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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  93، شماره مسلسل 5931 زمستان، هشتمسال 

 

 یزندگ یو معنادار یارتباط شاد یچگونگ یلیتحل یبررس

 اسالم دگاهیاز د 
 
 

 66/01/49تاريخ تأييد:   3/6/49تاريخ دريافت:  
 * *انیعقوبیمحمدحسن  

 * **احمد مسائلی

 * ***زاده السادات جمعه هشریف

از  یک  یعنوان  به یجهان بحث شاد یفرهنگ یدر فضا نیاز مباحث نو یکی
دوم و  یبع   از جن ج جه ان    یفک ر  یاست، که در فضا یمثبت انسان جاناتیه

نگ ر رررن ج ش   و،     مثبت یشناس در روان یزن گ تیفیتوجه به مباحث بهبود ک

ت ا   یفلس ف  ان ات ینوظه ور و جر  یها تیاز معنو یبرخ ۀسپس، با ورود به حوز
رژوهش آن  نیانسان برجسته ش . ه ف ا یزن گ یو عامل معنادار یرن ار ه ف

و  اتی  از منظ ر آ  یزن  گ  یو معن ادار  یش اد  حیارتباط ص ح  نییاست که به تب
مح ور و اتا ار رو      مس لله  ک رد یرژوهش ب ا رو  نیا رو، نی. ازان یبنش اتیروا

و  یفلس ف  ،یشناخت انرو  گاهیدر سه د یشاد تیماه یابت ا به بررس ینقل-یعقل
نشس ته اس ت. در    یو معن ادار  یارتب اط ش اد   لیررداخته و، سپس، به تحل ینید

 یمرکب از دو بع  احساس   یشاد تیرژوهش مشاص ش  که ماه نیا یها افتهی
و  یا مق م ه  یاسالم با توجه ب ه دو س  ح ش اد     گاهید نکهیا است و یو شناخت

 یدر معن ادار  گرا عتیفراطب کردیومم وح و مذموم، و ر یو دو قسم شاد یمعنو

                                                 

  استادیار دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان. *

  .ایران ، خمینی شهر، اصفهان،دانشگاه آزاد اسالمی ،واح  خمینی شهر ،استادیار گروه معارف **

   کارشناسی ارش  علوم قرآن و ح یث دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان. ***
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 یاز معن ادار  یرا ت ابع  یدارد، ش اد   یه ف و ارز  تأک ۀکه بر دو مؤلف یزن گ
 یا مق م ه  یِشاد نکهیباش ، چه ا یعامل معنادار یشاد نکهیو نه ا دان  یم یزن گ

وص و  ب ه ه  ف و     ۀج  ینت یمعن و  یِاس ت و ش اد   یبه معنادار  نیرس ۀمق م
 یرن  ار  اسالم ه  ف   گاهیمشاص ش  که د زین یینها ۀجیاست. در نت یمعنادار

   .تاب  یرا برنم یو روشنفکر زمیو المائ یشناس ماتلف روان اناتیدر جر یشاد

 .اسالم ،یزن گ یمعنادار ،یشاد :گان کلیدیواژ
 

 . بیان مسئله 1

امروزه، شادی و مباحث مربوط ب ه آن از مس ائل م  رح در فض ای فرهنگ ی      

جوامع است و به سبب ت أییر آن ب ر کیفی ت زن  گی و هم ن ین ارتب اط آن ب ا        

ویژه رس از جن ج جه انی دوم و    بینی، به مفاهیمی چون بهزیستی رهنی و خو 

ز ر یش، م ورد توج ه    در راستای مب احثی چ ون بهب ود کیفی ت زن  گی، ب یش ا      

ه ای فک ری و    شناسان قرار گرفته است. و البته، به دنبا  آن، به سوی حوزه روان

فلسفی و جریانات نوین معنوی سرریز ش ه است. گروهی از مکاتب، با برداشتی 

عن وان   افراطی و نادرست، شادی را در جایگاه ه ف قرار داده و برآنن  تا آن را به

دار کردن زن گی معرفی نماین . در این رژوهش، برآنیم ت ا  ترین عامل در معنا مهم

از منظر آیات و روای ات، ماهی ت ش ادی و ارتب اط آن ب ا معن اداری زن  گی را         

رو، ررسش اص لی ای ن ر ژوهش واک اوی ارتب اط       شفافیت بیشتری باشیم. ازاین

 شادی با معناداری زن گی از دی گاه اسالم است.
 شناسی . مفهوم2

ها، معموالً به شکل  رغم تنوع واژه وی شادی، در زبان فارسی، علیدر معنای لغ

های شادمانگی و نشاط  که معموالً واژۀ شادی با واژه رون ، چنان مترادف به کار می

هم ن  ین، واژۀ  (9231: 2  ج9731. )عمیدد   رود  ب  ه ش  کل مت  رادف ب  ه ک  ار م  ی 
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در زب ان   (018: 9  ج)همدن  رود.  خوشحالی به معنای مترادف با شادی به کار م ی 

در ق رآن ک ریم نی ز،    های ماتلفی برای شادی به کار رفته اس ت.   عربی نیز، واژه

شادی با مشتقات و متعلق ات آن، ب ا ن وزده واژۀ ماتل ف ب ه ک ار رفت ه اس ت.         

است که در ق رآن اس تعما    « فرح»ها  از جملۀ این واژه (1: 9701االحراری   شمس)

های زودگذر دنیوی تعری ف ش  ه اس ت      فراوان دارد. البته، فرح معموالً به لذت

الفرح انشراح الص ر بلذه عاجل ه و اکث ر م ا یک ون رل ا ف ی الل ذات الب نی ه         »

 (120: 9121)راغب اصفهننی  « ال نیویه.

ا شادی است. برخ ی از نحوی ون آن را ب ه    های مرتبط ب از دیگر واژه« سرور»

؛ 9082: 2  ج9121منظور   )ابنان .  معنای خالف حزن و به همان معنای فرح دانسته

ان  که به معن ای   ولی برخی مانن  راغب اصفهانی گفته (097: 2ج  9121الفراهی ی  

ننی  )راغدب اصدفه  « السرور ما ینکتم الفرح»شادمانی و فرح مکتوم و درونی است  

9121 :181) 

  9121)الفراهی ی  « طیب النفس للعمل»ان  که  واژۀ نشاط را نیز چنین معنا کرده

رو، به معن ای س رزن گی و س رحالی از انج ام ک اری اس ت        و، ازاین (9312: 7ج

. واژۀ مرتبط دیگر واژۀ بهجت است که در معنای لغ وی  (9132: 2  ج9731)سینح  

است و البته در باب انسان، به معنای ظهور فرح  به معنای حسن و زیبایی ظاهری

 (739: 9  ج9121منظور   )ابنرود.  به کار می

های فرح و سرور به نوعی  شود که به لحاظ نحوی، واژه ب ینسان، مشاص می

ان  و بر حالت درونی و هیجانی شادی اشاره دارن ، ب ا ای ن تف اوت ک ه      مترادف

عنوان معل و  و   ها نیز، نشاط به دیگر واژه سرورْ بیشتر فرح درونی است. در باب

حاصل شادی است و بهجت نیز به معنای ظهور و بروز بیرونی شادی است. ام ا  
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های ماتلف شادی در آی ات و روای ات مش اص     آن ه از تأمل در استعما  واژه

های زودگذر دنیوی نیس ت،   شود این است که واژۀ فرح، لزوماً به معنای لذت می

های نارس ن    کنار آیاتی که به این معنا از شادی و حتی معنای شادی چه اینکه در

های معنوی نیز ب ه   ، فرح در باب شادی(31؛ غنفر: 21؛ رع : 31)مؤمن: اشاره دارن  

قل بفضل اهلل و برحمته فبذلا فلیفرحوا هو خیر مم ا یجمع ون.   »کار رفته است  

ن ، زیرا ای ن دو از هرچ ه   ؛ بگو به فضل خ ا و رحمت او شادمان شو(10)یونس: 

و هم نین، در باب شادی معنوی و رای  ار ش ه ا ک ه از    « می ان وزن  بهتر است.

