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 مقدمه

عصـر   ناشـي از مشـکالت  هـاي روانـي    هـاي فکـري و تـنش    اضطراب ،در دنیاي امروز

ت. در ایـران نیـز آمـار افسـردگي در     منجر به کاهش احساس شادي شـيه اسـ  ي، فنّاور

ز سـوي  ا 7351طبق آخـرین آمـار کـه در سـال     ي اخیر افزایش پیيا کرده است. ها سال

نفـر در کشـور    1بـه ازاي هـر    رئیس انجمن ميدکاري اجتماعي ایران اعالم شيه است،

)موسـوي  نـي  میلیون افسرده در کشور وجود دار 1یا نفر داراي اختالل رواني است و 

اي که شـرایط   (. مشکالت و فشارهاي اقتصادي و اجتماعي فزاینيه1، ص 7351چلا، 

کنـي، اهمیـت توجـه بـه مقولـه       معه ایران تحمیل مـي ي را به آحاد جاپرتنشزا و  استرس

دارد کـه بـر    مـي ر ( اظهـا 7553) 7وینهـوون دهي. از سوي دیگر،  شادکامي را افزایش مي

افـزایش   ،موج  انگیزش براي فعالیت افـراد ي کامشادشناسان،  هاي روان اساس پژوهش

توسـعه و   شـود و در نهایـت، بـه    و تسهیل روابط اجتماعي ميخالقیت تقویت ، آگاهي

توانـي آثـار زیانبـاري در     گونه که فقيان یا کمبـود آن مـي   ، همانانجامي تعالي جوامع مي

مسیر توسعه داشته باشي. این امر، انگیزه پـژوهش حاضـر بـراي پـرداختن بـه موضـوع       

 اما کيام تعریف شادکامي و از کيام منظرو  شادکامي بوده است
شناسـان همیشـه بـه دنبـال شـناخت       نشناسـي، روا  در طول تاریخچه مطالعات روان

یـا اصـطال  علمـي، بـا      عنـوان  بـه  2اني، اما مقوله شادکامي هاي آن بوده شادي و مؤلفه
ي شـيه اسـت.   دانشـگاه وارد حیطـه مطالعـات    3گـرا  شناسي مثبت مباحث رویکرد روان

دانـي    گـرا مـي   شناسي مثبـت  موضوع اصلي رویکرد روان ( شادکامي را2772) 1سلیگمن
گرا نیز شـادکامي را بـا دو مؤلفـه اصـلي، بـا       شناسي مثبت پردازان حوزه روان ظریهاکثر ن
کننـي   منـيي( تعریـف مـي    هـا( و شـناختي )رضـا    هـا و لـذت   هاي هیجاني )حالت عنوان
هایي بـراي شـادکامي    هاي این حوزه مؤلفه پردازي ها و نظریه (. پژوهش2777، 9)آرگایل
هـاي   پـژوهش بسـیاري از  آنهـا، مـذه  اسـت.    تـرین   که یکي از شاخ  کنني ارائه مي

، ارتباط معنادار و مثبت میان شادکامي و مذه  را تأییي و دین شناسي روان اي رشته یانم

                                                      

1. Veenhoven        2. happiness        3. positive psychology 

4. Seligman         5. Argyle 



  019 هاي خانوادگي با توجه به الگوي اسالمي ... بازنمایي شادکامي در سریال

 

هاي مؤثر در شادکامي نیست. بلکـه   اما در این پژوهش، دین تنها یکي از مؤلفه  اني کرده
 کت به سمت آن است.اي براي حر بستري براي تعریف مفاهیم شادکامي و راه و برنامه

دین اسالم یا برنامه جـامع و کـاربردي بـراي سـعادت بشـر اسـت و فرهنـگ اسـالمي،         

  (7357 گیرد )پسـنيیيه،  ( را معادل با سعادت ميhappinessشناسي ) اصطال  شادکامي روان

شناسـي و   اي روان رشـته  یـان مبنابراین، الگوي اسالمي شـادکامي از سـوي پژوهشـگران    

