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 چکیده

پژوهش حاضر براي رسيدن به هدف كلي خود، بررسي مفهوم شادي ، عوامل شادي، آثار شادي در دو 
ديدگاه و همچنين شباهتها و تفاوتهاي دو ديدگاه را به عنوان اهداف جزئي خود انتخاب و دنبال كرده 

يل حاصل گرديد: همان است. با توجه به ماهيت بنيادي تحقيق و به كمك استدالل و استنتاج نتايج ذ
گونه كه اسالم جهت تمام ابعاد وجودي انس ان دستوراتي را ارائه نموده است؛ شادي را هم به عنوان 
يك نياز مورد توجه قرار داده است . شادي ها را به دو دسته شاديهاي ممدوح ومذموم تقسيم بندي مي 

ر نهايت منجر به سعادت اخروي فرد كند. شاديهايي كه موجب اعتالي جسمي و روحي انسان شده و د
مي شود را مجاز مي داند و شاديهايي را كه همراه با فساد و هرزگي مي باشند و به زوال عقل و نابودي 
آخرت منجر مي گردند را نامشروع مي داند. علم روانشناسي نيز شادي را موضوع تحقيقات خود قرار داده 

شادي و پيامدهاي آن مواردي را مطرح كرده اند كه نظرات آنها است. هردو ديدگاه در باره عوامل ايجاد 
بسيار به هم نزديك مي باشد. همچنين هردو ديدگاه فوايدي را براي شادي بيان كرده اند كه دين اسالم 
آثار شاديهاي ناپسند را نيز مورد توجه بيشتري قرار داده است. در رابطه با نتايج حاصل از تحقيقات 

ستورات اسالم نيز اختالفات جزئي به چشم مي خورد كه اكثراً ناشي از تفاوتهاي فرهنگي روانشناسي و د
 نمونه هاي تحقيق مي باشد.

 اسالم، روانشناسي، شادي :واژگان کلیدی
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 مقدمه

نانچه از كسي سؤال شود كه آيا خواهان شادي مي باشد بي درنگ پاسخ مثبت خواهد داد و اگر چ

وي سؤال كني، بدون شك تنفّر و انزجار خود را از آن ابراز مي كند. پس درباره ي غم و اندوه از 

اين چنين به نظر مي رسد كه شادي و غم از جمله مفاهيمي است كه همگان آن را درك مي 

كنند و نياز به تعريف و توضيح ندارند. به همين دليل بعضي از افراد در رابطه با اين موضوع خود 

ود اجازه مي دهند بدون هيچ مطالعه و تحقيق مدوني به اظهار نظر را متخصص دانسته و به خ

بپردازند؛ كه معموال نظراتشان متأثر از نحوه ي زندگيشان و اصول حاكم بر آن مي باشد و اين 

گونه تصور مي كنند كه هر چه در مورد زندگي آنها صادق است، كالً درباره ديگران هم مصداق 

سي كه در رابطه با همسر داري با مشكل برخورد كرده است، دوران پيدا مي كند. به طور مثال ك

تجرّد را نسبت به دوران تأهل شادتر مي داند. البتّه بديهي است كه چنين نتيجه گيريهاي كلي 

 كاري نادرست مي باشد.

خداوند در وجود انسان هيجانهاي مختلفي را قرار داده است و شادي يكي از انواع هيجانهاي 

باشد و معتقد هستيم؛ مي تواند نقش بسيار عمده اي در زندگي ما داشته باشد، اما به  مثبت مي

دليل وضوح ظاهري آن كمتر مورد توجه اهل علم و محققان قرار گرفته است. هم اكنون در 

عصري قرار داريم كه تغييرات تكنولوژيكي، اختراع سالح هاي پيشرفته ي هسته اي و ميكروبي، 