ان »و گاه در باب خ اون  به کار رفته اس ت ک ه   ( 38عمرا :  )آلفضل الهی شادن  

...« اهلل اش  فرحا بتوبه عب ه من رجل اضل راحلته و زاده فی لیله ظلم ا فوج  ها   

 .(111: 2-9ج  9121)کلینی  

اوقات الس رور  »سرور نیز، در کنار به کار رفتن در باب شادی زود گذر مانن   

سرور المومن بطاعۀة ربۀو و   »، برای شادی معنوی  (11: 9718)تمیمی آم ی « خلسة

م ن س ر   »و در باب خ اون  نیز به کار رفته اس ت    ( 181)همن : « حزنو علی ذنبو

 (112: 2-9  ج9121)کلینی  « مومنا فق  سرنی و من سرنی فق  سر اهلل

را   که به لحاظ لغوی به معنای ظهور و بروز شادی تعریف  « بهجت»سینا  ابن

ش ه   نیز در باب شادی معنوی به کار برده و حتی در باب خ اون   نی ز اط ال      

 (700: 9701سینن   )ابن« اجل مبتهج بشیء هو االو  بذاته.» کرده است 

ها، در موارد ماتلف، شادی م ذموم و مم  وح و ک اربرد     گیری این واژه کار به

مشترک میان خالق و مالو ، مانع از این است ک ه ه ر ک  ام از ای ن واژه را ب ه      

ود آن، قسمی خاص ماتص ب انیم، بلکه نظر به بافت آیه و ح یث مربوطه و قی  

رو، در  توان مشاص نمود. ازای ن  ها را می معنای مورد نظر از هر ک ام از این واژه
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ت ر از   رردازیم، که مه م  های معرفتی آن می ادامه، به بررسی ماهیت شادی و مؤلفه

 بحث لغوی، در ارتباط با موضوع این مقاله است.
 . ماهیت شادی  3

سفی و دینی قابل بررس ی اس ت.   شناختی، فل ماهیت شادی با سه دی گاه روان

اختص ار ب ه تبی ین ای ن      برای تبیین بهتر دی گاه آیات و روایات از این مس لله ب ه  

 رردازیم. ها می دی گاه
 شناختی . دیدگاه روان3-1

در این دی گاه، شادی در کنار حاالت دیگر انسان، مثل خشم و غ م و ت ر ،   

ج ان نی ز ع املی ب رای برق راری      گیرد و ازآنجاکه هی عنوان یا هیجان قرار می به

، ش ادی نی ز ب ا ای ن     (910: 9701گنجدی   )تعاد  وحقظ موجودیت ارگانیزم است 

 شود.   ای برخوردار می ایرگذاری از اهمیت ویژه

شناسی شادی ماهیت شادی را مرکب از دو ج زء احساس ی و ش ناختی     روان

خشنودی )رضایت( یکی از اجزاء شادی است. لذت با ش هیج انی و   » دان   می

شون . ارزیابی فک ری ی ا    خشنودی )رضایت( باش شناختی شادی شمرده می

مسلله قضاوت دربارۀ آن و چگونگی انجام ش ن در یا مسلله در حا  حاضر و 

البت ه، گ اه،    (11: 9702)آرگنید،   « یا در گذشته باش شناختی خشنودی هس تن . 

کنن  .   امل سومی به نام فق ان عاطفۀ منفی را هم در احسا  شادی معرفی م ی ع
 ( 11 )همن :

آف رین و توج ه ب ه بع        گروهی معتق ن  که بایستی با تقویت عوام ل ش ادی  

احساسی، شادی بیشتری به وجود آورد و کیفیت زن گی را فزونی باشی . اما در 

مقابل، گروهی با تاکی  بر بُع  شناختی، شادی را با عقل و اس ت ال  ریون   زده و   

ه ای درون ی    س ته آن را نتیجۀ ش ناخت و احس ا  رض ایت از رس ی ن ب ه خوا     
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شادی به طور »هلن ی بر این امر اشاره دارد  « روت وین هوون»که  دانن ، چنان می

شود که انسان بر اسا  آن کیفی ت   ای از م لوبیت گفته می کلی به میزان و درجه

 (21: 9701)شهی ی  « کن . عنوان یا کل ارزیابی می زن گی فردی خود را به

ه ای   ست از هیجانی ک ه ب ا ارزی ابی موقعی ت    در این دی گاه، شادی عبارت ا

آی  .   زن گی و احسا  رضایت از رسی ن به م لوبات برای انسان به وج ود م ی  

نگر، با برجسته کردن بُع  شناختی شادی، سعی دارد تا از طریق  روانشناسی مثبت

ک ه   های خودآگاه را به ضمیر ناخودآگاه منتقل کن ، چن ان  تکرار و عادت، ان یشه

هرکس بای  ریرو قلب خود باش ، یعنی دقیقاً ب ان   چ ه   »گوی    متیو  می ان رو

کن   و س پس در ص  د     انتظاری از زن گی دارد و چه چی ز او را خوش حا  م ی   

 (18: 9733)متیوس  « رسی ن به نق ۀ رضایت باش .

شناسی بیش تر ب ه دنب ا  تغیی ر تفک ر اف راد درب ارۀ عل ت          این شاخه از روان

س لیگمن، در  ان یشی را به انس ان بی اموزد.    از این رهگذر، مثبتروی ادهاست تا 

های متف اوت   نامی ه و معتق  است توجیه« سبا تبیین»مباحث خود، این تفکر را 

از علت وقایع و تفسیری مبتنی بر کلیت، دوام واسناد درون ی و بیرون ی، ف رد را    

ن اگوار ب رای آنه ا     سازد. اگر فردی در مواجهه با اتفاق ات  بین می ب بین یا خو 

علتی موقتی و گذرا و، در عین حا ، مت أیر از عوام ل بیرون ی در نظ ر گی رد، از      

عزت نفس باالتری برخوردار است و چنین فردی در برابر روی ادهای خوش این   

نیز سبا درونی، کلی و دائمی خواه  داش ت و امی   و ش ادمانی در او اف زایش     

 (37: 9707)سلیگمن  یاب .  می

ته، توجه به عواطف مثبت و تغییر تفک ر اف راد و ایج اد ح س رض ایت از      الب

زن گی برای دستیابی به ش ادی بیش تر معن اداری را در روانشناس ی مثب ت نگ ر       
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آفری ن معنی فراین ی است که به موجب آن، افراد روی ادهای   »سازد برجسته می

