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Abstract:
One of the major disciplines in Quranic research has been uncover-One of the major disciplines in Quranic research has been uncover-
ing and explaining the accurate meaning of Quranic verses and simi-
lar propositions. In fact, without a precise understanding and knowl-
edge of Quranic lexical items, an accurate understanding of Quranic 
verses seems impracticable. Investigating the collocational relation-
ships of different derivations of a lexical item serve as an appropriate 
framework for uncovering the dominant meaning of these con-
structs. Therefore, adopting a descriptive-analytical method, using 
Quranic verses, tradition and Imamiyeh commentaries, investigat-
ing the collocational and lexical relationship between “Farah” and 
lexical items such as “ Ata”, “Soe”, “Fadl” and “Nasr”, and employ-
ing content analysis and register analysis,  the current research has ex-
plained the meaning of “ Farah”, its position in Quran, its related con-
cepts, and its semantic dimensions. Research findings revealed that 
“Farah” adopts two different meanings in the Holy Quran due to the 
register of verses. Collocated by lexical items such as “Ata” and 
“Soe”, the word denotes transient desires which are mainly the result 
of human preference while in collocation with “Fadl” and “Nasr”, it 
denotes enjoying human’s sublime values in the light of relationship 
with the creator and leading a targeted and meaningful life which are 
results of human needs.   
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  میگفتمان قرآن کردر « فرح»واژه  ییمعنا یهامؤلفه

 ینینشبر روابط هم دیبا تأک
 تینخوشغالمرضا 

 مصیب صیادی

 مهدی شوشتری

 دهیچک

 یهاو گزاره یاتآ یمعان یقدق یینکشف و تب ی،پژوهش قرآن یمحورها ترینمهم از یکی

واژگان،  یمعان کقرآن، بدون شناخت و درآیات  یمعان یافتو در فهم و متشابه است

 یچارچوب ینواژه به تدویک مختلف  یهانشینی ساختروابط هم یبررس یست؛ممکن ن

ی، پژوهش ضرورت ینچن بهباتوجه ،پردازدیها مساخت ینا یغالب یمعنا یروشن برا

از آیات و روایات و تفاسیر  یریگبهرهتوصیفی، تحلیلی و با استفاده از روش  روپیش

، «سوء» ،«یات»با واژگانی همچون « فرح»ها و ارتباط واژه نشینامامیه، ضمن بررسی هم

ها استعمال در آن« فرح»ها و سیاق آیاتی که واژه و تحلیل محتوای آن« نصر»، «فضل»

تخراج اسو م مرتبط با آن یمفاه کریم، گاه آن در قرآنیجاشده به تبیین معنای فرح، 

از قرآن کریم پرداخته است، نتایج پژوهش حاکی از آن است که در  آن ییوجوه معنا

به معنای « فرح»سیاق آیات، مفهوم فرح دو معنای متفاوت دارد،  بهباتوجهقرآن کریم، 

های زودگذر و کننده لذتبیان «سوء» و «اتی»نشینی با واژگانی همچون خوشی در هم
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با نشینی هم به معنای بهروزی در« فرح»ای انسانی است؛ اما هخواسته جةینتغالباً 

از  یبرخوردارو بر  گرفتهشکلو درنتیجه نیاز انسان،  «نصر» و «فضل»همچون  یواژگان

ی و داشتن معنا و هدف در زندگ یدر پرتو ارتباط با خالق هست یانسان یواال یهاارزش

 دارد.داللت 

معناشناسی، خوشی، بهروزی.نشینی، فرح، هم :هادواژهیکل

 طرح مسئله

یژاپن شناسزبان« زوتسویا»است؛  یمعناشناس یا 1یکهای فهم متن، روش سمانتاز روش یکی

 یلیق و مطالعه تحلیتحق را آن داده، انجام قرآن یمعناشناس رامونیپ ایگسترده مطالعات هک

تمامی عوامل به باتوجهمعناشناسی  (4: 1391)ایزوتسو،  رده استکف یزبان تعر یدیلکواژگان  دربارة

های زبانی در قالب و چارچوب مؤثر و دخیل در استنباط و فهم معنای صحیح، به توصیف پدیده

مطالعه  ی،شناسمعناست، همچنان که زبان یمطالعه علم ی،دانش معناشناسپردازد. مشخص می

نظام،  یکمعنا در چارچوب  یانزب هاییدهپد یفتوص ی،زبان است و منظور از مطالعات علم یعلم

کلمات، عبارات و  یمعن مطالعة یمعناشناس ،دیگرعبارتاست؛ به انگارییشبدون هر پ

شود تا آنچه  یهتک یشترها بواژه یقرارداد یتالش شده است که به معنا یشههاست و همجمله

های از روش یکی. (22: 1387 ی،)صفوواژه را در موقعیت خاصی معنا کند  خواهد،یم یندهگو

واژه  یامفهوم، اصطالح  یک یزن یفیتوص یاست. در معناشناس یفیتوص یمعناشناس ی،معناشناس

انواع و  یف،معنا که تمام مسائل موردنیاز ازجمله تعر ینبه ا ؛شودمی یخود متن بررس بهباتوجه

و  یم، بررسشود در فهروش موجب می ین. اکننداستخراج میواژه را از خود متن  یک املعو

 ،دیگرعبارتاز طرف متن حرف زده شود. به کهینو نه ا رآیدمتن، خود متن به سخن د یک یرتفس

و  پایین آیدشدت به یابه صفر برسد  ی،به رأ یراست که تفس ینا یروش معناشناس یهدف اصل

 شود. یریمتن جلوگ یرکنندهتفس یانظر خواننده از اعمال

1. semantics
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ان خود برقرار یم یهم درآمدن، روابطیها در گفتار، به علت ازپواژه« سوسور» به اعتقاد 

ره یدر زنج یگریبعد از د یکیه عناصر زبان کاستوار است  یخطّ یژگیاد ویه بر بنککنند می

 توان زنجیره نامید؛می است، یگاهشان امتداد زبانتکیه که ها ران ترکیبیگیرند اگفتار قرار می

نشینی واژگان شود و روابط همل میکیتش یاپیا چند واحد پیشه از دو یم همالک رةیزنجن یبنابرا

. (177: 1380)سوسور، شود حاصل می یینها یه معناکن ارتباط است یآورد و از همرا به وجود می

گیرند نار هم قرار میکآن در  یه اجزاک الم استک یهمان محور افقمجاورت(، نشینی )محور هم

، ی)احمد افزایدمی یمعان دامنةبه  گیرد وبررسی قرار می مورد یا افقی یصورت خطبهو عبارت 

1388 :33). 

آن، نسبت به  یاجزا یمند به شمار آمده چنانچه تماممنسجم و نظام یقرآن متن ازآنجاکه

خاص در  یهاواژهموارد کاربست  یواکاو اساسنیبرادارند،  ییو ارتباط معنا ییهمگرا یکدیگر

 یدگاهتر دتواند منجر به شناخت جامعاز آن، می آمدهدستبهاطالعات  لیوتحلهیتجزقـرآن و 

قرآن در دوران  یهاواژهتکو پژوهش در  یقشود. تحق یقرآن یماز مفاه یدر باب مفهوم یانیوح

-یر نمقرا موردتوجه هاپژوهشبوده آنچه که در  یریو تفس یمفهوم نظر صورتبه نوعاًگذشته 

 ینیو جانش ینیروابط همنش یکلمات قران بر مبنا یروارو زنج یستماتیکارتباط س یبررس گرفت

 ،احسان، نزول، مرض، کبد ،مانند احباط یقران یهاواژهاز  یتعداد یربوده است. در سه دهه اخ

قرار  یجداگانه مورد بررس یاو  ینیو جانش ینیروابط همنش یجهل و ... در قالب مقاله بر مبنا

 یکه مقاالت هرچنداند قرار نداده یمورد بررس یقدق صورتبهواژه فرح را  کدامچیه یول اندگرفته

 یمسلمان نسبت به فرح و شادمان یعرفا ویکردر یینتب»، «یملذت و فرح در قرآن کر» همچون

در  یوهش شادکبر شبهة ن یم؛ پاسخیرکفرح در قرآن  یمعناشناس» ،«یاتو روا اتیآ بهباتوجه

 یباییو ز یمعان یمقاالت قادر به کاوش در ژرفا ینراستا به نگارش درآمده اما ا یندر ا «قرآن

؛ اندبه شبهات نشده ییو پاسخگو یمعان هامموفق به کشف اب یتواژه نبوده و در نها یساختار

نیز متفاوت  آمدهدستبه جینتااز مقاالت و  هرکدامپژوهش  یهاافتهیهرچند که شیوه تحلیل 

در  «فرح» شناسیمعنا کشـف روشـمند یپـژوهش حاضـر، تـالش بـرا یـت. محورباشدیم

نهفته  یهایسازمفهوم ارزیابی مداّقـه و یننشینی و همچنـروابـط همیـه بر پا یمگفتمان قرآن کر

