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  خالصه

يكي از تمايالت و استعدادهاي دروني انسان ميل و نياز به سرور، بهجت و لذت 
ي رواني از مشكالت جدي انسان ها تنشي فكري و ها اضطرابدر زندگي است. 

وژي است كه منجر به كاهش احساس شادي در وي شده است. اين عصر تكنول
مطالعه با هدف بررسي و مقايسه شادي در مكتب اسالم و مكتب روانشناسي 

اي است  مدرن انجام شده است. پژوهش حاضر، يك مطالعه اسنادي و كتابخانه
، سپس با تحليل پردازد يمشناسي  كه در ابتدا به تبيين ماهيت شادي در روان

آيات قرآن، روايات و تعاليم اسالمي مفهوم شادي را از ديدگاه اسـالم مـورد   
. شادي در قرآن داراي جايگاه خاصي است و به گونه هاي دهد يمبررسي قرار 

مختلف مورد تاييد و توجه قرار گرفته است؛ اما نه شادي بيهوده و عبث بلكه 
بار بـا الفـاظ    25عاً با اهداف الهي و انساني. مفهوم شادي مجمو توأمشادي 

مختلف (فرح و سرور) در قرآن آمده اسـت. آيـات قـرآن دربـاره شـادي دو      
ي  دسـته و  انـد  نمودهرا دعوت به شادي  نيمؤمن؛ دسته اي از آيات اند دسته

. در اسالم، شادي در دل جاي دارد، حال آنكه كنند يمديگر شادي را مذمت 
ت كه شـادي را در هيـاهوي   مشكل بسياري از اشخاص در قرن اخير اين اس

. تعبير و تفسير دين از شادي اين است كه شادي خود كنند يمبيرون جستجو 
هدف نيست، بلكه عاملي مهم و موثر براي رسيدن انسان به كمال عالي انساني 

  است. 
  شادي، قرآن، روانشناسيكلمات كليدي: 
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  ه ــمقدم
كه در حال بلعيـدن همـه    در دنياي امروز عوارض رو به تزايد زندگي ماشيني

. باشد يماحساسات، هيجانات، انسانيت و سالمتي انسان است، غير قابل كتمان 
ي روانـي نيـز از مشـكالت جـدي انسـان عصـر       ها تنشي فكري و ها اضطراب

. پس از  ] 1 [ تكنولوژي است كه منجر به كاهش احساس شادي در وي شده است
عنوان يك علم تجربي در حيطه علوم  پايان جنگ جهاني دوم، روانشناسي كه به

انساني خود را تثبيت كرده بود با تبعيت كامل از ديدگاه پزشكي به درمان و رفع 
ي رواني پرداخت. دليل اين گرايش به سمت و سوي درمان و مداوا اين ها بيآس

ي جدي جسماني بودند ها بيآسبود كه بيش از نيمي از مجروحان جنگي فاقد 
. گرايش روانشناسان بردند يماختالالت ناشي از فشار جنگ رنج و در حقيقت از 

به درمان و تبعيت از مدل پزشكي باعث شد تا با تاكيد بر بيماري بـه عنـوان   
ناتواني و بيمار به عنوان فردي كـه توانمنـدي خـود را از دسـت داده اسـت،      

   هـاي مثبـت زنـدگي بشـر بـر      و جنبـه  ها ييتواناروانشناسي به جاي توجه به 
. در اواخـر دهـه    ] 3، 2 [ هاي منفي و اختالالت و كمبودها متمركـز شـود  جنبه

نظريـه  خـوش بينـي    »  سـليگمن «ميالدي و آغاز قرن بيست و يكـم،   1990
هاي مثبت آموخته شده را ارائه كرد كه در حقيقت نقطه عطفي در بررسي جنبه

  .شود يمزندگي بشر محسوب 
 قرار توجه مورد مثبت رويكرد روانشناسي در يراخ يها سال در كه مباحثي از يكي

 كـه  است يشناخت روان مفهومي واژه شادي است. 1مبحث شادي است، گرفته

 همچون ييها واژهبا  شادي ها نامه واژه در. باشد يم مختلفي ابعاد و داراي تعاريف

شادي تركيبي  است. شده دانسته هم معنا نشاط و خوشي شادكامي، خوشحالي،
ه مثبت باال و عاطفه منفي پايين است. عاطفه مثبت مانند: عاشق بودن، از عاطف

هيجان زندگي، خوشي و اشتياق و عاطفه منفي مانند: ناكامي، خصومت، ترس، 
. امروزه شادي به عنوان يك  ] 3، 2[ ي و رنجاندن ديگرانزدگ وحشتعصبانيت، 

 دهنده ايشافز . شاديشود يممعيار اصلي در تشخيص سالمت رواني محسوب 

 موجب و است اجتماعي روابط گر تسهيل است، فعاليت فرد و خالقيت آگاهي،

 سـالم،  فـردي  شـادكام،  . فردگردد يم افراد عمر طول افزايش و حفظ سالمت

  است. نيب خوش و مذهبي برونگرا، فرهيخته،

                                                                                                                            1- happiness 



  

122

١٢٢

 اهداف و ها ارزش به طريق توجه از را شادي به رسيدن پردازان هينظر از برخي

 پذير امكان خدا به عشق و زندگي معنادار بودن اساسي، نيازهاي ،معنوي

 ورزي كه دين اند داده نشان شناسي انسان و شناسي . مطالعات باستاندانند يم

 بوده اعصار تمام در بشري زندگي جزء الينفك  داشته و مذهب ديرينه قدمتي

  عميق ذهبيم احساس» درماني معنا مكتب«گذار  بنيان گفته فرانكل به است.