بینن   و ب ه اهمی ت     کنن  و در این روی ادها، منافعی م ی  زن گی خود را تعبیر می

 (138: 9701)ریو  « برن . اتفاقاتی که برای آنها ریش آم ه ری می
 . دیدگاه فلسفی 3-2

دهن  .    ترین تعریف شادی را به افالطون نسبت م ی  در دی گاه فلسفی، ق یمی

ان   از  ش هوت، خش م و     افالطون سه قوه برای روح انسان قایل است که عبارت

شود و معتق   اس ت    این قوا لذت خاصی را متصور می عقل. وی برای هرک ام از

هاست. او ل ذت   شادی در گرو ارضای این ابعاد روحی و رسی ن به امیا  و لذت

دان  و ش ادی حقیق ی را    هر بع  را در دریافت چیزی متجانس با طبیعت خود می

 شمارد  نتیجۀ م یریت عقل و خرد بر نفس انسان می

ره و بی هیچ تمردی، مطیع جزء حکمت  دوتت    گفتم: پس، هرگاه نفس، بالم 

شود، نتیجه این ات  که هر یک از اجزاء نفس همواره حدود و وظتای  وتود را   

کنتد و نناتاه از برتترین و     رعای  نموده و، بتدین ترتیت ، عمته بته عتد  متی      

)افالطدو    گتردد    مند می ترین لذایذی که برای نن قابه حصو  ات  برره حقیقی

9718 :170) 

از آن، ارس و شادی را نتیجۀ فعالیت انسان بر اسا  شعور و اس ت ال  و  رس 

دارد ک ه   دان  و با تعیین س  وح ش ادی، ارع ان م ی     کارگیری عقل و من ق می به

شود، بلکه از انج ام ش  ن چی زی ک ه      شادی حقیقی از ارضای امیا  حاصل نمی

 ایی شادی لذت و آی . از دی گاه او، س ح ابت شود به دست می فضیلت نامی ه می

س ح باالتر موفقیت و، در نهایت، ب االترین س  ح آن ش ادیِ ناش ی از معنوی ت      

 (181: 9701)ارسطو  خواه  بود. 

سینا به استقبا  معرفتی این بحث رفته اس ت. او ب ا    از فالسفۀ اسالمی نیز، ابن
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 تمایز میان دو س ح شادی و معرفی آنها با عنوان فرح و بهج ت، ب ا دو رویک رد   

« ف رح »رردازد. در رویکرد تجربی، شادی را با اص الح  به این م لب می متفاوت،

 کن   عنوان انفعا  و کیف نفسانی تبیین می کن  و آن را به م رح می

یشبه ان یکون الحکماء و اتباعرم من االطباء قد اتفقوا علی ان الفرح و الغم و 

سدینن    )ابدن  ی فتی القلت    الخوف و الغض  هی من انفعاالت الخاصۀ بالروح الذ

9703 :18) 

 رردازد  سپس، به تعریف شادی می
 الفرح لذۀ ما وکه لذه فری ادراک الحصو  الکما  الختا  بتالقوۀ المدرکتۀ    

 (12)همن : 

شادی نوعی از لذت ات  و هر لذتی ادراک و نگاهی از حاصه شدن کمالی 

 کننده ات   وا  برای نن قوۀ ادراک

کن  و در ری لِ    معرفی می« بهجت»فلسفی، شادی را با اص الح اما در رویکرد 

إن اللذۀ هی ادراک و نیل لوصۀو  مۀا هۀو ع ۀ      » ها با تعریف لذت  مجموعۀ لذت

الم رک کما  و خیر من حیث هو کذلک و األلم هو ادراک و نیل لوصو  ما هو ع   

رای ص احبان کم ا    آن بهجت را تنها ب، (211: 7  ج9701سینن   )ابن« م رک فهو شرٌّ

الحالة التی تکون او تحصل لذوی الخیر و الکما  من جهو ...   »دان  قابل دستیابی می

 .(212)همن : « الخیر و الکما 

سینا از شادی چن  نکته وج ود دارد. یک ی اینک ه درک ش ادی      در تعریف ابن

دیگ ر  رذیر ناواه   ب ود و    گرفتن بُع  شناختی و آگاهی از آن امکان ب ون درنظر

آنکه اگر این خیر و کما  در نظر شاص کما  به حساب نیای ، هرگ ز دس تیابی   

باش نیست و نکته سوم در نبود مانعی برای دریافت ل ذت خالص ه    به آن  لذت

شود  سینا، شادی برای انسان آنگاه حاصل می شود، به این معنا که از دی گاه ابن می
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درک شود و مانعی نیز در ک ار نباش      عنوان کما  و خیر  که امری برای انسان به

 (732)همن  : « إن اللذۀ هی ادراک کذا من حیث کذا و ال شاغل و ال مضاد للم رک»

 شناسی است. این قی  آخر شبیه مؤلفۀ نبودِ عواطف منفی در دی گاه روان
 . دیدگاه دینی3-3

ش ناختی   اسالم به نقش شادی در تقویت نف س انس ان وکس ب س رمایۀ روان    

)قصص: « الدُّنْيا مِنَ نَصِيبَكَ تَنسَ لَا وَ»در تفسیر آیۀ  توجه ویژه دارد. امام علی

فرمای  که یکی از موارد فرامو  نکردن نصیب از دنیا توجه به نش اط در   می (33

و در جایی دیگ ر، ش ادی را عام ل     (922: 9183راون ی   ال ین )قطبزن گی است. 

 (919: 9718تمیمدی آمد ی    )« النَّشَرا َ  یُثِيررُ  وَ النَّفْسَ سُطُیَبْ السُّرُورُ»دان    نشاط می

)همدن :  « اوقات السۀرور خلسۀة  »در فرازی دیگر فرمود   حضرت هم نین، آن

را برخی چنین ترجم ه  « خلسه»، که به معنای شادی زودگذر است. البته واژۀ (11

 ( 287: 9719)جوادی آملی  ان   آن ه مایۀ طراوت روح و جان است.  کرده

البته، همۀ این فرازها به نحوی اشاره به بُع  هیجانی شادی دارن  که در ج ای  

خود برای به اشت روانی الزم است. لذا، در تأکی  بر کسب آن، در روای ات، ب ر   

مکرر سفار  ش ه که تفریح و  که عوامل ایجاد شادی نیز تأکی  ش ه است، چنان

 های زن گی انسان فرامو  نشود  ب برنامهلذت حال  در چهارچو

 یَتْْلِم   لَتا  مَتا  وَ الْحَلَتا ِ  مِتنَ  تَشْتَرِی مَا بِإِعْطَائِرَا الدُّنْیَا مِنَ حَظّاً لِأَنْفُسِکُمْ اجْعَلُوا

 مَنْ مِنَّا لَیْسَ ر وِیَ فَإِنَّه  الدِّینِ أُم ورِ عَلَى بِذَلِکَ اتْتَعِینُوا وَ فِیهِ تَرَفَ لَا مَا وَ الْم رُوَّۀَ

 (181: 9719شعبه حرانی   )ابن لِد نْیَاه   دِینَه  تَرَکَ أَوْ لِدِینِهِ د نْیَاه  تَرَکَ

