
کامیابی هر چند بقیه کلمات نیز در روند شادکامی بسیار مهم هستند، زیرا هر یک موجب. در بین کلمات فوق دو کلمه فرح و رضایت به شادکامی نزدیک تر است
امه به آن بودند، مؤلفه های تعریفی شادکامی استخراج شد که در اد« رضو»و « سرر»، «ضحک»، «بشر»، «فرح»واژگانِ با مطالعه آیاتی که دربردارنده ریشه.  می شود

.این مؤلفه ها در کنار یکدیگر مفهوم شادکامی از منظر قرآن را متولد می کنند. پرداخته شده است
اند در دارد و به معنای انبساط و گشایش مطلق در درون است که موجب رفع کدورت و پوشیدگی می شود و می تو( پوشاندن)در لغت معنایی در مقابل غم «فرح»

در لغت به معنای انبساط مخصوص طبیعی و گشودگی تکوینی در چهره «بشر»(. 1368مصطفوی، )جهت حق یا باطل به صورت مادی یا معنوی برای فرد ایجاد شود 
در لغت به معنای انبساط شدید در باطن «ضحک»(.1368مصطفوی، )است و می توان گفت که بُشر همان حالت طبیعی انبساط در انسان است و پیش از تبسم است 

عاتش تفاوت ظاهر شدن انبساط به اختالف موضو. ، اثری است که از انقباض شدید در باطن بروز می کند(گریه)همچنان که بکاء ( یعنی خنده)است که آشکار می شود 
در لغت « رضو»(. 1368مصطفوی، )در لغت به معنای گشایش و خلوص درونی بوده و در مقابل آن انقباض درونی به هر دلیلی است « سرر»(. 1368مصطفوی، )می کند 

و رضایت عیش به این است که با فرد منطبق و با حال او مطابق ( 1368مصطفوی، )به معنای موافقت میل با چیزی است که بر فرد جریان می یابد و با او مواجه می شود 
.و موافق باشد

دن به مقصد از رسیده،با توجه به آیات و روایات می توان گفت، ضمن آنکه معنای شادکامی مبتنی بر آیات و روایات، تمامی آنچه در نظریات روانشناسی بیان گردی
با نظر روانشناسیز مفعالیت، ادراک خوشی، رسیدن به اهداف، رفع نیازها، شکوفایی استعدادها و مانند آن را در برمی گیرد، ولی در عین حال، ماهیت شادکامی ا

و در نظریات روانشناسی نیازها، اهداف، فعالیت ها و استعدادهای انسان نوعا به طور مشخص تعریف نمی شوند-1:شادکامی از منظر آیات و روایات، تمایزاتی وجود دارد
طور بخش را بهلذتمختصات متقنی ندارند، در حالی که از منظر قرآن کریم، می توان نیازهای حقیقی، اهداف و مقاصد، استعدادهای نهفته انسان و فعالیت های 

.  تفصیلی و جزئی به همراه مصادیق مشخص تبیین نمود
عمت، در شادکامی منفی با اینکه لذت، ن. خداوند در قرآن از دو نوع شادکامی مثبت و منفی یاد نموده و عوامل و دالیل هر یک را به تفکیک بیان کرده است-2

عوامل و ریشه های -3. برخورداری و رضایت تجربه می شود ولی دوام نداشته و در همین دنیا یا در آخرت به عذاب، نقمت و ناخشنودی و حسرت مبدل می گردد
طح پایدار عوامل ریشه ای شادکامی در س. شادکامی همان عوامل رسیدن به نعمت، گشایش و برخورداری می باشند که در دو سطح ناپایدار و پایدار قابل تفکیک است

 های جاودان خوبیسمتخود مربوط به عواملی است که منجر به شکوفایی استعدادهای واقعی انسانی، دستیابی به اهداف مورد رضای خداوند و رشد و کمال و حرکت به 
. ی شده استمعرفصلی اهلل علیه و آلهاست، می توان گفت بر اساس آیات، آنچه برنامه جامعی برای این شادکامی ارائه می دهد، دین خداوند است که توسط رسول گرامی اسالم 

.   دین طبق برنامه کاملی که دارد، موجبات سریع رسیدن انسان به مقصود و دستیابی به شادکامی را فراهم می آورد
ی شادکامی را در عین اینکه انواعی از شادکامی را می توان بر اساس نوع گشایش و نعمت از یکدیگر تفکیک نمود، الگو. شادکامی مفهومی طولی در این رویکرد است