  . ] 4 [ دارد وجود انساني هر ناهوشيار ضمير اعماق در واقعي، و
، از ابدي يمشناسي اسالمي نمود  روان شناسي الهي كه به صورت كامل در روان

لحاظ داشتن اصولي براي توجيه فعل و انفعاالت رواني انسان و هم چنين دارا 
به انسان كمك  توانند يمط بودن قوانيني كه در ايجاد رشد و جلوگيري از سقو

نمايند، در بين مكاتب روان شناسي موجود و رايج در جهان منحصر به فرد 
است، چرا كه اين مكتب به منظور تعالي انسان به هر دو جنبه نظري و عملي 

هاي  . شادي در قرآن داراي جايگاه خاصي است و به گونه ] 5 [ توجه دارد
رفته است؛ اما نه شادي بيهوده و عبث بلكه مختلف مورد تاييد و توجه قرار گ

؛ اند دستهبا اهداف الهي و انساني. لذا آيات قرآن درباره شادي دو  توأمشادي 
و دسته ديگر شادي را  اند نمودهرا دعوت به شادي  نيمؤمناي از آيات  دسته

  .  ] 6 [ كنند يممذمت 
ن ميـل و نيـاز بـه    از آن جايي كه يكي از تمايالت و استعدادهاي دروني انسا

اين استعداد دروني، همانند  ستيبا يمسرور، بهجت و لذت در زندگي است و 
ديگر استعدادهاي انساني كشف و مورد بررسي و تعاليم صحيح قرار گيرد، با 

 خـورد  يمكمتري به چشم  فاتيتألي انجام شده، ها پژوهشاين حال در بين 
مي پرداخته باشد. از اينـرو  كه به بررسي جامع شادي و نشاط در متون اسال

مطالعه حاضر با هدف بررسي و مقايسـه شـادي در مكتـب اسـالم و مكتـب      
  روانشناسي مدرن انجام شده است.

پژوهش حاضر يك مطالعه اسنادي و كتابخانه اي است. اين :  روش پژوهش
. سپس با تحليل پردازد يمابتدا به تبيين ماهيت شادي در روانشناسي  مطالعه
رآن، روايات و تعاليم اسالمي مفهوم شادي را از ديدگاه اسـالم مـورد   آيات ق

  .دهد يمبررسي قرار 
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  ها هـيافت
  الف) شادي از ديدگاه روانشناسي

شادي يك حالت ذهني يا احساسي است كه مانند خشنودي، رضايت، لـذت و  
 بيشتر پردازان هينظر شادي مفهوم تحليل . درشود يمخوشي توسط انسان ادراك 

 بر رضايت بيشتر شناختي مؤلفه. اند نموده اشاره هيجاني و مؤلفه شناختي دو به

 و طبعي خ شو مانند خنديدن، ييها حالت بر بيشتر هيجاني مؤلفه و زندگي از
داللت دارند. متفكران مذهبي و  منفي، مثبت و يها جانيه ميان تعادل همچنين
رچوب يـك زنـدگي مطلـوب    شادي را به عنوان زيستن در چـا  معموالًفالسفه 
يك هيجـان نيسـت بلكـه نـوعي      صرفاً. از اين ديدگاه، شادي اند كردهتعريف 

. امروزه روانشناسان با اشاره شود يمشكوفايي و دست يابي به حقيقت محسوب 
 كنند يميي بحث ها دهيپدبه اصطالحاتي چون بهزيستي و كيفيت زندگي درباره 

كـه   شـود  يمـ يي را شـامل  ها تجربهدي شادي است و شا ها آنكه محور اصلي 
  . ] 7، 3، 2 [ كنند يمفالسفه از آن به عنوان لذت يا كام جويي ياد 

از شادي فعاليت روح با تقوا و پرهيزكار انسان بر اساس شعور و  ارسطوتعريف 
ي عقـل و منطـق در كنـار    ريكارگ بهاستدالل بود. شادي از ديد ارسطو، تنها با 

  . شود يمدر طريقت معنوي امكان پذير  تالش براي گام نهادن
شادي را حالت تعادل ميان سـه عنصـر اسـتدالل، هيجـان و اميـال       افالطون

  .داند يم
روانشناسان تنها پس از محبوب شدن نهضت روانشناسي مثبت نگر و طي چند 

  شدند.  عالقمنددهه گذشته به بحث و  بررسي علمي درباره مفهوم شادي 
كه داراي سه معيار ثبات زماني،  داند يمامي را صفتي ) شادك1994( وينهوون

  ثبات موقعيتي و علت دروني باشد.
) به منظور ارايه يك تعريف عملياتي از شادكامي 1987( آرجيل و كروسلند

: فراواني و درجه عاطفه مثبت يا احساس اند دانستهآن را داراي سه بخش مهم 
و نداشـتن احسـاس منفـي،    خوشي، ميانگين سطح رضايت در طول يـك دوره  

  افسردگي و اضطراب.
هلندي ارائه شـده   »روت وين هوون«تعاريف توسط  نيتر قبوليكي از مورد 

: شادي به طور كلي به ميزان و درجه اي از مطلوبيت سدينو يماست. وين هوون 
كه انسان بر اساس آن كيفيت زندگي فردي خود را به عنوان يك  شود يمگفته 



  

124

١٢٤

. به عبارت ديگر، مقدار عالقه فرد به زندگي شخصي خود، كند يمكل ارزيابي 
. واژگان كليدي كه در اين تعريف كلي از شود يمميزان شادي فرد محسوب 

  :شود يماستفاده شده است، شامل موارد ذيل  ها آن
واژه شادي نشان دهنده درك كمال مطلوب زندگي نيست ) ميزان و درجه: 1

فردي شاد  مييگو يمزان كيفي است. هنگامي كه بلكه نشان دهنده مقدار و مي
است، اين بدين معني است كه وي زندگي خود را بيش از آنكه نامطلوب بداند، 

  .پندارد يممطلوب 
واژه شادي تنها براي تشريح حالت يك نفر قابـل اسـتفاده   ) فردي بودن: 2

  آن را درباره جمع به كار گرفت. توان ينماست و 
كه انسان  شود يمواژه شادي هنگامي استفاده ت كردن: ) ارزيابي يا قضاو3

درباره كيفيت زندگي خويش دست به يك ارزيابي كلي بزند، اين قضاوت خود 
  نشانگر يك فعاليت عقالني است.