و حوزوي، با استخراج از متون روایي و آیات قرآني، ارائه شيه اسـت و  مطالعات دیني 

انـي،   ه (. پژوهشگران این حوزه تـالش کـرد  7352بر پایه توحیي استوار است )پسنيیيه، 

رویکرد اسالمي ارائه دهني که توانایي سـنجش شـادکامي را داشـته باشـي.      مقیاسي را با

ن الگــوي اسـالمي شــادکامي و الگــوي  همچنـین در ایــن حـوزه مطالعــاتي، رابطــه میـا   

دهي، بـین ایـن دو    اني که نتایج نشان مي ي شادکامي را مورد بررسي قرار دادهشناخت روان

محمـيي و آذربایجـاني،    الگوي شادکامي، رابطه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد )علـي    

نـگ  تاریخي فرهنگ اسالمي در ایران و آمیختن آن بـا فره  هسوي دیگر، سبق از (.7322

ها و تناقضات بسیار آن با فرهنـگ جوامـع غربـي، باعـث شـيه       ایراني، همچنین تفاوت

ها و مفاهیم الگوي اسـالمي شـادکامي    است که براي مقیاس بازنمایي شادکامي، از آموزه

 استفاده شود.

ویـژه،   با توجه به اهمیت شادکامي، آموزش رفتارهاي مبتني بر آن به افراد جامعه، بـه 

عنصـر حیـاتي جامعـه، ضـرورت دارد. مطـابق بـا نظریـه یـادگیري          عنوان بهها  خانواده

هـاي   هاي سریال هاي شخصیت اجتماعي، مخاطبان تلویزیوني با مشاهيه رفتارها یا کنش

به این ترتی ، پژوهش حاضـر    گیرني الگوهاي نمادین، آنها را یاد مي عنوان بهتلویزیوني 

هـاي   ها و مفاهیم شادکامي در سریال ي مؤلفهبراي روشن شين میزان و چگونگي بازنمای

بـا توجـه بـه     ،7351تـا   7317هاي  تلویزیوني ایراني محبوب و تأثیرگذار در خالل سال

الگوي اسالمي شادکامي انجام گرفته است. دو مؤلفه اصلي این پژوهش، مطابق بـا ایـن   

ضوع اصـلي و بـا   منيي و نشاط است و بر پایه توحیي بنا نهاده شيه است. مو الگو، رضا

هـاي مثبـت در تمـامي     اهمیت در این الگو، خیر دانستن تقيیر الهي است که با واکـنش 
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ها( و ناخوشایني )بال، مصیبت، گرفتـاري و رنـج( همـراه     هاي خوشایني )نعمت موقعیت

عالوه بـر محبـوب   رو   ینهمشود. خیرباوري، بر پایه مباني توحیيي قرار دارد و از  مي

هاي مورد مطالعه، بـه دلیـل ماهیـت شـادکامي در اسـالم،       ار بودن سریالبودن و تأثیرگذ

هـاي   هایي که بیشـتر در سـریال   جریان داشتن یا زنيگي واقعي با نمایش فراز و نشی 

 شود، اهمیت دارد. درام، ملودرام و طنزهاي مبتني بر موقعیت و دور از فانتزي دیيه مي

هـایي کـه از الگـوي     مورد مطالعه، مؤلفـه  هاي با بررسي بازنمایي شادکامي در سریال

انـي   هاي مورد مطالعه، از نظر دور مانيه اسالمي شادکامي در بازنمایي شادکامي در سریال

هایي کـه بـا بیشـترین بازنمـایي      و همچنین مؤلفه اني  و کمترین میزان بازنمایي را داشته

یـت و ضـرورت عملـي    اني  ایـن امـر، از منظـر اهم    اني، هر دو مشخ  شيه همراه بوده

ها و هـم بـه سیاسـتگذاران    تواني هم به تولیيکننيگان سریالموضوع پژوهش حاضر، مي

هـاي انتقـال مفـاهیم     سیماي جمهوري اسالمي ایران کما کني که بـا شناسـایي نقصـان   