.  عمیق تری را ایجاد کنددستیابی به نعمتی می تواند در مرتبه باالتر از نعمت دیگر قرار گرفته و شادکامی باالتر و. می توان دارای نظامی طولی و سلسله مراتبی فرض کرد
هوم با توجه به ریشه لغوی و مؤلفه های مفهومی آیات مرتبط با واژگان شادکامی در قرآن، مف. واژگان شادکامی نیز این الگوی طولی را به خوبی نشان می دهند

(.  ار یا ناپایدار باشدکه این تجربه شادکامی عمیق، می تواند پاید)رضایتمندی در باالترین مرتبه نسبت به واژگان دیگر قرار دارد و شادکامی آن شدیدتر و عمیق تر است 
حک در بشر در مرتبه بعد و ض. مفهوم سرور و فرح نیز در مرتبه بعد از آن به معنای شادمانی درونی است که سرور نسبت به فرح نیز دارای مرتبه باالتری است

یشتر نشانه ای است خندیدن ب. می توان اینطور نتیجه گرفت که صِرف خندیدن نمی تواند شادکامی عمیق و پایداری را منعکس کند. پایین ترین مرتبه شادکامی قرار دارد
.   اشدو مفهوم رضایت، بیشتر ناظر به رسیدن به مقصد و دستیابی به گشایش و نعمت است و همان طور که گفته شد، می تواند پایدار یا ناپایدار ب

ل ریشه ای هیجانی است  که می تواند پایدار یا ناپایدار بوده و دارای عوامشادکامی، مفهوم سلسله مراتبی از برایند رضایتمندی، خوشحالی، شادمانی، نشاط و بروز
:  این ترتیب مؤلفه های تعریف شادکامی با در نظر گرفتن آیات مرتبط با واژگان مستقیم عبارتند ازمتعددی است به 

ایدار و به عبارتی یا پ( نیمه پایدار)درونی، موقت نمایان یا نعمت، کامال دلیلِ رسیدن به فتح یا دستیابی به درونی، به ادراک یا احساس گشایش یا خوشی و انبساط 
.کاذب یا صادق باشد

پنهان یا( در چهره)ادراک یا احساس گشایش ناشی از فتح یا دریافت نعمت که به صورت آشکار »: بنابراین شادکامی از منظر قرآن کریم عبارت است از
«.تفکیک می گردد( ناپایدار و پایدار)تجربه می شود و موجب انبساط خاطر شده و به دو نوع کاذب و حقیقی ( ادراک درونی)

ی و فتح، گشایش و رسیدن به چیزی و نعمت، دارای. عوامل رسیدن به فتح یا نعمت، همان عوامل ریشه ای شادکامی است که دارای جهت مثبت یا منفی هستند
ثرگذار ا( مادی یا معنوی)در فتح نقش فرد و حرکت و تالش او پررنگ تر بوده و در نعمت عوامل دیگر غیر از حودِ فرد می توانند بر افزایش دارایی . برخورداری است

. به این ترتیب همه عوامل را می توان ذیل این دو قرار داد. باشند

شادکامی در قرآن کریم

، تهران، ایران(س)فیاض، استادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء فاطمه 

احمدرضا اخوت، کارشناس ارشد علوم گیاهی، پژوهشگر قرآن، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اما(2018کلمونس،)بودهمختلفمذاهبوسیاسیرهبرانفیلسوفان،ازبسیاریبحثمحورقدیماززیستنشادوشادکامیمسأله
فلسفینظریرویکردهای.(2018ترنر،)استداشتهچشمگیریرشدمیالدی1970دههازشادکامیحوزهدرروانشناسیمطالعات
هستنداخالقوگراییلذتخوبی،نفع،اصالتشاملرویکردهااین.بوده انداثرگذارروانشناسیدرشادکامیکنونینظریاتبرسنتی

تادبوده انتالشدردیگریازپسیکیوبودهپیشرفتبهروروانشناسیدرشادکامینظریاتسیر.(2015همکاران،والمبرت)
ویترانونظرزا.استگرفتهصورتشادکامیبهمربوطنظریاتبرایمختلفیتقسیم بندی های.کنندجبراننوعیبهراقبلضعف های