ناشناخته، افزايش بزهكاري، سرقت و مانند آن موجبات نگراني، استرس و  بروز بيماريهاي

 .افسردگي انسانها را فراهم آورده است

انسان به طور غريزي لذّت طلب بوده و به دنبال شادي است. از دستيابي به چيزهاي مطبوع 

ولي آيا اين احساس شادماني مي كند و از نامطبوع بودن آنها به غم و اندوه دچار مي گردد . 
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مطبوعات كه شادي او را فراهم مي آورد، به مصلحت اوست؟ و آن امر نامطبوع كه از آن گريزان 

است واقعا براي او مضرّ مي باشد و او را به ورطه ي هالكت خواهد كشاند؟ تشخيص احساس 

در پي  شادماني در وجود خود كار آساني است، اما كدام شادي سعادت و كدام شادي شقاوت ما ر ا

خواهد داشت؟ خاستگاه و منشا شادي در كجاست؟ شادي حقيقي محصول چه عواملي است؟ از 

كدام راه و با كدام وسيله مي توان به شادي دست يافت؟ اين ها همه سؤاالتي هستند كه تأمل، 

مطالعه و تحقيق درباره شادي را ضرورت مي بخشند. لذا اين نوشتار در صدد است تا نگاه اسالم 

ا به عنوان يك دين كامل و جامع در مورد شادي مورد بررسي قرار داده و با تفحص در قرآن ر

كريم و احاديث و همچنين پژوهش هاي روان شناختي با نگاهي مقايسه اي به هر كدام از اين 

 سؤاالت در حد بضاعت نويسنده پاسخ داده شود.

 تعریف شادی-1

بشر است هركس به فراخور خود آن را تجربه مي  از آنجا كه شادي يكي از هياجانات اساسي

كند. اما تعريف شادي به سادگي تجربه ي آن نيست. در فرهنگ و ادب فارسي براي شادي 

مفاهيمي نظير خوش و خرم سرور، تازگي، طراوت، شادماني، سرزندگي، زنده دلي، سبكي و 

دگي و نظير آن، در نظر چاالكي، طرب، خرسندي، خجستگي، كامروايي، رغبت دروني، ضد افسر

( شادماني كه هدف مشترك افراد است و همه براي رسيدن به آن 1381گرفته شده است.)معين، 

 تالش مي كنند عبارت است از : ارزشيابي افراد از خود و از زندگيشان.
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 شادی از دیدگاه اسالم-2

بيان شده است. اين مفهوم در دين اسالم نيز مفهوم شادي بارها با الفاظ مختلف در قرآن كريم 

بار با الفاظ مختلفي همچون : فرح، فرحوا، فرحون و فرحين در قرآن آمده و به  25در مجموع، 

 (.18، ص1380معناي خوشحالي، سالمت و مسرت تعريف شده است)لقماني، 

تبسم و گشاده رويي نيز از نشانه هاي شادي و آيه اي از آيات خداوندي است. از حضرت امام 

؛ بهترين خنده، تيسم است)خوانساري، «خي الضحك التبسم»ي)ع( نقل شده كه فرمودند: عل

( و در جاي ديگر فرموده اند: گشاده رويي سرآغاز نيكي است و كينه را 4964، ح 232، ص1373

 (.103، ص1413از بين مي برد)كليني، 

 شادی از دیدگاه روانشناسی-3

روني، واكنش هاي مختلفي از قبيل شادي و خوش حالي، روان انسان در مقابل عوامل بيروني و د

خشم، تنفر، ترس و اندوه از خود نشان مي دهند كه به آن ها « هيجان » مي گويند. يكي از اين 

جنبه هاي « شادي » است. شادي با مجموعه اي از كلمات مثبت از قبيل : نشاط، خرسندي، 

ي و خوش بيني هم معنا است.)آيزنگ، هيجان خوشي، مسرت، وجد ، سرخوشي، لذّت، دلخوش

 (12، ص1375

( 367، ص1382شادي احساس مثبتي است كه از حس ارضا و پيروزي به دست مي آيد.)ريو، 

شيرين بودن شادي، تجربه هاي اجتناب ناپذير زندگي مثل ناكامي، نااميدي و عاطفه ي منفي را 