 . باشدمی یاله یرتعب یندر ا
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در قرآن  یعیاربرد وسک دارد لذا گتنگاتن یوندیپ یزندگمختلف  یهاجنبه با، «فرح» مفهوم

باعث کشف، ، یم قرآنیمفاه ان شبکهیدر م این واژه یبررس اینکه بهباتوجهاست؛  کرده دایپم یرک

از شود، تبیین جایگاه، استخراج وجوه معنایی و مفاهیم مرتبط با آن و نفی تعارض ظاهری می

بر محور  فرحمفهوم  یحوزه معناشناخت یضمن واکاوپژوهشگر  برخوردار است؛ یاژهیت ویاهم

 :دهدیمحلیلی به سؤاالت ذیل پاسخ ت - ی، با روش توصیفنشینیهم

 دام است؟کم یرکدر قرآن « فرح»واژه  مختلف ییهای معناسطوح و الیه -1

 است؟ یقرآن دام واژگانکدر ارتباط با  ،نشینیبر محور هم یانیاربرد وحکدر  «فرح»واژه مفهوم  -2

 «فرح» شناسیمفهوم

و انبساط  یشاد ی،و بدن یرا به جهت لذت زودگذر جسمان« فرح»در المفردات  یراغب اصفهان

 همدآ ممذمو هاییشاد یابر بیشتر مجید آنقردر  «حفر»: گویدیکرده است. او م یمعن ،خاطر

. ابن (337: 1404 ،نیصفهاا غبرا) ستا یخرسند با أمتو یو لّذت بدن نیاشهو نیرویاز  منبعث که

به « فرح» یقو در کتاب التحق (777: 1382 )ابن فارس،فارس فرح را برخالف حزن دانسته است 

 ی. شاد(49 - 48 :9ج  ،1402 ی،)مصطفواست آمده  انبساط و باز شدن مطلق در باطن و درون معنای

مذموم  یفرح در شاد»د: یگو از موارد. در اقرب (157 :5، ج1371 ی،)قرش یندبر را فرح گوکتوأم با ت

 .(541 :2ج ،1414 ر،منظو بن)ا «است کاررفتهبهبر و قوه شهوت است کاز ت یه ناشک

 یورگنسن،بوده است. بر اساس نظر  یبفراز و نش ی، دارا«فرح» به مقوله شناسانروان یکردرو

خوب  یزندگ و یگرا، شادمانلذت یکرد. روبوده است یانهگرالذت ،نخست یکردرو، کارنفستاد، آالن

 یمقد یوناندر فلسفه  یشهر یکردرو ین. اکندیم ریفاز درد تع یزلذت و پره یرا برحسب جستجو

از  ییلذت و رها یشترینکسب ب یت،درنها یمعتقد بود که هدف هر انسانق.م(  340) یکوردارد. اپ

مشاهدات و  مشخص شد و یگرائلذت هاییکاست مرورزمان. به(123 :1357)ژان برن، درد است 

را به ارمغان آورد به  یو سعادتمند یشادکام تواندینم یگرائنشان داد که لذت یمطالعات تجرب

 یریگموجب شکل یقتحق ینشکل گرفت. ا یکردرو ینها با اآرام مخالفتجهت، آرام ینهم

 دوم شد. یکردرو
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است. در هزاره  گراسعادت یکردرو ،یشادکامتوأم با خوب و  دگیدوم در نگاه به زن یکردرو

استوار  گراسعادت یکردرو یهبر پا ،باشد یگرا مبتنلذت یکرداز آنکه بر رو یشبشادکامی  ید،جد

 یارسطو و هم در شارحان بعد یهارسطو دارد. هم در نظر یدر آرا یشهر یزن یکردرو ین. ااست

و فضائل نهفته خود را بالقوه  هاییتوانائ ی،زندگ یبتواند در ط کهبه آن است  یسعادت آدم ی،و

 .(23 :1393 ،شهریری ی)محمد بالفعل کند و به رشد و کمال برسد

قرار گرفته است. به  موردبحثصورت گسترده، به« فرح»( یث)قرآن و حد ینیدر متون د

 یاخالق یکردرو یشترب یداند که شاموضوع پرداخته ینبه ا یزمسلمان ن یشمندانجهت، اند ینهم

سرور،  یهاآن است که واژه ،«فرح»مسلمان از  یشمنداناند یهابرداشت یندبرآ ؛داشته باشد

منظور حفظ هستند که خداوند به یاز عواطف ارزشمند یادسته ی،نشاط، فرح و شادمان ی،شاد

. (214 :1404، یابن شعبه حران، 436ث ی، حد3ج، 1404صدوق، ) انسان در وجود او نهاده است یبقا

: سرور، گویدیم یشناسانه و اسالمروان یکردیبا رو ،یمطهر یمرتض دیمعاصر، شه یشمنداند

 یافتهها و آرزوها انجاماز هدف یکی کهیناست که از علم و اطالع بر ا یبخشحالت خوش و لذت

که از اطالع  ستا یو دردناک یو غم و اندوه، حالت ناگوار دهدیبه انسان دست م یافت،خواهد  یا

 ی،شاد .(66 :2، ج1389 ی،)مطهر دهدیها و آرزوها به انسان دست ماز هدف یکیبر انجام نشدن 

او را به  یعاطف یکه سالمت یاتیح یازو از ن شودیاست که باعث انبساط خاطر فرد م یرفتار

و سرزنده و سرحال  یدهرهان یرا از تنبل یآدم ی،. ازنظر اسالم، شادکندیم یتدنبال دارد، حکا

 یبه اوصاف پنهان یدنهمان سرور، رس یشادکام ین،در فرهنگ د .(78 - 75 :1383، یاشفک) سازدیم

دکتر  .کندیم ینشخص را تضم یایو دن یناست که مصلحت د یبه منفعت یابیدستو  یو قلب

 یشناخت شادی، هکده است یجه رسین نتیبه ا یشادکام یاسالم یدر کتاب الگو یدهعباس پسند

سرور از  ینهمراه است که ا انتهایسرور ب یکو با  آیدیبه وجود م انسان است که از مراتب کمال

 .(59 :1392 یده،)پسند استبرخوردار  یداریثبات و پا

 نشینیهم روابط گسترةدر « فرح» ییمعنای هامؤلفه

وار زنجیره ایدر رشته یگر واژگان قرآنینشینی با دهم رابطةو در  یانیاربرد وحکدر « فرح» واژة

به دلیل  ن واژهیانشینی کنند. فهم همرا به ذهن متبادر می یخاص ییبار معنا رسند ومی به هم
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چنان از  نشینی،نوع نگاه متفاوت مکاتب مختلف به حقیقت آن و تفاوت با دیگر واژگان در هم

 یرا به رو یمتعدد ییمعنا هایحوزهر است که هویدا شدن آن، در قرآن برخوردا یگاه مهمیجا

های حوزه یادامه به بررس شود. درقت آن مییحقکنه شف کباعث و  سازدار میکگان آشخوانند

 پردازیم:نشینی میمحور همبر « فرح» ییمعنا

 :«اتی»و  «فرح» ییرابطه معنا

بار در قرآن تکرار شده است و  549واژه اتی نشین فرح شده است. است که هم ییهااز واژه اتی

: یدحد)« ... حْمَدُوا بِمَا لَمْیحِبَُّونَ أَنْ یفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَینَ یال تَحْسَبَنََّ الََّذِ»، (188عمران: آل)در چهار آیه 

فَلَمَّا »، (44 :)انعام« لَّ مُخْتالٍ فَخُورٍکحِبُّ یمْ وَ اللَّهُ ال کمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاکما فاتَ یال تَأْسَوْا عَلکیلِ»، (23

: قصص)« إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُون یءٍ حَتَّ یلِّ شَکهِمْ أَبْوابَ یرُوا بِهِ فَتَحْنا َعلَکنَسُوا ما ذُ

الْقُوَّةِ إِذْ  یالْعُصْبَةِ أُولِ نُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِکناهُ مِنَ الْیهِمْ وَ آتَیعَلَ یفَبَغ یانَ مِنْ قَوْمِ مُوسکإِنَّ قارُونَ »، (76

  .نشین شده استبا فرح هم« نَیحِبُّ الْفَرِحیقالَ لَهُ قَوْمُهُ ال تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ ال 

 ،ییحطر، 60: 1414)ابن منظور، است آمده « ردکداد، اعطا » به معنای «یات»های لغت در کتاب