تـر   هاي تلویزیـوني و دریافـت تصـویر روشـن     الگوي اسالمي شادکامي در قال  سریال

هایي با تأثیرگـذاري بیشـتر، بـراي انتقـال      کامي در اسالم، سریالهاي شاد نسبت به مقوله

این پژوهش، از منظر اهمیت نظري موضوع، هاي الگوي اسالمي شادکامي بسازني.  آموزه

شناسـي و   اي ارتباطات، روان رشته تواني به گسترش ادبیات پژوهش در مطالعات میان مي

هـاي   یـرد کـه بـا اسـتفاده از روش    هایي قـرار گ  همچنین مبناي پژوهشدین کما کني. 

اي بـراي چگـونگي    تـر رسـانه   هاي دقیـق  مختلف کمي، کیفي و ترکیبي، به دنبال راهکار

 هاي مختلف تلویزیوني هستني. انتقال مفاهیم الگوي اسالمي شادکامي از طریق قال 

هـاي خـانوادگي سـیماي     هي  اصلي این پـژوهش، بازنمـایي شـادکامي در سـریال    

با توجه به الگوي اسالمي شادکامي بـوده   7351تا  7317ي ایران از سال جمهوري اسالم

است. همچنین اهيا  فرعي دیگري همچـون: بازنمـایي مقولـه رضـامنيي در الگـوي      

 عنـوان  بـه هاي مورد مطالعه  بازنمایي صبر در ناخوشـاینيها   اسالمي شادکامي در سریال

 عنـوان  بـه زنمایي شکر در خوشاینيها هاي مورد مطالعه  با زیرمقوله رضامنيي در سریال

زیرمقولـه   عنوان بههاي مورد مطالعه  بازنمایي انجام بایيها  زیرمقوله رضامنيي در سریال
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عنـوان   هاي مورد مطالعه  بازنمایي انجـام نبایـيها )کراهـت از گنـاه( بـه      رضامنيي در سریال

هـاي مـورد    نشاط در سـریال هاي مورد مطالعه  بازنمایي مقوله  زیرمقوله رضامنيي در سریال

هاي مورد مطالعه و بازنمـایي   عنوان زیرمقوله نشاط در سریال مطالعه  بازنمایي لذات مادي به

 هاي مورد مطالعه مينظر قرار دارد. عنوان زیرمقوله نشاط در سریال لذات معنوي به

هاي الگوي اسالمي شادکامي چگونه و به چه میزان در  پرسش اصلي پژوهش: مقوله

 انيو هاي مورد مطالعه بازنمایي شيه سریال

هاي فرعي: مقوله رضامنيي در الگوي اسالمي شـادکامي، چگونـه و بـه چـه      پرسش

 اسـتو مقولـه صـبر در ناخوشـاینيها      هاي مورد مطالعه بازنمـایي شـيه   میزان در سریال

  شـيه هـاي مـورد مطالعـه بازنمـایي      عنوان زیرمقوله رضامنيي، به چه میزان در سریال به

عنـوان زیرمقولـه رضـامنيي، بـه چـه میـزان در        بـه  استو مقوله شـکر در خوشـاینيها  

عنـوان زیرمقولـه    استو مقولـه انجـام بایـيها بـه      هاي مورد مطالعه بازنمایي شيه سریال

اسـتو مقولـه انجـام      هاي مورد مطالعه بازنمایي شيه رضامنيي، به چه میزان در سریال

هـاي مـورد    عنوان زیرمقوله رضامنيي، به چه میزان در سریال نبایيها )کراهت از گناه( به

ـ  کـيام هاي رضـامنيي بیشـترین و    از زیرمقوله ای کياماستو   مطالعه بازنمایي شيه  ای

 انيو کمترین بازنمایي را داشته

هاي مـورد   مقوله نشاط در الگوي اسالمي شادکامي، چگونه و به چه میزان در سریال

عنوان زیرمقوله نشاط، به چه میـزان در   استو مقوله لذات مادي به  مطالعه بازنمایي شيه