را حفظ كنيم. مي توان گفت يكي از  خنثي مي كند و به ما كمك مي نمايد تا سالمت رواني خود

 فوايد شادي، آرام بخش بودن آن است.
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 عوامل موثر بر شادی-4

 مناظر طبیعی -الف

بهار طرب انگيز، آبشارهاي زيبا، گل هاي رنگارنگ، منظره طلوع خورشيد، صبح دل انگيز، 

... همگي  پرندگان قشنگ و نغمه خوان، ساحل بي كران درياها، كوههاي سر به فلك كشيده و

 از جلوه هاي قدرت خداوندي هستند كه شادي آور و سرور آفرين مي باشند.

چشمه ها و رودهايي كه پيوسته آب آن جريان دارد، فواره هاي بلند، درختان سر سبز و پر شاخ و 

برگ و... همه از اوصافي است، كه خداوند در قرآن، بهشت را با آن ها به تصوير مي كشد و به 

فضاي بهشت محيطي طبيعي همراه با چشم اندازهاي زيبا و دلپذير توصيف شده است. طور كلي 

 خداوند در قرآن سرور انگيز بودن باغها را چنين بيان مي كند:

 (6)نمل:و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها...

مي فرستد تا بدان درختان باغ و ب ستانهاي شما را در ترجمه: ... و از آسمان براي شما باران 

 كمال سبزي و خرّمي مي رويانيم و هرگز شما از پيش خود قادر به روياندن آن درختان نيستيد.

 رنگهای روشن -ب

تحقيقات روان شناسان ثابت نموده است كه رنگهاي مختلف اثرات مختلفي را بر اشخاص مي 

معصومين)ع( نيز رنگها از درجات يكساني بر خوردار نيستند و نسبت  گذارند. از نگاه قرآن و ائمه
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به رنگهايي سفارش شده و استفاده از رنگهاي ديگر را نهي فرموده اند. بيشتر لباسهاي رسول 

 (85و  15، ص1344اكرم)ص( به رنگ . سفيد بود.)قمي، 

( 67، ص1385ثي، و رنگ سرخ از رنگهايي بود كه ايشان براي لباس نمي پسنديدند. )محد

، 13، ج1403همين طور موال علي )ع( لباس سياه را لباس فرعون مي دانست.)مجلسي، 

 (248ص

در اسالم به رنگهاي سفيد و زرد بسيار سفارش شده است. در داستان بني اسرائيل وقتي قوم بني 

 اسرائيل از شرايط گاو سؤال مي نمايند، خداوند مي فرمايد:

 (69)بقره:لونها تسر الناظرين انها بقره صفراء فاقع

 «گاوى باشد زرد يك دست، كه رنگ آن، بينندگان را شاد و مسرور سازد»ترجمه: 

 شخصیت -پ

مطالعات نشان مي دهد كه ابعاد شخصيت افراد بر شادماني آنها تاثير دارد دو بعد شخصيت 

رخوردار است. ارتباط )درونگرايي و برونگرايي( از نظر برخي كارشناسان از اهميت بيشتري در ب

شادي و برونگرايي آنقدر مسلم و قوي است كه برخي صاحبنظران، ارتباط برونگرايي و شادماني 

 را با ارئه فرضيه ي وجود ژن شادماني توضيح مي دهند.

 سرمایه اجتماعی -ج

(معتقد است كه سرمايه ي اجتماعي بيش از سرمايه ي انساني )سطح تحصيالت، 2000ريچاردز)

د، موقعيت اجتماعي و...( بر ميزان شادماني افراد جامعه تاثير مي گذارد. پژوهش ها نشان مي درآم
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دهند افرادي كه از نظر روابط اجتماعي، مهارت بيشتري دارند و بهتر مي توانند با مردم رابطه 

ي برقرار كنند، شادتر از افرادي هستند كه از نظر مالي غني ترند، ولي روابط اجتماعي مطلوب

 (1381ندارند.)ميرشاه جعفري و همكاران، 

عالوه بر چند موزد فوق الذكر داليل فراوان از سوي روانشناسان و متخصصان ديني براي شادي 

 شمارش شده است كه شمردن تمامي آنها از حوصله ي اين نوشتار خارج مي باشد.