 یویدن یر تعلقات زندگیو سا یت اجتماعیموقع ،مقام ،ییداراشود، اعطا می آنچهو  (18 :1ج ،1375

 اعمال عبادی،غفلت از  ،به آن یروح انسان، تمایل موجب اشتغال خاطر، این تعلقات غالباً است

در تفاسیر مختلف  .گرددیم یبه ساحت قدس اله تقرب برای توجهیکمو  داریتوجهی به مردمبی

ه خدا کبه آنچه از مال  یعنیو مشتقات آن  «یات»در ذیل آیات ذکر شده آورده شده که اصطالح 

ن ید ایفرمایدن از انفاق آن است و اگر میو بخل ورز یشان انعام فرموده و الزمه آن مال دوستیبه ا

هایشان ه دلکن است یا یراشوند، بیم کد به مال و جاه دارند هالیه عالقه شدکفه از مردم یطا

 .(132 :4ج، 1374، طباطبایی) ندارد یتیگر حق بر آنان والیمند به باطل است و دوابسته و عالقه

 ؛(23و  22 :دی)حد ینیخودب ؛(77و  76 :)قصصگذرانی خوش ؛(26 :)رعد یویدن یبه زندگ یشاد

به  یدانجام کردار زشت و ام ؛(22 یونس:)و مواهب آن  یعتاز طب یمندبهره ،(44 :)انعاممغرور شدن 

 ،(83 :)غافراز علم  یمندبهره ،(36 :)نمل یهو پرداخت هد یافتدر ،(188 :عمران)آل یگراند یشستا

 قرار گرفتهن مورد نکوهش آدر قر (32 :)روماوهام باطل  ،(53: مؤمنون) یایلهو قب یتعصبات قوم

ه نسبت کرد، بلیآخرت قرار گ یه در برابر زندگک استآن تر از ارزشکم ایدن یچراکه زندگ ؛است
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نشینی فرح با واژگان مختلف، هرگاه خوشحالی که در هماین نتیجه .بیش نیستای به آن وسیله

 است. مورد نکوهشباعث فراموشی یاد خدا شود  ،های خداوندبر داده

ی که دارد ممکن گردد، مال به جهت جذابیت ینا شادکامموجب شقاوت و  تواندمیاموال 

 عنوانبهدر روایات اسالمی از مال  (46کهف، ) مثبت زندگی قرار گیرد هایمؤلفهاست در برابر 

و از عوامل نابودی  (315: 2کلینی، ج)که دام ابلیس بوده ( 58، حکمت البالغهنهج) شهوات باطل یاد شده

شاید  ،حب مال پرهیز داده شده است روزی فراوان ازانسان به شمار رفته است به همین جهت 

لذا  (316: 2کلینی، ج)اما ممکن است در نهایت، به نابودی انسان منجر شود  ؛به نظر خوش آید

به ارمغان  مدتکوتاهشاید رضامندی دروغین و  گردد هرچندموجب رضامندی واقعی  تواندنمی

 .(406 :1392، )پسندیده آرد

و مشروع به دست  یحاز راه صح یکس یی: اگر مال و دارافرمایندیم میخداوند در قرآن کر

 تنهانه ییثروت و دارا ینو درماندگان شود؛ ا یازمنداناز آن صرف کمک به ن یآمده باشد و قسمت

 اللِ  یلِسَبِ یآمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ الَذِینَ» .و مورد قبول خداوند است یدهبلکه پسند یست،مذموم ن

 اموال و دارایی هاقرآن برخی اما . (20: توبه) «الْفَائِزُونَ هُمُ  أُولَئِکَ الل وَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ 

 وَعَمِلَ آمَنَ مَنْ إِلَا یوَمَا أَمْوَالُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ بِالَتِی تُقَرَّبُکُمْ عِنْدَنَا زُلْفَ» :داندرا عامل تقرب به خداوند نمی

در برخی دیگر از آیات  .(37 :ءبا)س« غُرُفَاتِ آمِنُونَالْ فِی وَهُمْ عَمِلُوا بِمَا الضَِّعْفِ  جَزَاءُ  لَهُمْ فَأُولَئِکَ صَالِحًا

دهد که شود تذکر میکنند جمع آوری پول باعث جاودانه شدنشان مینیز به کسانی که فکر می

های شود؛ بلکه باعث گرفتاریپول و مال(، نه تنها باعث جاودانگی شما نمیاین کار )جمع آوری 

، یخوشحال، فرح .(4: همزه)« الْحُطَمَةِ  فِی لَیُنْبَذَنََّ کال» :شودای در این عالم و عوالم بعد نیز میعدیده

ی آخرت به جهت دارایی و دلبستگی به دنیا باعث غفلت و فراموشخارج از اندازه  اختبال و افتخار

 «فَخُورٍ مُخْتالٍ لَّ ک حِبُّی ال اللَّهُ وَ مْکآتا بِما تَفْرَحُوا ال وَ»: فهیشر هیمی شود به همین دلیل فرح در آ

 و آیات مشابه مورد مذمت واقع شده است. (23: حدید)

 «سوء»و « فرح»رابطه معنایی 

 167واژه سوء با مشتقاتش نشین شده واژه سوء است، ها همیکی دیگر از واژگانی که فرح با آن

 ،واو ین،که از ماده آن )سطوریاست به یئاتکه جمعش س یئهس بار در قرآن تکرار شده است.
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را با خود همراه  یو بد یاست که زشت یعمل یاحادثه و  یآید به معناهمزه( و هیئت آن برمی

. شودکند اطالق میمیرا بدحال  یکه آدم یلفظ آن بر امور و مصائب یجهت گاه یندارد و به هم

شده است و آتش  یدهنام یّئةگناه، س ینهم یکه سوء از باب قبح است و برا گویدیفارس مابن

: 1422فارس، )ابنده است ش یدهنام «یسوأ»منظره آن،  یزشت خاطربهسوره روم  10 یهجهنّم، در آ

کلمه به حادثه  ین: افرمایدیم «یَّئهس»در باب  ییطباطبا عالمه .(251: 5ج :1360 ی،مصطفو؛ 475

انسان  یکه برا یبه مصائب و حوادث بد یگاه ؛ لذاباشد یدر آن زشت که گرددیاطالق م یعمل یا

 چهو آن (79 )نساء:« فَمِن نَّفْسِکَ... یِّئَةٍَومَا أَصَابَکَ مِن سَ... »یه مانند آ گردد؛یاطالق م افتد،یاتّفاق م

بد )معادل  یباًکه تقر یّئهواژه س»: نویسدیم یزوتسوا ،خود توست... یسورسد از یبه تو م یاز بد

 ی،سخت یسوره اعراف به معنا 93و  92 یاتمانند آ ؛هابافت یدر بعض تواندیاست، م (و زشت

 120توان به آیه در تبیین معنای سوء می .(76: 1378 یزوتسو،)ا« به کار رود یدیو نوم یبدبخت

مْ کمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکن تَمْسَسْا» فرمایدچه خداوند متعال میاره کرد چنانعمران اشسوره آل

خوشحالی و  مشکالت و گرفتاری دیگراننسبت به  شایسته نیست که انسان« افْرَحُوا بِهَیئَةٌ یسَ

. با توجه هستند یخداوند یهادهین مخلوقات و آفریبدتر ،بدخواهان، یل قرآنیتحل در کند؛ شادی

 به آیات ذکر شده فرح حاصل از سوء نیز مورد نکوهش قرار گرفته است.

 «فضل»و « فرح»رابطه معنایی 

از مقدار  یشاست که ب ییزهر چ یبه معنا« فَضْل»نشین فرح، واژه فضل است، از دیگر واژگان هم

لْفَضْلُ: اَ» است . راغب گفتهدر قرآن آمده استنود بار  فضل .ها بوده باشدالزم از مواهب و نعمت

ادت را یز یعنی« خُذِالْفَضْلَ»افت یادت یز یعنی« فَضَلَ فَضاْلً» آمدهدر مصباح  ،«عَنِ الْاِقْتِصارِ ادَةُیاَلزَِّ

ست ین مالز یه بر معطکرا  یاهید هر عطیدر قاموس آن را ضد نقص گفته است. راغب گو .ریبگ

لطف و  یه از روکست بلیند الزم نکیخدا بر بندگان مه کی احسان و رحمت یعنیند. یفضل گو

در نزد خدا ندارند.  یادت است وگرنه بندگان حقیه زکم ییند لذا به آن فضل گوکیمعطا رم ک

، ابن منظور)است  یدهپسند یامر یعنیمعروف  یبه معنا« فضل»توان گفت می یکل یانب یکدر 

 .(43 :7ج ،1383 ،یدـیهفرا و 136-524 :11ج ،1414
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 یخدا بر همه مردم صاحب فضل است ولتوان گفت که های فضل مینشینیهم بهباتوجه

