
 

 

 اسالمی تربیت و متون در فوردایس شادمانی گانهچهارده اصول بررسی 

 3 یمیکر زهرا ،2پوررجب  معصومه ،1درچه  پناهی اکبر

 (.مسئول نویسنده) ایران ،اصفهان فرهنگیان، دانشگاه معارف، گروه اسالمی، معارف مدرسی دکتری استادیار، .1

 .یران، ااصفهان، وپرورشآموزش کل اداره تی،تربی علوم دکتری فوق پژوهش، و تحقیق اداره رئیس .2

 .یران، ااصفهان، وپرورشآموزش ،مدیر آموزشگاه .3

 211-231، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 20/20/1311تاریخ پذیرش:                           23/22/1311تاریخ وصول: 

 چکیده

 مسائل ترینجزء کهنقدمت خود انسان دارد و مباحث مربوط به آن  اندازهبهدر وجود آدمی، تاریخی « شادی و شادمانی»موضوع 

ه است. گردید نائل« روانشناسی شادی»به دستاوردهای خوبی در زمینه  اخیر هایسالشوند. روانشناسی جدید در بشری محسوب می

ز ا، یکی قرارگرفته« شادمانی»های دانشگاهی با موضوع محور بسیاری از تحقیقات و پژوهش که« گانه فوردایساصول چهارده»

جامعه در حال انجام  از آحادآموزش شادی و نشاط نیز در میان برخی  هایدورهها و زمینه است. کارگاه در اینها یافته تریناصلی

ها توانسته، از طریق آموزش شادمانی به افراد، اثرات مثبتی در کاهش نشان داده که این دوره ها در این زمینهاست. نتایج پژوهش

 ددبخش درصشادیهای روانی، اجتماعی و حتی جسمی فراگیران داشته باشد. این مقاله، ضمن بررسی محتوای این اصول آسیب

تا چه حد بر  ت و اخالق اسالمیتوان در منابع و متون اسالمی یافت و در تربیرا می از آنآن است تا مشخص کند چه ردپایی 

 شده است. تأکیدمحتوای این اصول، 

 .گانه فوردایس، نظام تربیتی، منابع و متون اسالمی، روانشناسی شادی، اخالق اسالمیشادی، اصول چهارده کلیدواژه:

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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   212                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

: شدهتهگفبکار رفته است و در تعریف آن  سرور و ، شادمان شدن، شادی، شادمانیشاد شدنفارسی به معنی  در ادبیات «رحف»واژه 

 باشدیم)آزاردهنده(  احتراز از امور موذی منشأ که« غم» مقابل ، دربخش استوصول به مطلوب لذت منشأکه  یکیفیت نفسانی خاص

از احوال انسان و دو بعد از ابعاد مختلف روح آدمیان  دو حالتیقت شادی و معنای متضاد آن یعنی غم، (. در حق1711 )دهخدا،

و  عقل»همچون  تواننمیشوند. تردیدی نیست که این دو مفهوم متضاد را تحوالت فردی و اجتماعی فراوانی می منشأاست که 

، چیزی به نام جهل و اساساًعقل و جهل این است که در جهان  در نظر گرفت. تحلیل فالسفه از «روشنایی و ظلمت»یا « جهل

که نوری وجود ندارد نام تاریکی  آنجا است.« علم»است و هر چه هست « نور»موضوعی با عنوان تاریکی وجود ندارد. هرچه هست 

زاران ستاره، چراغ و نورافکن . در جهان هر شب هشودمیکه انسانی که فاقد عقل است، جاهل نامیده  گونههمانگیرد. به خود می

کوچکی یافت که قادر باشد در روز تاریکی بتاباند. تاریکی عدم است،  قوهچراغتوان حتی یک افشانند ولی هرگز نمیاز خود نور می

وع نیست. رابطه غم و شادی از این ن وجههیچبهاما  ؛(17۳۱میگویند )طباطبایی، « عدم و ملکه»به آن  اصطالحاًعدم نور، فالسفه 

موجب رخوت، سستی،  یککدامشوند و مفیدند و بخش محسوب میبرای بشر تعالی یککداموجودی هستند. اینکه  هاآن هردوی

زیرا هم غم خاستگاه متفاوتی دارد و هم شادی.  ؛با قاطعیت به آن پاسخ گفت تواننمیمهمی است که  سؤال، شوندمیرکود روحی 

است )پناهی،  بسیار ها،انسان جان و نفس در غم و رنج بروز اساسی علت مورد در عقیده الفتحقیقات نشان داده است اخت

ها دیدگاه این بندیصورتبه« کجا از رنج کجا، از درد»کتاب ارزشمند  در اخیراً محققین  از یکی .(173۳ ،پوررجب، غالمی اندراتی

های از برخی دیدگاه مؤلف هرچند. (1731 ملکیان،) است کرده یدهسازمان نظر مختلف و رأی ۳ در را آن درمجموع و پرداخته

 (.1333 جدید در مورد کارکرد غم و مالل در دوران مدرن، غافل مانده است )اسوندسن،

اما از دیرباز، ابعاد مختلف کارکردهای متفاوت شادمانی و فرح در وجود آدمی، محل بحث و اختالف نظر بوده است. در قرآن نیز 

. است شدهواقعو هم مورد مذمت  قرارگرفته موردستایشاست، این مفهوم هم  رفته بکار بار بیست و دو آن مشتقات با فرح که واژه

 هوانیش نیروی از منبعث ، این نفیکاررفتهبه ناپسند آن و فرح به معنای مذموم واژه هرکجاکریم  قرآن در معتقد است «ابن منظور»

آمده.  کریم قرآن در بار 7 نیز «باطنی شادی» معنای به «سرور» ( واژهق 1۱1۱ منظور، ابن)است  خودپسندی بوده با توأم لذّت و

 (.ق 1۱12 اصفهانی، راغب)است  «پنهان امر» معنی به است و «سرر»از ریشه  چراکه ،دانندمی قلب در مکتوم شادی سرور را برخی

انصاری، از لحاظ فقهی و بر اساس شان نزول و مفهوم مندرج در  هللعبدا به دلیل همین اختالف در تعابیر قرآنی است که خواجه

(. او 1711 تقسیم کرده است )انصاری،« فرح واجب» و« فرح مکروه»، «فرح حرام»آیه، موضوع فرح را به سه نوع متفاوت یعنی: 

را نمایانگر فرح از نوع مکروه  2«الدُّنْیَا بِالْحَیَاةِ فَِرحُواْ وَ»م و آیه شریفه اشاره به شادمانی حرا را 1«الْفَرِِحینَ یُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ تَفْرَحْ لَا» :آیه

                                                           
. ربطی به شادی واقعی ندارد است شده تقبیح این آیه در کرد می احساس خود بیشمار گنجهای از قارون که کاذبی شادی در حقیقت، 67 آیه/ سوره قصص -1 

 .اند نه شادیاندوه شایسته واقع در که کردمی شادمانی چیزهایی درباره قارون

 67آیه  82/ سوره قصص -2 
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   217                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

را بیانگر شادمانی که برای یک مسلمان تحصیل و تقویت آن واجب شده، در نظر گرفته است. در روایات  1«فَلْیَفْرَحُواْ فَبِذَلِکَ» و آیه

 در حدیث های رواییکتاب ابوابیکی از  در سیره و سنت به حدی است کهنیز فراوان با این موضوع مواجه هستیم. اهمیت آن 

 .(ق 17۳3)کلینی،  است یافتهاختصاص «مؤمن ادخال سرور»به باب شیعه 

ها و تفسیرهای گوناگون دارد. آنان بر اساس نوع نگاهشان به شادمانی و نوع داستان اختالف عرفای اسالمی نیز ریشه در این تحلیل

 اصحاب»ام به ن گروه که در تاریخ عرفان اسالمی . یکاندشدهتقسیمد از آیات و روایات در این زمینه به دو گروه متفاوت برداشت خو

 رابطه موجب شد تا آنان آنان، مقامات و اقوال بهجت، شوق، سرور، رجا، بسط، طرب، محبت، وجد، حال، ،اندمعروف «سکر و فرح

 شانای کالم و اندخاشع و خاضع خائف، خدا برابر در شهره شدند، «صحو اصحاب»دوم که به  هگرو. کنند پیدا خدا با شورانگیزی

بسر  صبر محنت و ،اندوه و حزن در دائمو  زدندمیقبض  و خوف . آنان همواره دم اززندمیخشیت، دور  و هیبت حول محور غالباً

 طپرنشا ایروحیهمند و شاد و فرح زندگی از دنیا در ند وداشت تأکیدجمال خداوند  برتجلیات فرح، و سکر اصحاب .بردندمی

 راحلم پیمودن و سالک تهذیب برای را آن که بود صحو اهل تصوف میان عمده اصول از یکی محنت مقابل پ، در برخوردار بودند.

نظام » برانه که مبتنی اما این محنت و رنج عارف ؛(1737)میرباقری فرد، خوشحال دستجردی و رضاپور،  شمردندمی الزم سلوک

 از انانس شودمی به آن معتقد است. معلوم« نظام شر»بر اساس « شوپنهاور»است، بسیار متفاوت از رنجی است که امثال « احسن

 هانج این و بردمی بسر «مصیبت و شر» در انسان بنابراین است، جدید اراده و خواست دنبال به که نیست راضی موجود وضع

 «اساس عالم را مبتنی بر رنج است»که معتقد بود:  «بودا»است با دیدگاه  متفاوت کامالًو یا  (17۳۳)شوپنهاور،  است شر سراسر

 (.1391 )لوکا،

ی و از مفهوم عمیق شادمان گوییمسخنو اعتبار غم و محنت بیفزاییم، از کارکردهای مثبت آن  قدر مسلم است هرچقدر هم بر ارزش

 اندوه و ترس و رود هارگ در که باشد کشنده زهرى دنیا به شادى»دانیم و همچون غزالی معتقد شویم که را جایز ب« یک تبسم»فقط 

غافل شد که هم به  تواننمیاما از این نکته مهم  ؛(1717 غزالی،) «باشد دل مردن این و برد بیرون دل از قیامت اهوال مرگ و ذکر و

بر هم سنگ و برا« غم و محنت باارزشرا « ارزش شادمانی» تواننمیهدف تربیت، هرگز و کارکرد و هم به دلیل غایت و  تأثیرلحاظ 

زیرا  ؛، هیچ ارزشی نخواهد داشتنداردوادانست. حتی غم عارفانه هم اگر به عارف نشاط و شادمانی نبخشد و او را به تالش بیشتر 

