند ،حتی بانترگن رنجها که همانا مرگ و ملت است ،شیرگنتر از مسل میشلد.
3ـ شادی و سناع
در روانشناستتی اگتتن بتتاور وجتتلد دارد کتته وعالیتتهتتای شتتخص در اوقتتات وراغتتت بتته پشتتتلانۀ
انتخابگربلدن انسان و انگی ش اجتمامی ،میتلاند به ملامل اگجاد شادی تبدگل شلد .زاکترمن ()1313
اگن وعالیتها را به دو دسته ت سیم میکند؛ دستۀ اول وعالیتهاگی است که با آرامش و بتدون تحترک
جسمانی انجام میشلد و سطح برانگیختگی و نشاطانگی ی آنها کمتر است؛ دستته دوم ،وعالیتتهتاگی
است که او ونبر وعالساز ی جسم با اوت اگش شتلر و هیجتان همترای استت و ستطح برانگیختگتی و
نشاطآورگنی آنها بیشتر است (ر .ک میرشای جعفری .)11 :1311 ،در بین اگتن وعالیتتهتا بتهوگتژی بتر
ملسی ی و وعالیت بدنی گا ورزش در جاگگای ملامل مر ر در اگجاد شادی تأکیتد شتدی استت .چنانکته
مثنً دربارۀ پیلند وعالیت بدنی با شادی چنین گفتهاند که شادی بهطلر معملل در حالتهتای پرانترژیِ
تشخصگاوته در سطح بانگی از وعالیت ،مشاهدی میشلد (.)kovecses, 1991: 33
سماع در نظام ورهنگی مت لوه که ملننا بسیار به آن تلجه داشت ،آشکارا آمیت یای از ملستی ی
و ورزش است و هر دو را (ملسی ی و ورزش) نماگندگی میکند .در ت تلف ،ستماع بته رقتص و
پاگکلبی و وجد و سرود و سرور مت لوه گفته میشلد که بیشتر در خان ایها و مراک خا ،صلویه
با آداب و رسلمی وگژی انجام میشد؛ همچنین آ ار و نتاگج معنلی متعددی بر آن در نظر میگروتنتد
(ر .ک غنمی .)101-101 :1332 ،نباگد با سطحی نگری ،سماع را وعالیتی دانست که تنهتا از ورزش
و ملسی ی تشکیل شدی؛ سماع همرای با حرکات ملزون و وعالیت بدنی استت و ملجتب ختروج از
سکلن و اگستاگی میشلد؛ اما در هنگام سماع ذکرها و آگاتی خلاندی متیشتلد کته تفکتر و تمرکت
انسان را در هنگام گا بعد از سماع او اگش میدهد و از اگن چشمانداز در شتادیآورگنتی ن تش دارد.
درواقع اگن شکل از سماع که بسیار شناختهشدی است و با سماع ابیات و نغمههتای متلزون همترای
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بلدی است ،شکلی زادی و برآمدی از شکلهای اولیۀ سماع ،گعنی «سماع قرآن» و «سماع وم » استت
(نیری.)202 :1331 ،
سماع او ونبر شادیآورگنی ،با قید وگژگیهاگی ملجب او ونی ب تیرت و معروتت نیت دانستته
شدی است (قطبالدگن ابلالمظفر .)11 :1311 ،سماع از جاگگاهی مهم در ت لف برختلردار استت.
کمابیش نمیتلان کتابی را در ت لف گاد کرد که و لی از آن دربارۀ سماع نباشد گا بههرحال ذکری
از آن به میان نیامدی باشد .اغراقی در کتار نخلاهتد بتلد اگتر بتهراستتی ستماع« ،بتامثی بت رگ در
