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  ∗شناسیعوامل مؤثر بر شادي از نگرة قرآن و روان

   1اعظم مرادي *         
    2محمد قلمکاریان سید *

  3صغري طاهري *       

  چکیده
هدف این تحقیق بررسی دیدگاه قرآن در مورد شادي ممدوح و عوامل مـؤثر  

باشد، تا از این طریق  هاي روانشناسی میبر آن و تطبیق آن با رویکردها و یافته
عالوه بر فراهم شدن راهنمـایی عملـی در ایـن زمینـه، موضـع قـرآن در مـورد        
شادي و بایدها و نبایدهاي آن و وجوه اشـتراك و افتـراق آن بـا رویکردهـا و     

  هاي روانشناسی نیز، بیش از پیش، روشن گردد.یافته
ــت     ــل محتواس ــق تحلی ــن تحقی ــتفاده در ای ــورد اس ــاو  روش م ــات ح ي و آی
هاي فرح و سرور اصطالحات فرح و سرور و مشتقات آنها؛ همچنین معنی واژه

هـا  و مشتقات آنها از تفسیرهاي مختلـف و سـایر منـابع حـاوي معنـی ایـن واژه      
 استخراج شده است.

ها نشان دادکه از دیدگاه قرآن عوامل ایجاد کنندة شادي ممدوح عبارتند یافته

                                                        
  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  27/5/1392تاریخ دریافت:  ∗
  مسؤول) ةنویسنددانشگاه پیام نور ( ،شناسیبخش علوم تربیتی و روان ،شناسیاستادیار گروه روان. 1
     دانشگاه پیام نور ،شناسیبخش علوم تربیتی و روان ،وه علوم تربیتی. مربی گر2
 شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان. دانشجوي کارشناسی ارشد روان3
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  از:
بخشـایش  ، قـرآن کـریم  ملـه مصـادیق آن   . فضل و رحمـت الهـی (کـه از ج   1

اطمینـان بـه    گناهان، قرب الهی، امید به اجابت دعا، باور به گشـودگی روزي، 
پروردگار بودن هاي مختلف در بهشت و از جمله در جوار مندي از نعمتبهره

  است)؛
  یاري خدا و تحقق وعدة الهی؛. 2
  دریافت وحی و آیات کتاب آسمانی؛ .3
  . مواهب طبیعی.4
گرچه بسیاري از عوامل ایجاد کنندة شادي از نظر روانشناسی با عوامل مطرح ا

هایی که تأثیر شده در قرآن کم و بیش مشابه است، اما به جاي بعضی از روش
کم، کوتاه مدت یا نامطلوبی بـر شـادي دارنـد، در قـرآن آن دسـته از عوامـل       

الهـی و ضـامن   سـاز قـرب   ایجاد شادي کـه در راسـتاي تکامـل انسـان و زمینـه     
شود. ارتباط بین عوامل ایجاد کنندة شادي سعادت جاودانه است نیز مطرح می

  ممدوح در قرآن و شادي انسان در تحقیقات متعدد تأیید شده است.
شود که قـرآن نـه تنهـا شـادي صـحیح را      از نتایج این تحقیق چنین استنباط می

نموده است و در عـین   نهی نکرده، بلکه عوامل مختلف ایجاد آن را نیز مطرح
هاي مذموم و عوامل ایجاد آن را نیز مطرح کـرده اسـت و بـه    حال انواع شادي

هاي فطري انسان و مد نظر قـرار دادن صـالح دنیـا و    دلیل لحاظ کردن ویژگی
ــر، جــامعآخــرت او، دیــدگاه کامــل   تــري در مــورد عوامــل وتــر و مناســبت

  کارهاي ایجاد شادي در انسان دارد.راه
  روانشناسی. ،قرآنشادي،  :گان کلیديواژ

  مقدمه. 1
تواند داشـته  می چگونه که بوده سؤال گویی به ایندنبال پاسخ به دیرباز از انسان

و  سـاز  چـه  بـا  و سـازد می فراهم را اشرضایت موجبات چیزي بیشتر باشد، چه
 نـوعی  به هادنیا بیشتر خرسند باشد. همۀ این این زندگی در از تواندمی کارهایی

یـابی بـه شـادي هـدف     دسـت  ).1999 ،2(دیکی کند را منعکس می 1شادي فهومم
هـاي انسـان در زنـدگی بـراي     که همۀ تالش هاست، به طوريمشترك همۀ انسان

). امروزه اهمیـت نقـش شـادي    2000 ، 3گیرد (باس رسیدن به این هدف انجام می
یده نیسـت. بـه   هاي مختلف زندگی وکیفیت رفتـار انسـان بـر کسـی پوشـ     در جنبه

، فرد شـادکام نگرشـی   روانشناسی شاديکتاب  ة)، نویسند1987( 4اعتقاد آرجایل



  

وان
و ر

ن 
 قرآ
گرة
از ن

دي 
 شا
ر بر
 مؤث
مل
عوا

سی
شنا

]۹۳[  

مج

آمیز نسبت به خود و دیگران دارد، از روابط اجتماعی متعـادلی  مطلوب و رضایت
(به نقـل   کندیند زندگی خود و دیگران را مثبت ارزیابی میابرخوردار است و فر

احسـاس   هسـتند  شـاد  کـه  افـرادي  اسـت  ادهد نشان تحقیقات ).1387از مرادي، 
 مشـارکتی  ۀروحیـ  داراي گیرنـد، مـی  تصـمیم  تـر آسـان  کنند،می بیشتري امنیت

 احسـاس  بیشـتر  کننـد  مـی  زنـدگی  آنـان  با که کسانی به نسبت هستند و یشتريب
 دخشـ ب بهبـود ی را جسـمان  سـالمتی  توانـد شـادي همچنـین مـی    کنند.  می ضایتر

  ).2002 ،5(مایرز
 روان و احسـاس  سـالمت  در نقش شـادي  اهمیت روزافزون دنش با مشخص
 اب مقابله براي انسان روانی قواي روحی تقویت آن بر تأثیر همچنین و خوشبختی
 عـوام  حتـی  و محققان، اندیشـمندان  توجه امروز، دنیاي مشکالت ها وپیچیدگی

  اما شادي چیست؟ است. آن معطوف شده به یش از پیشب
اسـت. فیلسـوفان و    شده مطرح مختلفی نظرهاي ظهاردر مورد مفهوم شادي ا

روانشناسان بزرگ هـر کـدام دیـدگاهی خـاص در مـورد مفهـوم شـادي دارنـد.         
 کـه  کنـد  مـی  اشـاره  انسـان  وجود در عنصر سه به ،جمهوريب کتا در افالطون
 تعادل حالت را شادمانی او امیال. و احساسات استدالل، یا تعقل ةقو :از عبارتند

 عبـارت  را شـادمانی  ارسطو ).1999 داند (دیکی، می عناصر بین این هماهنگی و
 شـادمانی،  کـه  معتقدنـد  6بنتـام  جرمـی  و الك جان و داندمی معنوي ز زندگیا
) معتقـد  2002( 8داینـر ). 1990 ،7(آیزینـک  است بخشلذت تعداد وقایع بر بتنیم

  عمـل اش بـه  یابی است کـه فـرد از خـود و زنـدگی    است که شادي، نوعی ارزش
(خشـنودي)،   ) شادي را ترکیبی از رضـایت 1989آورد. آرجایل و همکاران (می
داننـد؛  اضطراب) می منفی (افسردگی و ۀو عدم وجود عاطف (سرور) مثبتۀ عاطف

منفـی بخـش هیجـانی شـادي و رضـایت، بخـش        عواطـف مثبـت و   آنها طبق نظر
 )1989ران (آرجایـل و همکـا  رسـد  نظر مـی ه بدهد. شناختی شادي را تشکیل می

ن آهـاي  لفهؤزیرا شادي را براساس م ،اندترین تعریف را از شادي ارائه دادهجامع
  اند.یید کردهأهاي پژوهشی این تعریف را بیشتر تند و یافتهامعرفی کرده
 خـود  بـه  را بشـر  دیربـاز ذهـن   از کـه  است ايایده زیستن شاد چگونه تفکر
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 بهتـر  بـراي  کارهاییراه یافتن دنبال به همواره وي که ايبه گونه داشته، مشغول
فیلسوفان یونانی، رومی ؛ است بوده زندگی از بیشتر ةبهر و لذت کسب و زیستن

و حتی ارسطو به عوامل مؤثر بر شادمانی پرداخته اند. البته عوامل مؤثر بر شادمانی 
چرا که هر فرهنگـی دالیـل متفـاوتی     ،شمول تلقی کردتوان عواملی جهانرا نمی

). اگـر چـه عوامـل دریافـت و ادراك     2006 ،9براي شـادي دارد (میهالسـیا و لیـو   
؛ به نقل  1996، 10شادي از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت است (لیکن و تلجن

نقـش   و )، اما با ظهور مدرنیته و بـا افـزایش عوامـل فشـار روانـی     2009، 11از ورم
جوامـع   ۀاي ایجاد شادي در همافراد، جستجو براي پی بردن به عوامل و راهکاره

ها اهمیت زیادي یافته و توجه روزافزونی به خود جلب کرده اسـت. از  و فرهنگ
منـدان بـه مبحـث شـادي سـعی      گـران و عالقـه  پردازان و پـژوهش نظریه همین رو
  ).2003(به عنوان مثال آرجایل،  اند عوامل مؤثر بر شادي را مشخص سازندکرده

توان به عوامل جمعیت شناختی، جسمانی، روانـی،  می عوامل مؤثر بر شادي را
جملــه عوامــل جمعیــت  اجتمــاعی، فرهنگــی، مــذهبی و معنــوي تقســیم نمــود. از

اجتمــاعی و اقتصــادي، میــزان  ۀتــوان جنســیت، میــزان درآمــد، طبقــشــناختی مــی
 توان به شخصـیت و ابعـاد آن  تحصیالت و... را نام برد. از جمله عوامل روانی می

ــل درو ــرونن(مث ــی و ب ــس، ســبک  گرای ــه نف ــاد ب ــی)، اعتم ــناختی،گرای   هــاي ش
شناسی، ثبات، سازگاري و سالمت مندي، وظیفهخوش بینی، خشنودي و رضایت

، اعتقـاد بـه اصـول و    اروانی اشاره کرد. حضور در مراسم مذهبی، ارتباط بـا خـد  
فروع دین و توجه به معنویات از جملـه عوامـل مـذهبی و معنـوي شـادي معرفـی       

  ).1388 (به نقل از نشاط دوست و همکاران، اندشده
شود که بسیاري از کارهاي گوناگونی براي ایجاد شادي پیشنهاد میامروزه راه