هتای د  را   از لذایذ دنیوی نصیبی برای کامیابی وویش قرار دهید و وواهش

های مشروع برنورید  مراقب  کنید که در این کار به شتراف  و مرداناتی    از راه

شما نتی  نرتد و دچار اتراف و تندروی نشوید و با کمک نن، برتر بته امتور   
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نیای وود را به واطر دین وویش موفق وواهید شد  همانا نیس  از ما کسی که د

 دین وویش ترک کند یا دین وود را برای دتتیابی به دنیا رها نماید 

های اجتماعی شادی مث ل ش وخی ک ردن     از عوامل دیگر ایجاد شادی مهارت

 وَ قُلْۀ ُ  دُعَابَةٌ فِیوِ وَ إِلَّا مُؤْمِنٍ مِنْ مَا»است که مورد توجه اسالم قرار گرفته اس ت   

وجود دارد.گفتم  « دعابه»هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه در او ؛ الْمِزَاحُ قَا َ ال ُّعَابَةُ مَا

 ( 137: 2  ج9121)کلینی  « دعابه چیست؟ و او راسخ داد  مزاح و شوخی.

عنوان امری عب ادی، موج ب ایج اد     های اجتماعی به دیگران که به و یا کما

 شود  سرور معنوی می

شاد کردن دیگ ران، از  ؛ الْمُؤْمِنِ عَلَى تُ ْخِلُوُ[  الَّذِی] سُرُورٌ اللَّوِ إِلَى الْأَعْمَا ِ أَحَبُّ»

 (919: 2)همن   ج« محبوب ترین چیزها نزد خ اون  است.

شناسیِ  عنوان هیجانی عاطفی، در واقع، با آن ه در روان این توجه به شادی، به

عالوه بر ای ن،   اماشود م ابقت دارد.  شادی در بع  احساسی و هیجانی م رح می

در کالم ی   امام علیکه  بع  شناختی شادی مورد توجه واقع ش ه است، چنان

 ثَمَرَتَهَا وَ الْقُ ْرَۀُ الْعَقْلِ أَصْلَ]إِنَّ[ »عنوان میوه خردمن ی یاد کرده است   زیبا از آن به

: 31  ج9719)مجلسی  « ؛ ریشۀ خرد توانمن ی است و میوۀ آن شادی است.السُّرُورُ

3 ) 

شود. با این تبیین که ش ادی   قرین می« رضایت»و البته، این عقالنیت با مفهوم 

ش ود، ام ا ای ن     حاص ل م ی   واقعی در گروِ رضایتی است از رسی ن ب ه م ل وب  

آم ه اس ت ری  ا    «هوون وین روت»م لوبْ مفهومی متفاوت با آن ه در تعریف 

 خواه  کرد.  

شناسی م رح اس ت از ارزی ابی روی  ادها و رس ی ن ب ه       رضایتی که در روان
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شود ولی رض ایت در مفه وم دین ی معن ایی      ها و امیا  درونی حاصل می خواسته

رضایت یا مفهوم دوسویه است )یعقوبیان، چراکه در تعالیم دینی، تر دارد،  وسیع

ش ود و ه م    ( که هم رضایت شاص از زن  گی خ ود را ش امل م ی    911  9111

 ی از سبا زن گی او را م  نظر دارد رضایت اله
 رَبِّرِتمْ  عِنْتدَ  الْبَرِیَّۀ جَتزاُُه مْ  وَیْرُ ه مْ أُولئِکَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ نمَنُوا الَّذینَ إِنَّ

 عَنْه  رَضُوا وَ عَنْر مْ اللَّه  رَضِیَ أَبَداً فیرا والِدینَ الْأَنْرار  تَحْتِرَا مِنْ تَجْری عَدْنٍ جَنَّات 

 (0-3)بینه:  .رَبَّه  وَشِیَ لِمَنْ ذلِکَ

انتد    کنند برترین نفریدگان کسانی که ایمان نورده اند و کارهای شایسته می

هایی ات  جاویتد کته در نن نررهتا جتاری      پاداش ننرا نزد پروردگارشان برش 

ات   تا ابد در ننجایند  ودا از ننرا وشنود ات  و ننرا از ودا وشنودند  و ایتن  

 کسی ات  که از پروردگارش بترتد  وا 

ازآنجاکه این احسا  رضایت و سرور درونیِ حاصل از آن در س ایۀ اطاع ت   

 وَ رَبِّۀوِ  بِطَاعَۀةِ  الْمُؤْمِنِ سُرُورُ»آی ، چراکه  از رروردگار و ررهیز از گناه به وجود می

ن   و  ؛ ش ادی م ؤمن آنگ اه اس ت ک ه رروردگ ار  را اطاع ت ک       ذَنْبِوِ عَلَى حُزْنُوُ

های  ، با آن ه از شادی(181: 9718)تمیمی آم ی « ان وهش آنگاه است که گناه کن .

رو، ویژگ ی دی  گاه اس الم در     آی  تفاوتی آشکار دارد. ازاین ظاهری به دست می

خصوص شادی تمایز دو س ح از آن است که یکی از لذایذ دنیوی و دیگ ری در  

ای و دومی را شادی  ا شادی مق مهشود؛ اولی ر ررتو رضایت رروردگار حاصل می

عنوان یا هیجان، برای همگ ان قاب ل    ای، به نامیم، چراکه شادیِ مق مه معنوی می

باش  ، ام ا    ای برای حرکت در مسیر تعالی و تکام ل م ی   دسترسی است و مق مه

کنن  و ق رب ال ی    شادی معنوی را تنها رائقۀ کسانی که در مسیر کما  حرکت می

دهن    خواهن    چش  ی . ام  ا در دی   گاه برخ  ی از  ق  رار م  ی اهلل را ه   ف خ  ود
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ه ا   مان   و در ای ن ص ورت، ش ادی     شناسان، این س وح شادی مغف و  م ی   روان

ای برابر ری ا خواهن  کرد و تأییر مذهب بر میزان شادی در کنار عوامل دیگر  مرتبه

ۀ ریوستن شود؟ بله. اما نه به ان از آیا مذهب باعث شادی مردم می»شود   م رح می

 (90: 9702)آرگنی،  « به یا باشگاه ورزشی یا ازدواج کردن.