عنـوان زیرمقولـه    استو مقوله لـذات معنـوي بـه     هاي مورد مطالعه بازنمایي شيه سریال

اسـتو آیـا مقولـه لـذات       هاي مورد مطالعه بازنمایي شيه نشاط، به چه میزان در سریال

هاي منفي چگونـه و   مقوله کنش استو معنوي بیشتر از مقوله لذات مادي بازنمایي شيه

هـاي منفـي    استو آیا مقوله کنش  هاي مورد مطالعه بازنمایي شيه به چه میزان در سریال

 هاي رضامنيي و نشاط بازنمایي شيه استو کمتر از مقوله
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 پيشينه پژوهش

شناسي است که نتایج آنها نشـان   هاي پژوهش حاضر مطالعاتي در حوزه روان یکي از زمینه

هاي آن ارتبـاط معنـادار و مثبتـي     دهي، میان دین، مذه  و معنویت با شادکامي و مؤلفه يم

هـا، دوسـتان و    پشتوانه»اي با عنوان  ( در مقاله2777) 7هاي مایرز وجود دارد. نتایج پژوهش

نشان داد که افراد معتقي به امور معنوي از زنيگي شادتري برخوردارنـي.  « مذه  مردم شاد

دهنـي،   ( نیز به این نتیجه رسیي که افرادي کـه امـور مـذهبي را انجـام مـي     2777سلیگمن )

 (، در پـژوهش خـود  2771) 3و شارما 2کنني. همچنین شارما شادتر از افراد دیگر زنيگي مي

با هي  بررسي رابطه میان معنویت و شادکامي، به این نتیجه رسیيني که میـان معنویـت و   

ت. مطالعات دیگري کـه در کشـورهاي مختلـف، بـه     شادکامي، همبستگي مثبت برقرار اس

انـي،   رابطه معنادار و مثبت بین نگرش دیني، دینياري و مذه  بـا شـادکامي رسـیيه     نتیجه

(، فرانسـیس و  7551) 1و فرانسـیس  9رابینـز (، 7559) و همکـاران  1اني از: کاتانزارو عبارت

و همکاران  77(، بیرد7555) 77و جوز  5فرن  (،7555و همکاران ) 2(، مالتبي7551) 1لستر

و 71(، شـو 2771) 73(، عبـيالخالق 2777) 72(، لـوئیز 2777(، فرانسیس و همکـاران ) 2777)

و معنـادار   مطالعاتي نیز در داخل کشور انجام شيه است که ارتباط مثبت(. 2771جوز  )

 *دهي. را نشان ميبا شادکامي  میان دینياري، مذه  و معنویت 

فر  (، حیيري رفعت و عنایتي نوین7325پور ) ي و عراقيهاي منظري توکل پژوهش

بهادري  ( و7352آبادي ) زاده، زارع غیاث (، مهيي7357(، نجفي و عرفان )7325)

 اني. هاي پیشین رسیيه ( با اهيافي مشابه، به نتایج مشابه پژوهش7351خسروشاهي )

هایي را براي  ششناسي و دین، پژوه اي روان رشته پژوهشگران حوزه مطالعاتي میان

ارائه الگوي اسالمي شادکامي که از دل متون اسالمي )قرآن و منابع روایي و احادیث( 

                                                      

1. Myers       2. Sharma        3. Sharma 

4. Catanzaro     5. Robbin         6. Francis 

7. Lester       8. Maltby         9. French 

10. Joseph      11. Byrd        12. Lewis 

13. Abdel-khalegh              14. Shaw  
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کارگیري مفاهیم الگوي اسالمي  استخراج شيه است، انجام دادني و سپس به آزمایش به

 شادکامي در افزایش شادکامي پرداختني.