نيسـت بلكـه نـوعي سـاخت و سـاز       ها لذتمجموعه اي از  صرفاًپس شادي 
ن تجربه ها به آن كه افراد با كنار هم قرار داد شود يمشناختي نيز محسوب 

كه واژه شادي براي  رديگ يم. وين هوون از اين مفهوم سازي نتيجه رسند يم
از پويايي و استدالل كافي برخوردار نباشد، قابل استفاده   ها آنافرادي كه ذهن 

  نيست.
  شادي به رضايت از كل زندگي اشاره دارد. ) زندگي به عنوان يك كل:4
حساس خوشايندي است كه از يك تجربـه  مطلوب بودن ا) مطلوب بودن: 5

و در حقيقت جزء عـاطفي شـادي را تشـكيل     شود يمعاطفي مستقيم ناشي 
  .دهد يم

و معتقد است براي  داند يمشادي را حق مسلم و طبيعي هر انسان  سليگمن
دستيابي به آن بايد برنامه ريزي و تالش كرد. او شادي واقعي را قابل حصول و 

و روابـط   تـر  نيريشآن را به عنوان واقعيتي كه زندگي را و  داند يمدستيابي 
. شادي از ديـدگاه    دهد يم، مورد بررسي قرار كند يمانساني را سرشار و غني 

سليگمن، در سه بعد گذشته (در قالب رضايت و بهزيسـتي)، حـال (در قالـب    
ــب درجـاري بـودن، خوشـي، لـذت بـردن و شـادمان بـودن) و آينـده (          قال

. در سـطح  شـود  يمـ ازنده، اميد، خوش بيني و ايمان) خالصه ي سها شناخت
ي مثبت انساني چون عشق ورزيدن، كار و تالش، ها تيظرففردي، سليگمن بر 
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ي بين فردي، حس زيبايي شناسي، توانايي در بخشيدن، داشتن اصالت ها مهارت
. در سـطح  كنـد  يمـ و ابتكار، ذهن آينده نگر و هوشمندي و خردمندي تاكيد 

ي مثبت مدني و هم چنين ها يژگيونيز ديدگاه روانشناسي مثبت نگر بر  گروهي
سازماني و موسسه اي تاكيد دارد كه انسان را به سمت شـهروند بهتـر بـودن،    
مسئوليت پذيري، نوع دوستي، اعتدال و استحكام شخصيت و بردباري و داشتن 

  . ] 2 [ دهد يماخالق حرفه اي و مدني سوق 
  

  هاي شادي مؤلفه
ققان عوامل متعددي را در به وجود آمدن و پايـدار مانـدن شـادي مـوثر     مح

به موارد زير اشاره كرد: برقراري و حفظ روابط  توان يم ها آناز جمله  اند دانسته
ازدواج و زنـدگي  ، بين فردي منسجم و داشتن تماس اجتماعي مداوم و پايـدار 

زيست محيطي چون عوامل ، ثروت و پول، بخشايش، مذهب و معنويت، زناشويي
وضعيت جسماني، اوقات فراغت، رضايت شغلي، ، آب و هوا و موقعيت جغرافيايي

  . ] 7، 2 [ تحصيالت، سن و... 
  

  ب) شادي از ديدگاه مكتب اسالم
از زيباترين و كارسازترين نعمات خداوند بر انسان نعمـت شـاد بـودن، مهـر و     

غني اسالم، به موضوع محبت و عشق ورزيدن است. در منابع ديني و فرهنگي 
خوشي، خرسندي و شادماني عنايت خاص شده است. تعريف و تمجيد از مقوله 

منطقـي و دور از افـراط و تفـريط و كنتـرل      كـامالً هاي شادي در چهارچوب 
هيجانات اعم از خشم و غضب، شادي و شادماني از شاهكارهاي آيين محمدي 

ي از آن را مند تيرضاندگي و (ص) است. اسالم بهره گيري از شادي، لذت از ز
، تا جايي كه حتي تبسم به چهره دهد يمطي آموزه هاي سهل و آسان آموزش 

و به اين ترتيب به شادي  شمارد يمديگران را پاداش داده و عملي داراي ثواب 
تا تشنگي انسان را نسبت به اين  دينما يمعمق بخشيده و آن را دروني و پايدار 

ي زودگذر و كـاذب بـه   ها لذتو  ها يشاداز طرفي نيز از مقوله پاسخگو باشد. 
، تنها بخش بسـيار  ها يشادشدت جلوگيري نموده و معتقد است كه اين گونه 

  . ] 1 [ ي واقعي استها يشادكوچك و سهم ناچيزي از 
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 معاني مختلف شادي در قرآن  
ده بار با الفاظ مختلف (فرح و سرور) در قـرآن آمـ   25مفهوم شادي مجموعاً 

 تفرحـون ،  يفرحـوا،  چـون فـرح ، فرحـوا ، تفرحـوا ،     با الفاظي  »فرح«است. 
با الفـاظي چـون   » سرور« بار و 22، فرحون و فرحين تفرح، يفرح ، يفرحون،

مخالف حزن و در لغت فرح .  ] 8 [ بار در قرآن تكرار شده است 3سرور و مسرور، 
در . به آنچه ميل دارداندوه است و عبارت است از لذت قلب و روح از رسيدن 

  دربـاره  اًبياني گفته شده فرح شرح صدر است به سبب لذت زودگذر كه اكثر
فرح به معني خوشحالي كاذب يـا تـوهم    .كند لذات حسي و دنيوي صدق مي

بـه سـه معنـي    » فرح«. برخي واژه شناسان معتقدند رود يمخوشحالي به كار 
  :شود يممتفاوت به كار گرفته 

در شادي): يعني شادماني كه از حد اعتدال خارج شود و همراه  فرح (افراط -1
  باطل، ظلم، تكبر و نيز به قصد ريا و خودنمايي باشد.

  1)إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحينَ(
  ».دارد خداوند شادي كنندگان مغرور را دوست نمي «
 خشنودي و رضا: -2

وا دينَهم وكَانُ( رَّقُ يهِم فَرِحونَمنَ الَّذينَ فَ ا لَدزْبٍ بِما كُلُّ حعي2)وا ش  
هـا تقسـيم    ها و گروه از كساني كه دين خود را پراكنده ساختند و به دسته«

(دلبسـته و)   هاسـت  آنشدند و (عجـب اينكـه) هـر گروهـي بـه آنچـه نـزد        
  ».خوشحالند

  سرور (شادماني حقيقي): -3
واْ بِهِم منْ خَلْفهِم فَرِحينَ بِما آتَاهم اللّه من فَضْ( له ويستَبشرُونَ بِالَّذينَ لَم يلْحقُ

زَنُونَ حي مالَ هو هِملَيع فو   3)أَالَّ خَ
بخشيده  ها آنفراواني كه خداوند از فضل خود به  يها نعمت خاطر به ها آن«