ای به دو ن وع م ذموم و مم  وح     عالوه بر س وح شادی، تقسیم شادی مق مه

شناسی، صرفاً ش ادی   شناسی متمایز خواه  کرد. در روان دی گاه اسالم را از روان

ام ا  نظر دور مان ه اس ت.  عنوان هیجانی مثبت ارزیابی ش ه و تمایزِ انواع آن از  به

ها بر اه اف زن  گی دارن  ، ش ادی را ب ه ط ور       اسالم، به سبب تأییری که شادی

شود ک ه ش ادی    دان  و با مذموم و مم وح شمردن آنها یادآور می م لق جایز نمی

تا آنجایی که مبنایی مثبت و ه فمن  داشته باش  مورد تأیی  خواه  بود، ولی اگر 

یاررستی همراه شود، هیجانی نارسن  ب وده، س  ی ب ر س ر راه     با کبر و غرور و دن

 کُ ْۀتُمْ  بِمۀا  ذلِکُۀمْ   »شود و رایانی ج ز جه نم ناواه   داش ت     رسی ن به کما  می

؛ این ب ان سبب است (31)مؤمن: تَمْرَحُونَ  کُ ْتُمْ بِما وَ الْحَقِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ فِی تَفْرَحُونَ

 «خرامی ی . کردی  و به ناز می میکه به ناحق در زمین شادمانی 

 شود: تر ارزیابی می ای در سطحی پایین لذا، شادی دنیوی و مقدمه

 التدُّنْیا  الْحَیتاۀُ  مَتا  وَ الدُّنْیا بِالْحَیاۀِ فَرِح وا وَ یَقْدِر  وَ یَشاء  لِمَنْ الرِّزْقَ یَبْس طُ اللَّه 

 (21)رع :  مَتاعٌ  إِالَّ الْآوِرَۀِ فِی

 بخواهتد  کته  هتر  بتراى  و دهد مى گشایش بخواهد که هر براى را روزى ودا

 قبا  در دنیا این زندگى و اند شده شادمان دنیا به زندگى ننان ولى کند، مى تنگ

 نیس   ناچیزى متاع جز نورت

نگر، با تأکی   ب ر مب احثی     شناسی مثبت هم نین، در بُع  شناختیِ شادی، روان
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چون رضایت از زن گی و احسا  شادمانیِ حاصل از آن، به رویکرد انفس ی ک ه   

شود.  های درونی محصور کرده است نزدیا می معنای زن گی را در قالب خواسته

شود ک ه دیگ ر امک ان داوری     و در بن  نوعی نسبییت گرفتار می (17: 9718)بینت 

 های انفسی ماتلف را ن ارد. بین رضایت

سفی مبنی بر تمایز دو نوع شادی ب ا عن وان ف رح و بهج ت ب ه      اما دی گاه فل

دی گاه آیات و روایات در تمایز س  وح ش ادی ؛نزدیکت ر اس ت. در ای ن نگ اه،       

شود وهرگ ز   بهجت نوعی احسا  شادی است که از رسی ن به کما  حاصل می

 های دیگر قابل قیا  نیست. با شادی
 . شادی و معناداری زندگی4

معناداری زن گی امری مهم و انکارنارذیر است، چراک ه ل زوم وج ود معن ا از     

نیازهای انسان است. از جمله عناصری که این نیاز و خ   را در انس ان روش ش    

عنوان فاعل بالقص ، نیازمن  ه ف است تا  ده  ه ف و ارز  است. انسان، به می

ۀ خود را ترسیم کن . بح ثِ  های خود را سامان ده  و آین  با توجه به آن، فعالیت

در ( 138: 9701)ریدو   ها نیز دومین مؤلفۀ مه م در ای ن امراس ت.     توجه به ارز 

ها بر جعل معنا تأکی  دارن  و برخی مانن  دی گاه  جریان معناباشی، برخی دی گاه

 ( 31: 9718)بینت کنن .  ادیان بر کشف معنا داللت می

خ اون ی است که خالق و آفرینن  ۀ بش ر   در نگاه دینی، ه ف زن گی ساختۀ 

ر ذیر   رو، کشف آن ه ف غایی زن گی است ک ه معن اداری را امک ان    است. ازاین

گ را اس ت ک ه وج ود      سازد. با این تبیین، دی گاه اسالم رویکردی فراطبیع ت  می

و معتق  اس ت   (09)همن :  دان  خ اون  را برای تحقق یا زن گی معنادار الزم می

ن ق رت ماورایی و کامل است که ض من ه فمن   ک ردن زن  گی، از     ارتباط با ای

چیزی که در تاریخ تفکر غربی با ی ا خ ط   سازد،  حیث ارز  نیز آن را غنی می
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با اعالم مرگ خ ای مسیحیت، رنج باخته است. ای ن نگ اه    تحلیلی رس از نی ه،

. های ج ی ی روبرو ک رده اس ت   معنای زن گی را در فضای غیاب خ ا با چالش
(yang,2003: 83 ) 

ت وان   اما در تبیین چگونگی ه فمن ی و ارزشمن ی در دی گاه دین اسالم م ی 

 براِِ ا  بَيْنَهُمرا  مرا  وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا ما وَ»از خلقت ه فمن  جهان یاد کرد  

و از نظ ام  « ها و زم ین را ب ه باط ل آفری  یم.     ؛ و رن اشتن  که ما آسمان(23)ص: 

هم ان ک ه   ( 3)سدج ::   خَلَقَر ُ  ءٍ شَيْ كُلَّ أَحْسَنَ الَّذي»احسن بودن آن سان گفت  

 « چیز را نیکو کرد. خلقتِ همه

 الْإِنْسرانَ  خَلَقْنَا لَقَدْ»این آفرینش احسن در مورد انسان نیز در قرآن آم ه است  

انس انی ک ه   « ک ردیم. ؛ ما انسان را به بهترین نظام خل ق  (1)تین:   تَقْویمٍ أَحْسَنِ  في

 و( 78)بقر::  خَلِیفَةً الْأَرْضِ فىِ جَاعِلٌ إِنىِّ لِلْمَلَئکَةِ رَبُّکَ قَا َ وَ إِذْ» خلیفۀ الهی است 

 «بیافرینم. جانشینى زمین در خواهم می من  گفت به فرشتگان رروردگارت چون

دیگر مراد از خالفت تجلی ذات و صفات از طرفی و مظهر افعال الهی از طرف 

  (933: 9731)طبنطبنیی   سازد. است، که در مجموع انسان کاملی را می

انسان در مسیر کما ، با به فعلیت درآوردن صفات و افعا  الهی، ماهیت خود 

را به سمت موجودی ارزشمن  که لیاقت این خالفت و جانشینی را داش ته باش     

ر ذیر  آنه ا از س وی     ازآنجاکه در اس الم، ارز  ام ور در ررت و   ده .  تغییر می

عن وان عنص ری    های اخالقی به ، ارز (921: 9719)مسنئلی شود  خ اون  معین می

روشنی داللت ب ر افع الی دارد    باش است، چون به برای معنادار کردن امری لذت

خواه ، و چون کما  انسان در قرب به خ اون   اس ت، ای ن     که خالقش از او می

 (02)همن : کن .  ا تأمین میها بُع  ارزشمن ی زن گی ر ارز 
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ای  سان، معناداری در اسالم، با تأییررذیری از قرب و لقای خ اون ، جلوه ب ین

متفاوت ری ا خواه  کرد و ارزشمن ی آن نیز با توجه به معیارهایی چون اطاع ت  

از خ اون  و ایمان به سرای آخرت و یا انجام اعمالی صالح مثل انفا  به دیگران 

 . این معناداری رفع حزن را به دنبا  خواه  داشت  کامل می شود
 وَتوْفٌ  ال وَ رَبِّرِتمْ  عِنْدَ أَجْرُه مْ فَلَر مْ صالِحاً عَمِهَ وَ الْآوِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ نمَنَ مَنْ

 (12)بقر::  یَحْزَنُونَ  ه مْ ال وَ عَلَیْرِمْ

 پتاداش  کننتد  شایستته  کارهاى و باشند معتقد دیار دنیاى و به ودا کدام هر

 شوند  غماین نه و دارند بیمى نه ات ، پروردگارشان پیش ننرا

 (181: 9718)تمیمی آم ی و نیز سرور معنوی را در ری خواه  داشت 

های انسان به نوعی در ارتباط با گرایش او نس بت   ب ینسان، ازآنجاکه خواسته

عن وان ی ا نی از     نی ز، ب ه  ، شادی (212: 9700)موفق  یابن   به کما  م لق معنا می

شود.  انکارنارذیر، در راستای ه ف زن گی و رسی ن به کما  است که معنادار می

 دو س ح شادیِ م رح در اسالم در تبیین معناداری حایز اهمیت است.
 ای و معناداری . شادی مقدمه4-1

عن وان ی ا هیج ان،     هایی است که به ای معرف شادی شادی هیجانی و مق مه

شون . این س ح از ش ادی در دس تیابی ب ه معنوی ت و      من  می ز آنها بهرههمگان ا

 ه ف   که همانا رسی ن به کما  و قرب الهی است   مفی  و مؤیر خواه  بود.