خداوند فضل خود را به هر که بخواهد  .(74: عمرانآلو  243: بقره) یستنداکثر مردم سپاسگزار ن

د کردنمی یرویپ یطانها از شاز انسان یاگر فضل و رحمت خدا نبود جز اندک .(54: مائده)دهد می

: نساء)کنند فضل خدا را کتمان می یبرخ .(10: جمعه) یدکن طلب روزیاز فضل خدا  .(83: نساء)

را که  ی]خدا[ کسان. (54: نساء)ورزند به آنان حسادت می یگرانفضل خدا بر د خاطربه یبرخ .(37

. برخی به دلیل (45 :روم) دهدمیپاداش  یشاند، به فضل خوکرده یستهشا یآورده و کارها یمانا

. (170 :عمرانآل)اند و دچار هیچ ترس و اندوهی نخواهند شد برخورداری از فضل خداوند شادمان

 .(58 )یونس:است کنید بهتر جمع می هر آنچهاگر به فضل و رحمت خداوند شاد باشید از 

است، البته  کاررفتهبه «دادن و اعطا و بخشش یبرتر» یدر دو معنا« فضل» یمدر قرآن کر

 ییموجب انتزاع معنا یهمتفاوت است و قرار گرفتن در متن آ یاتآ یاقفضل با توجه به س یمعنا

 واژةدر مورد . را ارائه داد یقیدق یاصطالح یتوان معنانمی ینشود؛ بنابراواژه می ینخاص از ا

را  یلهفت و لطف اأرحمت و ر یتاست و نها یاز اوصاف اله یکیتوان گفت که می« فضل»

واژه در مقابله  ینا .دهدبدهد، می یدکه با آنچه از یشترب یخداوند در مقابل عمل آدم. رساندمی

تری را از بخشش و گسترده رةیدادارد و  یشیفت پأاحسان و ر ،رحمت همچون ؛کلمات یگربا د

 یرتفاس ینلفظ هستند در ب ینا یانکه مشتمل بر ب یمهکر یاته با آهدر مواج. رساندمی یلطف اله

 یدر قرآن دارا یفضل اله نیهمچنشود و می یدهبعضًا متفاوت و بعضًا مشابه د هاییدگاهد

 یامبرپ و اسالم، قرآن، نبوت، رزق، بهشت توان بهمی هاآن ازجملةاست که  یمتعدد یقمصاد

 .اشاره کرد

مراتب شادی است  نیتریلعاو از  دارهیپاشادی به فضل و رحمت خداوند متعال، شادی 

هُوَ  یَفْرَحُواْ فَلْ فَبِذَلِکَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ » سوره یونس اشاره به این دارد که 58چنانچه در آیه 

گردد. است و همواره به همه مخلوقات افاضه می یشگیفضل و رحمت خداوند هم «یَجْمَعُونَممَّا  یْرٌخَ

فَرِحاً بِما أصابَ مِن الفضلِ  ... فَرِحاً یُصبِحُ»: کنندبیان می خصائص تقواپیشگاندرباره  امیرالمؤمنین

 «است یدهکه به او رس یشادمان از بخشش و آمرزش ...کندشب را روز میشادمان ؛ و الرَّحمةِ 

 ین مردمانیبه ا محمد یآورده است که افوق  یهآ یردر تفس یطبرس یخ. ش(193، خطبه البالغهنهج)

کنند بگو اگر می یآوررده و جمعکه کیرده و شادمان هستند و بدان تکوش خ دل یابه دن هک
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 هک دیشوخوش دل خدا رحمت و فضل به دیگرد شادمان و دیشوخوش دل یزیچ بهد یخواست

 دو آن یلهوسبه شما رایز است؛ فرستاده شما یسوبه را محمد و فرموده نازل شما بر را قرآن

دار است یناپا یاین دنیه بهتر از اکد ینکل یخود تحص یرا برا یدانیجاو و یدائم نعمت توانیدمی

نتیجه مفهوم معنایی فرح با واژه فضل این است که هرگاه شادمانی بر  .(316 :11ج ،1360 ی،)طبرس

 است. مورد ستایشهای اعطا شده خداوند باشد نعمت

 «نصر»و « فرح»رابطه معنایی 

 «یاری» یبار در قرآن آمده که به معنا 143واژه ین فرح واژه نصر است این نشاز دیگر واژگان هم

 .داشت یمانا یبه تحقق نصرت اله یداست و با یاله یهاو مؤمنان از سنّت یاءاست. نصرت انب

ها از همه انسان یشود که در بخش مادمی یمتقس یو معنو یبخش ماد به دوخداوند  یاری

 یهاز سرما کسب، در یتعدم محدود یلمؤمن به دل یرغ یهابسا انسانچه ؛برخوردارند یکمک اله

خدا داشته  یکه تقوا یکس یوعده اله یدر راستا ی،برخوردار باشند امّا در بخش معنو یشتریب

 مند خواهد بود.های خاص او بهرهو کمک یاتاز عنا یدنما یاریخدا را  ینو د

نصرت خداوند معنایی آن بدین شرح است که  هایهمؤلفهای نصر، نشینیهم درنظرگرفتنبا 

ها( ه )به آنکرا  یسانکیقین ما فرستادگان خود و به» یدفرمایکه خداوند مچنان ؛است یقطع

 یشامل امور معنو یشترب، و مخصوص یژهو یهانصرت. (51 :)غافر «میدهیم یاریاند آورده یمانا

و  186: بقره)های دریافت نصرت خداوند دعاست یکی از راه .(7 :محمدو  29 :انفال)است  یو روحان

و آسمان به او فشار آورده و کمر به  ینباشد اگر تمام زم« آمنوا ینالذ»اگر انسان مصداق . (60: افرغ

امبران و یدر مورد پ ینصرت اله. (38: )حجخواهد شد  یروزخداوند پ یاریباز با  نداو ببند ینابود

 یگاه (27ابراهیم: )ها دل یشجاد الفت و گرایبا ا یگاه؛ ندکیمختلف جلوه م یهامؤمنان به صورت

حکومت  یبا عطا یگاه .(25حدید: )با معجزه  یگاه .(26و نوح:  34یوسف: ؛ 26)شوری:  با استجابت دعا

با امداد  یگاه. (40)توبه:  و آرامش قلب ینهبا سک یاهگ .(25توبه: )با غلبه در جنگ  یگاه .(54نسا: )

شود. بر اساس آیات قرآن کریم یکی و... محقق می( 2و حشر:  124عمران: )آل و نزول فرشتگان یبیغ

خداوند  کردنیاریمؤمنان به نصرت و های کسب شادی اعتقاد به نصرت الهی است. از راه

نْصُرُ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ یوْمَِئذٍ ی... » فرمایدیمکه خداوند در قرآن کریم چنانشوند یخوشحال م
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در همنشینی با نصر ممدوح  «فرح»با بررسی آیات ذکر شده  (5-4)روم: « مُیزُ الرَّحیشاءُ وَ هُوَ الْعَزیمَنْ 

 .باشدیمخداوند متعال  دییتأو مورد 

 ی پژوهشهاافتهتحلیل ی

« نصر»و « فضل»، «سوء»، «اتی»ی هااژهوفرح با  مختلف واژه یهانشینی ساختهم رابطه یبررس

در فرح واژه  شود،رهنمون میواژه  ییمعناتبیین و تفکیک دقیق  یروشن برا یچارچوب ینبه تدو

بر « نصر»و « فضل»نشینی با دو واژه و در هم خوشیبه معنای « سوء»و « اتی»نشینی با هم

دو معنا نیازمند توضیحاتی است که در ادامه  معنای بهروزی داللت دارد، تفاوت مفهومی این

 .شودیمپرداخته پژوهش بدان 

 خوشی یبه معنا فرح

است که با فرار از درد و رنج  یو راحت یبه لذت و خوش یشانسان، گرا یفطر هاییشاز گرا یکی

 یآن است که ساختمان روح انسان طور یشگرا ینبودن ا یفطر یهمراه است. معنا ی،و ناراحت

؛ باشد یطالب رنج و مشقت و سخت کهینا یانظر کند و صرف یاز لذت و خوش تواندیکه نماست 

 یرا مدح کرد برا یکس یااست  یرا مذمت کرد که چرا طالب لذت و خوش کسی توانینم یعنی

لذت به معنای خوشی در مقابل الم است و آن  .گریزدیاز درد و رنج م یاطالب لذت است  کهینا

 یزیلذت، عبارت است از ادراک چ یقتحقجهت که مالئم با طبع است. م است ازآنادراک مالئ

آور انسان، لذت یبرا یامور یندرک چن یعنیانسان باشد؛  ةیروحو  یعتکه مالئم و موافق با طب