دگرگلنی جهانبینی ماروان» (ماگل هروی )1 :1312 ،دانسته شلد .در و لهای اخت تا،گاوتته بته
سماع در آ ار مروانی ،بهج بحث حنل گا حرام بلدن سماع ،دربارۀ آ ار و ولاگد آن نی مطالبی بیتان
شدی است .شاگد بتلان چنین جمعبندی کرد که گکی از هدفهای غاگی صلویه از تشتکیل مجتالس
رقص و سماع ،تمرک ذهن مرگدان بلدی است؛ به وگژی وقتتی کته بترای ستالکان مشتکلی و گتا بته
اصطنح واقعتهای روی متیداد و پیتران طرگ تت در روتع آن متیکلشتیدند؛ در اگتن رای بته مرگتد
دستلرهاگی میدادند و او را به انجام کارهاگی ترغیب میکردنتد .گکتی از اگتن کارهتا شترکتدادن
مرگدان در همین مجالس سماع و رقص است و بسیار رخ متیداد کته مرگتدی پتس از شترکت در
مجلس رقص و سماع ،وقتش خلش و مشکلش برطرف میشد (ر .ک حاکمی.)11 :1311 ،
در سنجش غ لیات شمس و مثنلی معنلی با ویهماویه ،بازتتاب ستماعهتای شتلرانگی ملننتا و
نظرگهها ی او دربارۀ آن ،در اگن ا ر بسیار کمتر است .درواقتع بترخنف آن آ تار ،در ویتهماویته تنهتا
مباراتی دگدی میشلد که بیانگر آملختگی ملننا به سماع است و نباگد هم انتظار داشت کته در اگتن
کتاب که مجملمۀ ت رگرات مدرسی ملللی است ،رواگتهای پاگکلبیها و دستاوشتانیهتای او در
قلنیه دگدی شلد .البته در حد همان اشارت نی ملللیِ ویهماویه از سماعهای خلد پردی برداشته استت
و از مرگدان و هلادارانش میخلاهد آنهاگی را که در سماع ،از ورط بیخلگشی گا محبت ،بته ملننتا
تنه میزنند ،نرانند و نرنجانند« :مرا خلگی است که نخلاهم که هیچ دلتی از متن آزردی شتلد .اگنکته
جمامتی خلد را در سماع بر من میزنند و بعضی گاران اگشان را منع میکنند ،مرا آن خلش نمیآگد
و صد بار گفتهام برای من کسی را چی ی مگلگید ،من به آن راضیم» (مللتلی .)11 :1323 ،بتا اگتن
همه بر دلدادگی ملللی به سماع ،هیچ جای انکاری نیست .ضمن آنکه در پیلند با نظرگۀ شتادی او
نکات بدگعی را میتلان از اگن سماعدوستی درگاوت که به سبب درازدامنی ،تنها به بیتان بهتریای از
آن بسندی میشلد:
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 )1گکی از وگژگیهای سماعهای مللتلی و شتادیآوترگنبتلدن آنهتا ،اتکتای آن بته تجربتهای
تفسیری است .بنابر اگن تجربۀ تفسیری که در اندگشههای اونطلن و ویثاغلرث رگشه دارد ،نغمههتا
و ملسی یها روح انسان را به گاد نغمات و الحانِ خلشِ حرکات آسمانها میاندازد که در متالم ذر
و پیش از جداگی روح از مالم معنا میشنیدی است و شیرگنی خطاب خداونتدی در مهتد الستت را
دگگرباری به روح انسان میچشاند .اگن ابیات از ملللی به همین نظرگه تلجه دارد:
ربــا