هـاي احسـاس    ؤلفـه ( پژوهشـي را بـراي شـناخت م   7357پسنيیيه و همکاران نیز )

شناسـي و   سعادتمنيي )شادکامي در اسالم( انجـام دادنـي. روش ایـن پـژوهش، مفهـوم     

سپس، تحلیل محتوا و تحلیل عقالني بوده است. نتایج نشان داد که سعادت، ترکیبـي از  

خیر و سرور و احساس سعادتمنيي، ترکیبي از رضامنيي و نشاط است. در مرتبه بعـي،  

انـي از: صـبر در    شـود کـه عبـارت    تـري تحلیـل مـي    هاي جزئي هرضامنيي خود به مؤلف

ناخوشاینيها، شکر در خوشاینيها، رغبت به طاعت و کراهت از معصیت  نشاط نیز بـه  

 شود. نشاط مادي و معنوي تقسیم مي

 ( در پژوهشي که با هي  بررسي ماهیت و پایه نظري رضامنيي بـر 7359پسنيیيه )

شناختي متـون   لیل محتوا و با استفاده از ميل فهم رواناساس منابع اسالمي، با روش تح

دیني انجام شي، به این نتیجه رسیي که رضامنيي، یا حـس مثبـت درونـي، ترکیبـي از     

مطابقت، پذیرش و خرسنيي است. پایـه نظـري رضـامنيي مبتنـي بـر منـابع اسـالمي،        

 ي است.خیرباوري است. خیرباوري نیز به معني اعتقاد به خیر بودن تقيیر اله
درمــاني  پــذیري روان امکــان»( پژوهشــي را بــا عنــوان 7351نوفرســتي و پســنيیيه )

هـاي   ، در عاطفـه مثبـت و منفـي افـراد داراي نشـانه     «خیربـاوري »گراي مبتني بـر   مثبت
عنوان یا مياخله  گراي مبتني بر خیرباوري، به درماني مثبت انجام دادني. روان« افسردگي
ي به کـاهش عالیـم افسـردگي یـا عواطـف منفـي و افـزایش        توان ميت و مؤثر مي کوتاه

 عواطف مثبت بینجامي.

هاي اسـالمي و   ( با هي  ارائه الگوي صبر مبتني بر آموزه7359سرتیپي و همکاران )

که طي آن، بر پایه  شناختي زنان، پژوهشي انجام دادني  باشي روان تعیین کارایي آن در به

( 7352پسـنيیيه )  در الگوي اسالمي شادکامي عباس  هاي افزایش آن مؤلفه صبر و آموزه

هـا   آزمایشي به آزمون گذاشـته شـي. یافتـه    اي، تيوین و با طرحي نیمه اي نه جلسه برنامه

باشـي   نشان داد که مياخله برنامه آموزشي صبر مبتني بر الگوي اسالمي شادکامي بـر بـه  

 شناختي زنان مؤثر است. روان
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هاي اسالمي  ( با هي  ارائه الگوي شکر مبتني بر آموزه7359اصفهانیان و همکاران )

آزمایشي انجام دادني.  و بررسي اثربخشي آن بر رضایت از زنيگي، پژوهشي با طر  نیمه

( یکي از منابع مهم و اصلي 7352الگوي اسالمي شادکامي پسنيیيه ) مؤلفه شکر در

مایشي این پژوهش بوده اي براي ارائه در طر  نیمه آز تهیه برنامه آموزش شش جلسه

هاي اسالمي  ها نشان داد که مياخله آموزشي شکرگزاري مبتني بر آموزه است. یافته

 شود. داراي اثربخشي معناداري است و باعث افزایش رضایت از زنيگي افراد مي

ویـژه در   اي در مورد موضوع بازنمایي شـادي، بـه   در حوزه مطالعات بازنمایي رسانه

( بـا هـي    7522) 2و کاالهـان  7وني، دو پژوهش یافت شـي. تومـاس  هاي تلویزی سریال