 قرب منزلگاه غایی عنوانبهلمانان باشد و یکی از مراتب آن قرآنی اگر بهشت با همه مراتب آن، غایت آمال مس هایآموزهبر اساس 

شود. در تمامی آیات مربوط به بهشت، فرح و ، جزء ذات آن مراتب محسوب میو شادمانیهمه انبیا و اولیاء الهی باشد، فرح 

پس از شهادت و در جوار  این آیات مربوط به شهدا است که قرآن وضعیت روحی آنان را تریناز مهم. یکی زندمیشادمانی موج 

راه آنان، یعنی مجاهدانی که  دهندگانادامهتر اینکه به توصیف کرده است. عجیب« فرحین به معنی شادمان» عنوانبهرحمت الهی، 

فراوانی که خداوند از فضل  هاینعمت به خاطر هاآن«. و ال هم یحزنون»هنوز در قید حیات هستند نیز بشارت شادی داده است، 

اشته داند ]مجاهدان[ که نه ترسی ملحق نشده هاآنکسانی که هنوز به  به دهندمی بشارت و اندشادماند به ایشان بخشیده است، خو

                                                           
 82 آیه 01/ سوره  یونس -1
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   21۱                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 دبچشی پس. است رنج و درد و مصیبت و غم از سرشار جهنم و جهنمیان به مربوط آیات برعکس. 1و نه غمی خواهند داشت باشند

. این تلقی که برای رسیدن به آن شادمانی جاودانه، باید رنج دوران کشید و مصیبت 2«افزاییممىن شما بر چیزى هرگز عذاب جز که

شهید مطهری در این زمینه با صراحت تمام به  این آیات و روایات است. از مجموعتحمل کرد، نگاهی انحرافی و برداشتی غلط 

اسالم معتقد است که اگر انسان خودش را از لذت دنیا محروم کرد،  : آیاپردازدمیهم رایج است  شدتبهتخطیه این باور غلط که 

 گردیعبارتبهچون خودت را در دنیا از لذت محروم کردی، در عوض در اینجا بیا بگیر؟  گویندمیو  دهندمیدر آن دنیا به او لذت 

ر دنیا یا در آخرت؟ اگر در دنیا وصول کرد اند و او باید آن را وصول کند یا دآیا برای هرکسی یک مقدار اعتبار لذت قائل شده

مُ مفهوم اَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ فی حَیاتِکُ کنندمی، اما اگر وصول نکرد حق دارد در آخرت وصول کند؟ بعضی خیال شودمیحسابش تمام 

یا محروم کند به این حساب که در دن هایلذتهمین است! نه، این هم درست نیست. مطمئناً اگر کسی در دنیا خودش را از  7الدُّنْیا

ی خوبی بودی که در دنیا لذت گویند تو چه بندهدهند؛ نمیآن دنیا به او لذت بدهند، در آن دنیا روی این حساب به او لذت نمی

ت گویند تو از ما یک مقدار لذ. نمیدهیممینبردی؛ حاال که در دنیا محرومیت کشیدی عوض آن محرومیت، اینجا به تو لذت 

 یآخرت نتیجه هایلذتای اآلن استفاده کن. قطعاً چنین چیزی وجود ندارد؛ یعنی طلبکاری، حاال که قبالً از آن استفاده نکرده

اما طرف دیگر قضیه این است:  ؛عمدی که بشر خودش برای خودش ایجاد کند نیست، بلکه مولود عوامل دیگر است هایمحرومیت

دیگر حق ندارید لذت ببرید؟  ،ایدبردهگویند چون لذت دنیا ولو لذت حالل دنیا را ، در آن دنیا میآیا اگر ما لذت دنیا را بردیم

. این هم وندشمیجمع ن باهمدو  : یا در دنیا محرومیت بکشید یا در آخرت، و اینکنیدتحملبنابراین شما یکی از دو بدبختی را باید 

 (.17۳1 مطهری،منطق اسالم مردود است ) ازنظر

 شتبه در: فرمود( ص) اکرم توصیه شده است. رسول شدتبهمذموم نیست بلکه  تنهانهادمانی و لذت بردن از حیات دنیوی، ش

باشد  شده کودکان شادی موجب کهآن مگر شود،نمی وارد خانه آن به کسهیچ شود،می گفته شادی خانه آن به که است جایی

با تحلیلی زیبا و « تربیت طربناک»از این آیات و روایت را در کتاب ارزشمند خود  ای(. یکی از محققین مجموعه17۳3 )کلینی،

 (.17۳2 است )کریمی، گردآوردهکاربردی از آن در عرصه تعلیم و تربیت 

اما از منظر علم روانشناسی جدید معنی شادی چیست؟ اختالف نظر در تعریف شادی تبیین آن از حد تصور بیرون است. شاید بتوان 

او:  ازنظر( بدانیم. 13۳۱) ۱وینهوون تعریف شادمانی را در بین روانشناسان جدید، تعریف از ترینعملیاتی ،حالدرعین و ترینمعجا

 عیاری استم شادمانی ،دیگرعبارتبه. ارزیابی کند مطلوب را خود زندگی شخص بتواند کل که شودمی گفته ایمرتبه به شادمانی»

در عصر حاضر و در روانشناسی جدید مفهومی «. را دوست دارد اشزندگی میزان ؤال پاسخ گوید که، چهکه فرد بتواند به این س

رویدادها  و حوادث تفسیر است درونی یک امر شادی اینکه به توجه مطرح است. روانشناسان معتقدند، با« مثبت اندیشی» عنوانتحت 

                                                           
 061 آیه 3 سوره/  عمران آل -1 

 31 آیه 62 سوره/  نباء -8
 81آیه  سوره 67 احقاف/ -3

4 Veenhoven 
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   211                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

از  توانمی افراد در نشاط و شادی ایجاد برای بنابراین، در بین افراد شود.شادی  باعث ایجاد و یا تشدید تواندمی با نگاه مثبت،

که در  اندرسیدهشد. گروهی از این اندیشمندان به این نتیجه  شادی افزایش یا ایجاد باعث شناختی و انگیزشی بهره برد و فرایندهای

دسامبر  1۱) سایفورد کلیماداد. یکی از این دانشمندان،  آموزش افراد به توان شادمانی راحقیقت شادمانی قابلیت یادگیری دارد و می

 ،1نت آن است )فریدمو مداخال« تجربی شادی گیریاندازه» رشتهدر  شگامیپ یو محققبرجسته ( روانشناس 2911 هیژانو 2۱ - 13۱۱

 ایگونههب، شود کینزد شادمانیبه  ی توانست به کارکردهای شادی پی ببرد وکاربرد یعلم در امور شرویپ کی عنوانبه. او (2917

، 7( و )فوردایس2917 ،2بر جای گذاشت )داکورث اندیش مثبت یمدرن روانشناس یشاخه علمفراوانی در  تأثیرهای او یافته که

جز مقاله  نی، که اارسال نمود «۱های اجتماعیتحقیقات شاخص»مجله شادی برای سنجش خصوص  در یامقاله سایفورد (.1337

 یآمار کمی و ازنظرتوان یرا م ینشان داد که شاد (. او2991، 1)میشلوس مجله قرار گرفت ناستناد ای از مقاالت برتر پریکی 

و  1داد )توفر شیافزا آموزش، ارادی و رفتار توان از طریقمی شادی را ترمهم(. ازهمه 2991همکاران،  و 1نمود )دی تال گیریاندازه

برنامه آموزش  کیاز سه دهه  شی( مشغول به کار شد و بدای، فلوررزی)فورت ما گروه ادیسونلج در کا وی .(2993 همکاران،

 در عرصه نظرانصاحبیکی از  عنوانبه(. سر انجام 1337 ،۳)فوردایس را آموزش داد و اطالعات مستند بر داده یمبتن یخوشبخت

مورد  گانه شادمانی را تدوین نمای. هشت 1۱عنوان اصول  با یا توانست مجموع متعددی، تحقیقات هابررسی با شادی روانشناسی

 .(1331 )فوردایس، رفتاری مورد آن در حوزه شش و شناختی آن در حوزه

 گانه فوردایس در ایجاد نشاط و شادمانیاصول چهارده

 3بودن وجوشجنب پر و ترفعال: اول اصل 

 19جمعی هایفعالیتاصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در  

 11و معنادار مفید یانجام کارها اصل سوم: فعال بودن در 

 12دهیسازمانو  ریزیبرنامهاصل چهارم: 

 17اصل پنجم: دور کردن نگرانی

 1۱آرزوهااصل ششم: کاهش سطح توقعات و 

                                                           
1 Friedman 
2 Duckworth 
3 Fordyce 
4 Social Indicators Research 
5  Michalos 
6 Di Tella 
7 Toepfer 
8 Fordyce 
9 Be more active and keep busy 
10 Spend more time socializing 
11 Be productive at meaningful work 
12 Make plans and organize 
13 Don't worry needlessly 
14 Lower your expectations & aspirations 
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   211                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 1بینیخوشاصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و 

 2اصل هشتم: در زمان حال زیستن

 7اصل نهم: پرورش شخصیت سالم

 ۱گراییبرون رورشپ: دهم اصل

 1بودن خود: یازدهم اصل

 1اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی

 1اصل سیزدهم: ارتباطات نزدیک و صمیمانه

 ۳اصل چهاردهم: ارزش دادن به شادی

 ات نشاناست. تحقیق گرفتهشکلیا  شدهتدوینعملی زیادی حول محور این اصول  هایکارگاهدر کشور ما مقاالت پژوهشی و 

 خودمثبتدر حوزه  موردسنجشهای توانسته است در رفع یا کاهش مشکالت و چالش عموماً بخششادیهای اند، این آموزهداده

هده مشا در این مقاالت ارزشمند توانمیای از این تحقیقات و نتایج مفید آن را در سالمت روحی و جسمی افراد، عمل کنند. نمونه

 و ، جعفری(17۳۳) همکاران و ، کامیاب(173۱) و امینی کارگر (،1731) و عبداللهی ، حسینی(1731) همکاران و کرد: قضاوی

 تمامی محور(. در این تحقیقات، اصول شادکامی فوردایس 17۳9، عابدی )(17۳1) همکاران و جعفری میرشاه ،(17۳7)همکاران 

 بوده است. هافعالیت

گانه، به ردیابی محتوای آن در منابع و مبانی تربیت اسالمی بپردازد تا ن اصول چهاردهآن است که ضمن بررسی ای درصدداین مقاله 

بندی علمی این اصول، با پشتوانه غنی دستاوردهای علمی روانشناسی جدید، ابتکار تردیدی نیست که صورت هرچندمشخص کند 

ا ههای این آموزهتوان ریشه)آیات و روایات( کجا می ارزشمند فوردایس است، اما با توجه به غنای این مباحث در فرهنگ اسالمی

از این اصول و تبیین آن از طریق برخی از تحقیقات  هرکدامکه پس از ذکر عنوان  صورتبدینرا در منابع و متون اسالمی یافت. 