ثیرآنهـا بـر   أیـا ت  موسیقی)، اي و(مثل ابراز چهره ثیر کمی بر شادي دارندأآنها یا ت
در  یـا  و (مثل روش ولتن، دریافت هدیه وتماشاي فیلم)، شادي کوتاه مدت است

 گذارنـد مدت یا درازمدت بر روح و جسم انسان اثرات نامطلوبی بـاقی مـی  کوتاه
(مثــل فعالیــت جنســی لجــام گســیخته و نامشــروع و مصــرف الکــل یــا داروهــاي  

  ).2003 روانگردان) (آرجایل،
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 ۀانـد برنامـ  از طرف دیگر پیروان ادیان الهی معتقدند که تنها این ادیان توانسته
گـویی بـه نیازهـاي مختلـف     دگی انسان ارائه دهند که ضمن پاسخکاملی براي زن

 سـازگار بـوده و ضـامن سـعادت واقعـی او در دنیـا و       بشر با فطـرت او نیـز کـامالً   
کتـاب آسـمانی خـود، قـرآن، چنـین       ۀآخرت باشد؛ به ویژه مسلمانان بنا بـر گفتـ  

ا بـه  باوري را در مورد اسالم دارنـد. آنهـا معتقدنـد قـرآن کـالم خداسـت و خـد       
کـس دیگـر احاطـه دارد و بنـابراین قـرآن بیشـترین        نیازهاي بشـري بیشـتر از هـر   

  مطابقت را با اقتضاي حال مخاطبان دارد.
شکی نیست که انسان به طور فطري طالب حاالت مطلوب، مطبوع و خوشایند 

گردد بـه  میت کرد که شادي مطلوب است، این براست و اگر گفته شود باید ثاب
 (مصـباح یـزدي،   شادي همـان چیـزي اسـت کـه مطلـوب اسـت       یک توتولوژي؛

). شادي امـري مطلـوب و فطـري اسـت. مطلوبیـت و ارزش شـادي       10ص ،1383
نظـر  عکس این  ةکنندما تعبیرات برخی آیات قرآن، القا یید قرآن است، اأمورد ت

(همان). این امر موجب شده  است. قرآن در مواردي شادي را مذمت کرده است
هـاي آن  کنند که قرآن مخالف شادي بوده و آموزه اي چنین ادعا است حتی عده

  اندوه است. غم و ةمشوق خودداري از شادي و دوري از آن و ترویج دهند
با توجه به آنچه مطرح شد، هدف این مقالـه بررسـی دیـدگاه قـرآن در مـورد      

ــر  ــا رویکردهــا و یافتــه  شــادي ممــدوح و عوامــل مــؤثر ب ــق آن ب  هــايآن و تطبی
باشد، تا از این طریق عالوه بر فراهم شدن راهنمایی عملی در ایـن   شناسی میروان

زمینه، موضع قرآن در مورد شادي و بایـدها و نبایـدهاي آن و وجـوه اشـتراك و     
  هاي روانشناسی نیز بیش از پیش روشن گردد.افتراق آن با رویکردها و یافته

 . روش2
است. براي انجام این تحقیق معنـی  روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل محتو

هاي فرح و سرور و مشتقات آنها از تفسیرهاي مختلف و سـایر منـابع حـاوي    واژه
) بـا  1385 صفوي، ۀ(ترجم ها استخراج شد. سپس تمام آیات قرآنمعنی این واژه
آیـات   ۀافزارهاي قرآنی المائـده و فـیض تمـام جسـتجو شـد و همـ      استفاده از نرم
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آیـات   ۀح و سرور و مشتقات آنها به همراه شـماره و ترجمـ  حاوي اصطالحات فر
المفـردات فـی   مربوطه استخراج گردید. سپس تفسـیر ایـن آیـات از تفسـیرهاي     

 طباطبـائی، ( المیزان فی تفسیر القـرآن  ق)، 1412 راغب اصـفهانی، ( غریب القرآن
مجمع البیان فـی  )، 1374 شـیرازي،  مکارم( نمونه تفسیر )،1374موسوي،  ۀترجم
(صـفوي،   ترجمۀ قرآن بر اساس تفسیر المیـزان ) و 1372طبرسـی،  ( القرآن تفسیر
بندي موضوعی شد. آنگاه استخراج شد و بر حسب سؤاالت تحقیق تقسیم )1385

هاي روانشناسی در مورد شادي و عوامل مـؤثر  مطالب مربوط به رویکردها و یافته
  رآن مقایسه شد.بر آن از منابع مربوط استخراج گردید و با محتواي ق

  ها. یافته3
 هاي فرح و سرور در قرآن. بررسی معناهاي واژه1ـ3

 بـار  3سرور و مشـتقات آن   ةبار و واژ 22فرح و مشتقات آن  ةدر قرآن کریم واژ
فرح در قرآن فرحوا، تفرح، تفرحـوا، تفرحـون، یفـرح،     ةآمده است. مشتقات واژ

  مسرورا است.سرور، سرورا و  ةفرحین و مشتقات واژ فرحون و
فـرح بـه معنـاي لـذت      ةگوید در زبان عربی واژ ق) می1412( راغب اصفهانی

هاي بدنی و جسمی  زودگذر به کار رفته و بیشترین کاربرد آن نیز مربوط به لذت
، 1372ه اسـت (طبرسـی،   تکبـر معنـی کـرد   فرح را  مجمع البیانطبرسی در  است.

لت کسی به کار رفته کـه بـر   فرح در توصیف حا ،تفسیر نمونهدر  ).416، ص7ج
باشد و از پیروزي سرمست می ةاثر به دست آوردن چیزي مغرور و متکبر و از باد

در  ).154ص ،16، ج1374گنجـد (مکـارم شـیرازي،     خوشحالی در پوسـت نمـی  
نیز فرح به معنی خوشحالی مفرط و بیرون از حـد و انـدازه ترجمـه     تفسیر المیزان

  ).111ص ،16ج ،1374وسوي، م ۀشده است (طباطبایی، ترجم
) معتقــد اســت ســرور و حبــور در مــورد شــادي  157، ص5، ج1371( قرشــی

رود، ولی فرح در مورد شادي مذموم که موجـب تکبـر اسـت.    ممدوح به کار می
، مجمع البحـرین شود. امـا در  سرور و حبور از تفکر ولی فرح از شهوت ناشی می

روهی نباشد. همچنین فرح به معنی فرح به معنی سروري دانسته شده که درآن مک
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 ،2، ج1375(طریحــی،  رضــا و ســرور، ناسپاســی و تکبــر نیــز ترجمــه شــده اســت
  ).397ص

هـاي  ق) معتقد است فرح در قرآن بیشـتر بـراي شـادي   1412( راغب اصفهانی
ت بـدنی تـوأم بـا خرسـندي     از نیروي شـهوانی و لـذ   به کار رفته که ناشیمذموم 

  است.
سازد که اگرچه فـرح  ن کریم این حقیقت را روشن میاما دقت در آیات قرآ

اما در مقابل آن آیاتی نیز وجـود دارد کـه فـرح را     ،در مواردي مذمت شده است
شمرد. در نگاه ها محسوب نموده و حتی آن را براي بهشتیان نعمت میجزو نعمت

کـه   طـور  اول به نظر می رسد این دو دسته از آیات با هم تعارض دارند. اما همان
در بررسی معناي لغوي فرح مشخص شـد، ایـن اصـطالح گـاهی معـانی مثبـت و       

  گاهی معانی منفی دارد.
 ةدر مورد تفاوت اصطالحات فـرح و سـرور چنـین ادعـا شـده اسـت کـه واژ       

رود که حالت شـادي همـراه بـا آرامـش قلبـی باشـد.        در جایی به کار می» سرور«
رود که  رور تنها در جایی به کار میدهد که س کاربرد این واژه در تازي نشان می
حالی که فرح گاهی در جایی کـاربرد دارد   در ،نفع و لذتی حقیقی در میان باشد

ماننـد   ،که نفع و لذت در میان نیست و تنها شادمانی بدون منفعـت و لـذت اسـت   
الفـروق  آید ( شادمانی کودکانه که با رقص و دوندگی و شنا و مانند آن پدید می

  ).ق1412، اللغویه
رود کـه شـادي    فرح بیشتر در مواردي به کـار مـی   )1383( به اعتقاد منصوري

هاي شـهوانی اسـت، در حـالی     مذموم و کودکانه مطرح باشد و برخاسته از انگیزه
هـاي عقالنـی و    که سرور بیشـتر در شـادي و امـور ممـدوح و برخاسـته از انگیـزه      

  است. فکري
آن  یابیم آیاتی وجود دارد کـه در درمیخالف این ادعا با بررسی قرآن ه اما ب

  .)13انشقاق/سرور نیز نهی شده است (
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 هاي نهی شده در قرآن و علل مذموم شمرده شدن آنهابررسی شادي. 2ـ3
اشاره شد اصطالح فرح در قرآن گاهی معانی مثبـت و گـاهی    طور که قبالً همان

سـت و دلیـل   معانی منفی دارد. پس باید دیـد کـه فـرح در چـه صـورت مـذموم ا      
 مذموم بودن آن چیست.

مطلق آن فرح در قرآن به دو صورت مطلق و مقید به کار رفته و صورت  ةواژ
) همــواره مــورد مــذمت قــرار گرفتــه اســت  10/و هــود 76(بــراي مثــال قصــص/

  ).1383 (منصوري،
  شود:در ادامه به مصادیق نهی از شادي در قرآن و دالیل آن اشاره می

ــدا . شــادي ناشــی از ســرپ 1 و  9یچی از دســتورات خــدا و رســول خ
  بدخواهی نسبت به مؤمنان

]کُمسستَتَّقُوا ال   إِنْ تَم بِرُوا وص ئَۀٌ یفْرَحوا بِها و إِنْ تَ یس کُمبص حسنَۀٌ تَسؤْهم و إِنْ تُ
کُم ئاً إِنَّ اهللاَ یضُرُّ شَی مهدحـیطٌ کَیلُونَ ممعاگـر بـه شـما    ؛ )120(آل عمـران/  ] بِما ی

گردند. شود، و اگر به شما بدى رسد بدان شاد مىاندوهشان مى ۀخوشى رسد مای
شان اندك زیانى به شما ها صبر کنید و تقوا پیشه سازید، نیرنگو اگر بر ناگوارى

  .کنند احاطه داردرساند، چرا که خدا به آنچه مىنمى
کننـد   مؤمنان خوشـحالی مـی  در این آیه شادمانی کسانی که از رسیدن رنج به 

الف مسـرت اسـت، یعنـی بـد حـالی و      خـ » مسـاءت . «مذموم دانسـته شـده اسـت   
شوند، ولـی اگـر   می ناراحتی، پس آنها هر وقت مصیبتی به شما نازل شود مسرور

بر دشمنی آنها صبر کنید و در برابر دوستی و یاري آنها تقوي بـه خـرج دهیـد از    
، تقوي نموده است و ایمنی را مشروط به صبر و آنها ایمن خواهید شد ۀو کین کید