هـاي  هـاي تلویزیـوني شـبکه    در سریال« آورد پول شادي نمي»بررسي بازنمایي اسطوره 

ABC, CBS, NBC ها نشـان   که بر این موضوع متمرکزني، پژوهشي انجام دادني. یافته

وضو  بازنمایي شـيه اسـت.    به «آورد پول شادي نمي»داد که نسبي بودن فقر و اسطوره 

پـول شـادي   »نگـاهي مخـالف بـه ایـن بازنمـایي دارد و منتقـي اسـطوره         این پژوهش،

 است.« آورد نمي

سریال  29( پژوهشي را با هي  بررسي بازنمایي شادکامي در 2771) 3فاروق ابوزیي

مصري انجام داد. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل محتوا انجام گرفـت، نشـان داد    

شادکامي را بـا سـطح بـاالیي از غنـي بـودن و       هاي تلویزیوني مورد مطالعه، اکثر سریال

 اني. اني در حالي که دیگر عوامل مؤثر بر شادکامي را نادیيه گرفته ثروت مرتبط کرده

عنوان یکـي از   شناسي و دین، مذه  را به گونه که مشاهيه شي، مطالعات روان  همان

هـاي اخیـر، در    انـي، امـا در دهـه    دکامي مورد بررسي قرار دادههاي تأثیرگذار بر شا مؤلفه

ــا همکــاري کارشناســان حــوزه روان   ــي ب ــوم دین ــز کارشناســان عل ــران، نی شناســي،  ای

اني و الگوي اسالمي شادکامي را از دل منابع و متون اسـالمي   ه هایي را انجام داد پژوهش

ت و شادکامي بشر الگـو و برنامـه   اني  آنان معتقيني که اسالم، براي سعاد استخراج کرده

 کني. کاملي ارائه مي

                                                      

1. Thomas        2. Callahan       3. Farouk Abou Zeid 
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شناختي  هاي روان هاي بازنمایي در موضوع شادکامي، بازنمایي مؤلفه پژوهش

اني، اما در پژوهش حاضر،  هاي تلویزیوني مورد بررسي قرار داده شادکامي را در سریال

وني سیماي جمهوري هاي تلویزی هاي الگوي اسالمي شادکامي در سریال بازنمایي مؤلفه

 اسالمي ایران مورد بررسي قرار گرفته است.

 مفهوم، ماهيت، ابعاد و مبانی شادکامی در اسالم

(. پسنيیيه 2، ص 7357شود )پسنيیيه،  گرفته مي« سعادت»شادکامي در اسالم معادل با 

روایت مرتبط با سعادت و آیات قرآن کریم، بـه ایـن نتیجـه     117و همکاران، با بررسي 

در بررسـي  «. دانـي  اسالم سعادت را خیر پایيار همراه با شادي و سرور مـي »سیيني که ر

بنيي رسیي  توان به این جمع مي« سعي»شناسان نیز در مورد ریشه سعادت یعني  آثار لغت

دارد. ایـن دو    در مفهوم سـعادت وجـود  « سرور»و « خیر»که دو کلیي واژه مهم با عنوان 

(. 723، ص 7357دهنـي )  ن شادکامي را در اسالم تشکیل مـي پایه اساسي سعادت یا هما

شادکامي یا سعادت، زنيگي بر پایه خیر و همراه بـا سـرور اسـت. خیـر بـا ماهیـت آن       

شـود، ارتبـاط دارد و سـرور مـرتبط بـا       رو مـي  چیزي که انسان در زنـيگي بـا آن روبـه   

 (.729هیجانات یا لذات زنيگي است )همان، ص 

اراي دو بعي تکویني و تشریعي است. بعي تکویني، رویکـرد هسـتي   شادکامي در اسالم د

امـا بـيون جـرم و    « حقیقـت موجـود  »اسـاس آن، شـادکامي یـا     شناختي دارد. درواقع، بر

غیرقابل رؤیت است که آفریيه شيه و مانني هر آفریيه دیگر، قوانیني بر آن حاکم است. بعـي  

دیگـر    عبـارت  هاي شادکامي یا به» ت و نیستهس»شناسانهِ دارد و بر  تشریعي، رویکرد قانون