 .پردازیمهایی از این مباحث در منابع و متون اسالمی میانجام شده در این زمینه، به بررسی نمونه

 

 

 

 

                                                           
1 Develop positive, optimistic thinking 
2 Focus on today 
3 Work on a healthy personality 
4 Be outgoing 
5 Be yourself 
6 Don't bottle things up - 
7 Nurture close relationships 
8 Value your happiness 
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   211                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 بودن وجوشجنب پر و ترفعال: اول اصل 

 شود.می جامعه افراد بین در شادمانی تقویت یا ایجاد در مؤثر عوامل از تالش و پویای تحرک، فعالیت، اند،داده نشان تحقیقات

 گیرد. ارقر فراگیران و مربی موردتوجه باید شادمانی آموزش در که است کرده دیگر قاعده بر مبتنی را شادمانی اول اصل فوردایس

 ذیل است: قراربهو مؤید آن است،  شدهانجامای از تحقیقاتی که بر اساس آن قواعد و نمونهاین 

 (.1737)نژادمحمدنامقی و همکاران،  کند، شادکامی بیشتر ایجاد میبخشلذت ریغ امور بخش نسبت بهفعالیت لذت -الف

 (.173۱ شود )حجازی،منجر به شادکامی می ،یجسمان ریغ تالش ازفعالیت جسمانی بیش  -ب

 (.1731، ی و همکاراننچیماش) کندکمک میشادی  به افزایشو تازه بیش از فعالیت تکراری  نو تجربه -ج

 (.1737 بیشتری برخور دارند )نبوی، یبخششادی از میزان های فردینسبت به فعالیت گروهی و تیمی هایفعالیت -د

 (.17۳1 جعفری، )میرشاه آورندیمرا به ارمغان  بیهوده شادیکارهای معنادار بیش از و  مفید هایفعالیت -ه

 ادمانی روزانهدستیابی به ش منظوربه کندتوصیه می خود فراگیراناست که به  گونهنیااز این اصل  یریگبهره درشیوه کار فوردایس 

پردازد ضمن ب ناشاد شادمان و افراد افراد اگیران به مقایسه زندگیکند با کمک فرسعی می تهیه نمایند. سپس هاتیفعال ازفهرستی 

 .است ندخوشای یهاتیفعال از پر و فعال زندگی یک شاد، افراد زندگی که ابندییدرم فراگیران در پایان مقایسه این دو نوع رفتار،

 مه ایرانی و اسالمی فرهنگ در ما هایآموزه و تاس انکاررقابلیغ اصل این است، داده نشان زمینه این در تحقیقات که گونههمان 

 هاانسان مهه از انکاری استفهام یک در مجید قرآن .یزندگ در «بردن لذت» بر تأکید نمونه: عنوانبه است. هاییتوصیه چنین از سرشار

 سیک چه )ص( پیامبر ای بگو ،«الرزق من الطیبات و لعباده اخرج التی اهلل زینه حرم من قل» :کندیم سؤال مسلمانان ژهیوبه و

 مندیبهره زانیم و لذت زمینه در 1است؟ کرده منع پاکیزه و حالل رزق از و کرده حرام آفریده خود بندگان برای که را خدا هایزینت

 که النیوط مباحث مجموع از اما نیست، مقاله این در آن به پرداختن مجال که است گرفته صورت ایگسترده تحقیقات آن از انسان

 کهآن مگر است مشروع اخروی و دنیوی هایلذت تمامی از بردن بهره اسالم در که، رسید نتیجه این به توانمی شده زمینه این در

 از یکی مزاح و یطبعشوخ با دوستی فضای نمودن تلطیف (.173۱ اصفهانیان، و )عباسی باشد «انسان سعادت» با تعارض در

 انی،شیب یونس به رو روزی (ع) صادق امام است. یاران و دوستان بین در شادمانی تقویت و لذت ایجاد در شیعه امامان هایتوصیه

 که یتدرسبه .نباشید گونهنیا :فرمود امام .اندک :گفت او است؟ چقدر یکدیگر با اصحاب شما شوخی :فرمود ،خودکرده اصحاب از

 که گونههمان .کنیدمی داخل خود برادر قلب در سرور و شادی لهیوسنیبد همانا .است خلق حسن از یطبعشوخ و بودن مزّاح

 ادخال» یا «صالحان خرسندسازی» ایشان کند. وارد اصحاب قلب در شادی و سرور تا بود، مزاح و شوخی اهل (ص) خدا رسول

 (ق ۳317 کلینی،) !برشمردند دانسته، خداوند نزد اعمال نیترمحبوب را ،«مؤمنان قلوب در سرور

                                                           
 38، آیه6سوره اعراف/ -1
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   21۳                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 منافق، و است دلزنده و شوخ مؤمن،» ،داندیم ویژگی همین در را منافق از مؤمن تشخیص هایشاخص از یکی )ع( صادق امام

 مستحبی اعمال زمره در را شادی ایجاد فقها از بسیاری که است این جالب نکته (.ق 1۱97 علوی، و مجلسی) «غضبناک و دلسخت

 .(1717 خویی،) «است مستحب ،نمؤمنا دل کردن شاد» :اندکرده منظور

 جسمانی: یهایفعال به تشویق

انی های مثبت روحی و رودارد، بلکه امروزه جنبه انکاریغیرقابلهای اقتصادی و اجتماعی اثرات ازلحاظ جنبه تنهانهکار و فعالیت 

شادمانی انسان  ار بر تقویت روحیه نشاط وک تأثیرکار و فعالیت برکسی پوشیده نیست. شاید امروزه به برکت تحقیقات فراوان میزان 

 و اررابطه ک کوتاه ایجمله در ورزیده است. امام علی )ع( تأکیددر کارگاه شادمانی خود بر آن  درستیبهمحرز شده باشد. فوردایس 

 وجوشجنبفعالیت و (. تردیدی نیست، 1719 آمدی،) «است کار تفریح برای انسان ترینبزرگ: »نموده است ترسیم چنین را شادمانی

ودکی سازی باید از کاما این فرهنگ ؛کندمیشگرفی در افزایش میزان نشاط، شادابی و سالمتی روحی و جسمی انسان ایفا  تأثیر

که امام  بار آیند. بر همین اساس است پرتالشیتوانند شهروندان شاد و ، پرتوقع و افسرده، نمیتحرککم تنبل، کودکان انجام پذیرد.

 گوشبازی نوجوانی بسیار و خردسالی در فرزند است چه خوب» بیان نموده است: گونهایندیگر این اهمیت را  سخنی ق )ع( درصاد

 «مقاوم در برابر مشکالت زندگی بار بیاید و صبور دار،خویشتن سالیبزرگ در تا باشد، و چابک وجوشپرجنب و

 کسالت جهل لشکریان از یکی آن با تضاد و در است، نشاط عقل، لشکریان از ییک: فرمود دیگر حدیثی در ایشان (.ق 17۳3 )کلینی،

 است. اندوه آن ضد شادی و است

 :مختلف یهاعرصه در آوری نو و خالقیت تقویت

تنوع در خلقت و در آفرینش به حدی است که خداوند در قرآن مجید و در توصیف این بعد از فاعلیت خود چنین فرموده است: 

. از شود که خداوند پیوسته در حال نوآوری استاستفاده می از این آیه 1«ن فی السموات و االرض کل یوم هو فی شانیسئله م»

یرا قرآن است. ز انکارناپذیرو  نظر قرآن کریم، یک اصل مسلّممگذشته از روند  ، برای اصالحو تفکر نوآوری در اندیشهسوی دیگر 

در تمامی  و است بسیار نکوهش کرده نپذیرفته و را و اجداد بشر پدران پوسیده ، کهنه واطلتقلید از باورهای ب وجههیچبه کریم

نتبع  بل قالوا اهلل انزل ما اتبعوا لهم واذا قیل»کرده است دعوت  مسیرهای نو یابیبه خردورزی و راه مراحل زندگی، انسان را

 (.1731 )کامرانیان، 2«یهتدون ال و شیئاً یعقلون ال کانءآباؤهم لو او ءآباءنا ماالفیناعلیه

 جمعی هایفعالیت در بیشتر اوقات گذراندن دوم: اصل

 هایآرمان هب و کند پیشرفت بخواهد ایجامعه اگر که را ایفا می کند،که روابط اجتماعی در شادمانی فردی نقش مهمی تردیدی نیست 

 ادابیش و از نشاط مردم تمامی که رسید این هدف به توانمی مانیز و است بانشاطشاداب و  شهروندانی داشتن آن الزمه برسد، خود

 پایینی از سطح جوامعی که از در خودکشی نرخ که دادند نشان دورکیم چون شناسانی(. جامعه17۳9)عابدی، کافی برخوردار باشند

                                                           
 82 آیه 88 سوره /الرحمن -1 

 061 آیۀ 8 سوره /بقره -2 
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   213                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 برخی. (9129، 1هالپرن) است کمتر ،جومشارکتاجتماعات فعال و منسجم و  در و بیشتر اجتماعی برخوردارند، انسجام و مشارکت

 فیلیپین، چون ممالکی ردیف در و شادی لحاظ از متوسط کشورهای جزو 199 از 11 نمره با ایران که دهدمی ها نشان-از پژوهش

ت ما باشد. تواند مشارکت پایین اجتماعی در میان مل(. یکی از دالیل این امر می1732 دارد )گالبی، قرار جنوبی کرده و لهستان هند،

های جمعی، عالوه بر محروم ماندن از مواهب آن، منجر به کاهش نشاط و شادمانی در اجتماع ضعف کار تیمی و عدم روحیه فعالیت

در  ویژههبشناسی انجام کار تیمی الزم است به آسیب بریممییکی از کشورهایی که از ضعف کار تیمی رنج  عنوانبهشود. ما می

 (.1731  )لنچیونی، است هپرداختدر این زمینه فت آبه معرفی پنج  «پنج دشمن کار تیمی» در کتابلنچیونی بیت بپردازیم. پاتریک حوزه تعلیم و تر

 و اییگرجمع به توصیه است. تأکیداسالمی توجه به مشارکت اجتماعی، سخت مورد  فرهنگ، در دهدمیبر خالف آنچه وضعیت جامعه ما نشان 