آنان  به ها آنكساني كه (مجاهداني كه) بعد از  خاطر بهاست خوشحالند و 
را در آن جهان  ها آننيز) خوش وقتند (زيرا مقامات برجسته (ملحق نشدند 

  ».است و نه غمي خواهند داشت ها آن) كه نه ترسي بر دانند يمبينند و  مي
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 انواع شادي در قرآن  
اي از  دسـته  بندي كـرد:  در دو گروه دسته توان يمرا شادي ه آيات قرآن دربار

و دسته ديگر از آيات قرآن، شـادي را   شادي نموده آيات، مؤمنين را دعوت به
  .اند كردهمذمت 

  
  الف) شادي ممدوح در قرآن

و اهداف مقدس قرآن و اسالم  ها ارزشكه بر اساس  شود يميي را شامل ها يشاد
  است، مانند:

رٌ مما  ( -1 خَي و واْ ه فْرَحفَلْي كفَبِذَل هتمبِرَحو ونَقُلْ بِفَضْلِ اللّهعمج1)ي  
انـد   بگو به فضل و رحمت خدا بايد خوشحال شوند كه از آنچه گردآوري كرده«

  ».بهتر است
ؤْمنُونَ ( -2 الْم رَح ومئذ يفْ ي و دعن بملُ ون قَبرُ م الْأَم لَّهينَ لني بِضْعِ س2)ف  
اين شكست و در چند سال، همه كارها از آن خدا است، چه قبل و چه بعد (از «

  ».مؤمنان خوشحال خواهند شد پيروزي) و در آن روز
  

  ب) شادي مذموم در قرآن
بوده و همـراه بـا گنـاه،     ها ارزشكه بر اساس ضد  شود يميي را شامل ها يشاد

  غفلت و فساد است، مانند:
ومِ موسى فَبغَى علَيهِم وآتَينَاه منَ الْ ( -1 وزِ ما إِنَّ مفَاتحه إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَ كُنُ

رَح إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحينَ ومه لَا تَفْ ذْ قَالَ لَه قَ وةِ إِ وء بِالْعصبةِ أُولي الْقُ   3)لَتَنُ
بـه او داده   هـا  گنجستم كرد، ما آنقدر از  ها آنقارون از قوم موسي بود اما بر «

ي يك گروه زورمند مشكل بود، بـه خـاطر   آن برا يها صندوقبوديم كه حمل 
بياور هنگامي را كه قومش به او گفتند: اين همـه شـادي مغرورانـه مكـن كـه      

  ».دارد خداوند شادي كنندگان مغرور را دوست نمي
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رِ الْحقِّ وبِما كُنتُم تَمرَحونَ ( -2 ضِ بِغَيي الْأَرونَ فتَفْرَح ا كُنتُمكُم بِم1)ذَل  
كرديد و از روي غرور و  اطر آن است كه به ناحق در زمين شادي مياين به خ«

  ».پرداختيد مي مستي به خوشحالي
  
 شادي هعناصر تعيين كنند 

  از معيار هاي تعيين كننده شادي دانست؛ توان يمعوامل زير را 
  

   (ايمان) اطاعت خداوندالف) 
)ي ت واْ منْها جميعا فَإِما يأْ وف قُلْنَا اهبِطُ نَّكُم منِّي هدى فَمن تَبِع هداي فَالَ خَ

زَنُونَ حي مالَ هو هِملَي2)ع  
فرموديم جملگى از آن فرود آييد پس اگر از جانب من شما را هدايتى رسد «

 ».آنان كه هدايتم را پيروى كنند بر ايشان بيمى نيست و غمگين نخواهند شد

)بوا ر زَنُونَإِنَّ الَّذينَ قَالُ حي ملَا هو هِملَيع فو وا فَلَا خَ تَقَاماس ثُم 3)نَا اللَّه 

سپس ايستادگى كردند بيمى   كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست محققاً«
  ».بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد

شادي، وقتي است كه انسان توفيق طاعت خداوند را پيدا كرده باشد و از گناه، 
  :ديفرما يم السالم هيعلعلي حضرت گزيند؛ چنانچه  دوري

)لي ذَنبِهع زنُه و ح هبر هنِ بِطاعؤمالم رور4)س  
و حـزنش بـر گنـاه و عصـيان      باشد يمشادي مؤمن، به طاعت پروردگارش «

  .»است
  

  ب) ياد خدا
)أَالَ بِذ رِ اللّه وبهم بِذكْ تَطْمئنُّ قُلُ واْ و رِ اللّه تَطْمئنُّ الْقُلُوبالَّذينَ آمنُ   5)كْ
به ياد خدا مطمئن (و  شانيها دلاند و  كساني هستند كه ايمان آورده ها آن«

  ».ابدي يمآرامش  ها دلآرام) است، آگاه باشيد با ياد خدا 
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، گاهي روند يمدر قرآن، تذكر و تفكر در مراحل مختلف پا به پاي يكديگر پيش 
گاه تفكر زمينه ساز تذكر. انسان داراي سالمت روان، تذكر مقدمه تفكر است و 

همواره متذكر و به ياد خداست و هيچ گاه مسئوليت و بندگي خويش را در برابر 
. لذت و خوشي دنيا از طريق دل حاصل كند ينمپروردگار متعال فراموش 

  . ] 9 [ و دل نيز بدون ياد خدا هرگز آرامش نخواهد يافت شود يم
  

  به دنيا ج) نگرش مثبت
أَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ( دبو خَلَقَه ء نَ كُلَّ شَيسي أَح1)الَّذ  
و همان كسي است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد و آغاز آفرينش انسان را از «

  ».گل قرار داد
 كند يمجهان و همه ذرات آن آفرينشي نيكو دارد. دنيايي كه اسالم معرفي 

يرا نظام احسن است. قرآن جهان را هدف دار و آكنده از بسيار زيباست، ز
تا انديشه كنندگان را كه از جايگاه ارزشمندي  كند يميي معرفي ها نشانه

برخوردارند، به سوي خدا راهنمايي نمايد. تعبير زيباي دين مقدس اسالم از دنيا 
ز كه از آن به عنوان سرزميني حاصلخيز و معبري به جهان باقي ياد شده ا