 (.77، ص 7357استوار است )پسنيیيه، « هاي شادکامي واقعیت»

دیگـر، همـه امـور     عبـارت   هاي توحیيي مبتنـي اسـت. بـه    شادکامي در اسالم بر واقعیت

آیـي. مجموعـه ایـن     هـایي دارنـي کـه از دل توحیـي بیـرون مـي       مربوط به شادکامي، واقعیت

اني: مبـاني خياشـناختي،    گونه دهني که چهار باني توحیيي شادکامي را تشکیل ميها م واقعیت

شناختي. میان این مباني، ارتباط و نظام خاصـي برقـراري    شناختي و دین شناختي، انسان جهان
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است که از سوي خياوني تنظیم شيه است. افـراد تنهـا بـا شـناخت ایـن مبـاني و تنظـیم و        

توانني به شادکامي برسني. الزمه این کار، ایمـان بـه خياسـت.     يشان م هماهنگي آن با زنيگي

 (.77-72آیني )همان، ص   هاي شادکامي از دل این مباني بیرون مي مؤلفه

 هاي الگوي اسالمی شادکامی مؤلفه

گونه که بیان شي، پسنيیيه با توجه به مستنيات آیـات و روایـات بـه ایـن نتیجـه       همان

سالم است، شادکامي در زنـيگي اسـت  مفهـومي کـه آن را     یافته که آنچه مينظر ا دست

بنابراین تعریف، سـعادت، دو رکـن اساسـي دارد کـه      داني مطابق با تعریف سعادت مي

شادکامي از دیيگاه اسـالم را توجیـه     تواني دو مؤلفه اني از: خیر و سرور. این، مي عبارت

ر و سرور، عواملي براي تحقـق  درواقع، خی«. نشاط»و « رضامنيي»اني از:  کني که عبارت

اني. اساس احساس رضامنيي، بر خیر بودن تقيیر و اسـاس احسـاس    رضامنيي و نشاط

 .(973، ص 7352) نشاط، بر لذت استوار است

هاي لغوي، اصـطالحي و دینـي خـود بـه ایـن       ( در مجموع پژوهش7359پسنيیيه )

ود با وضع مورد انتظار(، نتیجه رسیي که رضامنيي ترکیبي از مطابقت )تطبیق وضع موج

پذیرش )پذیرش وضع خود و تسلیم بـودن( و خرسـنيي اسـت )نياشـتن ناخرسـنيي      

دروني حتي در حین بال و مصیبت  از منظر اسالم، هی  تالزمي میان رضامنيي و شادي 

با سختي، رنج و گرفتاري وجود نيارد(. در نهایت، این ترکی  بـر پایـه خیربـاوري یـا     

هـا، اسـتوار اسـت و رضـامنيي،      هـا و نعمـت   تقيیر الهي در مصیبتپذیرش خیر بودن 

 واکنش مثبت به تقيیر الهي است.

موضوع رضامنيي، قضا و قير است که نخسـت، خـود بـه دو بخـش     در این الگو، 

شود: تکویني )بعي آفرینشي( و تشریعي )قانون(  سـپس بعـي تکـویني آن بـه      تقسیم مي

و بُعي تشـریعي آن، بـه بایيونبایـي     ها( بال و مصیبتها( و ناخوشایني ) خوشایني )نعمت

شود. از سوي دیگر، نشاط نیز بعي هیجاني انسان است که آن را، متناسـ  بـا    تقسیم مي

بنـابراین، در مجمـوع    کننـي   ابعاد وجودي انسان، به دو بخش مادي و معنوي تقسیم مي
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تکوین، واکـنش مثبـت   در بعي  قسمتي دارد. توان گفت که شادکامي، ساختاري شش  مي

شـود. همچنـین در    نادیيه مي« صبر»و واکنش مثبت به ناخوشایني،  «شکر»به خوشایني، 

نـام  « کراهـت »و واکنش مثبت به نبایـيها،   «رغبت»بعي تشریع، واکنش مثبت به بایيها، 