 دعوت وحدت به را مسلمانان دائماً )ص( اسالم مکرم نبی :مثالعنوانبه یافت. وفوربه توانیم روایات و اتیدرآ را اجتماعی فعالیت

 برای) تیمی کار انجام هنگام که یمسائل آن» فرمود: ارزشمند فرازهای این از یکیدر .داشتیم حذر بر فردیت و تفرقه از و نمودیم

 .«پسندیدیم و (دیکنیم تلقی حسن) انفرادی کار هنگام که )مزایایی( آن از است بهتر ،دیپسندینم شما و (کند می درست دردسر شما

 تنیس کم ما، اسالمی فرهنگ در تعبیرها گونهنیازا .نغمت و عذاب انفرادی کار در و است نهفته رحمت جمعی کار انجام در چراکه

 به افظح از غزلی مطلع زیبایی به جمعی کار توان اهمیت در بتوان را بیتی کمتر شاید فارسی ادبیات در (.ق 1۱91 هندی، )متقی

 (.17۳1 )حافظ، توان گرفتجهان می اتفاقبهآری  مالحت جهان گرفت اتفاقبهحسنت  آورد: شمار

 معنادار و مفید یکارها انجام در بودن فعال سوم: اصل

 (.1737 نژادمحمدنامقی و همکاران،)برند  می لذت خود کارکردن زا که هستند کسانی افراد شادترین که است داده نشان هابررسی

(. در زمینه 173۱وجود دارد )حجازی و تقی پور فرشی، یمعنادار ارتباط ،و کار مولد یشاد بین کهاند دادهنشان مختلفی  تحقیقات

 و اجانب کارکنان باشند، مندبهره باالیی دیشا از هاسازمان اگر» شادی در تعهد کاری به نقل از دیل وکینزی چنین آمده است: تأثیر

دهد:  افزایش را تعهدکاری دلیل دو به بایستمی کار در شادی»است که « 2بیکر»با  حق پیشنهاد، این با مطابق ، لذا«کنندمی کار دل

 نابعم از فردی درون و عیاجتما روابط تابعی همانند عنوانبه است ممکن کار در شادی اجتماعی و تعاملی ماهیت به توجه با -الف

 نتیجه رد و کند فراهم را کار در استراحت افراد امکان بهبود، دوره مکانیسم یک عنوانبه است ممکن کار در شادی -باشند. ب شغلی

 اوقات بیداری خودبیشتر افراد  که در جوامع کنونی فوردایس اصرار دارد که«. دهد افزایش را کاری تعهد و کاهش را خدمت ترک

(. مسلم 133۳ خواهد بود )فوردایس، بخششادی انبرای آنزندگی  بردن از کارگذارانند در صورت لذت را در محیط کاری می

 یوربهره»باال، شرط اصلی این شادی و احساس لذت است. طبق تحقیقات افزایش  یوربهرهاست مفید بودن، سودمند بودن و 

 شد. خواهد زین« سازمانی یوربهره» شیافزاموجب « فردی

د. شو، یکی از اصول وجدان کاری محسوب میوریبهرهبودن و توجه به  ثمربخشاسالمی، توجه به مفید بودن و  اما در فرهنگ

از این نوع فعالیت محسوب  اینمونهخاصی برخوردار است،  هایویژگیشده و از  تأکیدعمل صالح که در قرآن، فراوان بر آن 
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   229                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

فراوان است و خود نیازمند یک پژوهش مستقل  هایسنجینکتهصالح بسیار فراتر از این پژوهش دارای های عمل . شاخصهشودمی

 گذارد.کار را به نمایش می در وریبهره مجمل باید گفت: در فرهنگ اسالمی، عمل صالح، اوج صورتبهاما  ؛است

 بهتر دهیسازمان و ریزیبرنامه چهارم: اصل

ریزی امهبرن :اندگفتهکه پژوهشگران  گونهآن .برخوردارندبهتری  دهیسازمانو  ریزیبرنامه از قدرت اغلب، باشند افراد شادترهرچه 

توان می .بردارند جامعه نیازهای تأمین و فراگیران فردی و گروهی نیازهای پاسخ جهت در گامی اساسی باید نظام آموزشی در ویژهبه

 دوره اندنگذر موفقیت آنان در امر فراگیران و نیازهای به پاسخگویی تحصیل و فرایند ازیسساده آموزشی به ریزیبرنامه اهداف از

 ازدانند که هدف و مقصدشان می مانافراد شاد. (17۳3 نوری،)کرد  اشاره دوره این بالقوه هایاسترس با کنار آمدنضمن  تحصیلی،

 «مدیریت زمان»ریزی این برنامه رأسدر  .دارند بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاههای برنامهلذا برای زندگی خود . چیستزندگی 

کند که فرد احساس کند تصمیم دیگران را اجرا می ریزی است. خیلی تفاوت میمشارکت افراد در برنامه ترمهمقرار دارد. از همه 

در  پرسنل مشارکت اهد شد. میزانکند یا تصمیم خود را. در حالت دوم است که در هنگام اجرای آن نشاط و شادمانی حاصل خو

 عواطف و یرضایتمند افزایش یعنی اصلی شادی، بعد دو به توجه با که است نشاط افزایش در مهمی بسیار عامل سازمانی تصمیمات

 .(2991 همکاران، و 1کریس)بود  خواهد منفی عواطف کاهش موجب مثبت

 «اشب خود ثروت و پول از تربخیل خود عمر حفظ مورد در»: فرمود دگیبیشتر از عمر در زن یوربهرهدر مورد  (ص)اسالم  پیامبر

 غنیمت آید پیش خیری هایفرصت هرگاه ،درگذرند ابر ها همچونفرصت»فرمود: ( ع) علی امام. (ق 1۱97 )مجلسی و علوی،

، توجه به فضای فیزیکی شودمیاقع یکی از نکاتی که در مدیریت شادی مورد غفلت و .(17۳3 )دشتی، «بهره ببرید هاآن از و شمارید

انه گ. آقای فوردایس در تدوین اصول چهاردهرندیگیمو نقش آن در ایجاد شادمانی در وجود افرادی است که در معرض آن فضا قرار 

معماری »، نکرده تحت عنوا فیتأل یکتاب ،شودمیکه یک فیلسوف قلمداد « آلن دوپاتن» اخیراًخود نیز دچار چنین غفلتی شده است. 

فونداسیون، مصالح ساختمانی، سازه و استحکام بنا نیست. بلکه نگاه او بعد زیباشناسانه دارد و  وجههیچبهزاویه دید او «. شادمانی

 یک از غیر خانه است؟ مطلوب کارکرد همان زیبایی آیا گذارد را، رصد کرده است.که معماری بر شادمانی افراد برجای می یریتأث

 کرد، بنا ساختمان دو باید بنابراین روح، و جسم: دارد ساختار نوع دو انسان .است شادمانی احساس همان زیبایی ست.ا سرپناه

 هایانهخ ساختن مانع کم هرگز بودجه آن. یهایدگیچیپ با متناسب روح و تعالی برای ساختمانی و جسم حفاظت برای ساختمانی

 (.1731 جمل است )دوپاتن،شد. زیبایی غیر از شکوه و ت نخواهد زیبا
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   221                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هانگرانی کردن دور پنجم: اصل

 بخشذتل اموراوقات بیشتری را صرف  هاانسانالزم است  .استشادکامی آفت  ترینبزرگی ناراحتی و نگراناز دیدگاه فوردایس، 

 عملکرد هک است، افراد زندگی در یریناپذاجتنابانکارناپذیر و  پدیده اضطراب ،شدهانجامبر اساس تحقیقات  .در زندگی خود کنند

 فرادا روانی و جسمی سالمت برای تهدیدی آن از باالیی چنانکه سطوح ،دهدیم قرار تأثیر تحت گوناگون یهاتیموقع در را فرد

 تواند نقش بسیار مهمی در ارتقاء(. از سویی تردیدی وجود ندارد که عدم وجود اضطراب می2911 همکاران، و نژاد )دردی است

 افکار منفی را کنار بگذارند.(. لذا افراد برای رسیدن به این هدف الزم است، 2999، 1سطح شادمانی در میان افراد داشته باشد )دینر

س از پآن بپردازیم.  لیوتحلهیتجزکرده و سپس به  روزانه فهرست طوربهافکار منفی خود را راهکارها این است که  نیا ازیکی 

 ید.به شادکامی رس توانیمها سپس از طریق کنترل این نگرانیمورد بوده است و ها بیبیشتر نگرانی شدی متوجه خواهیم چند

اگر بالیی نازل شد، توجه کن »یافت:  توانیمبرای کاهش اضطراب را در این کالم  )ع( امام علیدر این زمینه یکی از راهکارهای 

(. امیر 17۳3 )دشتی،« نکن یتابیبم بده و اگر راهکاری وجود ندارد، پس جزع و آیا راهکاری وجود دارد، پس ناامید نباش و انجا

 و بخشش از فرد شاد، شادمان می کند، روز را شب ،داندیم)ع( احساس بخشش و آمرزش را موجب احساس شادمانی  مؤمنان

 (.137 خطبه ،البالغهنهجاست ) رسیده او به که آمرزشی

 آرزوها و توقعات سطح کاهش ششم: اصل

افزاید. افراد د نمیافرا شادی بر دراز و دورآرزوهای خواهد شد. منجر به ناکامی و ناامیدی  زیادتوقعات فوردایس، معتقد است  

 سالمی،ا فرهنگ در بینند نه مقصد. تحقیقات زیادی هممسیر میشادی را  هاآنمانند. شادی نمی آینده برای رسیدن به شاد، منتظر

اگر اهداف خیلی دور از دسترس  شود،می تأکید( و در آن 1731 )اشرفی و براری، شدهانجام یهود آیین هم و یمسیح فرهنگ هم

 رگرود. شادمانی باشد، عامل غم و اندوه خواهند شد، نه شادمانی نیآفریشادو بیش از آنکه  شودمیانسان قرار گیرند به یاس منجر 

« امل طول»های تحقیقی در زمینه آسیب اخیراًهای اغواگرانه و دور از دسترس. پردازیلاست. نه خیا یافتنیدسترسیدن به اهداف 

تواند بر کاهش میزان شادمانی تا چه حد می مسئلهاین  دهدیمیا آرزوهای دور و دراز در نهج البالغه، انجام شده که بخوبی نشان 

(. امام علی )ع( در این زمینه نداشتن این نوع آرزوهای بلند 173۱ ،همکاراننامطلوب داشته باشد )مشکاتی و  تأثیرو سعادت انسان 