 تشابه و تفاوت دو دیدگاه اسالم و روان شناسی در رابطه با شادی-5

 تشابهات -5-1

با مطالعه و تأمل در آيات قرآن كريم و احاديث ائمه اطهار )ع( جاي هيچ شبهه اي باقي نمي 

ماند كه دين اسالم به شادي به عنوان يكي از نيازهاي وجودي انسان توجه نموده است. همين 

كه شاخه اي طور علم روان شناسي نيز از اين موضوع غافل نبوده و به آن پرداخته است، تا جايي 

 از علم روان شناسي به روان شناسي شادي نام گرفته است.

با تفحص و ريشه يابي معناي الفاظ به كار گرفته شده در آيات و روايات در مورد شادي مي توان 

ظر قرار داده است و هر دسته را با لفظ  به اين نتيجه رسيد كه اسالم شاديهاي مختلفي را مد

 ر آيات و روايات شاديهاي زير را مي توان مشاهده نمود:خاصي بيان كرده است. د

 شاديهاي زودگذر كه از لذّتهاي حسي و آني حاصل مي گردد.) فرح و مشتقات آن( -
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شاديهاي پايدار كه ترس از حبوط آن كمتر است. دروني و محصول تفكّر و انديشه مي  -

 باشند.)سرور(

اسپاسي و تن آسايي مي باشند .)مرح، شاديهاي نا پسندي كه محصول تكبر، غرور، ن -

 بطر،طرب(

جلوه هايي از شادي و شاديهايي كه به راحتي قابل تشخيص بوده و آثار آن در چهره نمايان  -

 مي گردد. ) بشاشه، ضحك، فكاهه، بشارت(

به طور كلي مي توان گفت از نظر اسالم شادي لذّت قلب و روح است، از رسيدن به خير و 

 چه ميل دارد.منفعت و هر آن

دانش روان شناسي شادي را به عنوان يكي از هيجانهاي اساسي مطرح مي كند كه از حس ارضا 

 و پيروزي به دست مي آيد.

اين تعريف با عقيده ي اسالم در رابطه با شادي مطابقت دارد؛ همچنين روان شناسان در رابطه با 

مايكل آيزنگ شادي را محصول رضايت شادي و خاستگاه آن نظرات ديگري نيز ارائه كرده اند. 

و سطح لذّت مي داند. سطح لذّت به هيجانات خوشايندي اشاره دارد كه معموالً بر اثر عوامل به 

ظاهر شادي ساز، مانند مواد مخدر و مشروبات الكلي حاصل مي گردد و بسيار زود گذر و لحظه 

زود گذر معرفي شده در اسالم كه  اي مي باشند. اين هيجانات خوشايند را مي توان با شاديهاي

داراي ارزش بسيار پاييني هستند، برابر دانست. از طرفي آيزنگ رضايت كلي از زندگي را مطرح 

مي سازد كه محصول عوامل مختلفي مي باشند و در جايگاه بااليي از اهميت مي باشند كه مي 
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اشند. )حقير ابراهيم آبادي، تواند باشاديهاي ماندگاري كه دين اسالم مطرح مي كند، يكسان ب

 (199، ص1390

نظريه ديگري در روان شناسي مطرح مي گردد؛ مبني بر اين كه شادي برابر است با عناصر مثبت 

منهاي رنج هاي جسمي و رنج هاي عاطفي. در اين نظريه سه شاخص بيان شده است. با توجه 

عناصر مثبت مطرح شده همان  بيشتر به عناصر مثبت برشمرده شده در اين نظريه مي بينيم؛

اعمال نيك توصيه شده از طرف اسالم مي باشند. همچنين رنج هاي جسمي )بيماريها، گرسنگي 

و ...( از جمله مواردي هستند كه در اسالم از آنها به عنوان عوامل مخدوش كننده آرامش انسان 

 نام برده شده اند .