 نيتر مهمتعبيرهاي دلنشين و آرام بخش است. لذا اصالح نگرش فرد به زندگي 
  . ] 1 [ عامل خرسندي و شادي است

  

  د) تفسيري زيبا از مرگ و آخرت 
) اللّه كُميبصأَن ي بِكُم صرَب رَبصونَ بِنَا إِالَّ إِحدى الْحسنَيينِ ونَحنُ نَتَ قُلْ هلْ تَ

ذَابٍ مونَبِعصرَب واْ إِنَّا معكُم متَ صرَب يدينَا فَتَ   2)نْ عنده أَو بِأَ
شويم و  بگو آيا درباره ما جز يكي از دو نيكي انتظار داريد (يا بر شما پيروز مي«

نوشيم) ولي ما انتظار داريم يا عذابي از طرف خداوند (در  يا شربت شهادت مي
جهان) به شما برسد، اكنون كه چنين است  آن جهان) يا به دست ما (در اين

  ».كشيم شما انتظار بكشيد ما هم با شما انتظار مي
يكي از آموزه هاي تربيت ديني، پذيرش و اعتقاد به عالم جاودان آخرت است. 

. ترس از مرگ دارد يمبحران مرگ و فنا، همواره ذهن آدمي را به خود مشغول 
م با تفسـيري زيبـا از مـرگ و آخـرت،     يك پديده هول انگيز رواني است. اسال

                                                                                                                            
  7سوره سجده، آيه  - 1
 52سوره توبه، آيه  -2



  

130

١٣٠

. در نگـاه ديـن،   كند يمزندگي انسان را هدفمند و عاقبت او را روشن معرفي 
سراي ديگر سرايي است كه محل قدرداني از بندگان بـا ايمـان و شايسـته و    

 بخشد يمچنين تعبيري از مرگ به انسان آرامش  محل محاكمه ظالمان است.
  . ] 10[ گردد يمو موجب شادي و سالمتي وي 

  
  ) توبهـه
وابِينَ(    1)إِنَّ اللّه يحب التَّ
  ».و خداوند، توبه كنندگان را دوست دارد«

توبه نخستين مرحله رسيدن به سالمت است. توبه نوعي تخليه هيجاني است. 
توبه از مباحث اخالقي، تربيتـي و اجتمـاعي اسـت كـه دامنـه آن در اسـالم       

كننده و اميد بخش است. وقتي انسان از گذشـته   گسترده است و عملي احيا
. ابدي يمكاهش  اش يروانپشيمان شود و راه توبه پيش گيرد، اضطراب و فشار 

، موجب ياس باشد يمعدم ترغيب و توجه به موضوع توبه كه به معني بازگشت 
و عجب در قلب انسان شده و اين حالت، روحيه انسان را كسل و بـي نشـاط   

  . ] 1 [ گرداند يم
  

  و) اميد به فضل و رحمت الهي
رٌ مما يجمعونَ( خَي و واْ ه فْرَحفَلْي كفَبِذَل هتمبِرَحو 2)قُلْ بِفَضْلِ اللّه  
اند  بگو به فضل و رحمت خدا بايد خوشحال شوند كه از آنچه گردآوري كرده«

  ».بهتر است
رحمـت الهـي بـه     ي ظـاهري و هـا  نعمـت كه فضل الهي بـه   آنند برمفسران 

ي باطني اشاره دارد. اهل ايمان، اهل بينش و بصيرتند و با توجـه و  ها نعمت
ي الهي كه به صورت فضل و رحمت بر بنـدگانش در حـال   ها نعمتعنايت به 

بارش و ريزش و نزول است، در پناهگاه مطمئن پروردگار، احسـاس سـرور و   
  .ندينما يمشاماني دروني 
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  ز) وقت شناسي
ذْ تُ( ثَابكُم غَما بِغَم إِ رَاكُم فَأَ وونَ علَى أحد والرَّسولُ يدعوكُم في أُخْ صعدونَ والَ تَلْ

واْ علَى ما فَاتَكُم والَ ما أَصابكُم واللّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ زَنُ الَ تَح1)لِّكَي  
رفتيد و به هيچ كس  باال مى )از كوه(هنگامى را كه در حال گريز  )ياد كنيد( «

به  )خداوند(خواند پس  فرا مى سرتان پشتكرديد و پيامبر شما را از  توجه نمى
تا سرانجام بر آنچه از كف  )افزود(غمى بر غمتان  )انضباطى اين بى(سزاى 

ايد و براى آنچه به شما رسيده است اندوهگين نشويد و خداوند از آنچه  داده
  ».كنيد آگاه است مى

عوامل رشد و تعالي و پيشرفت آدمـي   نيتر مهموقت شناسي و نظم در امور از 
و به  دهد يماست. اين زمان است كه انسان را در رسيدن به هدف خلقت ياري 

لحاظ اهميت و ارزش وااليش مورد سوگند خداوند قرار گرفته است. بنابراين از 
داختن به امور جانبي و دست دادن زمان، عدم برنامه ريزي مناسب در زندگي، پر

كم اهميت، خود از عوامل بسيار مهم اضـطراب، دلهـره، انـدوه و بـي نشـاطي      
  . ] 1 [ است

  
  ح) خدمت بي منت

) مالَ أَذًى لَّها ونواُ م والَهم في سبِيلِ اللّه ثُم الَ يتْبِعونَ ما أَنفَقُ قُونَ أَمنفينَ يالَّذ
بر ندع مرُه زَنُونَأَج حي مالَ هو هِملَيع فو   2)هِم والَ خَ

كنند، سپس به دنبال انفاقي كه  كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي«
 نزد پروردگارشان ها آن، پاداش رسانند ينمو آزاري  گذارند ينماند، منت  كرده

  .»شوند محفوظ) است، و نه ترسي دارند و نه غمگين مي(
انگيزه كارهاي خير، داشتن اخالص، قصد و نيت پـاك بـراي كسـب     نيتر مهم

كه اگر اين انگيزه به رنگ خودستايي يا ريـا آلـوده    باشد يمخشنودي خداوند 
و شادي فردي و اجتماعي  ها محبت، بروز ها دلشود، نتيجه عمل كه پيوستگي 

  . ] 9[ دهد يماست دگرگون شده و تغيير ماهيت 
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  عه)ط) تالوت قرآن(مطال
أْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ( رَ   1)اقْ
  ».بخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفريد«