 دی،)آم« ، یقین و کوتاهی آرزوییگوراست»های مؤمن برشمرده است. او فرمود: نشانه مؤمن سه چیز است: آلود را یکی از نشانهوهم

 آرزوهای از جلوتر که کندمی دعوت را ت. او انسانای را نیز گوشزد کرده اسهای درمان چنین بلیه(. امام علی )ع( یکی از راه1719

 اجل هجوم بر و گرفته پیشى آرزو بر»باز نماند مبادا که آرزو از او سبقت بگیرد  تالش و لحظه ای ازکار و خود حرکت کند

 (.1719 )آمدی،« اندکینزداجل  دنیفرارس و آرزوها به قطع مردم یراستبه .دیریگسبقت
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   222                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ینیبخوش و مثبت تفکر افزایش هفتم: اصل

و  مثبت هایاندیشهبه تعداد  ، بستگیشادکامی و نشاط فرددهد که توجه میبه این امر  فراگیر را خود هایفوردایس در آموزش

ه یناو وابسته است. در این زم بلکه به طرز نگاهفرد نیست،  یهاداشته وها ناشی از دارایی شادی و نشاط، او دارد. خوشایندی تجربه

(. شیوه کار 17۳3 )ژید،نگری  می بدان آنچه در نه باشد تو نگاه در عظمت کاش ای! اتانائیل است که گفت:« آندره ژید»حق با 

مواردی از زندگی واقعی افراد مختلف را برای فراگیران مطرح می کند و  های آموزش شادمانی این است که اوفوردایس در کارگاه

ممکن است دو  ،اتفاق واحداز یک  ابراز نمایند. هاآنرا در مورد  خود هایبرداشتترین ین و منفیترخواهد مثبتمی هاآناز 

 «بدبین را اومنفی  هایبرداشتو فراوانی  «نیبخوش»مثبت فرد را  هایبرداشتمتفاوت وجود داشته باشد. فراوانی  کامالًبرداشت 

 تیدرنها ند.های مثبتی ارائه کنوقایع ناگوار تفسیر تالش کنند ازخواهد که می هاآنبینی افراد، از کند. فوردایس برای تقویت خوشمی

فت بر اساس این دیدگاه باید پذیر «.هیچ رویدادی نباید نهال شادمانی را در وجود ما بخشکاند: »همه باید به این نکته مهم برسند که

 ری دارد.آن پدیده، اهمیت بیشتخود  ها ازپدیده ریتفسکه، تحلیل و 

در فرهنگ اسالمی و در طول تاریخ، گروهی از مسلمانان، با توجه به نکوهش دنیا در آیات و روایات مختلف که علی الظاهر در 

ندیشی ابردارنده نوعی بدبینی نسبت به حیات دنیوی است، موجب شده که آنان با احساس بدبینی نسبت به جهان خو کرده و از مثبت

نشینی پیشه کرده و از جامعه گریزان شده اند. در واقع با دقت در آیات گیری، انزوا و عزلتگوشه در قالب زهد، فاصله بگیرند. آنان

 لبالغها های نهجدر یکی از حکمت گرایانه نیست.بدبینانه و منفی وجههیچبهشود نظر دین نسبت به دنیا و روایات مشخص می

به دنیا ناسزا می گفت، ناراحت  هم سر پشت که شد روبرو پرادّعایى شخص با )ع( علىامام  آمده است که وقتی (17۳3 دشتی،)

 ت،او سپس به تمجید و ستایش از دنیا پرداخ .«است بزرگى سرمایه آگاهند و بیدار که هاآن براى میکنی، دنیا اشتباه: »فرمود شد و

دنیا »ویند: گگان الهی است. ایشان در رد سخن کسانی که میخداست، دنیا محل عبادت فرشت دوستان دنیا، تجارتخانه اینکه جمله از

 دشتی،)فرمود: هرگز دنیا کسی را فریب نداده است. دنیا با کسی که صادق است، صادقانه رفتار می کند  ،«ما را فریب داده است

د و رسها میت که با آن به خوبیمرکب راهوار خوبی برای مؤمن اس چراکهبه دنیا دشنام ندهید، ». او در کالمی دیگر گفت: (17۳3

 انهتجارتخ»و در تعبیر دیگری دنیا به دنیا به مزرعه آخرت تشبیه شده است  .(ق 1۱97 )مجلسی و علوی،« یابدها نجات میاز بدی

ع ناچیز، متا نای د و در برابرنفروشبترین قیمت به خود او به گراندریافت داشته ایى را که از خدا که انسان سرمایه «اولیاء الهی

انسان است،  هاىترین انگیزههم تجارتى پرسود، براى تحریک مهماصولًا تعبیر به تجارت آندارند. ترین نعمت را از او دریافت بزرگ

 ،رازی)مکارم شیکند دفع مى نیز را« عذاب الیم»انگیزه جلب منفعت و دفع ضرر، زیرا این تجارت الهى تنها سودآور نیست بلکه 

17۳9). 

 حال زمان در زندگی هشتم: اصل

کنند که با توجه به امکاناتشان حداکثر لذت را از دهند که افراد شاد همواره متوجه زمان حال هستند و سعی میتحقیقات نشان می

ای دیگر ج»واقع است نه در « اینجا و اکنون»دهد که شادکامی همواره در های روزمره خود ببرند. فوردایس خود آموزش میفعالیت

زیرا ذهن خود را متوجه اتفاقات تلخ گذشته و احیانًا  ،برندیملذت  دافراد شاد بیش از افراد ناشاد از زندگی خو«. و زمانی دیگر
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 اند و نه نسبتنه از گذشته، اندوهگین هاآن. خورنداند را نمیکنند و غم روزهایی که هنوز نیامدهپشیمانی از انجام برخی امور نمی

 خوشبختی، کهیالدرح سعادت، و کامیابی به دستیابی برای پیوسته است تالشی ما عمر سراسر: »گفت هوگو ینده، نگران. ویکتوربه آ

 .(17۳9 لقمانی،) «اندیشیدیممی آن به که بود ایلحظه همین

 یهاهیتوص ینا از نمونه چند. کرد یدبا زندگی کهیدرحال که شودمی تأکید نکته این بر شدتبه فارسی ادبیات در و اسالمی فرهنگ در

نمایی  رشد تا بپرداز روز همان کارهای به روز هر «ترشدُ ِفیهِ بِما یومٍ لِکلِّ اعمَل: »مام صادق )ع( فرمودا :نیآفریشاد اخالقی

 :منسوب به امام علی علیه السالم است ییتدر ب (.17۱1 آشتیانی،)

 الفرصه بین العدمینقم فاغتنم   ما فات مضی و ماسیاتیک فاین

 دی،)آم آنچه گذشته است از دست رفته است و آنچه خواهد آمد اکنون کجاست؟ برخیز و این فرصت بین دو نیستی را دریاب

 :را به شعر در آورده است که می گویدکالم موال  سعدی گویا همین (.1719

 .(17۳1سعدی،)را  امروز رشما فرصت آن و این میان در سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست

 به همین نکته مهم اشاره دارد:« دیوان شمس»و هم در « مثنوی» درمولوی نیز هم 

 (.1717 مستقبل )مولوی، و ماضی هر ز فارغ کندمی را جان که یـار آن می که ما را تو بــــــدان بفریفتی ز اولب

 سالم شخصیت پرورش نهم: اصل

ان دردی است و انستواند شادمان باشد. خاستگاه شادی بیرکس درد مردم را بخوبی درک کند، نمیبرخی از بر این اعتقادند که ه

و دیوانگان هستند که  فقط افراد مجنونخواهند بگویند (. در حقیقت می1731است )ملکیان،  محنتفرهیخته سرشار از غم و 

اما بر  ندارند؛ که بشر امروز با آن مواجه است، ییهاچالشو همه  جامعه امروزیقادر به درک درستی از  سرخوش و شادند، زیرا

عناداری م طوربه و دارند باالیی بسیار روانی سالمتی شاد افراد که است آن از حاکی تحقیقات هایخالف دیدگاه این افراد، یافته

ماعی اجت یهاچالشبر آن بهتر قادرند  عالوه برند.رنج می و اجتماعی های روانینسبت به سایر افراد کمتر از مشکالت و ناراحتی

سالمت روانی را مطرح اصول لذا فوردایس در راستای اصل نهم برنامه آموزشی خود طی چند جلسه  کنند. وفصلحلجامعه را 

دوست داشتن خود، به  .باشدمیدوست داشتن خود، پذیرش خود، شناخت خود و کمک به خود  ،دربردارنده نماید. این اصلمی

و نگرش  بینند که چگونه احساسکند. فراگیران آموزش میاشاره می« خودپنداره مثبت» ترین عناصر شخصیتی فرد، یعنیاز مهمیکی 

 و اگر برداشت نادرست و منفی نسبت به شخصیت خود دارند آن را برطرف سازند. همچنین نمودهخود را نسبت به خویشتن بررسی 

پذیرش خود، اشاره به  .بدارندترین فرد باشند تا خود را دوست شود که الزم نیست کاملتوصیه می هاآنبه ها در این دوره

برطرف  کهیدرصورتها را برطرف سازند و بینند که چگونه این محدودیتها و کمبودهای فردی دارد. افراد آموزش میمحدودیت

 .کنار بیایند هاآنشدنی نیستند، چگونه با 

وجود شادی در زندگی منوط به تصمیمات درست است. انسان  ،دهد کهشرح می گونهنیارا با شادی  فوردایس رابطه شناخت خود

تصمیم را  آن زیآمتیموفقتواند درست تصمیم بگیرد که خود را بشناسد و مشخص کند که آیا توانایی الزم برای اجرای زمانی می
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، دمستقل در زندگی موفق شو طوربه سازدیمهایی که فرد را قادر اییهای خودبسندگی و توانمک به خود، به مهارتک .دارد یا خیر

 درونی. یریگجهتاز: توانمندی و شایستگی، تسلط، کنترل سرنوشت و  اندعبارت هامهارتکند. این اشاره می

معرفه »فرمود: ها، محسوب شده است. امام علی )ع( در فرهنگ اسالمی، شناخت خود و معرفت نفس یکی از سودمندترین دانش

(. اهمیت این موضوع به حدی است که حتی، شناخت خداوند منوط به شناخت خود انسان 1719 )آمدی،« النفس انفع المعارف

(. پس از شناخت درست از خود و معرفت به نفس، الزمه آن ق 1۱97 )مجلسی و علوی،« من عرف نفسه فقد عرف ربه»شده است 