.رندمی گینظردر«لذت»معادلراشادکامیآنهاازبرخیداد؛جایکلیدستهدودرمی توانراشادکامیبهمربوطنظریات(2006)
"رضایتباهمراهحسی"راشادکامیدیگربرخیومی کنندتلقیامیالبهرسیدندر5«رضایت»معادلراشادکامیبرخیدوم،دسته

روانشناسیاصلیموضوعذهنی،بهزیستیوشادکامیاندازیراه(2002)سلیگمناعتقادبه.کنندمیمعرفیامیالبهرسیدناز
سلیگمنازپیش.استروانشناساناستفادهوقبولموردوسیعطوربهسلیگمن،«اصیلشادکامینظریه»اکنونهم.مثبت گراست

معرفیالصهخطوربهکهپرداخته اندآناندازِراهعواملوشادکامیچیستیتبیینبهدیربازازروانشناسیدرمتعددیرویکردهاینیز،
واستزمینهایندررویکردهااولیه ترینازکهنظریهاین:لذت گرایینظریه-1:(1395پسندیده،ازنقلبه،1388براتی،)می شوند

ایهیجان هنبودومثبتهیجان هایوجود.می داندشادکامیرمزرادردازپرهیزولذتجستجویدارد،قدیمیونانفلسفهدرریشه
موجبخواسته هاتحققکهاستباوراینبرنظریهاین:(نیاز)خواستهنظریه-2.استشادکامیتجربهولذتافزایشبهمنجرمنفی

یافرایندتئوری.می دانداهدافبهدستیابیبرراشادکامیاساسنظریه،این:اهدافتئوری-3.(1986گریفین،)استشادکامی
.استآوریشادخودخودیبهفعالیتیکدرشرکتآناساسبرکهاستفعالیتیافرایندتئورینظریات،ازدیگریکی:فعالیت

ازدیگریکی:شخصیتوژنتیکیاستعدادهایتئوری-4.کنندایجادرانشاطاوجتاباشندهماهنگتوانمندی هابابایدفعالیت ها
نظریات داند،میشخصیتیخصوصیت هایبرمبتنیوثابتزمانگذردرراآنوشادکامی داردازفیزیولوژیکتبیین هایکهنظریاتی
تغییراتاینباادافراماباشند،اثرگذارافرادبهزیستیبرمی توانندزندگیوقایعاگرچهاساساینبر.استشخصیتوژنتیکاستعداد
دراصلیاملعنیستاکتسابیکهافرادثابتخلقترتیباینبه.می گردندبازخودآغازیننقاطبهنهایتدروکردهپیداسازگاری
بهاهدافو(نیاز)خواستهلذت گرایی،نظریهازگوناگوندیدگاه هایبررسیبارویزمن،وسلیگمن:جدیدنظریه های-5.استشادکامی

بهمی توان«یروانبهزیستی»و«پیوستگیوانسجام»،«مثبتهیجان های»نظریهسهازوبردندنامشادکامیسنتینظریهسهعنوان
نامیده«کاملزندگی»کهاستمهمینظریاتجملهازشادکامیحوزهدرسلیگمننظریه.کردندیادشادکامیجدیدنظریاتعنوان

روانشناسیموضوعمی کردتصورگذشتهدرکهکردبیاناینگونهونمودهتکمیل2011سالدرراخودنظریهسلیگمن.می شود
میزانافزایشرامثبت گراروانشناسیهدفلذااست،«زندگیازرضایت»آنبرایطالییاستانداردواست«شادکامی»مثبت گرا،
آنبرایالییطاستانداردواست«بهزیستی»مثبت گرا،روانشناسیموضوعکهمی کندفکراکنوناواماکردمیعنوانزندگیازرضایت

می توانرا«اییشکوف»نظریهترتیباینبه.استشکوفاییمیزانافزایشمثبت گرا،روانشناسیهدفلذاواست«شکوفاییمیزان»
نظریهی،شادکامدربارهجدیدنظریه هایبیندرنظریهمحکم ترینواستفادهپر.دانستسلیگمننظریهشدهنظرتجدیدنسخه