کیدهاي آنها بر  ۀکند احاطه دارد، یعنی همفرماید: خدا به آنچه میو در آخر می
  .)1385 (صفوي، داندتان را میشما و دین ۀعلی
لُـوا فَـال   نْ یحمـدوا بِمـا لَـم یفْع   بِما أتَوا و یحبونَ أ  یفْرَحونَ  الَّذینَ  ال تَحسبنَ[

ةٍ مفازبِم منَّهبسأتَح ذابع ملَه ذابِ ونَ الْعمپنـدار کسـانى   ؛ )188آل عمران/( ]لیم
 ]هـاى خـدا  از فرمان[ کنند و دوست دارند به آنچهاند شادى مىکه به آنچه کرده
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 یابند،اند مورد ستایش قرار گیرند، مپندار که آنان از عذاب رهایى مىانجام نداده
  .بلکه براى آنان عذابى دردناك خواهد بود

آل عمران از عهد شکنی اهل کتـاب و کتمـان کـردن حقـایق دینـی       ةدر سور
اي که کردند و آنها را به بهایی ناچیز از دسـت دادنـد سـخن رانـده     آنها و معامله
سپس به این آیه اشاره شده است. در بطن شادي ایـن افـراد، عـذاب     شده است و
گیر آنان خواهد شد. مؤمنـان بـه    کی نهفته است که در قیامت گریبانالیم و دردنا

ند و مشرکان و کافران به آنچـه  اکند و به اطاعت او شادمان آنچه خداوند عطا می
  .ب)1382طیبی، ( کنند خود عمل می

]کبص صحسنَۀٌ تَس  إِنْ تُ صیبۀٌ یقُولُوا قَد أخَذْنا أؤْهم و إِنْ تُ م کـلُ  بنْ قَبرَنا مم
اگر در این جنگ که بـه سـوى آن رهسـپارى    )؛ 50(توبه/ ]و یتَولَّوا و هم فَرِحونَ

کند، و اگر گزندى به تو رسد پیروز شوى و خیرى به تو رسد، آنان را بدحال مى
پیش از ایـن کـار خـود را بـه دسـت گـرفتیم و از        گویند: ماو مغلوب گردى، مى

  روند.گردانند و شادمانه مىحوادث در امان ماندیم، آن گاه روى برمى
، فتح و ظفر و غنیمت و اسیر گـرفتن  سیاق ۀدر این جا به قرین» سیئه« و» حسنه«

ن یا شکسـت خـوردن از طـرف دیگـر     از یک طرف و کشته شدن و زخمی گشت
دست ه : اي پیامبر این منافقان بدخواه تو هستند، ا گر غنیمت بفرمایدمی لذا .است

شوند و اگر شکست بخوري یا زخمـی شـوي و   پیروز شوي ناراحت می آوري و
احتیـاط کـردیم و خـود را از     گوینـد: خـوب شـد مـا قـبالً     یارانت کشته شوند می

، و آنگــاه بــا ل از وقــوع شــر از آن احتــراز جســتیمداشــتیم و قبــ جنــگ بــر حــذر
  .)1385 (صفوي، گردانندمیاند، از تو روي برکه نجات یافته خوشحالی از این

]ح قْعدهم خالف رسولِ اهللاِ و کَرِهـوا أنْ یجاهـدوا بِـأموالهِم و    بِم  الْمخَلَّفُونَ  فَرِ
ا لَـو کـانُوا     نَّم أالْحرِّ قُلْ نار جه  و قالُوا ال تَنْفرُوا فیسبیلِ اهللاِ  أنْفُسهِم فی ـرح شَـد

واپس نهاده شدگان از این که بـه خـاطر مخالفـت بـا رسـول      )؛ 81(توبه/ ]یفْقَهونَ
و ناخشنود  تبوك نشدند، شادمان شدند ةخدا بر جاى خود نشستند و رهسپار غزو

  بودنـد از ایــن کـه بــا مـال و جانشــان در راه خـدا پیکــار کننـد و بــه دیگـران نیــز      
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شما هم در این هواى گرم و سوزان به سوى جنگ نروید. بگـو: آتـش    گفتند:مى
  دانستند.تر است اى کاش مىدوزخ سوزان
 از شرکت در جهـاد تخلـف جسـتند، و    گوید آنها که در (تبوك) این آیه می

هـاي خـود نشسـتند، و بـه گمـان خـود سـالمت را بـر         با عذرهاي واهـی در خانـه  
 9ایـن عملـی کـه بـر ضـد رسـول خـدا        زا خطرات میدان جنگ ترجیح دادند،

ن را ) و دیگـرا 63ص، 8، ج1374 (مکـارم شـیرازي،   ندامرتکب شدند، خوشحال
گفتند: در این گرماي سـوزان تابسـتان بـه    نمودند و میمیهم دل سرد و منصرف 

 دادنـد و سوي میدان نبرد حرکت نکنید و به خاطر مخالفت خـود قهقهـه سـر مـی    
کنـد کـه بایـد کـم     بعدي به منافقـان اخطـار مـی    ۀر آیخندیدند. قرآن دبسیار می

آورنـد،  پس کم بخندند، و به جزاي آنچه به دسـت مـی  « بخندند و بسیار بگریند؛
ي کـه منافقـان بـه دلیـل سـرپیچی از      ااین آیه شـادي  ). در82(توبه/» بسیار بگریند

  شود.دادند مذمت میطلبی از خود نشان میو راحت 9دستور رسول خدا

  (دنیازدگی) ها و امور دنیاخاطر دلخوشی به نعمته دي بشا. 2
علَیهِم و آتَیناه منَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مفاتحه لَتَنُوأُ   فَبغى  قَومِ موسى  منْ  کانَ  إِنَّ قارونَ[

  ــه ــالَ لَ ــوةِ إِذْ ق ــی الْقُ ۀِ أُولــب ص إِنَّ اهللاَبِالْع ح ــرَ ــه ال تَفْ مقَوــرِحینَ ال ی ــب الْفَ ح[ 
اسرائیل بـود کـه بـه نـاحق     بنى ۀهمانا قارون از قوم موسى و از طایف؛ )76قصص/(

ها چندان به او کرد و در پى بیدادگرى علیه آنان بود، و ما از گنجمى سلطه جویى
آن گـاه کـه    ؛دادیم که حمل کلیدهاى آنها حتى بر گروهى نیرومند، گـران بـود  

ها مسرور و سرمست مباش که خداونـد  گفتند: به این دارایىاش به او طایفه مردم
 .شادمانانِ سرمست را دوست ندارد

) در ایـن  111ص ،16ج ،1374 موسـوي،  ۀ(ترجم ;به اعتقاد عالمه طباطبایی
یعنی طغیان و ناسپاسی به کار رفته است؛ یعنی مؤمنـان بـه    ،آیه فرح به معناي بطر

مجمـع  ان و ناسپاسـی را دوسـت نـدارد. در    اند که خداوند طغیـ قارون تذکر داده
 است  به معنی تکبر و ناسپاسی نکن تفسیر شده» التفرح« نیز البیان فی تفسیرالقرآن

). در این آیه قارون به خاطر مال دنیا مشغول ناسپاسـی و  416، ص1372(طبرسی، 
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ش بـه او گفتنـد ناسپاسـی نکـن کـه خـدا       انافرمانی بود از ایـن رو مؤمنـان از قـوم   
). بنابراین در این آیه 1390 (دانش میر کهن، تکبران و ناسپاسان را دوست نداردم

  تکبر و ناسپاسی باشد مذمت شده است. ةاي که نشان دهندشادي
رُوا بِه فَتَ[ اُوتُـوا  ء حتَّى إِذا فَرِحوا بِما  بواب کُلِّ شَیحنا علَیهِم أفَلَما نَسوا ما ذُکِّ

پس وقتى که آنچه را بدان تذکر داده ؛ )44انعام/( ]تَۀً فَإِذا هم مبلسونَخَذْناهم بغْأ
شدند به فراموشى سپردند، درهاى هرگونه موهبت را بر آنان گشودیم، تا چون به 
چیزهایى که به آنان داده شد شادمان گشتند ناگهـان آنـان را بـه کیفـر گـرفتیم و      

  .ا نداشتندهمان دم خاموش گشتند و هیچ حجتى بر م
انعام نیز این حقیقت با تعبیر دیگري بیـان شـده اسـت کـه فراموشـی       ةدر سور

هـا  شود و سپس وقتی به ایـن نعمـت  ها میدنیازدگان باعث گشودن درهاي نعمت
شـوند. گـاهی    بـاره نومیـد مـی   گیریم و یکناگهان گریبان آنها را می ،شاد شدند

کند تا آنهـا را امتحـان کنـد و در    می اش عطاهاي زیادي را به بندهخداوند نعمت
هـا از آنجـا کـه تـرس از نـاداري و یـأس و       این مورد است که شاد شدن به نعمت
  .ب) 1382طیبی، ناامیدي به دنبال دارد، مذموم است (

خواسـتند  آنان که می«فرماید: می نهج البالغه 221 ۀدر خطب 7حضرت علی
هـا  ها را از دل بیرون کنند و به هنگـام مصـیبت بـا سـرگرمی    با شادي (کاذب) غم

 ۀخندیدنـد، در سـای  می صفاي عیش خود را بر هم نزنند، دنیا به آنها و آنها به دنیا
زا آنهـا را  خبر بودند که روزگار بـا خارهـاي مصـیبت   زا بیگذرانی رخوتخوش

هایشان را گرفت، مرگ از نزدیک به آنها و گذشت روزگار تواناییدرهم کوبید 
(به نقـل از  » فراگرفت نظر دوخت و غم و اندوهی که انتظارش را نداشتند آنها را

  ).1387مرادي، 
ئنْ[ ـ       ذَقْناهأ  و لَ ـی إِنَّـه لَفَ ئات عنِّ ـیالس ـبقُولَنَّ ذَهلَی تْهسم ضَرَّاء دعب ماءنَع ح رِ
و اگـر پـس از گزنـدى کـه بـه او رسـیده اسـت نعمتـى بـه او          )؛ 10(هود/ ]فَخُور

پنـدارد کـه   ها از مـن دور شـد، و مـى   دشوارى ۀبچشانیم، حتماً خواهد گفت: هم
  .سیار شادمان و به خود بالنده استرسد، چرا که او بدیگر رنجى به او نمى
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ه بیشتر مـردم  باشد ـ ک  دي و خوشحالی کسی متاع دنیادر صورتی که منشأ شا
منـد   این شخص در حقیقت از یـک زنـدگی آرام و بـا ثبـات بهـره     ـ   چنین هستند