 منقول است که فرمود:از پیامبر گرامی اسالم

 تَتاعَۀ   وَ     اعَاتٌتَت  لَته   یَکُتونَ  أَنْ عَقْلِهِ عَلَى مَغْلُوباً یَکُنْ لَمْ مَا الْعَاقِهِ عَلَى وَ

 اتْتِجْمَامٌ وَ السَّاعَاتِ لِتِلْکَ عَوْن  السَّاعَۀَ هَذِهِ إِنَّ وَ الْحَلَا ِ مِنَ نَفْسِهِ بِحَظِّ فِیرَا یَخْلُو

 (771: 9719بنبویه   )ابن لَرَا  تَفْرِیغ  وَ لِلْقُلُوبِ

 وتود  بتراى  تتاعاتى  اتت ،  نشده مغلوب که مادامى ات ، الزم وردمند بر و
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 کمتک  تتاع   ایتن  کته  حتل ،  از ورى برره و حظّ براى تاعتى دهد:     و قرار

 شود  مى نن فراغ  و قل  نشاط باعث و دیار تاعات بر را تو کند مى

الزم به رکر است که ایجاد هر ک ام از شادی های زودگذر و معنوی مس تلزم  

ح ال  دنی وی از   تر گذش ت، ش وخی و تفریح ات     که ریش عواملی است و چنان

ای است و نشاط روح ی را ب ه دنب ا      جمله عوامل ایجاد شادی هیجانی و مق مه

خواه  داشت. این نشاط روانی، اگرچه مربوط به امور دنی وی و غالب اً زودگ ذر    

است، نقش مهمی در به اشت روانی انسان دارد، چه اینکه به تعبیر این روای ت،  

 أُمُرورِ  عَلَر   بِرذَلِكَ  اسْرتَِِينُوا »و یا ]در روایتی دیگر[ «السَّاعَاتِ لِتِلْكَ عَوْنٌ»عبارت 

شادی و نشاط را الزمۀ ررداختن به امور دینی و رسی ن به رش   و کم ا    « الدِّینِ

که شادی در رسی ن به آن ه ف و در راه رسی ن ب ه آن   رو، مادامی دان . ازاین می

 شود. باش ، مم وح خواه  بود و ارز  تلقی می

ی ابیم   های هیجانی و امور معنوی درمی گر سان، با بررسی ارتباط شادیبه دی

باش  و، بالتبع، شادیِ مم وح و ارزشمن   که آن ه ف است که به شادی معنا می

شناختی  های روان که به اشتباه، برخی از دی گاه شود و نه برعکس، چنان ایجاد می

ک ه ه  ف مش ترک هم ۀ     ش ادکامی  »ان      رن اری شادی رن اش ته  بر اسا  ه ف

باشن ، ارزشیابی افراد از خود  هاست و همه در تال  برای رسی ن به آن می انسان

و ش ادی را عام ل معن اداری زن  گی       (Buss, 2000: 15)« شان است. و زن گی

ه ای نوظه ور    و یا در تفکر برخی از رهبران فرق ه  (31: 9701)شهی ی  ان .  دانسته

ک ه   کنن ، آن نان مانن  المائیزم که شادی را تنها ه ف انسان در زن گی معرفی می

 گوی   داالیی الما   رهبر این فرقه   می
من بر این باور هستم که هدف اصلی  ندلد   تسلت خو بختل ات  ا ل        

نکه پیرو کدام مذهب باتیم تفاوت نیادو اینکه معتقد به دین باتیم یا د اتیم و ای
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 ردیم  به همین دلیل،  بله    کند  همۀ ما در ندد   به دد ال چیزو مطیخب م  دم 

: 4831)کتاتلر،   دظر من  حرک  ندد   رو به  خو بخت ات  و تادمادگ  ا   

9) 

های روشنفکری نیز این م لب وج ود دارد و ری ل بح ث     در برخی از جریان

که، ابت ا، بر تفاوت دین و معنوی ت ارع ان دارن   و     شود، چنان یمعنویت دنبا  م

کنن  . بن ابر ای ن     این تفاوت را ناشی از ناسازگاری دین ب ا م رنیت ه قلم  اد م ی    

نگر ، بشر به سبب نیازی که به م رنیته دارد، با معنوی ت ک ه فه م ج ی  ی از     

ب ا م رنیت ه    ش ه است ک ه  گیرد. این معنویت یا دین عقالنی دین است انس می

ترین مشکل بش ر درد و   از این منظر،  بزرگ (237: 9709)ملکین   شود.  سازگار می

های عملی رفع آن و رسی ن به شادی و امی   را جس تجو    رنج است. لذا، بای  راه

 کرد 

ها در ندد   این ا   که به رضلای  بلا ن    ترین هدف همۀ ما ادسان بزرگ

: آرامش  تلادو و امیلد  ایلن  له مؤلفله  در      بر یم  این رضای   ه مؤلفه دارد

تنا ل  ررالاد     تنا   ت رب  و روان م مخع   انددۀ چیزو هستند که در روان

 ( 783)همن :   دامند آن را رضای  با ن م 

شواه  تاریای نیز دا ّ بر این است که دین و مذهب خاصی برای رسی ن ب ه  

ان  .   های متفاوت به آنها رس ی ه  ینها با د این سه مؤلفه الزم نیست، چراکه انسان

به عقی ۀ آنها، معنویت گوهر مشترک ادیان است و همۀ افراد مت ین از ت ین خود 

تنها همین سه خواسته را دارن ، حتی اگر مص اقش را در چیز دیگری بیابن . ای ن  

گونه  های فکری تفاوت انسان سنتی با انسان م رن را نیز، به زعم خود، این جریان

 کنن   ان میبی
در تلقی انسان تنتی، احساس شادی و نرامش از عبادات مطرح نیست  و او  
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گوید: دیتن بایتد    کند، اما انسان مدرن می شادی را در پاداش اوروی جستجو می

 ( 208)همن :  همینجا نرامش، شادی، امید و رضای  باطنی به زندگی من بدهد 

راهی برای رسی ن ب ه ش ادی و    در واقع، مروجان این جریان معنویت را تنها

دانن . افزون بر این، جریان روشنفکری بر بستر سکوالریزم تکیه ک رده   آرامش می

رن ج ک رده و انس ان را ب ه      های متعالی را ک م  ها و ارز  این تفکر آرمان»است  

)سبحننی  « خوان . باش در این حیات چن روزه فرامی گذران زن گی آرام و شادی

9701 :910) 