. نظام اخالق اسالمی یک برنامه کامل خودسازی در رسدیفرامیوب و نواقص روحی و جسمی تقویت ابعاد مثبت و کاستن از ع

 و پیشگیری از عاقله، شهویه، غضبیه و عاملهنفس آدمی یعنی،  چهارگانهکرده است. شناخت قوای  ارائههمه ابعاد وجودی انسان 

ل )حد وسط( قوای اربعه، سر انجام انسان را به چهار افراط و تفریط در هر یک ازصفات این قوا و نهایت رسیدن به حد اعتدا

(. اهمیت 1739 کنند )نراقی،رساند. هدفی که روانشناسان در پی حصول آن تالش میمی« حکمت، عفت، شجاعت و عدالت»فضیلت 

 تیتندرس با مگر د،شونمی حاصل زندگانی در مندیبهره» خالصه کرد: توانیم (ص)اکرم  این موضوع را در کالم کوتاهی از رسول

 (.ق 1۱97 مجلسی و علوی،) «سالمتی و

 گرابرون و اجتماعی شخصیت پرورش دهم: اصل

. کسانی باشدترین ویژگی افراد شاد میبینی مهمگرایی و اجتماعی بودن است که پس از خوشافراد شاد، برون هایویژگییکی از 

بنابراین فوردایس در برنامه شادی، هم در بعد شناختی و هم در  ؛برندمیبیشتر شاد هستند که از یک زندگی فعال اجتماعی لذت 

رایی و اجتماعی گشود که برونیکند. در بعد شناختی به فراگیران آموزش داده ممی تأکیدگرایی و اجتماعی بودن بعد رفتاری بر برون

و متنوعی از جمله خندیدن بیشتر، قدردانی  ههای سادنیکدر بعد رفتاری تک .رسیدن به شادکامی استهای ترین راهمهمیکی از بودن 

 به و ...مطرح کردن عقاید و نظرات خود به شیوه مناسب شجاعت در  و سپاسگذاری از دیگران، آغاز کردن بحث و گفتگو و

 داده توسعه ار خود تماعیاج ارتباطات تا کندمی کمک فراگیران به ساده هایتکنیک این گرفتن کار به. شودتعلیم داده می فراگیران

 «ستگیهمب حس» عنوانبه از آن و داندمی مثبت عاطفی رابطه نوعی را همبستگی دورکیم،. شود افزوده هاآن شادمانی به نتیجه در و

 به کیم،دور. دکن ایجاد همبستگی نفر بتواند چند یا دو میان که است این اجتماعی در کارتقسیم حقیقی نقش او، نظر به. بردمی نام

 نیرومند تماعیاج همبستگی جا او به جد بر این باور است که، هر است. معتقد اجتماعی، ارتباطات تقویت و گسترش در چنین نقشی

 با نارتباطشا هایفرصت گسترش و آنان هایتماس تشدید باعث و خواهد داشت، مؤثرینقش  هم به افراد کردن نزدیک در باشد،

 .(1713 م،دورکی) شد خواهد همدیگر

 تیباشخص نکهیباا و زندگی یهاتیموقع با که است حالتی شادکامی آیا که است این شادکامی مورد در اساسی یهاسؤال از یکی

 هاپژوهش از بسیاری در است و شخصیتی ویژگی یک شادکامی که است مبتنی فرض این بر هابررسی بیشتر دارد؟ ارتباط فرد

 (.2993 است )علیپور، باثبات گراییبرون انهم شادکامی که است شدهروشن

گرایی است. بسیاری از احکام اجتماعی اسالم نیازمند روحیه برون ایجاد بر تأکیداجتماعی  مسائلدر  ویژهبه در فرهنگ اسالمی

ماعی، اجت هایمسئولیتهای اقتصادی، پذیرفتن و نهی از منکر، جهاد، قضاوت، فعالیت معروفامربهروحیات برونگرایانه است. 
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ا هجویانه است که چنین روحیه ای بر اساس آخرین پژوهشفرهنگی، ارشاد، تبلیغ و... همه نیازمند روحیه مشارکت هایفعالیت

 رسد اوجکه به نظر می عرفانی، تفکرجریان فکری  بطن درموجب نشاط و شادمانی افراد خواهد شد. از سوی دیگر  خودخودبه

 عارف راگ که یاگونهبهپیدا می کند  تنگاتنگ ایرابطه لذت و بامحبتمراتب خود،  نیتریعالزند، در وج میگرایی، مروحیه درون

ال خواهد وص به مقام باشد، کرده درک یخوببه را او کهیدرحالوجودی این عالم پیدا کند،  مرتبه واالترین به را محبت بیشترین

 کلهبگشت. پس یک عارف نیز باید برای نیل به مقصود  خواهد نائل هاشادی نیوبرتر هالذت نیتریعال به او رسید و در این هنگام

اعی های تعاملی اجتمگرایی بیشتر در قالب فعالیتهای برونآموزش گرایی است.عالم هستی عشق بورزد و این خود نوعی برون

 ماناه باشید، داشته تفریح و کنید بازی و ورزش: »ندامورد فرموده در این( ص)اکرم  میسر است، همچون ورزش و تفریح. رسول

 (.ق 1۱97 مجلسی و علوی،) «شود دیده نشاطیبی و خستگی شما دین در که ناراحتم من

 بودن خود یازدهم: اصل

 طبیعی یلقب از صفاتیتمایل دارند خودشان باشند.  هاآندوست ندارند نقاب بر چهره داشته باشند  افراد شاددهد نشان میتحقیقات 

 ستبودن نشانه افراد شاد اگرا اقعو و ، صمیمیاهل هنر بودن، بودن برنامهفوقاهل  امین بودن، ریا بودن،بی بودن، اعتمادقابل بودن،

موفقیت  یابیدوستدر ، کردو صادقانه ابراز  پذیرفتکه هست  گونهآنوقتی فرد خود را  (.17۳1 )میرشاه جعفری و همکاران،

خواهد یم خود فراگیراناین است که از فوردایس یکی از تعالیم  دوستان زیادی دارند. افراد صادق معموالً می کند.بیشتری کسب 

 بنمایند.که هستند،  گونهآنکه خود را 

ق ولی صدق در اخال «.مطابقت سخن با واقع است»صدق در تعالیم اسالمی یکی از محورهای اساسی است. صدق در منطق به معنی 

 یگوروغدگوید باور هم دارد، صادق است وگرنه یک اگر کسی ادعایی داشت و به آنچه می«. مطابقت گفتار با باور است»عنی به م

ها را در مضرت شراب ایراد کند و بهترین مقاالت را در این زمینه تدوین کند، شیاد است. اگر پزشکی در مقام سخن بهترین خطابه

آن را پذیرفت ولی شخصیت او مشکل دارد و  توانیمنیست و  وارد ایرادی او سخنان و مقاالت به ،باشد الخمردائمخود  دائمولی 

 صلتخ پنج خاطر به را هابچه من: فرمودند( ص) اکرم توان در کودکان یافت. پیامبردانست. اوج صداقت را می صادق تواننمیاو را 

 خیرهذ فردا برای را ، چیزیرندیگینم دل به کینه ولی کنندمی دعوا یگریکد ، باکنندیم یبازخاک، کنندمی هیگر دارم؛ دوست

 (.17۳2 )مشکینی اردبیلی، کنندمی خراب خود سپس سازندیم را چیزی ،کنندمین

 منفی مسائل و احساسات بردن بین از دوازدهم: اصل

را. برای رسیدن به  هاآنا گرفته است و نه همه ای از افراد اجتماع راجتماعی، یکی از مشکالتی است که گریبان عده یهابیآس

مخدر، فقر شدید، انواع اضطراب. فوردایس معتقد  مواد به اعتیاد بردن آن نیست. مشکالت روحی و روانی، نیب ازشادمانی راهی جز 

اص، خ مشکالت وها ارساییها را در ابتدا درمان کرد. بدیهی است درمان این ناست، برای رسیدن به شادمانی باید بتوان این آسیب

افرادی که دارای  که کندیمتوصیه او  .توان در جمع و در حضور سایر افراد به آن پرداخت-طلبد و نمی-راهکار خاص خود را می

 و درمان شوند. قرارگرفتهمشاوره  و جداگانه مورد انفرادی طوربهچنین مشکالتی هستند 
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است. تزکیه غیر از تعلیم است. تزکیه بر خالف تعلیم که نوعی افزودن محسوب « تزکیه»یکی از اصول اخالق و تربیت اسالمی، اصل 

رخت یک د زائد یهاشاخهاما کاستنی که هدف آن تعالی است. مثل بریدن  ؛شود، در حقیقت کاستن، پیرایش و کم کردن استمی

 توان شادمانی را ایجاد کرد.شوند، نمیموانع شادی رفع ن که یزمانشود. تا بیشتر انجام می یده ثمر منظوربهکه 

 تزکیه اژهو توانیم که یاگونهبه است گفته سخن انسان تربیت در تزکیه نقش از مکرر خود هایسخنرانی طول در ،(ره) خمینی امام

 وقتی» دهد،نمی ثمر زارشوره در که است بذری منزلهبه علم معتقد است او. کرد قلمداد نور صحیفه یهادواژهیکل از یکی عنوانبه را

 ینزم یک وقتی. است زیادتر مصائبش باشد زیادتر انبارش هرچه ،بردیم عقب را انسان شود وارد مهذب غیر قلب یک در علم

 (.1712 خمینی،) دهدینم نتیجه بکارند تخم آن در چه هر باشد سنگالخی زارشوره

 صمیمانه و نزدیک ارتباطات سیزدهم: اصل

 در این یآموزش ازمراد فوردایس  .کندی را ایفا میمیزان شادکامی نقش مهم در ازدواج و پیوندهای خانوادگیه تردیدی نیست ک

ا از جهت ر خانواده و روابط سالم، ویژگیاو سعی می کند  ارتباط نزدیک با دوستان، خانواده متمرکز است. بخشی تیاهم بر مرحله،

 د.معرفتی و شناختی برای فراگیران تبیین کن

 نسخ با مردم با»در فرهنگ قرآنی بیان خوب و رعایت آداب سخن گفتن یک وظیفه همگانی نسبت به تمام مردم جهان است. 