نیست؛ زیرا وقتی خداوند به او نعمت تندرستی و وسعت روزي و مال بسیار عطـا  
او را از یـاد   ها و متـاع دنیـا   کند و این نعمت کند، احساس شادي و خوشبختی می

هرگـاه ضـرر یـا بالیـی بـه او برسـد و برخـی از         دارد ومیخدا و شـکر خـدا بـاز   
مند بوده از دست بدهد، یأس و نومیدي بـر او چیـره    هایی را که از آن بهره نعمت
کنـد.   مند است نیز انکار مـی  هاي دیگري را که هنوز از آنها بهره شود و نعمت می

ی و به این ترتیب، چنین انسانی دائماً در اضطراب و نوسان میان احساس خوشبخت
کنـد   برد. این آیـه واکـنش ایـن افـراد را توصـیف مـی       احساس ناامیدي به سر می

  .ب) 1382طیبی، (
ُضوا أفَإِنْ [ ـ  رسلْناك علَیهِم حفیظاً إِنْ علَیک إِفَما أعرَ ا الَّ الْبالغُ و إِنَّـا إِذا أذَقْنَ
صباإلِ ح بِها و إِنْ تُ ت أیدیهِم فَإِنَّ اإلِنْسانَ منَّا رحمۀً فَرِ مئَۀٌ بِما قَد یس مهنْسانَ کَفُور[ 

پس اگر از هشدارهاى تو روى برتافتند غمگین مباش، چـرا کـه مـا    )؛ 48(شوري/
غ پیام نیست. تو چیزى جز ابال ةعهده ایم که بر آنان نگهبان باشى. بتو را نفرستاده

شود و مـا را از  و ما چون آدمى را از جانب خود نعمتى بچشانیم، بدان شادمان مى
انـد بـدى و   برد. و اگر آنان را به سبب گناهانى که از پـیش مرتکـب شـده   یاد مى

رد، ناسـپاس      رنجى رسد، ناسپاسى مى کنند، چرا که انسـان چـون بـه دنیـا روى آو
  .گرددمى

  هایی اشاره شده است کـه بـه مـال و حیـات دنیـا شـاد      نسانشورا به ا ةدر سور
شوند. در واقع در غمگین می ها را نداشته باشندشوند و هنگامی که این نعمتمی

  گیرد.این آیه شادي ناشی از غفلت دنیا زدگان است که مورد سرزنش قرار می
 )67، ص 18، ج1374موسـوي،   ۀ(ترجمـ  المیزاندر تفسیر  ;عالمه طباطبایی

ست. چـون طبـع   ها به عنوان فرد سرگرم به دنیاتوبیخ خدا از این انسان« گوید:می
ها را به یاد او آورند خوشحالی چه هم نعمت ست و هرغفلت از خدا چنین انسانی
کارهـاي   ةگذارد به یاد خدا باشد و هر چه عذاب و مصیبتی که ثمراز نعمت نمی

 گـذارد بـه یـاد پروردگـار    رش نمـی گـ او است به یاد وي آورند بـاز طبـع کفـران   
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  .»ها) باشد(صاحب نعمت
صبأو إِذا [ ت أذَقْنَا النَّاس رحمۀً فَرِحوا بِها و إِنْ تُ مئَۀٌ بِما قَد یس مه مإِذا ه دیهِمی

ــونَ ــادمان   )؛ 36(روم/ ]یقْنَطُ ــدان ش ــانیم ب ــى بچش ــردم را رحمت ــاه کــه م   و آن گ
برنـد، و اگـر بـر اثـر کارهـاى نـاروایى کـه دسـتاورد         د مـى گردند و ما را از یامى

  شوند.درنگ نومید مىخودشان است مصیبت و رنجى به آنان برسد، بى
  مـردم نظرشـان از ظـاهر نعمـت یـا نقمـت فراتـر        منظور این آیه این است کـه 

شوند بـدون  بینند، همین که نعمتی بیابند، خوشحال میباطن امر را نمی رود ونمی
سـت خودشـان نیسـت و ایـن خداسـت کـه ایـن        ه دبیندیشند که این امر ب که این

دهنـد، ناگهـان   همـین کـه نعمتـی را از دسـت مـی      است؛ نعمت را به آنها رسانده
، چـون رحمـت و   اامیدي امري حادث و غیرمتوقـع اسـت  شوند و این نمأیوس می
ي اهسـتند بـه گونـه    نگـر ها چـون سـطحی  ولی این ،دست خداسته سیئه هر دو ب
کنند که گویا اذن خدا در این میان دخالتی ندارد و از دست رفتن نعمت رفتار می

  ).1385 است (صفوي،به اذن خدا نبوده 
شاء و یقْدر و فَرِحوا بِالْحیاةِ الدنْیا و  اهللاُ[ نْ یمقَ ل طُ الرِّز سبی  ینْیا فیاةُ الدا الْحم
خداست که روزى را براى هر که بخواهـد وسـعت   )؛ 26عد/(ر ]خرَةِ إِالَّ متاعاآل
به زندگى دنیا شادمان شدند و به آن اکتفـا کردنـد،    ، کافران و تبهکارانبخشدمى

  .اى اندك نیستدر حالى که زندگى دنیا در برابر آخرت جز بهره
رعد از جمله آیاتی است که مستقیماً قلیل بـودن و نـاچیز بـودن     ةسور 26 ۀآی
  دهد.کید قرار میأمورد ت دنیا را

ها طبعاً هنگامی که این نعمت ،شوندهایی که به مال و حیات دنیا شاد میانسان
هاي انسان کامل سازگاري ندارد. شوند و این با ویژگیغمگین می را نداشته باشد

و  »یبسط الرزق« اگر انسان خداوند را مالک هستی بداند و به این باور برسد که او
هرگز از وجود نعمت مادي دچار شادي افراطـی و از نبـودن    ،است »لرزقا یقدر«

شود و در هر حال شادي متعادلی خواهد داشت، چـون معتقـد    آن اندوهگین نمی
هـا و  رسـد و ناداشـته  فرماست و فیض کامل او به انسان مـی است او بر انسان حکم
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]۱۰۴[  

طیبـی،  ( کنـد مـی ها را نیز با اصل حکمت الهیه به راحتـی بـراي خـود حـل     فقدان
  .ب) 1382
ألکَیال [ ب کُـلَّ مخْتـالٍ   تَفْرَحوا بِما آتاکُم و اهللاُما فاتَکُم و ال   سوا علىتَ حال ی 
 هـایى کـه از دسـت   این حقیقت را یادآور شدیم تا بر نعمت)؛ 23(حدید/ ]فَخُورٍ
اید، اندوه مخورید و از آنچه خدا به شما ارزانى کرده است شـادمان نباشـید،   داده

  که خدا هیچ متکبر فخرفروشى را دوست ندارد.
که ما گفتیم حوادث را قبل از ایجادشان تقدیر  فرماید اینمیخدا در این آیه 

رود ن مـی ، براي این بود که بدانید به خاطر نعمتـی کـه از دسـتتا   ایمکرده و نوشته
دهد، خوشحالی نکنیـد، چـون   به خاطر نعمتی که خدا به شما می اندوه نخورید و

الهی هستند و شخصی که به این حقیقت ایمان داشته باشد، نـه   ۀنعمات ودیع ۀهم
دسـت  ه نـه از جهـت بـ    شود واز بابت از دست رفتن نعمات متزلزل و هراسان می

داند نباید به آنچه کسی که می والً(و اص گردد،خود میآوردن آن مضطرب و بی
در کسب آن استحقاق و سهمی نداشته افتخـار کنـد و نبایـد از بابـت چیـزي کـه       
 قدرت مانع شـدن از فنـا و از دسـت رفتـنش را نـدارد تأسـف بخـورد، هرگـز در        

ورزد و در بـرآوردن حاجـت دیگـري و    آن نعمت به دیگـري بخـل نمـی    ياعطا
قـرض   ةوقتی که خداوند درخواست کننـد  صاًکند، خصوکوتاهی نمی اجابت او
فرمایـد:  )، و در آخـر مـی  اي براي اجابـت او شـدیدتر اسـت   آینه انگیزه باشد، هر

پنـدارد کـه هـر نعمتـی در دسـت      فخرفروشی را که می خداوند هیچ فرد متکبر و
 (صـفوي،  دارد، دوسـت نمـی  دسـت آورده ه شایستگی خودش بـ  ۀواسطه دارد، ب
1385(.  
خـود   ةچرا کـه او در میـان خـانواد   ؛ )13انشقاق/( ]مسرُوراً  هلهأ  نَ فیإِنَّه کا[

  کرد.سرمستى و شادمانى مى
جـا و بـه غیـر حـق و     مسرور در این آیه بـه معنـی فـرح بـی     المیزاندر تفسسیر 

ۀ موسـوي،  هاي دنیا تفسیر شـده اسـت (طباطبـایی، ترجمـ    مجذوب شدن به زینت
وده ر بودن در این آیه را ناسپاسی تفسیر نمـ ). سیوطی مسرو403، ص20، ج1374

، مسرور را در این آیه به مسروري مجمع البیان). 592ق، ص1416است (سیوطی، 
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 ،10، ج1372 شــود تفســیر کــرده اســت (طبرســی، کــه از معاصــی پشــیمان نمــی 
  ).700ص

شوند در دنیا جهنم که در آتش انداخته میاهل فرماید در این آیه خداوند می
شود قـرآن در ایـن   خودشان شادمان بودند. چنان که مالحظه می ةخانواد در میان

  ).1390 (دانش میر کهن، شمردآیه سرور باطل را ناپسند می

  هاي ناحق. شادي3
شـده   »غیرالحـق «که مقید بـه  ، »فرح«ة در قرآن کریم این نوع شادي گاهی با واژ

در ایـن   هتـرین آیـ  حمورد اشاره قرار گرفته است. شاید بتـوان گفـت صـری    ،است
  غافر است: ةسور 75 ۀآی مورد
]کُمبِما   ذل ـی األ    کُنْـتُمـونَ فـونَ     تَفْرَحرَحتَم بِمـا کُنْـتُم ـقِّ وـرِ الْحضِ بِغَیر[ 

اى دوزخیان، این عذاب بـه سـزاى آن اسـت کـه در زمـین بـه نـاروا        )؛ 75(غافر/
  ودید.نمکردید و بدان سبب است که سرمستى مىمى شادمانى

آن عقوبـت کـافران مشـخص     قبل دارد کـه در  ۀذلکم در این آیه اشاره به آی
) و در واقع علت این عذاب را، شادمانی غیر حـق و  یضل اهللا الکافرین( شده است

  .ب)1382طیبی، ( کندکاذب آنان بیان می
 مـذکور ایـن چنـین اظهـار نظـر کـرده اسـت        ۀدر تفسیر آی ;عالمه طباطبایی