سهبهراکامیشادبرموثرعلی  عواملیاشادکامیسطحتعیین کنندهعواملنظریهایندرلوبومیرسکیسونیا.استپایدارشادکامی
وی شودمافرادشادمانیبهمنجراستژنتیکیثابتاموربهمربوطکهشدهتثبیتعواملیاوضعیعوامل-1:می کندطبقه بندیدسته
مانندشناختیجمعیتوضعیتبهکهزندگیشرایطبامرتبطعوامل-2.داردافرادشادکامیدر(درصد50حدوددر)زیادیسهم
ابسرعتبهافرادنظریهایناساسبر.می شوداطالق...وفراغتاوقاتدارایی ها،درآمد،سطحوشغلیوضعیتتاهل،جنس،سن،

10حدوددرهاتنعواملاین.می گردندبازقبلیشادکامیوضعیتبهومی کنندعادتآنبهومی شوندسازگارمثبتمحیطیتغییرات
شادکامیسطحدادنتغییربرایابزارهاامیدبخش ترینکهارادیفعالیت هایبامرتبطعوامل-3.می کنندتعیینراشادکامیدرصد
همهمشترکوجهوباشندارادهبرمبتنییارفتارییاشناختی،می توانندوکوشش اندوتالشمستلزمکهاختیاری انداعمالافرادند،

.می کنندتعیینراشادکامیسطحدرصد40کهاستارادیتعهدوتالشآنها

تجربهوامشآررضایت،ازپایداریوضعیتشادکامیکهگفتمی توانشادکامیحوزهدرجدیدنظریهپنجوسنتینظریهسهبراساس
ان هایهیجتجربهدرونی،داشته هایفعالیت ها،،(اهداف)خواسته هانیازها،مانندعواملیبهدستیابیاثردرکهاستمثبتهایهیجان
از.ی شودمحاصلدرونیتوان هایشکوفاییوارادیتعهدوتالشمثبت،روابطومثبترفتارمثبت،شناختمثبت،عواطفومثبت
تنهانهوانمی تروایاتوکریمقرآنبهرجوعبااوست،نارضایتیورضایتوفسادوصالحبهعالِموانسانخالقمتعال،خداوندکهآنجا

دی هایشاازآنتمایزوحقیقیشادکامیعالمت هایوشاخصه هابهمی توانبلکهکرد،روشنخوبیبهراشادکامیریشه هایوعوامل
درقطفنهیادنیاروزچندفقطنهکهپایداریشادکامی.یافتدستپایدارواصیلشادکامیبهتوانمیمهم تر،آنازوبردپیکاذب
مهم ترینازبرخیترتیباینبه.باشدعمقداراینیزوبودهاوهمراهانساناخرویودنیویحیاتتمامدربلکهزمانازایبرهه

آیادارد؟یساختارآیاومعناستچهبهحقیقیشادکامی:استموارداینشاملاستآنبهپاسخگوییپیدرمطالعهاینکهسؤاالتی
یافت؟دستواقعیرضایتوآرامشوپایدارنشاطبهمی توانچگونه؟برابرندیکدیگربامرتبهوارزشجهتازشادکامیسطوحهمه
؟نیستپایدارشادکامیشرایطیچهدر

ته بندیدسوکردنمشخصبابایستیلذااست، افرادسؤاالتونیازهاآنهاخاستگاهکههستندپژوهش هاییمسأله محور،پژوهش های
.گرددطیپژوهشمراحلسایروشودرجوعمختلفمنابعبهپاسخ گوییبرایمسائلدقیقاحصایوسواالت

شخصمکامالغرضوروشنمسألهبهمربوطسؤاالتِاستالزمابتدااستمحورمسألهپژوهشیکهپیش روپژوهشدراساساینبر
پسس.گردیدمشخصسوالمفهومیهایمولفهوشدبررسیشادکامیازروانشناسیدرعلمیوعرفیتعاریفامراینبرای.شود
هایزارهگبعدمرحلهدر.شدبررسیومطالعههاآنبامرتبطآیاتوشدهانتخابکریمقرآندرهامولفهآنبامرتبطواژگاندسته
.دشارائهقرآنآیاتازشادکامیازتعریفیوشداستخراجشادکامیواژهمحوریتباومجاورآیاتباارتباطدرآیاتآنبهمربوط

:استزیرمراحلشاملاستکردهطیپژوهشاینکهمسیریخالصهصورتبهترتیباینبه

آنمفهومیهایمولفهاستخراجوسوالتبیین-1

ایاتروخصوصا)روایاتوقرآندرشادکامیبامرتبطومستقیمواژگانبررسیومفهومیهایمولفهبامرتبطواژگانانتخاب-2
(السالمعلیهامیرالمومنین