 امام .است اولیه وظایف از فردی که صالحیت و شایستگی دوستی را دارد، به محبت اظهار اسالمی تعالیم . در1«بگویید سخنخوش

 نیترمهم(. 17۳3 کلینی،) «کن بیان او به را اتیدوست و عالقه شدی، مندعالقه دینی برادران از یکی به کهآنگاه: »فرمود( ع) صادق

نه روابط توزیع عادال در این انصاف .است «انصاف»وظیفه در قبال روابط دوستانه، خانوادگی، زناشویی و شهروندی، رعایت اصل 

ه ک ایگونهبه دیگران و خود میان زیان، و سود کردن نصف عنایم به اجتماعی روابط محبت بین خود و طرف مقابل است و در

 هب خداوند کند، رفتار انصاف به مردم با کس هر: اندفرموده انصاف دربارهامام علی )ع(  .باشد قائل عادالنه حقوق دیگران برای

 (.ق 17۳3 افزاید )کلینی،می عزتش

ت اسالمی که شاید بتوان اهمیت آن را بیش از سایر موضوعات اجتماعی در اخالقی در فرهنگ و تربی یهاآموزه نیترمهمیکی از 

 مَوَدَّةً بَیْنَکُمْ وَجَعَلَ  إِلَیْهَا لِتَسْکُنُوا»آن در آرامش روحی زن و شوهر به مصداق  تأثیراست. « های خانوادهتحکیم بنیان»نظر گرفت، 

مودت و رحمت، بنیان نهاده شود، کانون شادی و شادمانی است. در این که بر اساس  یاخانوادهتردید ناپذیر است.  2«وَرَحْمَةً

شده در بین افراد  رنگکمشود اراده تشکیل خانواده که امروزه ها اگر شادمانی و نشاط قبل از ازدواج ایجاد شود، موجب میآموزش

خانواده و روابط  یهاانیبنب تقویت در دوره و ایجاد نشاط پس از تشکیل خانواده حادث شود موج شرکت اگرتقویت شود و 

 عمل در شروع موجب و بوده عمل از پیش گاهی نشاط»: اندکردهامام صادق )ع( این حقیقت را چنین بیان  انسانی خواهد شد.

 (.ق 1۱97)مجلسی و علوی،  «خواهد شد آن آوردن جابه نیکو و تطویل باعث و بوده کار شروع از پس گاهی و شودمی

                                                           
 23آیه  8قره / سوره ب-1 

 80آیه  31 روم/سوره - 2
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   221                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 شادی به دادن ارزش و اولویت هم:چهارد اصل

 که داندن فراگیر تا که داندمی یخوببه فوردایس اما ؛باشد داشته قرار شادمانی اصول اول اولویت در باید اصل این رسدمی نظر به

 شد، ستهدان انیشادم راتیتأث و کارکرد منبع، اعتبار، قدر، که جلسه آخرین در بنابراین ؛دانست نخواهد را آن قدر چیست، شادمانی

 ؛است زندگی مراحل تمامی در شادی به دادن اولویت آن هزینه کرد. هزینه برایش آن، قیمت اندازهبه که دهیفرارس آن وقت حال

 میقیع بینش ی که،افراد شادکام قتیحق در دهد. قرار خود تأثیر تحت را انسان زندگی تواندنمی شادمانی اندازهبه زیچچیه زیرا

 سرمایه نتریمهم را بودن شاد هاآن از بسیاری و هستند ارزش قائل خود بیشتر از دیگران برای شادکامی ،اندداکردهیپ نآ به نسبت

 یراحتبه، هرچند بسیاری از افراد قدر و قیمت آن را ندانند و بهاستگرانشادی و شادمانی مرواریدی  .دهندقرار می خود زندگی

 در که گویند مردم و باشد گردو تودست در اگر! هشام . امام کاظم )ع( خطاب به هشام گفت: اىآن را با یک گردو معاوضه کنند

 آن، گویند مردم و باشد مرواریدى دستت در چون و است گردو آن، یدانیم کهیدرحال ندهد سودى را تو است، مروارید دستت

 .(1717 حرانی،) است مروارید آن، دانى می آنکه حال و نرساند زیانى را تو است گردو

 و پیشنهاد گیرینتیجه

ل بندی چهارده اص صورتبههای مختلف در سطح جهان، فوردایس موفق گردید با تحلیل نتایج پژوهش که بیان شد، گونههمان

اما  ،شودمییک ابتکار عمل و نوعی خالقیت برای او محسوب  عنوانبهبندی در نوع خود شادمانی دست یابد. هرچند این صورت

های مکاتب مختلف فلسفی، اخالقی درگزاره توانیمها را گانه بوده باشد. این آموزهنیست که او واضع این اصول چهارده گونهنیا

های روانشناسان شرق و غرب یافت. این مقاله ضمن بررسی محتوای این اصول، به ردیابی آن در منابع تعلیم و تربیت و پژوهش

ای هدر منابع و متون اسالمی وجود دارند و تنها درزمینه تکنیک ینوعبهتامشخص کند، تمامی این اصول اسالمی پرداخته است؛ 

 ز آناهای علمی روانشناسی جدید هستند، شاید نتوانیم به معادل هایی های تولید شادی که مبتنی بر آخرین دیدگاهاجرایی کارگاه

 دست یابیم.

ارآیی افزایش ک منظوربههای مختلف جامعه، اصول شادمانی را بر روی گروه ریتأثران جامعه ما که بسیاری از پژوهشگ گونههمانلذا 

( و حسینی 17۳۳کامیاب ) یهامقالهآنان در وظایف شهروندی، شغلی، خانوادگی و فردی، حتی بیماران جسمی مانند دیابت موضوع 

د. همچنین کر یبرداربهرهدر تعلیم و تربیت اسالمی  مؤثریک روش  عنوانبهاز آن  توانیماند ( مثبت ارزیابی کرده1731و عبداللهی )

 در فضای جامعه اسالمی استفاده نمود. و شادمانیهای اجرایی آن، جهت تولید از این اصول و تکنیک توانیم

وزارت بهداشت و درمان، ط های پیش از ازدواج زوجین توسدر قالب دوره زمانهمها، این اصول و این دوره شودمیلذا پیشنهاد 

نسشتگان کشوری به منظوری پیشگیری از سندرم باز نشستگی و زدودن غم و محنت در دوران پیری، آموزش به روحانیون کانون باز

و طالب جوان حوزه جهت تاثیرگذاری بر مردم در مساجد، آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان جهت نهادینه کردن شادی در بین 

آموزش دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، برای تربیت معلمین  بلندمدت هایدورهنسل آینده و همچنین در  عنوانبهآموزان دانش

ساس کند که بر ایک سرفصل جدید، مورد استفاده قرار گیرد. این ضرورت زمانی خود را بیشتر نمایان می صورتبهآینده جامعه 

 ن کشورهای مختلف، از جایگاه مطلوبی بر خوردار نیست.های جهانی شادی، وضعیت جامعه ما در میاشاخص
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   22۳                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

نکته اساسی ومهم در این زمینه این است که بر اساس آموزه های اسالمی و قرآنی، اگر هدف از خلقت انسان و غایت الغایات نظام 

 ها و لذتها و اندوههمه حزنهستی را، رسیدن انسان به مقام قرب الهی در نظر بگیریم، این مقام قرب چیزی جز آرامش ابدی، رفع 

جاودان در جوارمقام ربوبی، نیست. در این راستا، اگر بپذیریم حیات دنیوی ما همچون مزرعه ای برای آخرت است، بدیهی است 

ای دتا نتوانیم یا نخواهیم امروز بذر شادمانی را در این مزرعه دنیا نشا کنیم، هرگز نخواهیم توانست به محصول ارزشمند آن در فر

سابقه(، بندگان خود را اندوهگین، مغموم و افسرده نمی ) گرفتهقیامت، دست یابیم. خداوندی که رحمتش بر غضب او سبقت 

 خواهد.

 درو هنگام و آمد خویش کشته از یادم و داس مه نو دیدم مزرع سبز فلک

 مشو نومید «سابقه» از همه این با گفت ی و خورشید دمیدسبیدگفتم ای بخت بخ

که امروز بیش ازهمه و پیش ازدیگران ما  یگوهر مانی به معنای واقعی آن باید اولویت زندگی سالم و معنوی ما مسلمانان باشد.شاد

 بدان محتاجیم.

 منابع

 ( 1۱1۱ابن منظور، محمدبن مکرم )هیدمشق: دارالعلم الدارالشام .لسان العرب .ق. 

 تهران: نشر نو .خاکباز نیافش :، ترجمهفلسفه مالل(. 1333) الرس ،اسوندسن. 

 پژوهشی -علمی دوفصلنامةعهدین.  و قرآن در شادی انواع و عوامل تطبیقی (. مطالعه1731براری، سوسن )؛ اشرفی، عباس 

 (.1)2، حدیث و قرآن مطالعات

 ( 1711انصارى، خواجه عبداهلل .)توسانتشارات تهران:  . چاپ دوم.مجموعه رسائل فارسى خواجه عبد اهلل انصارى. 

  ،فضال. تهران: انشارات مکتبه  از ای عده قلم به ،فارسی ترجمه با ممتاز اندرزهای یا الحکم طرائف (.17۱1) احمدآشتیانی

 الصدوق.

 ( 1719آمدى، عبد الواحدبن محمد .)جالل  ریم قی، ترجمه و شرح آقا جمال خوانسارى، تحقغرر الحکم و درر الکلم

 دانشگاه تهران.رات انتشا: نمحدّث اُرمَوى. تهرا نیالد

 فلسفه مالل از منظر بودا،  یا سهیمقا یبررس(. 173۳کلثوم ) ی،اندرات یغالم و معصومه ،پوررجب ؛اکبر ،درچه یپناه

. یعات اجتماعو مطال یتیعلوم ترب ،یروانشناس یالملل نیب شیهما نی. دومیاسالم تیشوپنهاور و اسوندسن با فرهنگ و ترب

 .رانیهمدان. ا

 یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یشادمان .(17۳7جواد ) محمد، دار اقتیل ؛محمد رضا ،یعابد ؛میابراه دیس ،یجعفر 

 .1۱ ،هیطب و تزکمجله . و عوامل موثر بر آن زانیاصفهان و م

 ،چهارم چاپ زوار،: تهران غنی. قاسم و قزوینی محمد اهتمام به ،دیوان حافظ .(17۳1) محمد الدینشمس حافظ 

 یور هرهب همجل ،یانسان یروین یدر کار بر بهره ور یشاد تأثیر یبررس .(173۱) بایفری، پور فرش یتق ،عودسم ،یحجاز 

 (.77)3 ،کار
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   223                                                                                                                 1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ،مدرّسین. . قم: انتشارات جامعةالعقول تحف(. 1717) علی بن حسن حرّانی 

 بر انسجام  سیفوردا یرفتار -یشناخت وهیبه ش یآموزش شادکام تأثیر. (1731) دیسعمحمدی، عبد الله ؛میمر ،ینیحس

 (.۱)۱ ،یمجله دانشکده علوم پزشک م.نوع دو یابتید مارانیب یروان

 ،اسالمی ارشاد وزارت چاپخانه سهامی شرکت انتشارات: تهران. نور صحیفه(. 1712. )ر خمینی. 