کافران به خاطر احیاي باطـل خـود و از   : )403، ص20، ج1374موسوي،  ۀ(ترجم
خوشحالى و نشاط بیش از حد، (به معنی  بین بردن حق و کوبیدن آن فرح و مرح

کردند. از ایـن   می )خیالى در زندگىبینى، ریخت و پاش و بىتکبر و خود بزرگ
شود. در واقـع ایـن   و عاقبت کار آنان به ضاللت (البته ضاللت کیفري) ختم میر

ضاللتی که خداوند به عنوان عذاب براي آنان مقرر فرموده است، کیفر فراموشی 
هاي الهی و نه ضـاللت   توجهی به نعمتآنان از سوي خودشان است و بی ۀوظیف

  تکوینی.
اند اند. آن چه آنها نهی کردهنکرده هاي حالل را نهیگاه لذتادیان الهی هیچ

 هاي کاذب و زود گذري است که در کوتاه مدت یا دراز مـدت بـر روح و  لذت
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]۱۰۶[  

گـذارد.  اجتماعی او اثـرات نـامطلوبی بـاقی مـی     جسم انسان و بر زندگی فردي و
گرچه ممکن است خوشی آنی و لذت کاذبی ایجاد کنـد،   ،پرداختن به حرام دنیا
کوتاه مدت یا دراز  فطرت و طبیعت انسان ناسازگار است و در اما از آن جا که با

مدت بر روح وجسم انسان و بر زندگی فردي و اجتمـاعی او اثـرات نـامطلوب و    
  حسرت به دنبال دارد. اندوه و گذارد، غم وگاه جبران ناپذیري باقی می

  . شادي به دلیل دانش اندك خود4
]ملُهسر متْها جاءبِالْ  فَلَم  ما کانُوا بِـه حاقَ بِهِم لْمِ ونَ الْعم مهنْدوا بِما عفَرِح ناتیب

ؤُنَ شـان آن معـارف روشـن را برایشـان     و هنگامى که پیامبران؛ )83غافر/( ]یستَهزِ
آوردند، به دانشى که خود داشتند دل خوش کردند و پیام رسوالن را بـه تمسـخر   

  .گرفتند
کـه در   نـد و حـال آن  ال معنوي شادمانئنند که به مساکگاهی افراد گمان می

مـردم ابـالغ    هوحی را بـ ، 9این مورد سخت در اشتباه هستند. هنگامی که پیامبر
کردنـد  نمود برخی از آنان که علم بشري داشتند و ارزش این وحی رادرك نمی

کنـد  خوشحال شده و گمان کردند که همان علم خودشان براي آنان کفایت مـی 
پسندي به سراغ آنان آمد و آنها را در خـود فـرو   لی نکشید که غرور و خودو طو

  برد و بـه علـم نـاقص و انـدك خودشـان شـاد شـدند و وقتـی آنچـه بـه ریشـخند           
آورنـد،  عذاب الهی را دیدند گفتند که ایمان می گرفتند آنان را فرو گرفت ومی

تغییـر و تبـدیل    اما ایمان آنها دیگر سودي نداشت و این سنت خداست کـه قابـل  
  نیست.

 ؛]یالًلقَ الَّإ لمِالع نَم میتُوتا اُم[در آیات قرآن به صراحت بیان شده است کـه  
ما از علم مقدار اندکی را به شما دادیم. ذکر این مسأله شاید براي این اسـت کـه   
عالمان به علم کم خود مغرور نشوند و خودپسندي و عجب آنها را در برنگیرد و 

طیبی، ( اي از این علم را دارند است و آنها تنها ذره» خبیر«و » علیم«که خدا بدانند 
 .ب)1382
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 یگهاي ساخت. شادي ناشی از تفرقه و گرویدن به دین5
از ؛ )32روم/( ]بِما لَدیهِم فَرِحـونَ  فَرَّقُوا دینَهم و کانُوا شیعاً کُلُّ حزْبٍ  الَّذینَ  منَ[

شـان اخـتالف کردنـد و    کسانى نباشید که براساس هواهاى نفسانى خـود در دیـن  
اى کـه هـر یـک پیـرو     هـاى پراکنـده  پارچگى آن را از بین بردند و به گـروه یک
اى است تقسیم شدند و هر گروهى به آیینـى کـه برگزیـده اسـت شـادمان      اندیشه
  است. 
ولـى  ؛ )53مؤمنـون/ ( ]مرَهم بینَهم زبراً کُلُّ حزْبٍ بِما لَدیهِم فَرِحونَطَّعوا أفَتَقَ[

پیامبران به آنـان عرضـه شـده بـود قطعـه قطعـه        ۀمردم دین و کتابى را که به وسیل
کردند و آن را میان خود تقسیم نمودند و هر کدام کتاب و دینى را برگزیدنـد و  

  در اختیار داشت شادمان بود.هر گروهى به آنچه 
آمـده اسـت. ایـن آیـات      ]ونَحرِم فَیهِدلَ امبِ زبٍح لُّکُ[ قرآن تعبیر ۀدر دو آی

تقطیع دین و بر این اساس گروه گروه شدن و دل خوش داشتن به دین سـاختگی  
انـد. ایـن ویژگـی مربـوط بـه      که در حزب و گروه خودشان است را مذمت کرده

  پیـامبران خـود   همـۀ مؤمنـون خداونـد متعـال خطـاب بـه       ةمشرکان است. در سور
در حقیقت این امت شماست که امتی یگانـه اسـت و مـن پروردگـار     « فرماید:می

شان را میان خود قطعه قطعه کردند  ]دین[شمایم؛ پس از من پروا دارید. آنها کار 
نهـا  خوش کردند، پـس آ اي به آنچه نزدشان بود، دلو دسته دسته شدند. هر دسته

  ).52ـ54مؤمنون/( شان تا چندي واگذار!گمراهی ۀرا در ورط
اي هـاي متفرقـه  مرحوم مال محسن فیض کاشانی معتقد است که این افراد دین

حق  یک معتقد بودند که فقط خودشان بر براي خویش به وجود آوردند و هر را
 است کـه:  اي دیگر آمدهنیز در آیه هستند و دیگران از مدار حق خارج هستند. و

از مشرکان نباشید با کسانی که دین را قطعه قطعه و فرقه فرقه کردند و هر حزبی «
، 1374ۀ موسـوي،  (طباطبـایی، ترجمـ   »به آنچه پیش آنها بـود دل خـوش کردنـد   

  ).352، ص17ج
فرماید. قطعـاً  بیان می مشرك بودن چنین افرادي را تحاصربه  مذکور ۀدر آی

ه جـاي ایـن کـه از آنچـه خداونـد عطـا فرمـوده        دلیل شرك آنان این است که بـ 
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هـاي وارسـته   خوشحال باشند، از آنچه خود دارند خرسندند و دل خـوش. انسـان  
و خود  »العزة اهللا« دانندو عزت را از آن خدا می »هللا الملک« دانندخدا را مالک می

ـ ج هللاِ[ کننـد کـه  ر مخلوقـات از جنـود خـدا محسـوب مـی     گـ را هم چـون دی   ودنُ
السموات داننـد کـه بـه آن دلخـوش     پس چیزي از خود ندارند و نمـی  ]رضِاأل و

  .ب)1382طیبی، باشند همه چیز از آن خداست و بس(

  . بررسی دالیل شادي در آخرت از دیدگاه قرآن3ـ3
هـاي  بار بـا اسـتفاده از مشـتقات واژه    3شود که با بررسی آیات قرآن مشخص می

هـاي مربـوط بـه آنهـا     فرح و سرور به شادي در آخرت اشاره شده است کـه آیـه  
  عبارتند از:

  . شادي به دلیل به دور ماندن از شر و رنج روز قیامت1
]مقاهرُوراً  فَوس نَضْرَةً و ملَقَّاه مِ ووالْی کشَرَّ ذل خداونـد   پـس ؛ )11انسـان/ ( ]اللَّه

ر داشت که آنان را از شرّ و رنج آن روز در امان دارد و شـادابى و خرسـندى    مقرّ
  را برایشان به ارمغان آرد.

من را در روز قیامت آنگاه که خداي متعـال او  ؤقرآن در این آیه خوشحالی م
دهد، و از روي لطـف و رحمـت داخـل بهشـت نعـیم       را از شر آن روز نجات می

  .)1383 (منصوري، مایدنکند توصیف می می
ـ   صلوات اهللا علیهم اجمعـین ـ   پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و حسنین

هـا  مصداق این آیه هستند، ایـن آیـه در شـأن آنهـا نـازل شـده اسـت؛ ایـن انسـان         
 .کنـد ند که اسالم معرفـی مـی  اترین بندگان خدا هستند، الگوهاي انسانیتشایسته

هـا  ها را از سختیفرماید: ما آنوجود ندارد. خدا در قرآن می هاکسی باالتر از این
هاي آن روز واپسین حفظ کردیم و به آنها شادابی و شادي بخشیدیم. ایـن  و بدي

فرماید؟ براي تشویق دیگران که آنها هم چنین کاري بکننـد.  را براي چه ذکر می
  ).1383 خواهند یک شادابی نهایی داشته باشند (مصباح یزدي،اگر می
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  مند شدن از فضل خدا. شادي شهدا به دلیل بهره2
شرُونَ بِالَّذینَ لَم یلْبِما آتاهم اهللاُ  فَرِحینَ[ تَبسی و هنْ فَضْلأ م هِمنْ خَلْفم قُوا بِهِمالَّ ح

به آنچه خدا از فضل خـود بـه   ؛ )170آل عمران/( ]خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنُونَ
ند و هسـت  ند، و براى آن مؤمنان راستینى که پـس از آنـان  انان داده است شادمانآ

گیـرد و انـدوهگین   اند مسرورند که ترسـى آنـان را فرانمـى   هنوز به ایشان نپیوسته
  شوند.نمى

  ست و مقام آنان.سخن از شهداشریفه  ۀدر این آی
ن و مسـرور  شهدا از آنچه که خداوند از فضل خود به آنان عطا فرمـود شـادما  

هایی که به به عنوان نعمت »ارتزاق عنداهللا«و  »احیاء«هستند. در صدر همین آیه از 
آنان در روز قیامـت   ةچنین است که چهر شهدا اختصاص دارد، یاد شده است. و

: ]وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره[ شاد است و روشن و درخشان. خندان و
). در 38ـ39 (عبس، نداشادان ]و[، خندان در آن روز، چهره هایی درخشان هستند

آنان در دنیا، صادق و حقیقی بوده است در  توان گفت از آنجا که شاديواقع می
گـردد و درخشـندگی چهـره و خنـدان      این شادي آشکارمیباطن روز قیامت هم 
  .ب)1382طیبی، گر آن شادي است (بودن آن نشان

کنـد و   کند و از شهدا تعریـف مـی  شهدا را با فرح معرفی میقرآن در این آیه 
  خواهد غیر مستقیم دیگران را تشویق نماید که به خیل شهدا بپیوندند.می