آمدهدستبهمؤلفه هایبراساسآنساختاروشادکامیتعریفارائه-3

.آمدتدسبهکریمقرآنازشادکامیتعریفوقوانیناصول،کریم،قرآندرشادکامیواژگاندستهمعنایابیازاستفادهباپژوهش،ایندر
حالعیندروسازدمینزدیکرب لقاءبهرااوکهباشدپایدارشادکامیدنبالبهبایدانسانکهاستناپایداروپایدارانواعدارایشادکامی
ترشفافوترعمیقبسیاروشدهآشکارانسانبرایآنحقیقتآخرتدرکهاستمداومیوترعمیقشادکامیناپایدار،شادکامیبهنسبت
.استخوردهگرهسعادتوخشنودیورضایتمندیمفهومباکهاستادراکقابل

راشادکامینوعیبهپردازنظریههرچراکهاستبودهاتکاییغیرقابلومتغیرمسیراند،کردهطیزمانطیدرشادکامینظریاتکهمسیری
بنابراین.تاسکردهتغییرزمانگذردرپردازاننظریهخودنظرحالعیندرونداردهمخوانیدیگرنظریاتبالزوماکهکردهتعریفایگونهبه

باواقعیشادکامیمورددرمتالهینوفیلسوفاندیربازاز.باشداتکاییقابلمنبعتواندنمیحقیقیشادکامیمورددرتجربیهایروش
.نداردجایگاهیمثبتروانشناسینظریاتبیندرلزوماامروزهکهاندکردهمطرحرانظریاتیدینیمنابعازاستفاده

:تاسزیرشرحبهداردشادکامی،کنونیِنظریه هایباقرآنازبرخاستهحقایقکهتمایزهاییازبرخیمطالعه،ایننتایجبهتوجهبا
عاتمطالازیکهیچدر.استشادکامیتعریفدرریشه ایومهمعواملبسیاریازغفلتموجبشادکامیحوزهدرپژوهشتجربیمسیر-1

ی ها،خوشادراکدرانسان هاتجارباساسبرتنهاونمی شوددیدهغایتمداریوجهت مندیمثبت،روانشناسیدرشادکامیمورددرشدهانجام
معیارهایبهحقیقیمعیارهاینداشتندلیلبهمطالعات،ایندرجهت مندی،فقدانبرعالوه-2.شده اندعرضهودسته بندیعواملاین

هکصورتیدر.استمشاهدهقابلاساسیتغییراتینظریاتاینازبرخیدرزمانگذردرجهتهمینبه.می شودرجوععینیوقراردادی
دلیلبهد،رخدااین.دادخواهدتغییرراخودمسیرنظریهطبیعتاشود،کشفدیگریعواملیاوشوددیدهنظریهاجزاءبعضیازنقضمثالی
ذتلبرنظریهیک.استانسانازکاملوجامعتعریففقداننظریات،اینضعفسومین-3.استشادکامیتعریفدرحقیقیمعیارهایفقدان
کهصورتیدراطبیعت!ذاتیتوان هایبهتوجهبردیگریومی کندتاکیدمثبتهیجان هایتجربهبردیگریاهداف،بردیگرنظریهدارد،تاکید
رااوادبودنشمی توانیمدرستیبهوقتآنبدانیمرااوشکوفاییورشدمسیرذاتی،توان هایزندگی،غایتبشناسیم،درستیبهراانسان
.بزنیمگرهخویشفطریمسیردراوشکوفاییورشدبهراآنوکنیمتعریف

و شودمیتجربه(درونیادراک)پنهانیا(چهرهدر)آشکارصورتبهکهاستپیروزییافتحازناشیگشایشاحساسیاادراک»شادکامی
تداومیزنمرگازپسزندگیدرپایدارشادکامی.«می شودتفکیک(پایداروناپایدار)حقیقیوکاذبنوعدوبهوشدهخاطرانبساطموجب
 هایهیجانهمزمانتجربهامکاندنیاایندر.نیست(حزنوخوف)دیگریمنفیهیجانهیچباهمراهوشودمیتجربهعمیقطوربهداشته،
ایتنهدرکند،تجربهنیزرامتناقضیبعضاومتعددهیجان هایمی تواندزمانهمواستپیچیدهموجودیانسان.داردوجودنیزمتناقض
.داردفردبرایبیشتریباوریاهمیتکهداشتخواهدغلبههیجانی
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