  .گرددو انبساط خاطر او می یو موجب شاد

برآورده  یزانبه م یشادسوء با فرح، اتی و  ییمعنا رابطةذکرشده در مبحث  یاتآ یبا بررس

 یبستگ رسدیبه او م یکه در زندگ یو ناخوش یالم، درد، بد یزانفرد و م عالقةشدن لذات مورد 

است که  یبرده است و ناشاد کس یلذت را در زندگ یشتریناست که ب یدارد. انسان شاد کس

لذت و الم است. حال اگر  یبر رواز فرح  یرتفس ینا یدتأک باشد. یدهکش یو سخت ددر یشترینب

 وهوسیهوخوشی که بنای آن بر باشد.  یخوش تواندیلغت م ینشود، بهتر یرمعنا تفس ینبه ا فرح

هِمْ یلَُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَکعًا یانُوا شِکنَهُمْ وَینَ فَرََّقُوا دِیمِنَ الََّذِ» یهآ یردر تفس چنانچه ؛شده باشد یگذارهیپا



1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي 188 

و  دستهدستهن دارند، یه در دک یلمه و تشتتکه در ک یتفرق خاطربهن یکمشر (32)روم: « فَرِحُونَ

 وهوسیهون خود را بر یاس داس و شدند خوشحال خود نید به حزب هر و هستند حزبحزب 

 تَسُؤْهُمْ مْ حَسَنَةٌ کان تَمْسَسْ»همچون  یاتیو در آ (273 :16ج ،1374 )طباطبایی، اندمذمت شده نهادند

قُولُوا قَدْ أَخَذْنَا یبَةٌ یمُصِ کحَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْ کن تُصِبْا» ،(120عمران: )آل« فْرَحُوا بِهَایئَةٌ یمْ سَکوَإِنْ تُصِبْ

ال » ،(81توبه: )« خاِلفَ رَسُولِ اللََّهِ دِهِمْفَرِحَ الْمُخَلََّفُونَ بِمَقْعَ» ،(50)توبه: « تَوَلََّوْا وَهُمْ فَرِحُونَیأَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ

ذکر شده  دلیلفرح به  یزن (188عمران: )آل« حْمَدُوا بِمَا لَمْ...یحِبَُّونَ آن یفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَینَ یتَحْسَبَنََّ الََّذِ

 مورد سرزنش قرار گرفته است.

عب کمحمد بن  ر ازیابن جرکند، یید میتأروایات وارد شده پیرامون فرح نیز این مهم را 

فت، ر کبه جنگ تبو هوا در شدت حرارت ه گفتند: رسول خداکرده کت یگران رواید و یقرض

رون یخود ب یهان شدت گرما از شهر و خانهیسلمه خطاب به مردم نموده، گفت: در ایاز بن یمرد

سیوطی، ) «دتر استیبگو آتش جهنم حرارتش شد»رد: که را نازل ین آید، خداوند در پاسخش اینرو

ها به ناغلب انسا چراکهکسانی که گفتند هوا گرم است، به دنبال خوشی و لذت بودند  (265 :3ج

 دنبال راحتی و خوشی هستند.

 یهای فکرکه توسط نحله یزندگ فلسفة یقتاست. در حق یشاد یدر جستجو یوستهانسان پ

ردان شاگ یغرب با آرا فلسفة. و سعادت بشر است یشود همواره معطوف به کسب شادمی یینتب

 یستیپوسآر شود.آغاز می -ت های اوسدیدگاه کنندةمنعکساز موارد  یاریه در بسک -سقراط 

 یزندگ بود که هدفِ این نظربر  ،متفاوت با او یدگاهیاز شاگردان سقراط با د یکی 1یرنیس

 را که خود است. او یواقع یبا شاد رابرها بلذت یناست و التذاذ از ا یرونیهای بلذت یجستجو

 مکتب یندر ا دانست. 2«یباشخوش»گذار مکتب توان بنیانمیرا داشت  یمجلل یاربس یِ زندگ

به او  یکه در زندگ یالم و درد یزانفرد و م عالقة برآورده شدن لذات مورد یزانبه م یشاد

 آن نا کامروادارد. کامروا کسی است که بیشترین لذت را در زندگی برده است و  یرسد بستگمی

.ست که بیشترین درد و سختی را برده باشدکسی ا

1. Aristippus of Cyrene

2. hedonism
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 فرح به معنای بهروزی 

ینی به دست آمد که نشهممعنای دیگری نیز از رابطه « فرح»برای واژه  خوشی مفهومقابل تدر 

 یشناسروان ای ازکانون توجه شاخه ، دربا عنوان بهروزی از آن یاد شده است این برداشت از شادی

از  یشناسهای روانپژوهش از یاریبس در رو. ازایننیز قرار داردگرا مثبت یشناسبه نام روان

 ینهگرا به علم مطالعه عملکرد بهمثبت یشناسروان .شودمی یاد یعنوان سالمت ذهنبه یبهروز

است  انسان متمرکز یزندگ ییشکوفا یو بر چگونگ (23 :2000، و همکاران یگمنسل)انسان اشاره دارد 

 ی درمنف یهامثبت و کاهش حالت یهاحالت یشعلم افزاین در پرتو ا. (25: 2005سیلگمن، )

 .(42: 1393، و همکاران یوکیب یامرالله) شودمی یفتعر یعنوان بهروزها بهانسان

 ینکها یعنی یندارد. بهروز یدیناخوش است تأک یاخوش است  یفرد ینکهبه ا یدگاهداین 

 یدگاهد یناست که انسان فقط مستحق آن است. در ا یزیدرخور انسان است و چه چ یزیچه چ

است که  ینن انسان باشد؟ مهم اأکه فقط در ش هست یموهبت یادارد که آ یدمطلب تأک ینبر ا

 یناگر ب ی. به عبارتبردیچقدر لذت م کهینبرخوردار است نه ا یانسان هبانسان چقدر از موا

بود نه به دنبال لذت.  یتبه دنبال انسان یددوم با یدگاهآمد بنا بر د یشپ یو لذت تعارض یتانسان

 یاند؛ چراکه به دنبال بهروزشده دعوت یو خوشحال یات، مؤمنان به شادین آیاز ا یدر بعض

« جْمَعُونَیرٌ مِّمَّا یفْرَحُوا هُوَ خَ یفَلْ کقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِ » یهآ یردر تفس یطبرس یخبودند. ش

رده و شادمان ک خوشدل یاه به دنک ین مردمانیبه ا محمد یآورده است که ا (58: یونس)

د و یخوش شودل یزید به چینند بگو اگر خواستکیم یآوررده و جمعکه کیهستند و بدان ت

 ه قرآن را بر شما نازل فرموده و محمدکد یخوش شود به فضل و رحمت خدا دلیشادمان گرد

 یرا برا یدانیو جاو ید نعمت دائمیتوانیآن دو م یلهوسرا شما بهیشما فرستاده است؛ ز یسوبهرا 

 .(316 :11ج ،1360 )طبرسی،دار است یناپا یاین دنیه بهتر از اکد ینکل یخود تحص

از ابن  یهقیحاتم و ب یر، ابن منذر، ابن ابیبه، ابن جریش یه ابن ابکدر الدر المنثور است 

منظور از فضل »گفته است: « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ»ر جمله یه در تفسکاند ردهکت یعباس روا

 :3جسیوطی، ) «ه مسلمانان را از اهل قرآن قرار دادهکاست  ینخدا قرآن است و از رحمت خدا ا

 ه در قرآنکاست  یامکد منظور از فضل خدا مواد معارف و احیخواهد بگویت مین روایا .(308

و تمامی معارف و احکام  ت و تحقق آن مواد در مردم عالم استیآمده و مراد از رحمت خدا فعل
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معارف و احکام صادرشده  .(141: 10، ج)طباطباییمورد بحث در جهت کسب و تقویت انسانیت است 

تالش  یعنی یبهروزاز طرف خداوند متعال و کاربست آن برای نیل به بهروزی است. در نتیجه 

 یگران،ها با دارتباطات آن یفیتک ءارتقا ی،واقع بالقوةهای توانایی ییکمال در جهت شکوفا یبرا

با اجتماع و احساس فرد از  یوستگیپ یگران،د یرشها با جامعه، پذآن یکپارچگیادراک فرد از 

و  یوکیب ی)امرالله باشدمیخدا  فرد با بخشتیرضاارتباط  یزانم باالبردن ومشارکت با جامعه 

 .(76: 1393همکاران، 

 بهروزیو معنایی خوشی  تفاوتدالیل 

شناخت تفاوت معنایی دو مفهوم خوشی و بهروزی ما را در جهت کسب درک بهتر این دو مفهوم 

 :شودیمکه در ذیل به آن پرداخته  کندیمکمک 

 داشتن معنی در زندگی: . 1

نخواهد داشت. هرچند که همه  یارزش بودنزنده، اگر انسان معنای حقیقی زندگی را درک نکند