ان  ، ب ر    ن چون سعادت اب ی، تقرب الهی و کما  روحی را نادی  ه گرفت ه  آنا

رن اریِ شادی، معنویتی نوین را تعری ف ک رده اس ت، ن ه اینک ه ب ا        اسا  ه ف

ک ه   م یریت شادی و هیجانات نفس انی، معنوی ت انس ان را ت أمین کنن  ، چن ان      

ا مارب به ای ن  های ارزشمن  ی مروجان تعالیم دینی با توجه دادن انسان به شادی

ای  که بیان ش    بر شادی هیجانی و مق مه  رردازن . در تعالیم دینی   چنان  مهم می

تأکی  ش ه است و شادی معنوی حاصل رسی ن به کما  معرفی ش ه اس ت، ک ه   

های در مسیر رش ، در همین دنیا حاصل است و در آخ رت نی ز امت  اد     در انسان

 ق به جهان دیگر باش .یاب ، نه اینکه صِرف امری متعل می

ش ناختی و ی ا    رن اریِ شادی   چ ه در قال ب دی  گاه روان     به هر روی، ه ف

  انسان را در بن  رویکرد انفس ی و توج ه     1المائیزم و یا حتی جریان روشنفکری

ها  کن  و معنایی ب ون توجه به ارز  به م لوبات شاصی، محصور و مح ود می

                                                 
های خود دارای تمایزاتی هستن  که در  . البته، ب یهی است که این جریانات در دی گاه9

شان در این بحث  اینجا مجا  تفصیل آن نیست و در این بحث تنها به وجهۀ مشترک دی گاه

 نظر ش ه است.
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ویژه   متکی ب ر ُبع   ش ناختی ش ادی ب ا تأکی   ب ر          را خلق خواه  کرد، که   به 

کن   رضایت شاصی است. استاد م هری، در شرح نمط هشتم اشارات، اشاره می

که اگر تنها به مفهوم رضایت شاصی توجه کنیم، اگر دو نفری را فرض کنیم که 

هان باش  و هر دو یکی در آرزوی شهوترانی و دیگری در آرزوی کشف اسرار ج

به آرزوی خود دست یابن  و احسا  رضایت کنن ، در یا س ح خواهن   ب ود   

رو، در معناداری،  ، در حالی که به لحاظ ارزشی متمایزن . ازاین(12: 9730)مطهری  

 گوی   که فلیپ کوئین می چناندو مؤلفۀ ه ف و ارز  توأمان الزم هستن ، 

عی اری دارد ک ه    صورتی معنای مثبت تمامزن گیِ یکی انسان فقط و فقط در »

« ش ناختی مثب ت.   شناختی مثبتی داشته باش  و هم معن ای غای ت   هم معنای ارز 
 (918: 9701)کویین  

 . شادی معنوی و معناداری4-2

در باب شادی معنوی، در اسالم، شادی واقعی تنها در ریون  شادی با معنویت 

ک ه ام ام    از ارتباط با خ اون   اس ت، چن ان    اتفا  خواه  افتاد، معنویتی که ناشی

 کن   در روایت زیبایی بیان می صاد 
 وَ فَتَلَتذَّذْ  بِتذِکْرِی  وَ فَتافْرَحْ  بِتی  دَاو د  فَتافْرَحْ ُ  دَاو دَ یَتا  عَزَّوَجَهّ إِلَى اللَّه  أَوْحَى

 (728: 9709)نراقی   فَتَنَعَّمْ  بِم نَاجَاتِی

وداوند به داوود وحی کرد که ای داوود، به من شادباش و به یاد متن لتذت   

 ببر و به مناجات به من متنعم باش  

ه ا   بر اسا  آموزۀ ف رت در مباحث دینی، گرایش به خ اون  ف  ریِ انس ان  

های معنوی انسان به دنبا  موجود و کم ا  م ل ق    است و به زبان عقلی، گرایش

بر این اسا ، تجربۀ معن وی خ اون   و    (901: 9709م[  )موسوی خمینی ]امناست. 

های معنوی انسان به دنب ا    قرب به او مساوی دستیابی به چیزی است که گرایش
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او است و این امر ابتهاج معنوی و شادی حقیق ی را ب رای او ب ه دنب ا  خواه        

ب ه  ش ان، هرک  ام    مسکویه، مردم، با طبقات و اصناف ماتلف داشت. به تعبیر ابن

شان مسرورن . رس، چگون ه طالب ان فض یلت در مس یر      ها و حرف و شغل داشته

های معنوی خود مسرور و شادمان نباشن ، در حالی که دوست و  سعادت به داشته

غزال ی نی ز معرف ت خ اون   را      (902: 9192مسدکویه    )ابدن ولیّ خ اون  هس تن .  

 (113: 2  ج9731)غزالی  دان .  ترین چیز می باش ترین و لذت خو 

سان، شادی معنوی، با س حی باالتر از شادی مق ماتی و به تبع دس تیابی   ب ین

شود.  های متعالی حاصل می به ه ف و با حرکت در راه رسی ن به کما  و ارز 

این شادی معنوی همان است که به لح اظ فلس فی در ریون   ب ا فض یلت اس ت       

رو، ویژۀ  آی  و، ازاین به دست میو با ادراک و حصو  کما   (181:  9701)ارسطو  

الحالة التی تکون او تحصل لذوی الخیر و الکما ، من جهو »... صاحبان کما  است  

 (712: 7  ج9701سینن    )ابن« الخیر و الکما 

یافته هم دارای  عنوان انسان کما  سینا، عارف به چنین است که به تعبیر ابن این

هم به لحاظ بروز ش ادی، چه رۀ خن  ان و    بهجت معنوی و التذار علوی است و 

الِارف هش بش بسام ... و كيف الیهش و هو فرحان برالق  و بکرل   »شادابی دارد  

 (129)همن : « ؟شيء

سان، شادی معنوی معلو  رسی ن به ه ف و، به تعبیر بهتر، کشف و نیل  ب ین

برای به ه ف زن گی است و رس از ادراک و ارزیابی و حصو  رضایتِ دوسویه 

شود. و ازآنجاکه ب  ین ش کل دارای دو عنص ر ارز  و غای ت      انسان محقق می

 است، معناداری را نیز به همراه خواه  داشت.