قرآن به عنوان كتاب شفا بخش روح و جسم انسان با امر به خواندن، آرامش 
فكري و روحي انسان را فراهم نموده است. اهميت و جايگاه واالي مطالعه در 

  لت و تقويت عقالنيت و هوشياري است.اسالم به دليل خروج از ظلمت و غف
  2)الكتب بساتين العلماء(
ي زيبا و پرطراوتي هستند كه آنان را ها باغبراي دانشمندان به منزله  ها كتاب«

  ».كنند يممسرور و شادمان 
  

  ي) توكل به خدا
)بِضَار سلَيوا و هم شَيئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه إِنَّما النَّجوى منَ الشَّيطَانِ ليحزُنَ الَّذينَ آمنُ

ؤْمنُونَ كَّلِ الْمو   3)وعلَى اللَّه فَلْيتَ
خواهد با آن مؤمنان غمگين شوند، ولي  نجوي تنها از ناحيه شيطان است، مي«

برساند جز به فرمان خدا، بنابراين مؤمنان بايد تنها  ها آنتواند ضرري به  نمي
  ».بر خدا توكل كنند

كه در دايره اختيار و قدرت  رديپذ يمموحد هر چند اين امر معقول را انسان 
محدود خود بايد براي جريان و پيشرفت زندگي از خرد و نيروي جسـمي و  

كه در دنيـا   رسد يمشود اما با آگاهي خود به اين واقعيت  مند بهرهش ا فكري
ر و توان امور و مسائلي نيز وجود دارد كه مديريت و تدبيرش از محدوده فك

كارساز باشد. از اين رو انسان  تواند يمبشر خارج است و فقط مشيت خداوند 
تكيه گاه خود را مسبب االسباب دانسـته و بـا اعتقـاد بـر او بـه كـار        مؤمن

  . ] 9[ پردازد يم
 

  ك) اميد به وعده الهي
تَعلزَنَ ولَا تَحا ونُهيرَّ ع دنَاه إِلَى أُمه كَي تَقَ رَد رَهم فَ لَم أَنَّ وعد اللَّه حقٌّ ولَكنَّ أَكْثَ

  1لَا يعلَمونَ
                                                                                                                            

  1سوره علق، آيه  -1
   245ص غررالحكم، -2
 10سوره مجادله، آيه  -3
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روشن شود و غم نخورد و  )بدو(پس او را به مادرش بازگردانيديم تا چشمش «
  ».دانند نمى ترشان شيببداند كه وعده خدا درست است ولى 

)كبلَ رعج ي قَدزَن ا أَلَّا تَحهتن تَحا ماها فَنَادي رِ س تَك2)تَح  
 )پاى(وى را ندا داد كه غم مدار پروردگارت زير  )فرشته(او  )پاى(پس از زير «

 ».تو چشمه آبى پديد آورده است

فردي كه اميدوار به الطاف خداوندي است و تمام اسباب و عوامل عـالم را بـه   
  .نديب ينمي در زندگي تنگ دل، مجالي براي نااميدي، بدبيني و نديب يمدست خدا 

 
  ها ارزشاحياي ل) 

 :ديفرما يم السالم هيعلامام صادق 

وائبِ(َ : اَلوفاء و رِعايه الحقُوقِ و النُّهوض في النَّ   3)لسرور في ثَالثَ خصالٍ
شادي به سه خصلت است: وفاداري، رعايت حقوق ديگران و ايستادگي در «

  ».و مشكالت ها يگرفتار
  

  دنيا م) عدم دلبستگي به
رٌ مما آتَاكُم بلْ أَنتُم ( خَي اللَّه يا آتَانالٍ فَمونَنِ بِمدتُم فَلَما جاء سلَيمانَ قَالَ أَ

يتكُم تَفْرَحونَ د4)بِه  
خواهيد مرا با  هنگامي كه (فرستادگان ملكه سبا) نزد سليمان آمدند گفت: مي«

ا به من داده از آنچه به شما داده بهتر مال كمك كنيد (و فريب دهيد!) آنچه خد
  ».شويد است بلكه شما هستيد كه به هدايايتان خوشحال مي

واْ بِالْحياةِ الدنْيا وما الْحياةُ الدنْيا في ( فَرِحو رقَدي و شَاءنْ يمقَ لطُ الرِّزسبي اللّه
تَاعرَةِ إِالَّ م 5)اآلخ  

هر كس بخواهد (و شايسته بداند) وسيع و براي هر كـس  خدا روزي را براي «
به زندگي دنيا شـاد (و   ها آندهد ولي  و مستحق ببيند) تنگ قرار مي( بخواهد

   ».شدند در حالي كه زندگي دنيا در برابر آخرت متاع ناچيزي است )خوشحال

                                                                                                                           
 13سوره قصص، آيه  -1

 24سوره مريم، آيه  -2
 436، ص4ميزان الحكمه، ج، 237، ص 78بحاراالنوار، ج  - 3

 36سوره نمل، آيه  - 4
  26سوره رعد، آيه  -5
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 ي از دنيا و مواهب الهي نيكوست، اما دلبستگي به دنيا و آن را هدفمند بهره
نهايي خود قرار دادن زيبنده نيست. قرآن وابستگي و دلبستگي به دنيا را نيز 

  به عنوان عامل غم و اندوه مطرح نموده و از آن به شدت نهي كرده است.
  

  ن) دوري از غرور و تكبر
وزِ ما إِنَّ( ومِ موسى فَبغَى علَيهِم وآتَينَاه منَ الْكُنُ مفَاتحـه   إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَ

رَح إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحينَ ومه لَا تَفْ ذْ قَالَ لَه قَ وةِ إِ وء بِالْعصبةِ أُولي الْقُ   1)لَتَنُ
به او داده  ها گنجستم كرد، ما آنقدر از  ها آنقارون از قوم موسي بود اما بر «

به خـاطر   .مشكل بود آن براي يك گروه زورمند يها صندوقبوديم كه حمل 
بياور هنگامي را كه قومش به او گفتند: اين همه شـادي مغرورانـه مكـن كـه     

 ».دارد خداوند شادي كنندگان مغرور را دوست نمي

رِ الْحقِّ وبِما كُنتُم تَمرَحونَ( ضِ بِغَيي الْأَرونَ فتَفْرَح ا كُنتُمكُم بِم2)ذَل  
كرديد و از روي غرور و  ق در زمين شادي مياين به خاطر آن است كه به ناح«

  ».پرداختيد مستي به خوشحالي مي
تكبر بي جا نوعي بيماري اخالقي و رواني است كه قرآن، آن را سرزنش كرده و 
در مقابل، مردم را به فروتني خوانده است تا بهداشت اخالقي و روانـي آنـان   

  تحقق يابد.
  