رده شده در آيين اسالم هستند. بنابراين براي رنجهاي عاطفي بيان شده نيز همان گناهان نام ب

رسيدن فرد به شادابي بايد خود را به صفات پسنديده مزين سازد و از گناهان دوري گزيند. ضمن 

 اين كه از نيازهاي جسمي و فيزيولوژيكي خود غافل نشود.

نوعي تمايل  هر گونه افراط و تفريطي مي تواند تعادل طبيعي انسان را برهم زند. در بدن انسان

جهت حفظ توازن طبيعي آن است. اگر اين توازن مختل شود بدن به طور آگاهانه يا ناآگاهانه به 

هماهنگ سازي براي باز گرداندن تعادل مي پردازد و اگر چنانچه اين تعادل برقرار نشود ناراحتي 

گردد . از نظر علم و اضطراب بر انسان چيره مي گردد و دچار بيماريهاي رواني و ناهنجاريها مي 

شادي هم جزء يكي از  -روانشناسي چنانچه به هر كدام از هيجانات انسان پرداخته نشود

يا اين كه شديداً مورد توجه و تمركز قرار گيرند، باعث مي شود سالمتي  -هيجانات اساسي است

سالم نيز با فرد به خطر بيفتد و به عنوان يك فرد نا بهنجار شناخته شود. بر همين اساس دين ا
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نظرات صوفيانه كه از شادي و يا تمايالت ديگري مثل تمايل جنسي چشم مي پوشند؛ به 

مخالفت بر مي خيزد و دوري گزيدن از شاديها و لذّتها، رهبانيت و رياضت دادن به جسم خود را 

مورد نكوهش قرار مي دهد. همين طور افرادي را كه تمام همو غم خود را جهت ارضاء صفات 

واني و هواي نفس خود و كسب شاديهاي جسمي قرار مي دهند و از معنويات دوري مي حي

گزينند را مذمت مي كند. زيرا نيازهاي هيچ كدام از اين دو گروه به درستي مورد توجه قرار نمي 

 گيرد و دچار عدم تعادل جسمي و روحي مي گردند.

ا زائل مي گرداند به مخالفت بر مي هر دو اسالم و روان شناسي با شاديهايي كه عقل انسان ر

خيزند. روان شناسان مصرف زياد الكل و داروهاي توهم زا، زيرا اين گونه مواد باعث ضايعات 

 (1386مغزي و مرگ شخصي مي گردند. )آرگايل، 

همين طور قرآن كريم در بسياري از آيات به تدبر سفارش مي كند .) افال تعقلون، افال تدبرون، 

ون( دين اسالم، دين عقل و دانش است. عقل را حجت باطني براي انسان قرار داده افال تتفكّر

است و خطاي گنهكاران را به واسطه ي گمراه شدن به وسيله ي ديگران نمي بخشد . زيرا به 

آنها قدرت تفكّر و تحليل داده است. همان گونه كه دليل گمراهي كافران مبني بر قبول رأي 

 و نپذيرفتن اسالم را نمي پذيرد. بزرگان و رؤساي خود،

سوره احزاب آمده است كه: پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت كرديم و ما را  5در آيه 

 گمراه ساختند .