کمبود  یانداشتن  خاطربه یدر زندگ یتیحس نارضا یجادا دلیل .فراهم باشد کردنیزندگامکانات 

 یراض یقرار دارند، اما از زندگ یسخت یساده و حت یکه در زندگ یافراد یار. چه بسیسترفاه ن

 یمعنا یافتدر در یناکام ینکهص است ا. آنچه مشخبرندیبهره م شانیزندگ یهاهستند و از لذت

 یانب طورینا توانمی .شودمی یدر زندگ یاسو  ناامیدیاست که موجب احساس  یزندگ یواقع

است. آنچه مهم  یمعنو یگرو بعد د یماد یبعد به معنا یکدو بعد است.  یدارا یکرد که زندگ

اگر فردی کامیابی و خوشنودی . ینددر کدام بعد بب یشترخود را ب یابیکام یهر انسان ینکهاست ا

های اخالقی یلتفضخود را در مطالبات دنیوی ببیند به دنبال خوشی است ولی اگر انسانیت و 

که در  یلذت یادارد و  یافراد بستگ یبه خوشنود یخوشبرایش مهم بود او به دنبال بهروزی است. 

. به دنبال خوشی بودن در دارد یبستگافراد  یدنانسان نام یاقتِبه ل یاما بهروز برندیم یزندگ

 رِ یبِغَ الْأَرْضِ یفِ تَفْرَحُونَ نْتُمْک ِبمَا مْکلِذَ»سوره غافر  75نتیجه هوسرانی و تفریحات دنیوی باطل در آیه 

و  یحتفر یاز پ یاسبب است که در دن ینقهر و عذاب شما کافران بد ینا؛ َتمْرَحُونَ نْتُمْک وَبِمَا الْحَقَِّ

ید قرار گرفته است تأکمورد « یدسرگرم شد یپرستشهوتبه نشاط و  یمو دا یدباطل بود یهوسران
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اق یه از سک یطوربه (26 :رعد) «الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ یا فِیاةُ الدُّنْیا وَ مَا الْحَیاةِ الدُّنْیوَ فَرِحُوا بِالْحَ»ه فرمود: کنیو ا

 خاطربهن عهد ین ناقضیکهمانا رزق آخرت است و ل یقیه رزق حقکن است ید، مقصود از آن ایآیبرم

ا اعتماد یو رزق آخرت غافل گشته، به دن یآن، از زندگ هایینتا و زیدن یل به ظاهر زندگیتما

له است یا متاع و وسیدن یه زندگکنند و حال آنکیم یجه به داشتن آن خوشحالیاند و در نتنموده

ا را با یدن ی، اگر زندگینو بنابرا ردکگر استفاده ید یزندگ ید از آن برایست و بایو مقصود بالذات ن

و  یه به نظر آلکحق است  یم، وقتیریم و مجموع آن دو را در نظر بگینکسه یآخرت مقا یزندگ

این مفهوم بوده باشد.  یآن سرا یله زندگیسب رزق آخرت و وسکلحاظ شود و منظور از آن  یمقدم

که در زندگی معنی داشته باشند و هدف مشخصی را دنبال کنند هایی درک میرا فقط انسان

ق یاز مصاد یکیلحاظ شود، خود  یاما اگر برعکس، منظور از آن خود باشد و به نظر استقاللکنند می

رد، یگیرود و مورد انتفاع قرار نمین میدن از بکیل پس از خشیف سکه چون کباطل خواهد بود، 

وانُ لَوْ یالْحَ یا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ یاةُ الدُّنْیوَ ما هذِهِ الْحَ»فرموده: گر ید یاهیه در آکچنان هم

فَرِحَ »یا کسانی که از نرفتن به جنگ خوشحال شدند  و (476 :11ج ،1374،)طباطبائی «عْلَمُونَیانُوا ک

 الْحَِرَّ  یلِ اللََّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِیسَبِ یجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِیرِهُوا أَنْ کلِ اللََّهِ وَالْمُخَلََّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُو

که از جهاد در رکاب رسول خدا باز نهاده  ییهاآن .(81)توبه:  «فْقَهُونَی انُواک لَوْ حَرًَّا أَشَُدَّ  جَهَنََّمَ  نَارُ قُلْ

اند و مجاهده به مال و جانشان در راه خدا را خوش نداشتند و بازماندنشان خوشحال ینشدند از ا

 یرونسوزان از وطن خود ب یهوا ینها( گفتند: شما در ا)مؤمنان را هم از جهاد منع کرده و به آن

 .فهمیدندیاست، اگر م ترزانسو یار! آنان را بگو: آتش دوزخ بسیدنرو

 علم و آگاهی: . 2

باخبر  خود« یازهاین»از  لزوماً اما ؛دارند ییخود حدوداً آشنا «هایخواسته»با همگی  هاانسان

 یازهایبر سر ن هنوز نظرانصاحب یخی،تار اتمکتوب از سال هزار ، بعد از گذشت ششنیستند

که او  گفته شودرا برطرف کند تا به او  یازهان یدانسان با ینکها یعنی اند؛یدهانسان به توافق نرس

است که اگر  ینتصورشان ا ،هستند یکه به دنبال خوش انیاست. حال کس «شاد» یفرد

را  یطیجامعه و مح یشهها همخوشنود خواهند بود. آن یهایشان برآورده شود، از زندگخواسته

دارد  یخواهد که در زندگرا نمی یزیچ یهایشان برآورده شود. اگر فردکنند که خواستهطلب می
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های او است که خواسته ینمعنا ا ینجادر ا ،داشته باشد خواهدمیدارد که ن یرا در زندگ یزیو چ

 یرا؛ زپندارداو را شادکام نمی ،داندمی یخوش یرا به معنا یکه شاد یمکتبلذا  برآورده نشده

است  ینبه ا یازتنها ننه یازبحث ن در .خواهد نداردرا که می یزیخواهد دارد و چرا که نمی یزیچ

 یزن یازهاموارد ن یصتشخ یبه متخصص مراجعه کرد بلکه برا یازها بایدبرآورده شدن ن یکه برا

نوع نیاز توانند می یچه کسان و هستند یمتخصصان چه کسان ین. انمودبه متخصص مراجعه  یدبا

م به سراغ آن علباید در هر مورد  ،انسان یازهاین شدنمشخص یبرا ها را تشخیص دهند؟انسان

 و عالمان آن رفت.

 : تعلق. 3

ها گاهی در جهت و حفظ آن آوردندستبهها در حیات دنیوی تعلقاتی دارند که تالش در انسان

باشد افرادی که شادی به معنای خوشی را در افکار، گفتار و و گاهی در جهت نیازها می هاخواسته

دی که شادی به معنای بهروزی را مورد کنند و افراتوجه می هاخواستهکردار خود قبول دارند به 

شود اما ها توجه میبه خواسته یخوش یدر معناکنند در جهت نیازها حرکت می انددادهپذیرش قرار 

. یستنداز موارد باهم منطبق ن یاریدر بس یازشود و خواسته و نتوجه می یازهابه ن یبهروز یدر معنا

شادی به « هِمْ فَرِحُونَیلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَکعًا یانُوا شِکنَهُمْ وَ ینَ فَرَّقُوا دِیمَِن الَّذِ» سوره روم 32در آیه  کهچنان

 ید و سرزنش قرار گرفته است. تأکی نفسانی است مورد هاخواستهاز  گرفتهنشئتتعلقاتی که 

 بهروزیبر خوشی دالیل ترجیح 

خوشی( هستند و به نیازهای اساسی ) خود یهاخواستهبیشتر به دنبال رفع  هاانسانعده کثیری از 

 :شودیمآنها اشاره  ترینمهمبهروزی( توجهی ندارند که دالیل مختلفی دارد که در ذیل به ) خود

 غفلت (الف

بهروزی( ترجیح داده و این ترجیح نیز از منظر آیات و روایات ) یازنها، خواسته )خوشی( را بر انسان

)بهروزی( را تر ارزنده یهاشادیو شده غفلت سان گاهی دچار آنکه، ان ازجملهدالیل متعددی دارد، 

توجه  ارزشکم یهابه هوس ازحدیشو بشود میزودگذر  یهایشاد غرق درو فراموش کرده 

خدا غافل کرده و  یاداست که انسان را از  یاز عوامل های زودگذر دنیاخوشیبستن به دل .کندمی
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تنها فکر  کهی. انسان وقتکندیظلمت منحرف م یسوخدا مشغول و انسان را از راه راست به یربه غ