  س) پرهيز از فخر فروشي
ذَ( رِح فَخُورولَئنْ أَ ولَنَّ ذَهب السيئَات عنِّي إِنَّه لَفَ رَّاء مستْه لَيقُ   3)قْنَاه نَعماء بعد ضَ
گويد مشكالت از  ي پس از شدت و ناراحتي به او برسانيم ميايه اگر نعمت و«

من بر طرف شد و ديگر باز نخواهد گشت و غرق شادي و غفلت و فخر فروشي 
 ».شود مي

و  تفاخرجمله صفات رذيله انسان، زود شادمان شدن و فخر فروشي است.  از
عوارض دروني فخر  نيتر مهممفاخره از صفات اكتسابي انسان است. از جمله 

  فروشي، بي اعتنايي افراد متكبر به حق و حقيقت است.

                                                                                                                            
  76سوره قصص، آيه  -1
  75ن)، آيه سوره غافر (موم - 2
 10سوره هود، آيه  -3
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  ع) دوري از استهزاء
وا ( فَرِح نَاتيم بِالْبلُهسر ماءتْها جفَلَم وا بِه بِما عندهم منَ الْعلْمِ وحاقَ بِهِم ما كَانُ

زِئُون تَهس1)ي  
با دالئل روشن به سراغ آنان آمدند به معلوماتي كه  ها آنهنگامي كه رسوالن «

 )شمردند) ولي آنچه را (عذاب خود داشتند خوشحال بودند (و غير آن را هيچ مي
  ».مدفرود آ ها آنگرفتند بر  مي سخرهبه 

دادن القاب زشت و به استهزاء گرفتن ديگران نوعي اهانت و بي حرمتي است كه 
. اين گونه دارند يمبعضي افراد براي تشفي خاطر خود در حق ديگران روا 

انسان بعد از پايان شادي، در خود  بوده واز لحاظ زماني، گذرا و ناپايدار  ها يشاد
در فرهنگ متعالي اسالم به  ها يشادع از اين نو .احساس مالمت و پشيماني دارد

  .گردد يمياد  » لهو و لعب« عنوان 
  

  پرهيز از گناهف) 
  :ديفرما يم در اين باب السالم هيعلعلي حضرت 

)نهم لي ما فاتع زنَكنَ الخَيرِ و حم متلي ما قَدع كرُور ر س2)اَكث  
رتت انجام داده اي و آنچه از كارهاي خير براي آخ سرورت را زياد كن، بر«

  .»ير، محروم گشته ايخحزنت را به آنچه از كارهاي 
  

  ص) دوري از فرقه گرايي
يهِم فَرِحونَ( ا لَدزْبٍ بِما كُلُّ حعيوا ش وا دينَهم وكَانُ رَّقُ   3)منَ الَّذينَ فَ
ند ها تقسيم شد ها و گروه از كساني كه دين خود را پراكنده ساختند و به دسته«

  .»(دلبسته و) خوشحالند هاست آنو (عجب اينكه) هر گروهي به آنچه نزد 
يهِم فَرِحونَ( ا لَدزْبٍ بِمرًا كُلُّ ح بز منَهيم برَه وا أَم 4)فَتَقَطَّع  
كارهاي خود را به پراكندگي كشاندند و هر گروهي به راهي رفتند (و  ها آناما «

 ».! زد خود دارند خوشحالندعجب اينكه) هر گروه، به آنچه ن

                                                                                                                            
 83سوره غافر (مومن)، آيه  -1
  437، ص 4ميزان الحكمه، ج  -2
 32سوره روم، آيه  -3
  53سوره مومنون، آيه  -4
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اي براي پرستش خداوند راهي انتخاب كرده، خود را بر حق  هر قوم و جامعه
پندارد. عجيب اين كـه هـر گـروه بـه      بيند و ديگران را گمراه و باطل مي مي

هاي خود خوشحال و راضي است و از ديگران بيزار. چون هواي نفـس   داشته
ها متغير است،  ن هم به نسبت افراد و زماندهند و آ خود را مالك دين قرار مي

گردد و رفع اين اختالفات كه  هر دسته از دين خود شادمان و به آن وابسته مي
كـه صـفحه   (عـج)  اهللا  ، جز به ظهور حضرت بقيـه شود يمباعث اين همه فساد 

  .زمين را بر يك دين در آورد و بساط عدل را پهن كند، ممكن نيست
  

هاي تعيين كننده شادي در علم روانشناسي مذهب و  يكي از مولفه:  بحث
معنويت است. از همان ابتداي شكل گيري روانشناسي كاربردي، تحقيقات در 

زمينه رابطه مذهب و سالمت رواني، اغلب بيانگر رابطه مثبت بين اين دو 
و  كند يمرا كنترل  ها تيموقعمتغير بوده است. باور به اينكه خدايي هست كه 

. در واقع دهد يمبندگان خويش است تا حد زيادي اضطراب را كاهش  ناظر بر
. شود يمارتباط با يك منبع فنا نشدني سبب چشم انداز مثبتي در زندگي فرد 

سليگمن معتقد است كه مذهب دست كم به سه دليل در افزايش سطح 
  .: ]11، 2 [ بهزيستي انسان اهميت دارد

تقادي است كه به انسان اين مذهب ارائه كننده يك نظام منسجم اع .1
تا براي زندگي به جستجوي معني بپردازد و براي آينده  دهد يمامكان را 

  اميد بيابد.
تا فرد داليل قابـل قبـول و    كند يمي اعتقادي مذهبي كمك ها نظام .2

و مصائب زندگي  ها شكست، ها يناكامدست كم آرام بخشي را براي توجيه 
  خود بيابد.