تا است ولشكر جهل هم در مقابل ايشان و سپس  75لشكر عقل »امام صادق)ع( مي فرمايند: 

ل مي شمارد كه در پيامبران و جانشينان آنها شادي، نشاط، خوشحالي و بشّاش بودن را لشكر عق

 (42، ص1385و مؤمنين كه دلهايشان را به ايمان آزموده وجود دارد. )دانش، 
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روان شناسان در رابطه با اين كه تا چه اندازه شادي وابسته به شخصيت انسان مي باشد؛ 

دي به مقداري زيادي به تحقيقات زيادي را انجام داده اند و نتايج آنها حاكي از آن است كه شا

( اما در اين مورد اتّفاق نظر دارند كه انسان مي تواند 1386شخصيت انسان مرتبط است )آرگيل، 

مقدار قابل مالحظه اي از شادي را با تغييرات دروني خود و همچنين از محيط كسب كند. در 

خالقي، سعادت و دين اسالم در رابطه با شخصيت آدمي و اين كه وراثت در صفات جسماني، ا

 شقاوت انسان نقش دارد؛ آيات و رواياتي آمده است .

اما آيه و حديثي كه مستقيماً به تأثير شخصيت در شادي افراد اشاره كرده باشد مشاهده نشد. آن 

چه مسلّم است اين كه اسالم شادي را از عناصر ذاتي انسان نمي داند و عواملي را در ايجاد 

 قابليت كسب آنها توسط افراد وجود دارد. شادي مؤثّر مي داند كه

 افتراقات -5-2

در سالهاي اخير پي بردن به نياز بشر به دين موجب شده است در زمينه تأثيرات آن تحقيقات 

زيادي صورت بگيرد. نتايج تحقيقات تأثير مذهب در سالمت جسمي، رواني، افزايش طول عمر، 

ات رسانده است كه اين اثرات در دين اسالم، كاهش اضطراب، كاهش ترس از مرگ و ... را به اثب

مكرر و به وضوح بيان شده است. اما تحقيقات انجام شده از طرف روان شناسان تأثير ضعيف 

مذهب را در شادي به اثبات رسانده است. اسالم معتقد است مذهب و پايبندي به اصول مذهبي و 

و رواني انسان دارد و انجام درست  رعايت قوانين الهي تأثير بسيار بااليي در سالمت روحي

تكاليف ديني مي تواند شادي ماندگاري را در انسان به وجود آورد. دين پاسخ به محروميت ها 

نيست زيرا از طرفي بسياري از افراد مذهبي را مي بينيم كه از تمكّن مالي بسيار خوبي بر خوردار 
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ه نمي شود. و از طرف ديگر بسياري بوده و هيچ گونه مشكل جسمي و روحي هم در آنها مشاهد

از انسان ها پس از دستيابي به تمام آمال و آرزوهايشان احساس پوچي و بي هويتي مي كنند كه 

 يگانه راه آرامش خود را پناه بردن به سوي دين مي دانند.

 تقريباً تمامي كساني كه اثرات دينداري بر شادي افراد را بررسي كرده اند ؛ اديان مسيحيت و

يهوديت و تعدادي هم بودائيت را جهت پژوهش خود در نظر گرفته اند و كمتر اتّفاق افتاده است 

كه تأثيرات دين اسالم بر روي شادي را مورد توجه قرار دهند و چنانچه پژوهشي هم صورت 

گرفته از جانب افرادي بوده است كه آگاهي كافي نسبت به دين اسالم نداشته اند. همچنين 

ز افرادي كه به دنبال شاديهاي افراطي هستند اصالً به مذهب روي نمي آورند و اين بسياري ا

 مطلب نيز اعتبار تحقيقات را مخدوش مي نمايد.

روان شناسان معتقدند كه وقتي انسان با خدا سرو كار دارد از داشتن رابطه راضي كننده با خداوند 

د جدي نسبت به مذهب مي تواند به به يك نوع رضايت از زندگي دست مي يابد. داشتن تعه

عنوان يك هدف نهايي براي فرد تلقي گردد اين باور كه خداوند وجود دارد و هميشه به ما كمك 

مي كند حس اعتماد به نفس را در فرد تقويت مي نمايد اين باور مي تواند در فرد ايجاد خوش 