هنچـــو مشـــتا ان خیـــا آن خاـــا

لیــک بــد مق ــود

نالـــ ـۀ ســـــرنا و هدیـــــد دهـــ ـ

چیزکـــی مانـــد بـــدان نـــا ور کگـــ

پــد تکینــان بفتــهانــد ایــا لحــاهــا

از دوار چــــــرت باــــــرفتی مــــــا

برد های چرت است ایا کـه خلـر

بــه بنبــور و بــه تلــر

بان

از بانــ

مــیســرایند

مؤمنـــان بوینـــد کـــه آ ـــار بهشـــت

نغــــز بردانیــــد هــــر آواز زشــــت

مـــا هنـــه اجـــزای آدم بـــودهایـــ

در بهشـــت آن لحـــاهـــا بشـــنودهایـ ـ

برچــه بــر مــا ریخــت آ

و ب ـ شــکی

یادمــــان آیــــد از آنهــــا چیزکــــی
(هنان ،1715 ،ج )535 :2

 )2همچنین سماع نسبت به شادی ،هم گ

امر پیشینی است و هم گ

امر پسینی؛ گعنتی گتاهی

سماع بامث اگجاد شادی میشلد و گاهی نتیجۀ آن است .از اگن دو گلنۀ سماع ،نملنتههتای نغت ی
در مناقبنامههای ملللی و نی نلشتهها و سرودیهای او در دست است .بهطلرکلی تلجه به همتین
پیشینی گا پسینی بلدن سماع در پیلند با شادی ،بامث شدی است برخی باتلجهبه اگن نکته ،به حتنل
و حرام بلدن سماع وتلا دهند .چنانکه غ الی ضمن جاگ دانستن انگیختتن شتادی در هتر آنچته کته
شادیکردن به آن روا باشد چنین گفتته استت ]...[« :ستماع در اوقتات شتادی ،بترای آنکته شتادی
انگیخته شلد و بیف اگد و آن مباح باشد ،اگر شادی مباح بلد؛ چلن سماع در اگام میتد و مروستی و
در وقت بازآمدن از سفر و در ولیمه و م ی ه و همچنین در وقت وندت و ختنه و هنگام گتادگروتن
و حف قرآن .چه ،آن همه برای حف شادی معتاد است» (غ الی.)22 :1313 ،
1ـ نتیجهبیری
داشتن گ

کیفیت با اندگشیدن دربارۀ کیفیتی و در آن باری رأی و نظر داشتن ،تفتاوت دارد .مللتلی
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او ونبر آنکه واجد شادی است برای رسیدن به آن نی راهکار دارد .وهم راهکارهتای مللتلی بترای
رسیدن به شادی ،بته اگتن ستبب اهمیتت دارد کته امتروزی در روانشناستی مثبتتنگتر و مطالعتات
روانشناسان برای بهریمنتد کتردن انستا ِن جهتان ماشتینی و نتلگن ،بته تتنش بترای کشتف ملامتل
شادیآورگن بسیار تأکید شدی است .ملاملی که ازنظر ملللی ملجتب شتادی استت گتای بتا ملامتل
شناختهشدی در روانشناسی همسلست و گاهی نی ملاملی است کته در روانشناستی از آنهتا غفلتت
شدی است .استخراج آرا و اندگشههای ملننا در ویهماویه و تحلیل آنها ،ورد را به اگن نکتهها رهنملن
میشلد )1 :ملننا بنابر دقت اندگشگی خلد ،شادی را به خلد پدگدیها وابسته نمیدانتد؛ بلکته آن را
به حانت روانی انسان در روگاروگی با پدگدیها بازبسته میداند؛  )2ملامل اصلی شادیآورگن ازنظتر
ملللی در متنِ تجربۀ تفسیری و مبتنی بر امت ادات دگنی او تبیین میشلد؛  )3شادی ازنظتر مللتلی،
وراگندی انعکاسی است و مح لل شادکردن دگگران و نتیجۀ آن است .اگتن نظتر نخستت از اگنجتا
سرچشمه میگیرد که شادشدن انسان در ج ای شادکردن دگگران ،نملداری از نظام تلاب و م تاب
اخروی و برای ب یرتگاوتن شخص نسبت به آن است و دوم اگنکه ازنظر روانی ،شادکردن دگگران
ملجب تجسم آنها در جاگگای محبتلب در ذهتن شتخص متیشتلد و اگتن تجستم ،ختلدبتهختلد
شادیآورگن است؛  ) 1استغراق و خلف از خدا که نفتی ختلف از غیرختدا را درپتی دارد ،ملجتب
شادی است.
سماع و حسن سللک اجتمامی نی کته بتا ملامتل شتادیآوترگنِ ملستی ی و ورزش و سترماگۀ
اجتمامی در روانشناسی سازگار است و خلد ملللی نی بتر انجتام آنهتا ملاظبتت داشتته استت ،از
ملامل دگگری است که در نظرگۀ شادی ملننای ویهماویه ،ملجب بسط آدمی را وراهم میآورد.
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