شون ، نه اینکه معنای زن  گی   نتیجه آنکه هر دو س ح شادی از معنا تغذیه می
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ای، در ررتو رسی ن به ه  ف و ارز ، ب ه    چه اینکه شادی مق مهرا تغذیه کنن ، 

ای دارد و شادی و ابتهاج معن وی   ظ ارزشی مم وح ش ه است و نقش مق مهلحا

سان، شادی در همۀ س وح تابعی از  معلو  رسی ن به کما  و سعادت است. ب ین

 ها و اه اف معنوی است. ارز 
 گیری . نتیجه5

شادی، با ماهیتی ترکیبی و متشکل از دو مؤلفۀ احساسی و شناختی، موضوعی 

ک ه در دی ن    شناسی، فلسفی و دین ی اس ت، چن ان    حوزۀ روان مورد توجه در سه

اسالم، با تشویق و ترغیب به شادی در بع   احساس ی و توج ه ب ه عقالنی ت و      

رضایت در بع  شناختی، این بحث قابل رص  است. البته، دی گاه دینی، با توج ه  

ه بن ی شادی هیج انی ب    ای و معنوی و با توجه به دسته به دو س ح شادی مق مه

مم وح و مذموم و نیز با توجه به مفه وم دوس ویۀ رض ایت در بع   ش ناختی از      

 شود. ها متمایز می دیگر دی گاه

و در ارتباط این س وح شادی با معناداری زن گی نیز مشاص ش  که دی گاه 

های ه ف و ارز ، ش ادی   گرا و تأکی  بر مؤلفه دین اسالم، با رویکرد فراطبیعت

عنوان بستری مناس ب ب رای دس تیابی ب ه کم ا  و معن اداری        ای را تنها به مق مه

شناس ی   ه ایی نظی ر روان   کن  و نه بالعکس. و در این راس تا، دی  گاه   ارزیابی می

نگر و المائیزم و جریانات روشنفکری را در مهم جلوه دادن شادی هیج انی   مثبت

نیز بالتبع نی ل  تاب . افزون بر این، اسالم شادی معنوی را  رن اری آن برنمی و ه ف

کش  ، ت ا ب  ین وس یله تغذی ۀ ش ادی از        به ه ف و کما  انسان به تص ویر م ی  

 معناداری و ه فمن ی مشاص شود.
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 کتابنامه

 .قرآن کریم ت 

اکبر غفاری، قم:  تصحیح علی معانی األخبار،(. 1631علی ) بابویو ]شیخ ص وق[، محم بن ابنت 

 انتشارات اسالمی.

تحقیق کریم فیضی،  االشارات و الت بیهات ]مع شرحو للطوسی[،(. 1631ب اهلل )ع بن سی ا، حسین ابنت 

 مطبوعات دی ی. مؤسسۀقم: 

  ، ترجمو حسین رضوی ،تهران ،نشر نیمقالة االحکام االدویة القلبیة(. 1631) ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ،ت 

اکبر غفاری،  علی، تصحیح تحف العقو  عن آ  الرسو (، 1636علی ) بن شعبو حرانی، حسن ابنت 

 قم: انشارات اسالمی.

 قم: بی ار.  تهذیب االخالق و تطهیر االعراق،(، 1111مسکویو، ابوعلی ) ابنت 

تونس: ال ار المتوسطیة لل شر و  لسان العرب،(. 1113ال ین ) م ظور الفریقی المصری، جما  ابنت 

 التوزیع.

 ال ین سلجوقی، تهران: عرفان. صالح ترجمۀ، اخالق نیکو ماخوس(.  1633ارسطو ) ت 

 فؤاد روحانی، تهران: علمی و فره گی. ترجمۀ جمهور،(. 1631افالطون )ت 

 مهرداد کالنتری، اصفهان: جهاد دانشگاهی. ترجمۀ ش اسی شادی، روان(. 1631آرگایل، مایکل )ت 

  مذاهب ، قم: ادیان وتحلیلی فلسفۀدین و مع ای زن گی در (. 1631بیات، محم رضا )ت 

 .مذاهب و ادیان: ، قممجموعو مقاالت مع ای زن گی(. 1631پویا، اعظم )ت 

  قم: اسراء تفسیر ترتیبی تس یم،(. 1633جوادی آملی، عب اهلل )ت 

  قم: اسراء مفاتیح الحیاۀ،(. 1631) ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ،ت 
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تحقیق صفوان ع نان داوودی،  مفردات الفاظ القرآن،(. 1113محم  ) بن راغب اصفهانی، حسینت 

 قم: طلیعة ال ور.

  یحیی سی محم ی، تهران: ویرایش ترجمۀ، انگیزش و هیجان(. 1631ریو، جان مارشا  )ت 

  تهران: نشر و پژوهش مع اگرا مروری بر س   و سکوالریزم،(. 1631سبحانی، محم تقی ) ت

 فروزن ه داورپ اه، تهران: رش . ترجمۀ، بین کودک خوش(. 1636سلیگمن، مارتین و همکاران )ت 

 ، تهران: اسالم.فره گ بزرگ جامع نوین(. 1611سیاح، احم  )ت 

 ، تهران: قطره.ش اسی شادی ن روا(. 1633شهی ی، شهریار )ت 

سی محم باقر موسوی هم انی، قم:  ترجمۀ، تفسیر المیزان(. 1611طباطبایی، سی محم حسین ) ت

 م رسین. جامِۀ

 ، تهران: امیرکبیر.فره گ فارسی عمی (، 1613عمی ، حسن )ت 

 ، تصحیح احم  آرام، تهران: گ جی و.کیمیای سعادت(. 1613غزالی، محم  )ت 

، تحقیق سی محم باقر موح  الجرائح و الخرائج(. 1111هبةاهلل ) بن ال ین راون ی، سعی  قطبت 

 امام مه ی. مؤسسۀابطحی، قم: 

، تهران: کتابسرای 6محم علی رفیعی، چ ترجمۀ، شادمانگیه ر (. 1631کاتلر، هواردسی ) ت

 ت  یس.

 اسالمیو. علميۀمصطفوی، تهران:  ترجمۀ، اصو  کافی(. 1113یعقوب ) بن کلی ی، محم ت 

  ، قم: عطر سعادتمعارف بو خ  ه و شوخی و شادمانی آینۀنگاهی نو در (. 1631لقمانی، احم  ) ت

 وحی  افضلی راد، تهران: نیریز. ترجمۀ، آخرین راز شادزیستن(. 1611متیوس، ان رو )ت 

  ، تهران: اسالمیوبحار األنوار(. 1611مجلسی، محم باقر )ت 

 ، قم: دار الح یث.الگوی شادی از نگاه قرآن و ح یث(. 1631شهری، محم  ) محم ی ریت 
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 شهر. واح  خمی ی ، اصفهان: دانشگاه آزاد اسالمیاخالق فلسفۀ(. 1631مسائلی، احم رضا )ت 

  ، تهران: ص را1، جمجموعو آثار(. 1613مطهری، مرتضی )ت 

، تهران: مؤسسو فره گی س   و سکوالریزم، «مع وی  گوهر ادیان(. »1631ملکیان، مصطفی )ت 

  صراط

ت ظیم و نشر آثار امام  مؤسسۀ، تهران: چهل ح یث(. 1631موسوی خمی ی ]امام[، سی روح اهلل )ت 

 سرّه(. )ق سخمی ی 

  اصغر حکم ، تهران: علمی و فره گی علی ترجمۀ، تاریخ جامع ادیان(. 1631ناس، جان )ت 

 ، قم: دار التفسیر.جامع السعادات(. 1631نراقی، مه ی )ت 

، ص 11، ش معرف  فلسفی، «تحلیلی فلسفی از ماهی  شادی(. »1636یعقوبیان، محم حسن )ت 

31-113. 

 :Buss, D.m. (2000), »the evolution of happiness«, American psychologist, v ـ

55, p: 15-23. 

 ,»Young, Julian (2003). »the death of god and the meaning of life ـ

routledge, new york. 

 


