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 یمعنا به السالم همیعل نیمعصوم ائمه اتیروا و یوح کالم از یریگبهره با تا است تالش در حاضر کتاب
و در د یامشادک یناکند. مع نییبه آن را تب یابیدست یهاارتاصول، راهکارها و مه ،یمبان افتهیدست  یشادکام
)در  آشکار صورت به که است یروزیپ ای فتح از یناش شیگشا احساس ای ادراک»و کاذب به  یقیحقسطح 
  شود.، اطالق می«گرددیم خاطر انبساط موجب و شودیم تجربه( یدرون)ادراک  پنهان ای( چهره

می رعایت حق و اطاعت، موجب شادکامندی، کرامت، ماندگاری، اصالح، رفع نیازهای سودمندی، ارزش
ا ادکامی رشدن به بهترین مسیر رفع این نیازها و عمق بخشی علیهم السالماست. قرآن  کریم و روایات اهل بیت 

 د وکننیمه رو اند. انواع شادکامی، هر یک انسان را با سطحی از رضایت و شادمانی درونی  روبتبیین نموده
های ارتتا مه بر این بوده استدهنده سطحی از ایمان به خداوند متعال هستند. در این کتاب سعی هریک نشان

 ائه شود.برای خوانندگان محترم ارهای متعدد ها و تمرینیابی به انواع شادکامی همراه با مثالدست

ه و و سردرگم نمود گاهی این وضعیت او را کالفه .است تحوالت و تغییر ابتالئات و از پر دنیا در انسان زندگی
سازد. اش را فراهم میشکند و زمینه ناراحتی و تلخ کامیاش باشد او را میبه جای اینکه بستر رشد و تعالی

شادی، چیزی جز حسرت داشتن احساس خرسندی و  شود که نسبت بهگاهی نیز عرصه چنان بر فرد تنگ می
 ماند.برایش باقی نمی

کند، یا هنگامی که پس اش و در تالطم و فراز و فرودها احساس امنیت نمیانسان هنگامی که در زندگی روزمره
ای تلخ که هر روز با حادثه زمانیکند، یا های موفقیت را احساس نمیهای متعدد زمینهاز انجام کارها و تالش
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و در مدار تلخی و  شده مدار خوشی و شادی خارج مکن است به سبب این رخدادها ازمشود، مواجه می
 .گیردناراحتی قرار 

 باز است سودمند یشبرا بسیاری از کارها که انجام از معموال ناخوشی، و ناراحتی مدار در گرفتن قرار با انسان
 . کندمی اضافه هایشکامینا به بلکه کندنمی بهتر را او حال تنها نه که آوردمی رو کارهایی به و ماندمی
 به که است انسان رفتپس یا رفتپیش برای مساعد ایزمینه عنوان به آن، فقدان یا شادکامی صورت این در

 صورت این غیر رد و شاد موفقیت، به دستیابی با زیرا شود،نیز مطرح می او غایت و مقصد عنوان به تدریج
 .گرددمی سرشکسته و افسرده

 آن ارادی غیر بروز اردد وجود شادکامی و شادی زمینه در که مباحثی ترینچالشی البته و ترینمهم از یکی
 به و شودمی آشکار او در انسان رفتاری و باوری فرایندهای اثر در که است حالتی عنوان به است، زیرا

 به تواندمی انسان واقع در. شودمی هرظا او از باورها رفتار و صفت، داشتن اثر در که است هیجانی تعبیری،
 بتوان که نیست ونهاینگ و برسد شادکامی و شادی به آن اثر در که باشد داشته را باورهایی و بزند دست کارهایی

 باید کند عمل ستورد این به بخواهد اگر بلکه. باشد شاد امر این دلیل به بتواند او و باشد شاد بگوییم کسی به
 .بشود شاد فرایند آن اثر در که دهد امانج را کارهایی

 و تلخی در فتننر فرو برای آن بر عالوه و کرد ریزیبرنامه شادکامی و شادی اساس بایستی برای این بر
 برنامه اثر در که است ایثمره و میوه بلکه نیست، هیجان صرفاً شادکامی و شادی لذا. داشت برنامه نیز کامیتلخ

 فرد که است زمان هم صورت برنامه، به دو این اجرای با .آمد خواهد وجود به آن کردن اجرا و مشخص
ها با این میوه و سانمعموال ان. دهد قرار خود زندگی  سرلوحه و نماید دریافت را شادکامی و شادی تواندمی

 ریزیامهه با برنسفانمتا ر آنها از کودکی وجود دارد امایه دآیند و به فضل و رحمت الهی این عطثمره به دنیا می
 .شودمی تلخ باالتر سنین در تدریج به میوه این و جامعه، غلط خانواده
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 تدریج به کودکی نشاطِ با و شاد روحیه باید شود، قاعدتا تنظیم حق مدار بر انسان زندگی برنامه که صورتی در
 .گردد ترنافزو روز نشاط و شادی برای فرد ظرفیت و توان و شود ترنشاط با و شادتر
 شده، داده او هب تولد بدو در که اولیه عطای همین شود پیاده زندگی در غلط هایبرنامه وقتی است طبیعی

 .گرددمی ناکارآمد و پوشیده گرفته، صورت که کفرانی عقوبت به گردیده و تغییر دستخوش
 وهای الهی، تلخی دین و برنامه نتیجه دوری از خدا و دور شدن از احکام دانست که کمترینای کاش انسان می

شود یمبدیل ناکامی در زندگی بوده و تداوم آن به خسران، زیان ابدی، عذاب و دردهای همیشگی در آخرت ت
 ب است.دانست که ارسال همه انبیا و اولیای الهی به منظور انذار پیرامون همین مطلو ای کاش انسان می