  . شادي ناشی از ایمان و عمل صالح3
] وب نْقَلرُوراًأ  إِلى  یسم هلگردد.ه سوى کسانش بازمىو شادمان ب؛ )9انشقاق/( ]ه  

فرماید کسـانی بعـد از روز قیامـت در میـان خـانواده و      در این آیه خداوند می
کسانی قبالً سرور داشتند و بعـد از آن   شان سرور خواهند داشت، در مقابلانتگسب

  ).1383 (مصباح یزدي، نخواهند داشت
اصـحاب   .ها دو گروهند: اصحاب یمـین و اصـحاب شـمال   در روز جزا انسان
داراي  دهنـد و شـان مـی  شان را به دسـت راسـت  اعمال ۀکه نام یمین یعنی کسانی

، در شـود  بـه آنهـا آسـان گرفتـه مـی     رسی اند، در حساببودهایمان و عمل صالح 
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گردنـد و آسـوده   بـازمی  نشـینان بهشـتی خـود   سوي همه نتیجه آنها با خوشحالی ب
  .خاطر هستند

مـدوح در دنیـا از دیـدگاه قـرآن،     بررسی عوامل مؤثر بـر شـادي م   .4ـ3
چگونگی تأثیر آنها و وجوه اشتراك و افتراق آنهـا بـا عوامـل مـؤثر بـر      

 هاي روانشناسیشادي در رویکردها و یافته
مصـادیق   ۀ(که از جملـ  دهد که فضل و رحمت الهیبررسی آیات قرآن نشان می

 زي،بخشایش گناهان، قـرب الهـی، اجابـت دعـا، گشـودگی رو     ، قرآن کریمآن 
پروردگار بودن است)، دریافت هاي مختلف در بهشت و از جمله در جوار نعمت

مواهـب طبیعـی از جملـه    الهی، و  ةیاري خدا و تحقق وعدآیات کتاب آسمانی، 
عوامل مؤثر بر شادي ممدوح از دیدگاه قرآن است که در ادامه علت و چگونگی 

  شود.تأثیر آنها بر ایجاد شادي توضیح داده می

  ضل و رحمت الهی. ف1
اى )؛ 58(یونس/ ] و بِرَحمته فَبِذلک فَلْیفْرَحوا هو خَیرٌ مما یجمعونَاهللاِ  بِفَضْلِ  قُلْ[

سـعادت آنـان اسـت     ۀپیامبر، بگو: به فضل و رحمت خدا، آرى به این دو، که مای
ى آورنـد بهتـر   شادمان باشند نه به ثروت و امکانات. این از هر ثروتى که فراهم م

  .است
در آیات زیادي از فضل الهی سخن به میان آمده است، اما آنجا که شادي بـه  

 ةسـور  58ۀ شود محدود است. خداوند درآیعنوان محصول فضل الهی معرفی می
یونس دو عامل فضل و رحمت خدا را مایۀ شـادي دانسـته اسـت. در ایـن آیـه از      

اطنی تعبیـر شـده اسـت. همچنـین     فضل به نعمت ظاهري و از رحمت به نعمـت بـ  
(مکـارم شـیرازي،    انـد  الهی را آغاز نعمت و تداوم آن را رحمت تفسیرکرده فضل
  ).322، ص 8، ج1374

) بــراي فضــل و رحمــت الهــی 1374موســوي،  ۀ(ترجمــ ;عالمــه طباطبــایی
  کند که عبارتند از:وجوهی را بیان می
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  از آن رو فضـل اسـت و عطیـه و بخشـش را     »زیـاده « فضـل بـه معنـاي    ـ  الـف 
نیـاز  بخشـد و چـون خـدا بـی    گویند که بخشنده مالی را که احتیاج ندارد، مـی می

  شود.شمرده می» فضل« است بخشش او
است عطاهایی است که خداوند در برابر عموم مخلوقات گسترده  ،فضل ـ  ب

  شود.مخصوص مؤمنان است و به آنان اعطا می ،و رحمت
ذکـر شـده اسـت. غیـر از      )57( قبـل  ۀدر آیمراد از فضل اموري است که  ـ  ج

ولی مراد از رحمت همان  ،رحمت یعنی موعظه و شفاي دردهاي نهانی و هدایت
اخـروي   خاص الهی کـه سـعادت دنیـوي و    ۀیعنی عطی ،رحمت در آیۀ قبل است

  است.
فضل و رحمت هر دو سبب مستقلی هستند و اگـر جمـع شـوند شایسـتگی      ـ  د

  .]لک فَلیفرَحوافَبِذَ[ شادمانی را دارند
دانـد و آیـۀ   تر مـی ) وجه سوم را وجیه1374موسوي،  ۀ(ترجم عالمه طباطبایی

را به عنوان مؤید  »)21(نور/ ]ی منکُمزکَ ما تُهلَوالَ فَضلُ اهللاِ علَیکُم و رحم[ شریفه
  کند:چنین بیان می این قول دانسته و معناي آیه را

(موعظه، شفاي دردهاي نهانی و هـدایت)   ر دادتفضلی که خدا براي آنها قرا«
اي نصـیب آنـان   و همچنین رحمتی که براي آنان فرسـتاد (یعنـی زنـدگی پـاکیزه    

 »آورنـد هـایی کـه گـرد مـی    کرد) شایستگی بیشتري بـراي شـادمانی دارد تـا مـال    
  ).82، ص10، جلد(همان

سـت کـه   گـر ایـن نکتـه ا   قبلی بـوده و بیـان   ۀحال آیۀ مذکور فرع بر آی در هر
نـه پـس از    شود وشادي حقیقی به خاطر توجه به فضل و رحمت الهی حاصل می

ــ[ گـردآوري مــال و ثــروت  هیــرٌخَ و یـ جم ؛ زیــرا ثــروت انســان را جاودانــه]ونَع  
ـ ی[کند و آنان کـه  نمی حسنَّاَ ب ـ م ـ أ هالَ   شـان خلـود  کننـد مـال  گمـان مـی   ]هدخلَ
آل عمران نیز آمده  ةسور 170 ۀآی رو درآورد سخت در اشتباه هستند. از این می

سـازد  فضل خدا و این که خداونـد پـاداش مؤمنـان را تبـاه نمـی      است: به نعمت و
  ).375ص ق،1412، یراغب اصفهان( کنندمی شادي

 اگـر  بگـو  مـردم  بـه  پیامبر اي«طبرسی در توضیح این آیه چنین آورده است: 
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 خـدا  رحمـت  و فضـل  به ،گردید شادمان و شوید خوش دل به چیزي واستیدخ
 فرستاده شما سوي به را محمد و فرموده نازل شما بر را آن که شوید خوش لد

 بـراي  را جاویـدانی  و دائمـی  نعمـت  توانیـد دو می آن وسیلۀ به شما زیرا است؛
  .)178، ص5، جلد1372( »ناپایدار است دنیاي این از بهتر که کنید تحصیل ودخ

شـده   داده شـدن  شـادمان  ةاجـاز  است، ردمم عموم به خطاب آیه که این در
 و لطـف  و احسـن  نظـام  بـر  خلقـت  جهان یابددرمی خردمند انسان است. وقتی

 خداونـد  رحمت و لطف همه این از خود وجود در خلق شده، خداوند محبت
  کند.می تأیید را شادمانی این قرآن کریم کند.می شادمانی احساس

معنوي اسـت کـه خداونـد بـه مـا       هاي مادي وفضل و رحمت خدا همۀ نعمت
آفرین است و به ها شاديعطا نموده است. به خاطر آوردن این فضایل و مرحمت

بین شادي یـک قاعـده اسـت و ناراحـت بـودن      این ترتیب براي یک انسان خوش
چون فضل و رحمت الهی دائمی است نه موقت. هر چند قرآن کریم،  ،یک استثنا

باشـد،  بارزترین مصداق فضل و رحمت الهی میسورة یونس،  57به شهادت آیۀ 
 آیات فراوانی از قرآن به این فضایل و الطاف اشـاره شـده اسـت    در عین حال در

  ).1389 (توانایی و سلیم زاده،
مصـادیق فضـل و رحمـت الهـی      ۀیابیم که از جملـ دقت در این آیات درمیبا 

  عبارتند از:
  ؛قرآن کریم. 1
 ؛بخشایش گناهان. 2
 ؛(قرب الهی) به سوي خداهدایت . 3
 ؛امیدواري به اجابت دعا. 4
 ؛باور به گشودگی روزي. 5
هاي مختلف در بهشـت و از جملـه در جـوار    مندي از نعمتاطمینان به بهره. 6

 .پروردگار بودن
بر شـادي   یک از این مصادیق فضل و رحمت الهی ثیر هرأمکانیزم ت ،در ادامه

  شود:به اختصار توضیح داده می
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حـس زیبـایی    ةغلـب ارضـا کننـد   اآمیـز  : از آن جا کـه سـخنان حکمـت   نقرآ
ب انسان فطرتاً همیشه طالـ  وة حقایق فراموش شده است یادآوري کنند شناختی و

ــا شــنیدن ســخنان زیبــاي   زیبــایی و جویــاي حقیقــت اســت،   طبیعــی اســت کــه ب
دهد. روشن اسـت کـه قـرآن    آمیز احساس لذت و شادابی به او دست میحکمت
آمیـز  زیبـاترین سـخنان حکمـت    سخنان خداوند است، بهتـرین و  ةر بردارندکه د
  باشد.می

شنود در آرامش و  خواند و کالم خدا را به گوش جان می انسانی که قرآن می
گویـد.   یابد که خدا با او سخن مـی  رود؛ زیرا خود را سزاوار آن می شادي فرو می

کنند که  زدیک با خدا حس مین ۀخوانند در خود نوعی رابطکسانی که قرآن می
  ).1383 (منصوري، خشنودي محبوب مطلق است ةدهند نشان

(که آیات قرآن نیز جزئـی از   ها تأثیرآموزش جمالت مثبتبسیاري از بررسی
  ).2003(آرجایل،  اندآن است) را بر خشنودي نشان داده

کوچـک و بـزرگ خـود از     نفردي که به بخشـایش گناهـا   :بخشایش گناهان
کـه زنـدگی دنیـوي و     شفاعت اولیاي خدا امید دارد، به دلیل ایـن توبه و یا  طریق

شادتر از کسی اسـت کـه    یطبیعبه طور اخروي مطلوبی براي خود متصور است، 
  یوس و ناامید است.أاز غفران الهی م
در بـاطن و   ،یابد که خداوند از او خشـنود اسـت   وقتی انسان درمی :قرب الهی

روي آوردن به خدا به مقـام   ۀفرد مؤمنی که به واسطشود.   ظاهر مسرور و شاد می
دانـد و همـه   رسد، چون هدف آفرینش را نزدیک شدن به خدا میقرب الهی می