 ی. قم: انتشارات داوریدیتوح ی، ترجمه محمد علمصباح الفقاهه(. 1717ابوالقاسم ) ،ییخو. 

 اشکذر. . قم: انتشاراتالبالغه نهج(. 17۳3) محمد ی،دشت 

 ( 1731دوپاتن، آلن .)بهاره پژومند. تهران: نشر شمشاد. ترجمه ،یشادمان یمعمار 

 ،بابل کتابسرای بابل: پرهام. ترجمه باقر ،اجتماعی کار تقسیم دربارة (.1713امیل ) دورکیم. 

 ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانتهران:  .یلغت نامه و فرهنگ فارس. (1711اکبر ) یعل دهخدا. 

 دمشق: دارالعلم. .القرآن بیغر یالمفردات ف .(ق 1۱12بن محمد ) نیحس ،یراغب اصفهان 

 ،نیلوفر. نشر بحرینی. تهران: مهستی ترجمه ،تازه هایمائده و زمینی هایمائده (.17۳1آندره ) ژید 

 ،امیرکبیر.: تهران فروغی. محمدعلی اهتمام به ،یسعد کلیات(. 17۳1) عبداهلل الدینمصلح سعدی 

 ،لوفریانتشارات ن: تهرانی. محمد مبشر ترجمه ،یدرباب حکمت زندگ. (17۳۳) آرتور شوپنهاور. 

 ،موسسه نشر اسالمی. . قم:الحکمة نهایة(. 17۳۱محمدحسین ) طباطبائی 

 بر شادمانی، اضطراب، افسردگی و روابط  بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری فوردایس (.17۳9) عابدی، محمدرضا

 معاونت ،نهای چهارمین هفته پژوهش دانشگاه اصفها یخالصة مقاالت و سخنران .اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

 .پژوهشی دانشگاه اصفهان

 یروانشناخت یمجله اسالم و پژوهشهاسعادت نگر.  یعوامل لذت بر ی(. بازشناس173۱محمود ) ان،یاصفهان ؛یمهد ،یعباس، 

1(2.) 

 یدارالفکر اللبنان :روتیب .المحک النظر. (1717، محمد بن محمد )یغزال. 

 یشادکام زانیبر م سیفوردا یآموزش شادکام تأثیر یبررس .(1731) دیسع، پهلوان زادهو  زهرا،ی، مردان ؛زهرا ،یقضاو 

 (.13)7 ،تبسالمت و مراق مجله. پرستاران

 یبه زندگ دیام شیبر افزا سیفوردا وهیبه ش یآموزش شادمان یاثر بخش یبررس. (173۱) ناصری، نیام ؛ارگر، فاطمهک. 

 .تهرانی. و علوم اجتماع یو روانشناس یعلوم انسان یالملل نیب کنفرانس

 شی. تهران: نشر آباد اندمیدر قرآن کر تیو خالق یعوامل کنجکاو(. 1731) یعباسعل ان،یکامران. 

 سیفوردا وهیبه ش یآموزش شادمان یاثر بخش یبررس .(17۳۳منصور )ی، سورانو  حمدم پور، نیحس ؛زهره ،ابیکام 

 یالمدانشگاه آزاد اس ،یکار برد یمجله دانش و پژوهش در روانشناس. شهرستان بهبهان ابتید مبتال به مارانیب یشادمان

 .۱2، خوراسگان
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 یمناد یموسسه فرهنگ. تهران: تیشور و طرب در ترب ،زیو دل انگ زیطربناک، ذهن انگ تیترب .(17۳2) میعبد العظ ،یمیکر 

 .تیترب

 هیتهران: دار الکتب اإلسالم . چاپ دوم.على اکبر الغفارى قیالکافى، تحق .(ق 17۳3) عقوبیمحمّدبن  نى،یکل. 

 (.13)7 ،یبردرکا یمجله جامعه شناس. یو نشاط اجتماع ی(. نقش مشارکت اجتماع1732فاطمه ) ،یگالب 

  قم: انتشارات عطر سعادت.نگاهی نو در آینه معارف به خنده و شوخی شادمانی(. 17۳9)لقمانی، احمد . 

 فردا. تیری. تهران: نشر مدینیترجمه فضل اهلل ام ،یمیدشمن کار ت 1(. 1731) کیپاتر ،یونیلنچ 

 ،ی.کتابخانه طهور: تهرانیی. پاشا ع. ترجمه ،یبودا بنابر کانون پال میطرح تعل سخن بودا، .(1391) یت هیاین لوکا 

 تیبر خالق یزندگ یآموزش مهارت ها تأثیر یبررس .(1731محمد ) ی،احمد و رزاق دیسی، هاشم، اصغر یعلی، نچیماش 

مشاوره و آموزش  ،یروانشناس ،یتیترب معلو جیتوسعه و ترو یراهکارها یمل شیهما نیپنجم .دانش آموزان یو شادکام

 .تهران ن،یادیبنعلوم  جیانجمن توسعه و ترو رانیدر ا

 ( ق 1۱91متقی هندی). مؤسسة الرسالة.روتی. بالعمال کنز : 

 لبنان: دار احیاء التراث  روتیب. بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )ع((. ق 1۱97ع. ) ،یم و علو ،یمجلس

 العربی.

 طوالنی و فرآیند مهار آن در اندیشه علوی.  (. آرزوهای173۱نجفی، محمد و برزو اصفهانی، سمیه ) ؛مشکاتی، محمد مهدی

 (.1)1، مجله اسالم و پژوهش های تربیتی

 ( 17۳2مشکینی اردبیلی، علی .)شرح: علی احمدی میانجی. قم: نشر األعین تلذ و األنفس تشتهیه ما فیها العددیة المواعظ ،

 هدی.

 انتشارات صدرا تهران: ،یتفکر اسالم یایاح .(17۳1) ی، مرتضیمطهر. 

  ،جمعی از نویسندگان. تهران: انتشارات دارالکتاب االسالمیه.تفسیر نمونه(. 17۳9) ناصرمکارم شیرازی ، 

 نشر نگاه معاصر: تهران. مهر ماندگار(. 1731ی )مصطف ،انیملک. 

 ،ان، به قلم بدیع الزمان فروزانفر، چاپ دهم. تهرشمس تبریزی کلیات دیوان کبیر، (.1717) محمد الدینجالل مولوی :

 انتشارات امیرکبیر.

 مسلمان نسبت  یعرفا کردیرو نییتب. (1737)، زینب طاهره و رضاپوری، خوشحال دستجرد ؛اصغر یعل دیس فرد، یرباقریم

 (.71)11، ینید یپژوه انسان. اتیو روا اتیبا توجه به آ یبه فرح و شادمان

 تازه مجله . و عوامل موثر بر آن یشادمان .(17۳1) اهلل تیهدای، کوندیدر ؛محمد رضا ،یعابد، میابراه ؛یشاه جعفرریم

 (.7)۱، یاسیعلوم س یها

 براحساس نشاط.  یو روان یعوامل اجتماع تأثیر ی(. بررس1737نجمه ) ،یصالح ؛میا دوست، کرضر ؛نیعبدالحس ،ینبو

 (.27)7 ،یکاربرد یمجله جامعه شناس
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 ( 1739نراقی، مهدی بن ابی .)مترجم: سید جالل الدین مجتبوی. تهران: امع السعاداتترجمه کتاب ج، اخالق اسالمی .

 انشارات حکمت.

 مثبت  یاز منظر روان شناس یجانیو لذت ه یشادمان .(1737) میمرنصرتی، و  یصغر، طلب یآزاد ؛عاطفه ،ینژادمحمدنامق

 .بندر گز و سالمت، تیمعنو یو روانشناس یتیعلوم ترب یمل شیهما نیاولی. اسالم کردیگرا و رو

 تهران: انتشارات دانشگاه تهرانخانواده و دانشجو(. 17۳3ربابه ) ،ینور .. 

 Alipur, A., Noorbala, M.A. (2009). Preliminary study of reliability and validity of Oxford 

Happiness Questionnaire on Tehran universities students. J Andisheh and Raftar, 1(2). 

 Cruise, S. M., Lewis, C. A., & McGuckin, C. (2006). Internal reliability and temporal stability of 

the Oxford Happiness Questionnaire short-form: Test retest data over two weeks. Social Behavior 

and Personality, 34, 123-126. 

 Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for national 

index. American Psychologist, 55, 34-43. 
 Di Tella, R., MacCulloch, R. (2007). Gross national happiness as an answer to the Easterling 

Paradox? Journal of Development Economics. 86 (1), 22 

 DordiNejad, F., Hakimi, H., Ashouri, M., Dehghani, M., Zeinali, Z., Sadegh Daghighi, M., & 

Bahrami, N. (2011). On the relationship between test anxiety and academic performance. Procedia 

Social and Behavioral Sciences, 15(3), 774-3778. 

 Duckworth, A. (2013). Positive Psychology in Clinical Practice. Annual Review of Clinical 

Psychology. University of Pennsylvania Library. 

 Friedman, H. (2013). The Legacy of a Pioneering Happiness Researcher. Journal of Happiness 

Studies, 14 (2), 363–366. 

 Fordyce, M. (1993). Psychology of Happiness. Australia: Cypress Lake Media. 

 Fordyce, M. (1983). A program to increase personal happiness: Further studies. Journal of 

Counseling Psychology, 30(4), 483-498. 

 Fordyce, M. (1997). Educating for happiness, Ravue Quebecoise De psychology 2(8). 

 Fordyce, M. W. (1998), A Review of Research on the Happiness Measures; A Sixty Second Index 

of Happiness and Mental Health, Social IndicatorsResearch, 20, 355-381. 

 Halpern, D. (2005). Social Capital. Cambridge: Polity Press. 

 Michalos, A. (2005). Citation Classics from Social Indicators Research. UK: Springer, Dordrecht. 

 Toepfer, S., Walker, K. (2009). Letters of Gratitude: Improving Well-Being through Expressive 

Writing. Journal of Writing Research, 1 (3), 181. 

 Veenhoven, R. (1984). Data Book of Happiness. Netherlands: Springer. 
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