 ناکامی و تلخی جز چیزی سرسختی این نتیجه زیرا است، ار عجیببسی امری دین، برابر در انسان سرسختی
 و حفظ ستی برایبای و ندارد بودن ناکام جز اینتیجه آن به نکردن عمل درست و دین نشناختن همچنین. نیست

 . بود ملتزم الحص اعمال بر مداومت با نمود و شده، توجه امر  دین در آنچه به خویش نشاط و شادی از مراقبت
 که است انیوحی حقایق مأخذ، تریناصیل و منبع بهترین شادکامی و شادی به دستیابی برای است یعیطب

 آن و دانندمی هیجانی امری را شادی که هاییبرنامه و دستورها نه کند،می پیشنهاد زندگی برای مدون ایبرنامه
 در فرد و شوندمی دارجهت و مندطهضاب کارها درست، برنامه داشتن با. کنندمی معرفی کار یک محصول را

 نتایج مشاهده با هنتیج در. یابدمی دست توجه قابل پاداشی و مشخص اینتیجه به عملی هر با خود، زندگی
 .رسدمی شادکامی و آرامش به مطلوب،

 دیشا آوردن دست به برای قرآن منظر از افسردگی درمان کتاب همانند گردید سبب مهم، موضوع این به توجه
 چند بررسی با. بررسی قرار گیرد مورد  منظر این از دین حقایق و شود درآورده تحریر به کتابی  نیز شادکامی و

 پیشنهادهای ورطه در افتادن از را او و شده گوشزد مخاطب به وحی حقایق به توجه ضرورت ،مسائل بُعدی
 که داندمی دور خود از را شادکامی و دیشا آنقدر نه زیرا سازد،می دور کاذب نشاط و شادی دنیاگرایانه
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 بتوان درست، کلی جهت بدون عمل چند یا یک انجام با داند کهمی انقدر آسان نه و باشد سخت آن به دستیابی
 .یافت دست آن به

 فهم ذررهگ از تا است روایات و قرآن منظر از شادکامی و شادی چیستی حاضر، کتاب در بحث اصلی محور
 . یافت دست آن تحقق هایمهارت و اصول حقایق، به معنا این درست

 هاییسوره انتخاب و هستند کامیشاد و شادی معنای دارعهده که هاییواژه ترینمهم مطالعه با منظور این برای
 . است آمده دست به بضاعت حد در مطالبی مبنا، این بر

 : از عبارتند شده پرداخته آن به راستا این در که سؤاالتی ترینمهم از برخی
 دارد؟ ساختاری چه و معناست چه به حقیقی شادکامی 
 کرد؟ تفکیک یکدیگر از را شادکامی انواع توانمی آیا 
 برابرند؟ یکدیگر با مرتبه و ارزش جهت از شادکامی سطوح همه آیا 
 یافت؟ دست واقعی رضایت و آرامش و پایدار نشاط به توانمی چگونه 
 نیست؟ پایدار شادکامی شرایطی چه در 

 قرآن به رجوع اب اوست، نارضایتی و رضایت و فساد و صالح به عالِم و انسان خالق متعال، خداوند که آنجا از
 هاشاخصه به توانمی لکهب کرد، روشن خوبی به را شادکامی هایریشه و عوامل تنها نه توانمی روایات و کریم

 اصیل شادکامی به توانمی تر،مهم آن از و برد پی کاذب هایادیش از آن تمایز و حقیقی شادکامی هایعالمت و
 تمام در بلکه انزم از ایبرهه در فقط نه یا دنیا روز چند فقط نه پایداری که شادکامی. یافت دست پایدار و

 .  باشد عمق نیز دارای بوده و او همراه انسان اخروی و دنیوی حیات
 : است کرده گذر زیر مراحل از کتاب این پژوهشی مسیر است ذکر به الزم 

 سوال تبیین  
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 علیه منینامیرالمو روایات خصوصا) روایات و قرآن در شادکامی مرتبط با و مستقیم واژگان بررسی 
 (السالم

 آمده دست به هایمؤلفه براساس آن ساختار و شادکامی تعریف ارائه  
 نهاآ به دستیابی هایتمهار و کریم قرآن سوره چند از شادکامی از هاییمدل تبیین 

و  های شیاطین در مورد شادیامید است این تحقیق و تحقیقاتی از این دست بتواند جلوی فریب و دروغ
ر را کم غرو ترین حربه برای انحراف نوع بشر تبدیل شده بگیرد و این سالح خطرناکشادکامی را که به بزرگ

 اثر و یا بی اثر کند. 
روشی  بخش اول با سه فصل به تبیین مبانی نظری و فصل است؛ 10ر مجموع و د بخش 2کتاب حاضر شامل 

-می ر زندگیدها و راهکارهای ایجاد شادکامی به روشمربوط به شادکامی پرداخته و بخش دوم با هفت فصل، 

  . دهدهای مربوط به انواع شادکامی را به همراه مثال و تمرین آموزش میپردازد و مهارت

 بخش اول: مبانی شادکامی در قرآن و تمایز آن با روانشناسی
 فصل اول: روش پژوهش

 فصل دوم: شادکامی و شبکه واژگان قرآنی
 فصل سوم: انواع شادکامی

 های شادکامیبخش دوم: مهارت
 فصل اول: شادکامی حاصل از اطاعت

 حاصل از رعایت حقوق فصل دوم: شادکامی
 فصل سوم: شادکامی حاصل از اصالح
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 فصل چهارم: شادکامی حاصل از ماندگاری
 فصل پنجم: شادکامی حاصل از کرامت

 فصل ششم: شادکامی حاصل از سودمندی
 فصل هفتم: خود ارزیابی انتهایی
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