 ها آنذهبي هستند و عنصر معنويت در اعتقادات م واقعاًافرادي كه  .3
نيرومند است، گرايش كمتري نسبت به انحرافات دارند و رفتارهاي نيكو، 

. پس جاي تعجب دهند يمي انجام تر شيبجامعه پسند و انسان دوستانه 
از افراد  تر شيبنيست كه ميزان شادي گزارش شده توسط افراد مذهبي 

  غير مذهبي باشد.
روانشناسي، هنوز تعريف مشخص و كاملي از شادي وجود ندارد. ولي در دانش 

از ديدگاه قرآن انسان داراي فطرت خاصي است كه امري ثابت و مشترك در 
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. از اين رو اسالم طبقه بندي مشخص و تعريف شده اي از هاست انسانبين همه 
ناشي از  كه ييها يشاددر اسالم روا نيست،  ها يشادتمام . كند يمشادي ارائه 

غرور، تكبر، تمسخر و استهزاء ديگران و لهو و لعب و دنيامحوري باشد، به شدت 
ها باعث غفلت از نيل به كماالت و قصور در  نكوهش شده است. اين شادي

شود، خصوصاً اين كه لذّت ناشي از آن رشد فزاينده  تكاليف فردي و اجتماعي مي
عقل يا حداقل تعطيلي وظايف انساني  آن به زوال  غيرقابل كنترل دارد و ادامه

هاي زودگذر، فوت مصلحت و  شود. در اسالم حكمت عدم جواز شادي منجر مي
  . ] 11 [ همچنين ناسازگاري با اوصاف مؤمنان برشمرده شده است

منجر به بروز شادي پايدار در فرد شود؛ خدا  تواند يماز نگاه اسالم سه عامل 
زندگي دنيوي و پذيرش و اعتقاد به سراي آخرت. باوري(توحيد)، بينش روشن از 

ارائه » شلدون و همكارانش«در حالي كه بر اساس مدل شادي پايدار كه توسط 
  : ] 7 ي بر سطح شادي فرد عبارتند از[رگذاريتأثشده است؛ سه عامل مهم در 

نقطه از پيش تعيين شده شادي است كه يك عامل  نقطه شروع ثابت: -1
و كم و بيش ثابت است و نشان دهنده ميزان شادي  شود يموراثتي محسوب 

است كه در زماني كه مقدار عوامل تعيين كننده ديگر صفر باشد، فرد آن را 
 .كند يمتجربه 

عوامل موقعيتي يا زمينه اي كه عمدتاً شامل رويدادهاي زندگي و  شرايط: -2
 درآمد، و لاستقال وضعيت تأهل، سن، وضعيت پيشامدهاي كوچك و بزرگ مانند

نسبت  نظر، اين از و باشد يم مذهب و خانواده و خانه بافت امكانات و تسهيالت،
 است. برخوردار كمتري ثبات از اول عامل به

 دارد فرد زندگي و هدفمند مدار تالش فرآيندهاي به اشاره ي عمدي:ها كنش -3

گرا)، لكما و مثبت يها نگرش شناختي (مانند داشتن هاي جنبه در برگيرنده و
ي ارادي (مانند ها خواستكردن) و  ورزش يا ديگران به عالقه رفتاري (مانند ابراز

. از ايـن رو عامـل   باشـد  يمي شخصي معني دار) ها هدفتعيين و دنبال كردن 
 .رود يممتغير به شمار 

علم روانشناسي، برنامه و مسير خاصي را براي رسيدن انسان به شادي حقيقي و 
، در حالي كه قرآن مسيري را ترسيم نموده كه رعايـت آن  كند ينمپايدار بيان 

افراط و تفريط در غم و شادي، . در اسالم شود يممنجر به ارتقا و تكامل انسان 
سـالمت روح  ي  نشانهنوعي بيماري روحي است و تعادل در غم و شادي،  هنشان
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ن حال مردان الهي و وارسته در عين حال كه محزونند، شادند و در عي .است
: نـد يفرما يمـ  السـالم  هيـ علحضرت علـي   .كه شادند، در دل محزون هستند

 ها آن، اند آمدهچنانند كه گويي در آسايش و راحتي فرود  ها يسختپارسايان در 
بايد  ها يشادپس  1.ها يراحتو بالها همان اندازه انس دارند كه با  ها يسختبا 

مدردي جدا نكند و همچنـين  به حدي باشد كه انسان را از تعهد و سوز و ه
 افسردگي روح، يأس و دله غصه ها و اندوه ها نيز نبايد به حدي باشد كه ماي

شود. عوامل تعيين كننده شادي از ديدگاه علم روانشناسي عموماً انسان سردي 
. در حالي كه در كند يممحور است و از شادي در محدوده زندگي دنيوي بحث 

  ي بر مبناي خدامحوري و توحيد است.قرآن و تعاليم اسالمي، شاد
ها براي رهايي از غم و اندوه بيرون ريختن راه نيتر يعيطبو  نيتر يعاليكي از 

آن است. گريستن به هنگام احساس غم و ظلم و درد، امـري كـامالً طبيعـي    
، بلكه از سوي خـداي حكـيم بهتـرين    آورد ينماست. گريه نه تنها افسردگي 

ان است كه در وجود او تعبيه شده است. مانند ديگر وسيله براي تسكين انس
گريه بر سالمتي روح و روان و آرامـش انسـان،    ريتأث انكاري خداوند ها نعمت

انكار روشنايي خورشيد در روز روشن است. اين در حـالي اسـت كـه امـروزه     
از جمله شركت در مجالس مذهبي و گريه  ها ارزشبعضي از مشاوران، برخي از 

بدا .. الحسين (ع) را به عنوان عامل مخدوش كننده شادي معرفي كرده بر ابا ع
و اعمال خالف شرع و خالف سنت ايراني اسالمي مثل گوش دادن به موسيقي 

  . ] 1 [ ندينما يم، توصيه  اند يشادرا راهكاري درماني به جواناني كه طالب 
وانشناسي تعريف و تفسير شادي در منظر دين با شادي در ر:  نتيجه گيري

متفاوت است. در اسالم، شادي در دل جاي دارد، حال آنكه مشكل  كامالًغربي 
بسياري از اشخاص در قرن اخير اين است كه شادي را در هياهوي بيرون 

. تعبير و تفسير دين از شادي اين است كه شادي خود هدف كنند يمجستجو 
  ال عالي انساني است. نيست، بلكه عاملي مهم و موثر براي رسيدن انسان به كم
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