بيفزايد.)حقير ابراهيم آبادي، بيني كند و از اضطراب، افسردگي او بكاهد و بر عزّت نفس او 

 (206، ص1390

همچنين آنها معتقدند، از آن جا كه مذهب به نحوي يك پديده اجتماعي است و افراد مذه بي 

داراي باورهاي مشتركي هستند، در مراسم هاي مشترك شركت مي كنند. پيوندهاي نزديكي بين 

مي يابند. روان شناسان پيشنهاد مي آنها بر قرار مي گردد و بدين طريق به مقداري شادي دست 

كنند افراد براي دست يافتن به آرامش و تقويت حس اعتماد به نفس خود اين گونه تصور كنند 
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كه خداوند هميشه با آنها است و به آنها كمك مي كند و روزانه چند مرتبه اين مطلب را با خود 

اشند و تنها به جهت تأثيراتي كه اين تكراركنند . آنها شايد اعتقادي به وجود خداوند نداشته ب

عمل دارد ديگران را به انجام آن سفارش كنند. در حاليكه افرادي كه به دين اسالم ايمان دارند 

ضمن بهره مندي از تمامي اين فوايد، به تمام معنا به وجود خداوند اعتراف دارند و او را از رگ 

ش را مخلوق پروردگار دانا و توانايي مي دانند كه گردن به خود نزديكتر مي دانند، اين نظام آفرين

 همه چيز در يد قدرت او است و با علم و قدرت خود شئونات آن را تدبير مي كند.

روانشناسان به طريق ديگري نيز از مذهب در درمان بيماران كمك مي گيرند . آنها از بيماران 

تصميمات به آنها كمك مي كند. آنها مي خواهند؛ تا اين گونه تصور كنند كه خداوند در تمام 

ساخت اين انديشه كه وقايع مثبت و منفي اتفاق افتاده، از اراده خداوند مي باشند را از نتايج 

دينداري مي دانند. اين مطلب را نيز مي توان با اعتقاد به قضا و قدر الهي در دين اسالم يكي 

 دانست.

 نتیجه گیری

گر نيازهاي روحي و فطري انسان توجه كرده است و وجود آيات دين اسالم به شادي نيز مانند دي

و روايات فراوان در رابطه با شاديهاي ممدوح و مذموم نشان از اهميت موضوع دارد. اسالم 

شاديهايي را كه موجب اعتالي جسم و روح انسان و سعادت اخروي او مي گردد، مشروع دانسته 

و آخرت مي گردد را نامشروع مي داند. روانشناسان نيز  و شاديهايي را كه موجب غفلت از ياد خدا

در رابطه با شادي و زواياي مختلف آن تحقيقات زيادي را انجام داده اند. مقايسه تحقيقات 

روانشناسان و دستورات اسالم در رابطه با مفهوم شادي، عوامل شادي و آثار آن، وجود شباهتهاي 
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به اثبات مي رساند.. اگر چنانچه دستورات دين اسالم را به زياد دو ديدگاه در رابطه با شادي را 

لحاظ اين كه از كالم وحي مي باشند بدون خطا بدانيم؛ اندكي از اختالفات را مي توان به بيراهه 

رفتن تحقيقات روانشناسان نسبت داد. زيرا نتايج روانشناسان نسبي و تجربي بوده و حاصل 

از افراد انجام مي گيرد و بعداً به صورت يك قانون كلي آزمايشاتي است كه بر روي عده اي 

مطرح مي گردد كه قطعاً شامل عموم مردم نمي گردد و امكان رد شدن آنها در آينده وجود دارد. 

البتّه اين مطلب بدين معنا نيست كه بايد علوم و پژوهشهاي بشري به طور كامل كنار گذاشته 

بايد به تحقيق و علم اندوزي پرداخت؛ اما نبايد به علوم  شوند؛ بلكه بنا به دستور آيين اسالم

 بشري به طور قطع و يقين اكتفا نمود و الزم است تا از دستورات دين نيز بهره مند گرديد.
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