چنـین دسـتاورد بـزرگ و     بدیهی است کـه از  ،داندچیز را در ید قدرت الهی می
  ناپذیري خواهد داشت.مندي احساس شادي و خرسندي وصفارزش

 روشـن اسـت کـه خواسـتن چیـزي از کسـی کـه        :بـت دعـا  امیدواري به اجا
 دسترسی به او درهر زمانی امکان پذیر اسـت و صـحبت کـردن بـا او هـیچ قیـد و      

شرطی الزم ندارد و هیچ محدودیت زمانی ندارد و هیچ واکنش نامناسب و پیامد 
پایانی برخوردار است که از قدرت بی تر ایننامطلوبی در پی ندارد و از همه مهم

ش با او سخن گویند و از او کمک بخواهند تـا از ایـن   امشتاق است که بندگانو 
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پایان خود براي یاري رساندن به آنها استفاده کنـد، انسـان را امیـدوار و    قدرت بی
شود کـه  ) دعا و نیایش باعث می1995(12سازد. به اعتقاد دول و اسکوکانشاد می

ده کنترل بیشتري دارنـد و ایـن اعتقـاد    وقایع آین بینانه احساس کنند برافراد خوش
  منـدي در آنهـا  احسـاس هـدف   عـزت نفـس و   موجب افزایش اعتمـاد بـه نفـس،    

ی بـه خداونـد   شود. بیشترین تأثیر مذهب بر شادي به دلیل نیایش زیاد و نزدیکمی
  ).2003است (آرجایل، 

ة کسی که باور دارد خداوند روزي رسان است و بند باور به گشودگی روزي:
 هـر  رسد، آنچه از جانب خداوند به او می گذارد از هرنمیود را به حال خود واخ

چنـین فـردي    خاطر معاش را ندارد؛ طبیعتـاً  ۀچند کم باشد، خشنود است و دغدغ
  شادتر از کسی است که چنین باوري ندارد.

هاي مختلف در بهشـت و از جملـه در جـوار    مندي از نعمتاطمینان به بهره
هـاي اخـروي پرهیـز    هاي الهی در مـورد پـاداش  اطمینان به وعده :دنپروردگار بو
  شود. ها، موجب شادي فرد پرهیزکار میتجسم این پاداش کاري و

موجـب صـلح،    ،معتقد است ایمان بـه خـدا و عمـل صـالح     ;عالمه طباطبایی
  ).1374موسوي،  ۀ(ترجم اطمینان خاطر است ۀسکون و آرامش و مای

لی کسی ایمان به خدا، تقوا، عمل صالح و پیروي از اگر منشأ شادي و خوشحا
روش الهی در زندگی باشد، چنین شخصی در واقع احساس خوشبختی حقیقی و 

هر کس «کند و این کالم خداي متعال در این مورد صادق است که  همیشگی می
از مرد و زن کاري نیکی به شرط ایمان به خدا به جاي آورد ما او را در زندگانی 

گردانیم و اجري بسیار بهتر ازعمل نیکی که کرده  و با سعادت زنده ابد میخوش 
  ).1383 (منصوري،» کنیم او عطا میاست به 

و  13(الیسـون  تـرین منبـع شـادي هسـتند    در میان عوامـل مـذهبی، باورهـا مهـم    
) معتقدند که باورهاي مذهبی از طریق 1995). دول واسکوکان (1989 همکاران،

  بینــی باعــث ایجــاد شــاديغنــی ســازي خــود وخــوش تــرل، افــزایش احســاس کن
  شوند.می
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  . یاري خدا و تحقق وعدة الهی 2
ست که فرد به خاطر نصرت الهی شادمان باشد. در حقیقی آنجا نوع دوم از شادي

  روم این فرح از نصرت خدا چنین بیان شده است: ةسور
ح الْمؤْمنُـونَ  مرُ منْ قَبلُ و مه األللَّ  سنینَ  بِضْعِ  فی[ ئذ یفْرَ موی و دعـرِ  نْ بص * بِنَ
شاء و هو الْعزیزُ الرَّحیماهللاِ نْ یرُ مص این پیـروزى در ظـرف چنـد     )؛5ـ4(روم/ ] ینْ

ه سال تجاوز نمى  کند و زودتر از سه سـال نیـز نخواهـد بـود ـ      سال آینده ـ که از نُ
 گردنـد. پیـروز شـوند، مؤمنـان شـادمان مـى     دهد. و در آن روز که رومیان رخ مى

. خداونـد  خداوند رومیان را یاري خواهد کردست که ا شادمانی مؤمنان از آن رو
  .کند و تنها او عزیز و مهربان استهر که را بخواهد یاري می

الهی مبنی بر نصرت و پیروزي رومیان اهل کتاب بر مشـرکان   ةزمانی که وعد
دانـد و  ل شد. این آیه دلیل فرح را نصرت الهی میمجوس محقق شد، این آیه ناز

  ستاید.این چنین فرحی را می
از آنهـا وجیـه    کـه برخـی   اقوال گوناگون است ،شریفه ۀدر مورد تفسیر این آی

 ;بعید است صـحیح باشـد. عالمـه طباطبـایی     ;نیست و به تعبیر عالمه طباطبایی
را متعلـق بـه   » بنصراهللا«و هم  »یومئذ«) هم 155، ص16، ج1374ۀ موسوي، (ترجم

روم محقـق   ۀکه غلب منان با وجود اینؤداند و در مورد علت شادمانی م می »یفرح«
گویی براي  بینند پیششوند، چرا که می مردم خوشحال می«فرماید:  شده است می

دیگـري   ةروم در خارج محقق شد، پس نصرت و یاري خداوند نیز که وعد ۀغلب
  ع خواهد پیوست.ۀ خدا به وقواست از ناحی
 ،یاري خدا همواره بـا نشـاط هسـتند    منان، به خاطر امید به نصرت وؤبنابراین م

صرَهم لَقَدیرٍ« زیرا باور دارند که کـس را بخواهـد    دانند خداوند هرو می »إنَّ اهللاَ نَ
 »واهللا یؤیـد بنصـره مـن یشـاء    « نمایدیاري دهد و با یاري خویشتن او راتأیید می

مؤمنان تأییـد   رسول خود وعده داده است که او را به یاري خود و همچنان که به
 .ب)1382طیبی، کند (

هـا و اهـداف مقـدس قـرآن، و     ها در ایـن آیـه ناشـی از ارزش   بنابراین، شادي
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  پیروزي موحدین بر مشرکین است.
روم دلیل بر تأیید شادي در  ةسور 5 و 4نان در آیات نسبت دادن شادي به مؤم

  قرآن کریم است.
هــاي الهـی در مواجهــه بـا مصــائب و   کسـی کــه بـه خــاطر اطمینـان بــه وعـده    

شود، شاد خواهد بود. طبـق نظـر   بازد و دچار پریشانی نمیها خود را نمیدشواري
ر شـادند کـه   تـ تر مـذهبی بـه ایـن دلیـل کـم     ) افراد کم1997(14هاالمی و آرجایل
 تري دارند. اطمینان و یقین کم

  . دریافت وحی و آیات کتاب آسمانی3
]تابالْک مناهالَّذینَ آتَی ونَ  وفْرَحنَ األبِما   یم و کاُنْزِلَ إِلَی   ضَـهعـرُ بنْکنْ یزابِ مح

اى )؛ 36(رعـد/  ]دعوا و إِلَیه مآبِأاُشْرِك بِه إِلَیه  و ال اُمرْت أنْ أعبد اهللاَقُلْ إِنَّما 
ایم، از آنچه به سوى تو فرو فرستاده پیامبر، کسانى که به آنان کتاب آسمانى داده

شان کسانى هسـتند کـه بخشـى از    شوند، و برخى از احزاب شده است شادمان مى
کنند. بگـو: جـز ایـن نیسـت کـه مـن فرمـان        انکار مى ایمآنچه را بر تو نازل کرده

ام خدا را بپرستم و چیزى را شریک او قرار ندهم. من مردم را فقط به سـوى  یافته
 کنم.خوانم و در کارهایم فقط به او رجوع مىاو مى

بعضـی اقـوال، آنهـا و     منظور از اهل کتاب یهود و نصـاري و بنـابر  در این آیه 
  هـا از نـزول قـرآن خوشـحال    کـه فرمـود ایـن    مجوس (زرتشـتیان ) هسـتند و ایـن   

و  9ست که در ابتداي بعثت، یهـود بـا حضـرت محمـد    ا شوند، به جهت آنمی
پیـامبر معهـود    اسالم عنادي نداشـتند و حتـی بـر نبـوت او شـهادت دادنـد و او را      

دانستند، اما بعد از هجرت و وقوع حـوادث بعـدي عنـاد آنهـا     تورات و انجیل می
مسیح را بشـر   د وشدت گرفت و نصاري نیز، گروهی از آنها که بر دین حق بودن

دانستند از نزول قرآن خوشحال شـدند، امـا گـروه دیگـر کـه معتقـد بـه        و نبی می
تثلیث بودند معارف توحیدي و احکامی را که با اصول آنها مغایرت داشت انکار 

ام من مـأمور شـده   دهد که به آنان بگوید:فرمان می 9کردند، آنگاه به پیامبرمی
دعـوت   سـوي او ه را شریک او نگیرم و مردم را بکه خدا را بندگی کنم و کسی 
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مراجعـه   کنم، چون بازگشت من بسوي اوست و در هیچ امري از امورم جز به او
  .)1385 (صفوي، معاد باشد ۀآخر طرح مسأل ۀکنم و شاید هم مراد از جملنمی

  . مواهب طبیعی4
إِذا کُنْتُم فی الْفُلْک و جـرَینَ بِهِـم بِـریحٍ    فی الْبرِّ و الْبحرِ حتَّى   یسیرُکُم  هو الَّذي[

جوالْم مهجاء و فعاص تْها ریحوا بِها جاءفَرِح ۀٍ وبظَنُّوا أ طَی کانٍ ونْ کُلِّ مم  ـمنَّه
صاُحیطَ بِهِم دعوا اهللاَ خْلنْ أ مئ  ]منَ الشَّـاکرینَ  نْجیتَنا منْ هذه لَنَکُونَنَّینَ لَه الدینَ لَ

دهد، تا آن گـاه کـه   اوست آن که شما را در خشکى و دریا سیر مى)؛ 22(یونس/
ها به کمک بادى مالیم سرنشینان را به حرکت ها استقرار یابید و کشتىدر کشتى

ها بوزد و از هر سو درآورند و آنان بدان شادمان گردند، ناگاه تند بادى بر کشتى
ى آورد و دریابند که از هر طرف در محاصره قرار گرفته و موجى به سویشان رو
او  ةند، آن گاه خدا را در حالى که اطاعت و پرسـتش را ویـژ  ادر معرض هالکت