 یفروگذار یزچ یچبه آن از ه یدنرس یبرا باشدخود  یمادّ یایکردن دن یباساختن و ز یالشو خ

های او بر نیازهایش غلبه خواهد به نیازهای اساسی خود توجه نکرده و خواسته کهیتاحد کندینم

 یَوهِ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا بِالحَ یَرجُونَلَا  ینَأنََّ الََّذِ»: فرمایدیم باره نیدر ا یمقرآن کر .(124: 1376)مصباح،  ردک

های انسانی را در تمامی خواسته مولی علی .(7 یونس:) «غَفِلُونَ یَتِنَاهُم عَن ءا ینَوَاطمَأنَُّوا بِهَا وَالََّذِ یاالدَُّن

 یامام علها را از غم خوردن بر آن نهی کرده است حدیثی به شش دسته تقسیم کرده و انسان

 ،یدنیآشام ،یخوردن: است زیچ شش آن لذّات تمام هک مخور غم ایدن بر! عمار یا: فرمود عمّار به

 یاهیره گیه آن شکها عسل است یخوردنن یذتریامّا لذ. یدنییو بو ی، سوارشدنیزشیآم ،یدنیپوش

نوشند؛ و یوانات از آن میه تمام حکها آب است یدنین آشامیخته به بُزاق زنبور است؛ گواراتریآم

ها اسب است و ین سوار شدنیهترد ... بباش یرمکه از آب دهان کشم است یها ابریدنین پوشیبهتر

ها یدنین بوییرساند، ارزشمندتریرا بر پشت خود به هالکت م یشماریشنده است و مردان بکآن 

شود به آن یدارد؟ و چگونه م یباییا چه زیوان )آهو( است. پس دنیاست و آن خون ناف ح کمُش

 .(11 :78ج ،1403و مجلسی،  1714 :4ج ،1393 ،شهری)محمدی ری داشت و تفاخر نمود یبستگدل

 یطلبراحتب( 

غرق شدن  و یطلبراحت، تیاهمیذ بیش به لذای، گراآنکهترجیح خوشی بر بهروزی  ن عاملیدوم

ار و تالش است. کو  یسختو تن ندادن به یافراط ییگرالذت یبرا ارزشپست و کم یهادر هوس

 ،به لذت یداشته باشد و بر اساس عالقه افراط یآسان یتواند زندگیمکه پندارد یانسان م

های پست و غرق در لذت روینازا ؛زدیبگر ،شود ه سبب رنج و مشقتک یزیخواهد از هر چیم

وشش کار و کو  یا را خداوند همراه با رنج و سختیدن ین زندگیه اکنیشود غافل از اارزش میکم

لَقَدْ خَلَقْنَا »د: یگویبا رنج و زحمت، م یادن یزندگ یختگیو آم یهمراه ةقرار داده است. قرآن دربار

 یهکراه»و کسالت  ینکوهش از تنبل عنوانبه یباب ی،کاف یفدر کتاب شر .(4)بلد: « بَدٍک یالْإِنْسَانَ فِ

 یقال قال اب یالحسن موس یعن اب»: گویدیم یناز آن چن یتروا یک آمده است که در« الکسل

. (85 :5ج ،1393 ،کلینی) «واالخره یامن حظک من الدن یمنعانکوالکسل والضجره فانهما  یاکلبعض ولده ا

 یادو، تو را از بهره دن ینکه ا یزبپره یافسردگ و ی: از تنبلفرمودیم: پدرم فرمایدیم امام کاظم



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

194 

 هر روزه ک -ماه مبارک رمضان  یاز دعا یدر فراز امام سجاد همچنین .داردیآخرت بازم و

النعاس والکسل و السامه والفتره  یهف یاللهم اذهب عن... » است:درخواست کرده  ینچن -د خوانیآن را م

 ی،سنگدل ی،سست ی،خستگ ی،! چرت، تنبلیاخدا؛ (75 :4ج، 1393 کلینی،) «...والقسوه والغفله والغره 

 ی.را از من بزدا یخوردگ یبفر غفلت و

 واالی انسانی یهالذتعدم درک ( ج

های ردن به لذتکو بسنده  یانسان یهای وااللذت کدرو ردن استعداد کوفا کدر ش یوتاهک

 است خوشی بر بهروزی() یازخواسته بر ن یحسوم در ترج یز عامل جنبیخودجوش ن یعیطب

عتشان یحسب طبها بهه انسانکنیم داللت دارند بر ایرکات قرآن یاز آ یاری. بس(124: 1376)مصباح، 

دا یتزاحم پ ییایهای دنتبا لذ یهای آخرتکه لذت صورتی در .اندییایو دن یهای مادطالب لذت

 یهای اخرولذت که هماند یهای بهتر و برتر را برگزد لذتیبا ،نتوان بهره برد لذات همةنند و از ک

ه کست ین ین معنیبد نی. ا(17و  16)اعلی:  «یرٌ وَ أَبْقیا وَ اآْلخِرَةُ خَیاةَ الدَّنْیالْحَ ثِرُونَبَلْ تُؤْ »است. 

تعالی ه خداوند باریکوجود دارد  یهای حاللا شادییه در دنکبل است،ا ناپسند یدن یهاشادی

های )چه حالل و چه حرام( با شادی یویهای دنکه شادیدرصورتی .رده استکها را حرام نآن

 حیجتر یویهای دنبر شادیرا  یهای اخروشادی ی بهروزهاانسان ید،دا نمایتزاحم پ یاخرو

 و یشاد یکح یترجبرای ار یها، دو معان شادییم یابیارزسه و یه در مقام مقاکرا یز دهند؛یم

 اخروی هایی، شادیشتر که بر این اساسدوام ب یگریت برتر و دیفکی یکیلذت وجود دارد؛ 

برآورده  یبرا ینسوره توبه آمده که منافق 81 یهآ یرمثال در تفس عنوانبه؛ ت داردیرجحان و مز

را کسب  یخوش یلدل ینبه هم ،ود و جامعه پشت کردندخ یاساس یازبه ن یشان،هاکردن خواسته

نرفتند  یازچراکه به دنبال رفع ن ؛کردند یهگر یارو بس یدندکردند و به فرموده قرآن کم خند

 .(486 :9ج ،1374)طباطبایی، 
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 گیرییجهنت

انسان در گرو کمال اوست که همان قرب به خداوند است.  شادی ی،اسالم یهااز نظر آموزه 

 یگرفته نشده و تمام آنچه فطرت پاک انسان یدهناد یزانسان ن شادی به معنای خوشی، وجودنیباا

 ی،انسان مؤثر است؛ اما از نظر اسالم یدر بهروز بیند،یانسان م یویو کمال دن یرها را در جهت خآن

« خوشی»فرح یعنی اول  یمعنا، شودمی یفاو تعر یاخرو یبهروز یانسان در راستا یویدن یبهروز

نتیجه نیازهای اوست؛ « بهروزی»فرح یعنی  و معنای دوم ستهای اوو نتیجه خواسته انهیجولذت

 یناگر ب حال .بردیچقدر لذت م کهیننه ا باشد،میبرخوردار  یچقدر از مواهب انسان انسان کهینا

 بال لذت.بود نه به دن یتبه دنبال انسان یدبا ،آمد یشپ یو لذت تعارض یتانسان

و  «یات»منظور از نشین شده است، هم« اتی»با واژه  انهیجولذتفرح در معنای 

ه به کاست  یویدن یتعلقات زندگ یرو سا یت اجتماعیمقام، موقع ،ییدارا ،آنی هاخانوادههم

 یروح انسان یلموجب اشتغال خاطر، تما یادیتعلقات در مورد افراد ز ینانسان داده شده است ا

تقرب به ساحت قدس  یبرا جهیتوو کم یدارمردم هب توجهییب ی،، غفلت از اعمال عبادبه آن

انسان باید توجه داشته باشد که مالک حقیقی خداوند است؛ چرا که  کهیدرحالگردد یم یاله

 مالکیت او پایدار و اصیل است.