خوانند که: خدایا، اگر ما را از این گرفتـارى نجـات بخشـى، قطعـاً از     کنند مىمى
 گزاران خواهیم بود.سپاس

وند شما کسـی اسـت کـه خشـکی و     فرماید: خدامعناي آیه روشن است و می
دریا را مسخر شما نموده تا سرنوشت، شـما را بـه درون کشـتی بکشـد، آنگـاه از      

شوید، اما اگر بادهاي رساند خوشحال میوزش باد مالیم که شما را به مقصد می
پندارنـد کـه   ها از هر طرف بـر کشـتی بتازنـد،آنگاه مـی    تند وزیدن بگیرد و موج

هـاي سـهمگین آنهـا را در بـر خواهـد      و هـر آینـه مـوج   شان نزدیک است هالك
خوانند که اگر دم خدا را از روي اخالص و بدون شائبه شرك می گرفت، در آن

بـود و قـدر    گـزار خواهنـد  هالکـت برهانـد، شـاکر و سـپاس     ۀآنان را از این ورط
  ).1385 نعمات الهی را خواهند دانست (صفوي،

موسوي،  ۀ(طباطبایی، ترجم کافرین استبه و در مورد  اگرچه این آیه خطاب
رسد که لحن قرآن در مورد شادمانی آنها از مواهـب   )، اما به نظر می10، ج1374
آمیز نیست. آورد) سرزنشمیآیه بادي که کشتی را به حرکت در(در این  طبیعی

گاه قـرآن  دتوان نتیجه گرفت که یکی از عوامل شـادي در دنیـا از دیـ   بنابراین می
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  دي از مواهب طبیعی است.منهبهر
شـادي ممـدوح در قـرآن و شـادي انسـان در       ةارتباط بین عوامل ایجاد کننـد 

تحقیقات متعدد تأیید شده اسـت. بـراي مثـال ارتبـاط دعـا و نیـایش و شـادي در        
)، ارتبـاط  1989و تحقیـق الیسـون و همکـاران (    )1991(15پندلتون تحقیق پولوما و

) و تحقیـق الیسـون و   1989(16تحقیـق پـولنر   شـادي در  بین نزدیکی بـه خداونـد و  
ــی و شــادي در بررســی    1989همکــاران ( ــذت از مواهــب طبیع ــین ل ــاط ب )، ارتب
 پـژوهش الیسـون   شادي در (یقین) و بین باورهاي ثابت ۀرابط )، 1980(17رابینستین

ــاران (  1991( ــون و همک ــق الیس ــیور 1989)، تحقی ــژوهش ش ــاران 18) و پ و همک
 19اعتقاد به زندگی پس از مرگ و شادي در تحقیق استینیتز)، و ارتباط بین 1980(
 ) تأیید شده است.1980(

 . نتیجه گیري4
هاي فرح و سـرور و  هشادي که با واژ ةاز بررسی مجموع آیات قرآن کریم دربار

شود که قرآن نه تنها مشتقات آنها مورد اشاره قرار گرفته است، چنین استنباط می
بلکه عوامل مختلـف ایجـاد آن را نیـز مطـرح نمـوده       شادي صحیح را نهی نکرده

  .است
شادابی هم در  شادي و هم در آخرت. ،شادي، هم در دنیا نعمت بزرگی است

دهـد، هـم در دنیـا    اي است که خدا بـه مؤمنـان مـی    آخرت مطلوب است و وعده
شـان را  گذارد به این که اندوه اش منت مینعمتی است که خدا بر بندگان شایسته

  ).1383 شان را روشن گرداند (مصباح یزدي،رف کند و چشمبرط
هاي مـذموم و عوامـل ایجـاد آن را نیـز مطـرح      در عین حال قرآن انواع شادي

شـود    کرده است. قرآن سـرور و شـادي را کـه موجـب تکبـر و فخرفروشـی مـی       
). شـادمانی  10(هـود/   شـمارد  ؤمن برمیناشایست دانسته آن را امري دور از شأن م

و سرمستی گسترده در جامعه از سوي کافران را سـبب گرفتـاري انسـان در     ناحق
زدگی را نکـوهش  ا). در کل قرآن خودفراموشـی و دنیـ  75داند (غافر/آخرت می

پایان پروردگار و مصـادیق  ها باید به فضل و رحمت بیکند. معتقد است انسانمی
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ند نـه بـه   هاسـت خشـنود شـو   از جمله کتاب بـزرگ الهـی کـه جـامع نعمـت      ،آن
ها و قوم و نژاد و امثالهم. همین امر ها و بزرگی مقامامکانات دنیوي و جمع ثروت

وجه افتراق عوامل مطـرح شـده در قـرآن بـراي ایجـاد شـادي ممـدوح و عوامـل         
سازد. به عبارت دیگر در عین حـال کـه    معرفی شده در دنیاي امروز را روشن می

ي براي ایجـاد شـادي بـا عوامـل مطـرح      امروز ةهاي مورد استفادبسیاري از روش
این مقاله اشاره شد،  اي از آنها درشده در قرآن کم و بیش مشابه است که به پاره

اي (مثل ابراز چهره ثیر کمی بر شادي دارندأهایی که تاما به جاي بعضی از روش
(مثـل روش ولـتن، دریافـت     شادي، کوتاه مدت اسـت  ثیرآنها برأو موسیقی)، یا ت

مـدت بـر روح و جسـم انسـان     یلم)، و یا در کوتاه مدت یـا دراز تماشاي ف وهدیه 
(مثل فعالیت جنسی لجام گسـیخته و نامشـروع و    گذارنداثرات نامطلوبی باقی می

در قـرآن آن دسـته از    ).2003 گـردان) (آرجایـل،  مصرف الکل یا داروهاي روان
ر روح و جان و زمینـه  تطهی ۀعوامل ایجاد شادي که در راستاي تکامل انسان و مای

شـود کـه بـه عنـوان     ساز قرب الهی و ضامن سعادت جاودانه است نیز مطـرح مـی  
قـرآن  (کـه از جملـه مصـادیق آن     فضل و رحمـت الهـی   تواناي از آنها مینمونه
هـاي  نعمـت  بخشایش گناهان، قرب الهی، اجابت دعـا، گشـودگی روزي،  ، کریم

ار بـودن اسـت)، دریافـت آیـات     پروردگـ مختلف در بهشت و از جمله در جـوار  
مواهب طبیعی را نام بـرد کـه در   الهی و  ةیاري خدا و تحقق وعدکتاب آسمانی، 
  ها علت و چگونگی تأثیر آنها بر ایجاد شادي تبیین شد.قسمت یافته

فردي که به چنین عواملی توجـه دارد بـراي بـه دسـت آوردن یـا اجتنـاب از        
عین حال سرنوشت نهـایی او را رقـم    ت و درسا اختیار و کنترل او ۀآنچه در حیط

شود و به خاطر مسائل زودگذر و شود و از بابت آن شاد می زند، برانگیخته میمی
او نیست، دچـار شـادي یـا نـاراحتی افراطـی       ةکم اهمیت و یا مسائلی که در اراد

منـد  عین حال چنین فردي چون زندگی کوتاه دنیا را فرصـتی ارزش  شود. در نمی
کوشـد   مند است و مـی هدف  داند،اي براي آخرت می راهم نمودن ذخیرهجهت ف

هاي زندگی خود براي کسب رضاي الهی استفاده کند تـا بـه خـدا    از لحظه لحظه
نزدیک شود. طبیعی است که چنین فردي در مقایسه با سایر افراد شـادتر خواهـد   
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  بود.
هاي عقالنی  ا انگیزهآید آن است که شادي که ب به هر حال آنچه از قرآن برمی

و فضل الهی باشد فواید و ثمراتی چون شکر و سپاس را در پی خواهـد داشـت و   
  ).1383 (منصوري، گر رضایت خداوند استاي از ایمان و نمایان نشانه

توان گفت این اسـت کـه طبـق نظـام     آن چه که به عنوان یک معیار اصلی می
است که در مسیر مطلوبیت نهایی ارزشی اسالم، مطلوبیت واقعی هر چیزي زمانی 

و سعادت ابدي انسان باشد و این مطلوبیت هم شامل امور مادي و غریزي حالل و 
مورد امور مادي،  یابی به چنین مطلوبی است که درهم امور معنوي است و دست

 شادي دنیوي و در مورد امور معنوي، شـادي پایـدار را بـه دنبـال خواهـد داشـت      
  .)1390(دانش میرکهن، 
بندگی خـدا   گوید انسان باید بفهمد بهترین شادي در قرب به خدا واسالم می

  و خدمت به خلق خداست.
 ةارتبـاط بـین عوامـل ایجـاد کننـد      ها اشاره شد،طور که در قسمت یافته همان

  شادي ممدوح در قرآن و شادي انسان در تحقیقات متعدد تأیید شده است.
  بــین قــرآن و روانشناســی از لحــاظرســد شــایان ذکــر اســت کــه بــه نظــر مــی

کارهـاي  کارهاي شناختی ایجاد شادي تطابق بیشتري وجود دارد تا از نظـر راه راه
کارهاي گوناگونی که طور که در بخش مقدمه اشاره شد، راه عاطفی؛ زیرا همان

شود کـه بسـیاري از آنهـا یـا     عاطفی شادي پیشنهاد می ۀامروزه براي تقویت مؤلف
در کوتـاه   یا ثیرآنها بر شادي کوتاه مدت است، وأشادي دارند، یا تثیر کمی بر أت

گذارنـد؛ در  مدت بر روح و جسم انسان اثـرات نـامطلوبی بـاقی مـی    مدت یا دراز
هـاي  کارهاي شناختی قرآن براي ایجاد و تقویـت شـادي توسـط یافتـه    مقابل، راه

  یید شده است.أروانشناختی ت
گـاهی بـراي اشـاره بـه مفهـوم      قـرآن  در  در پایان باید خاطر نشان ساخت کـه 

عـین   ةبشري، نضره، قرضحک، ، بطر، بهجت، مرح دیگري مانند هايواژهشادي 
بنـابراین صـرفاً براسـاس بررسـی کـاربرد دو       است. نیز به کار رفته ...و شرح صدر

توان از دیـدگاه قـرآن در مـورد عوامـل مـؤثر بـر       واژة فرح و سرور در قرآن نمی
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شــود کــه امع و کــاملی داشــت. بــر ایــن اســاس پیشــنهاد مــیشــادي برداشــت جــ
الـذکر و مجمـوع آنهـا در قـرآن را     هاي فوقپژوهشگران کاربرد هر یک از واژه

تـري از دیـدگاه قـرآن در ایـن زمینـه بـه       مورد بررسی قرار دهند تا تصویر روشن
  کرد.شناسی مقایسه هاي رواندست آید و بهتر بتوان آن را با رویکردها و یافته
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