« سوء و بدخواهی»گرفته رار ـق مورداستفادهگرایی نشین دیگر فرح که در معنای لذتهم

ژه است و یخاص و و سویک ه ازک شماردیم یرا از امور زشت و نابهنجار یبدخواه ،قرآنباشد. می

از  یکید ی. شاباشدمیتر تر و قابل درنگمهم یگر به جهاتید یهایزشت و هایبدسوی دیگر از از 

 یو بازپرور یل و داوریان تحلکمه اکبودن آن است  یمخف یژگیو ی،زشت ن شر ویژه بودن ایعلل و

د ین امر را تشدیا ی،نابهنجار برخاسته از بدخواه ی. پنهان بودن علل رفتارهاگیردمی یگرانرا از د

 .بردیان میرا از م یان بازسازکو ام گیردیم انگریا دیو توان مقابله را از شخص و  کندیم

زمانی تداوم  یشاد و فرح واقعدر  است.نشین شده هم« فضل»فرح در معنای بهروزی با واژه 

 یزهاییچ ینبهتراز امور  ینا چون؛ بپیوندد تعالیباریفضل  و رحمت مثل موارد ماندگاریکه به  دارد

 انتخاب نماید.خود  یبرا جهان مادی زودگذر ذیلذا تمتع از یجابه قادر است فرداست که 

. قرآن باشدیم «نصر»قرار گرفته  مورداستفاده بهروزی یفرح که در معنا یگرنشین دهم

وعده  یدر راستا ی،اّما در بخش معنوداند کریم نصرت خداوند را شامل همه موجودات عالم می
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مند خاص او بهره یهاو کمک یاتاز عنا یدنما یاریخدا را  ینخدا داشته و د یکه تقوا یکس یاله

 ی و فرح حقیقی خواهد شد.ی ویژه خداوند متعال باعث شادهانصرتکه این  خواهد بود

به  یخوش اوالًدر سه مطلب مهم احصاء کرد  توانیمرا  یو بهروز یخوش یهاتفاوت

 یدنانسان نام یاقتِبه ل یاما بهروز برندیم یکه در زندگ یلذت یادارد و  یافراد بستگ یخوشنود

به  یبهروز یاما در معنا شودیها توجه مبه خواسته یخوش یدر معنا اًیثان دارد. یافراد بستگ

با  همهدر نهایت  د ویستناز موارد باهم منطبق ن یاریدر بس یازو خواسته و ن شودیتوجه م یازهان

 .یستندخود باخبر ن «یازهاین»دارند؛ اما لزومًا از  ییخود حدوداً آشنا «یهاخواسته»

زیادی وابسته است و  دهند که به دالیلیمها خوشی را بر بهروزی ترجیح بسیاری از انسان

 ی واالی انسانی اشاره کرد. هالذتو عدم درک  یطلبراحتها از جمله غفلت، آن ترینمهمتوان به می

 منابعفهرست 

 قرآن کریم. 

 البالغهنهج. 

  ی.العرب اءالتراثیاحدار یروت: ، بیمعتزل یدالحد ی، ابن أبالبالغهنهجشرح  (،1378) دیالحدیابابن 

 عن آل الرسول العقولتحف (،1404ی )حسن بن عل ی،ابن شعبه حرانی،، محقق و مصحح: غفار 

 ی، چاپ دوم.دفتر انتشارات اسالم :، قماکبریعل

 ( 1422ابن فارس، احمد ،)تب کروت: دارالی، بینالدم شمسی: ابراهقیق، تحس اللغةییمعجم مقا

 ه.یالعلم

 یاء التراث العربیدار االح روت:ی، بلسان العرب(، 1414رم )کابن منظور، محمد بن م. 

 تهران: کتابچی ی،امحمدباقر کمره ، ترجمهامالی شیخ صدوق(، 1404ی )محمد بن عل ،هیابن بابو. 

 هارون عبدالسالم محمد، قم: مکتب  یق، تحقاللغه ییسمعجم مقا(، 1422فارس، احمد )ابن

 .یاالعالم االسالم

 چاپ هشتم ،زک، تهران: نشر مرتا متن یریهای تصواز نشانه(، 1388) کباب ،یاحمد. 

 یطراح(، 1393) یعل یان،رضائ ی وعل ،یاصغر فان و فرد، حسندانایی ید وناه یوکی،ب امراللهی 

 یدولت یهاشناختی مثبت در سازمانروان یهسرما ینقش محور یین: تبیسازمان یبهروز یالگو

 .2و  1سال سوم، شماره  ی،فصلنامه مطالعات رفتار سازمان ،یرانا



 نشینيهم روابطبر تأکید با  در گفتمان قرآن کريم «فرح» معنايي واژه هایمؤلفه
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 روت: ی، بمحمد الجهاد، ترجمه هالل القرآن یاهلل و االنسان ف(، 1378و )یکهیتوش زوتسو،یا

 ه.یالمنظمه العرب

 ،چاپ سوم، تهران: صبا ،یفرهنگ صبا فارس(، 1387محمد ) بهشتی. 

 ( 1392پسندیده، عباس ،)اعظم یامبرپ یدگاهاز د یشادکام :انتشارات نشر مؤسسه، تهران. 

 یرسول هاشم دیس، ترجمه لمکم و دررالکغررالح، (1410) بن محمّد ، عبدالواحدیآمد یمیتم 

 .، چاپ دومیسالمالا دارالکتاب :قم، یمهد یدس ی،، محقق و مصحح: رجائیمحالت

 چاپ سوم ،، تهران: برهانیدروان جاو یرتفسق(، 1398) محمد ی،تهران ثقفی. 

 چهارم اپان، چیتب یرساناطالعو  یفرهنگ مؤسسه: ، قمعهیالشوسائل، (1387) محمد ی،حر عامل. 

 ایرسانه هایسازمان یرقابت یدر توانمندساز یریتیابعاد مد یبررس(، 1393) یممر شناس،حق، 

 .7و  6رسانه، شماره  یریتمجله مد

 ،دوم پچا، تهران: دانشگاه تهران ،نامه دهخدالغت(، 1373اکبر )یعل دهخدا. 

 چاپ سوم ،تابک، تهران: نشر آنلقرا فی غریب داتلمفرا (،1404) نیصفهاا غبرا. 

 ،تیباهلع مرفّ یوتب(، 1395) غالمرضا رضایی سال اول،  یارت،حج و ز نامهپژوهش، مجله

 .2شماره 

 یرکبیر.ام ینی، تهران:پورحس ابوالقاسم دیس ، ترجمهیکورفلسفه اپ (،1357) ژان برن 

 تهران: دانژه.یزیتبر یترجمه دکتر مصطف، یدرون یشادمان(، 2000) و همکاران نیمارت گمن،یسل ، 

 ،تهران ،یصفو ورشک ترجمه ،یشناسزبان در ییگراساخت یمبان(، 1380نان )یفرد سوسور :

 .یهنر حوزه

 دارالفکر.یروت، ببالمأثور یرالتفس یالدر المنثور ف(، 1432) بکریبن اب عبدالرحمن یوطی،س : 

 ی، تهران: حوزه هنریبر معناشناس یدرآمد(، 1387ورش )ک ،یصفو. 

 و  یرازیمکارم ش اهللتیآ، ترجمه زانیالم یرترجمه تفس(، 1367) نیمحمدحس دیس ،ییطباطبا

 تهران: رجاء. یگران،د

 ،یموسو محمدباقر یدترجمه س ،آنلقراالمیزان فی تفسیر (، 1374) ینمحمدحس طباطبایی 

 .دوم پچای، انتشارات اسالمدفتر : قم ،یهمدان

 ،للمطبوعات. ی: مؤسسه اعلمیروتب ،القرآن یرتفس یف انیالبمجمع(، 1360حسن )بنفضل طبرسی 

 چاپ سوم ،یمرتضو یفروشکتاب :تهران ،نیالبحرمجمع (،1375ین )فخرالد ،ییحطر. 

 ،یرکبیر، تهران: انتشارات امیدفرهنگ عم(، 1377حسن ) عمید. 



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي
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 چاپ دوم ،نشر هجرت :، قمنیتاب العک(، 1387ل بن احمد )یخل ،یدیفراه. 

 ه.یتب االسالمک، تهران: دارال5، ج قاموس قرآن(، 1371) اکبریعل یی،بنا قرشی 

 دفتر نشر معارف: ، قمهاپرسش و پاسخ (،1383) محمدرضا ی،کاشف. 

  ین.الثقل: دار ، تهرانیاستاد ول ینحس ترجمه ،کافی(، 1393) عقوبیمحمد بن  ینی،کل 

 دوم اپالوفاء، چ مؤسسه :روتی، ببحاراالنوار (،1403) محمدباقر ی،مجلس. 

 الحدیثنشر دار، قم: حمیدرضا شیخی، ترجمه میزان الحکمه(، 1393) محمد، شهریمحمدی ری. 

 امام خمینی، قم: مؤسسه یمحمود رجب یر، تحریشناسقرآن(، 1376) ی، محمدتقیزدی مصباح. 

 ،تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر. ،یمکلمات القرآن الکر یف یقالتحق(، 1402حسن ) مصطفوی 

 مسلمان نسبت به فرح  یعرفا یکردرو یینتب(، 1393و همکاران ) اصغریعل دیس ،فرد یرباقریم

 .31شماره  یازدهم،سال  ینی،د یپژوهانسان ،یاتو روا یاتآ بهباتوجه یو شادمان
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