 (.971، ص 7352)پسنيیيه، دارد. نشاط نیز ترکیبي از لذت مادي و معنوي است 

گذارد و شادکامي مقـير  ست که اسالم بین تقيیر و تحقق فاصله ميپسنيیيه معتقي ا

شـود کـه واکـنش مناسـ  انسـان در برابـر خیـر مقـير )اسـاس          شيه زماني محقق مـي 

رضامنيي( و سرور مقير )نشاطي که انيازه آن از سـوي خياونـي تعیـین شـيه اسـت.(      

بـه سـرور و شـادي     اتفاق بیفتي و این دو را به خیر و سرور مؤثر تبـيیل کنـي. واکـنش   

هاي مادي و معنوي است. واکنش به خیر مقير در یـا سـطح   مقير، لذت بردن از لذت

هـاي جياگانـه، صـبر در    کلي، رضامنيي نسـبت بـه تقـيیر الهـي اسـت و در موقعیـت      

ناخوشاینيها، شکر در خوشاینيها، انجام بایيها و ترک نبایيهاست کـه منجـر بـه خیـر     

دکامي، ترکیبي است از زنيگي خیر که در رضامنيي محقـق  شود. در نهایت، شا مؤثر مي

 (.971-975، ص  7352گیرد ) شود و زنيگي خوب که با مقوله نشاط معنا مي مي

 1بندورا 1نظريه يادگيري اجتماعی

بـا  و ي از طریـق مشـاهيه رفتارهـاي انسـان    توانني  يمافراد  که معتقي بود( 7511) بنيورا

ـ  ، 3نظریه، یادگیري از راه مشـاهيه  ین  بنابراد بگیرني، آنها را یاالگوسازيفرایني  و  1يتقلی

گیرد. به عقیيه او، یادگیرنيه بيون آنکـه عمـل آشـکاري انجـام      ي صورت ميالگوبردار

هایي مانني تلویزیون، مجله، کتـاب و ...،   دهي، با مشاهيه هرگونه فعالیت از طریق رسانه

 اي مشـاهيه  یادگیري از پایه ميل سه بنيورا. پردازد طور خود به خودي به یادگیري مي به

 گذارد  مي نمایش به را رفتاري واقعي، فردي آن، در که زنيه ميل است: کرده تعریف را

 آن، در کـه  نمـادین  ميل و است رفتار یا توضیح و توصیف با همراه که آموزشي ميل
                                                      

1. social learning theory       2. Bandura         3. Observation 

4. imitation 
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 هـاي  رنامـه ب هـا،  فـیلم  هـا،  کتـاب  در سـاختگي  یـا  واقعـي  هاي شخصیت طریق از رفتار

 شود. مي داده نشان ها رسانه یا تلویزیوني

 اسـالمي  الگـوي  هـاي  مؤلفـه  و ها آموزه ،بنيورا اجتماعي یادگیري نظریه به توجه با

 تلویزیـوني  هـاي  سریال هاي شخصیت رفتارهاي یا ها کنش قال  در توان مي را شادکامي

 ایـن  مشـاهيه  طریـق  از هـا  ریالس این مخاطبان تا داد ارائه نمادین، ميل یا الگو عنوان به

بپردازد. آنها یادگیري به ها کنش و رفتارها

 تعاريف عملياتی

رضـامنيي الگوي اسالمي شادکامي داراي دو مقوله اصـلي اسـت: رضـامنيي و نشـاط.    
ها و تـرک  ها، انجام بایيها، شکر در خوشاینيداراي چهار زیر مقوله، صبر در ناخوشایني

هاست.نبایي
: هر کنش کالمي پس از وقوع حادثه، بال و مصیبت، گرفتاري، اخوشايندهاصبردرن

 عنـوان تقـيیر الهـي و خیـر دانسـتن      مشکل، رنج و ناراحتي که بیانگر پـذیرش آنهـا بـه   

بر خـيا.   مقيرات الهي است  مانني جمالتي چون: توکل بر خيا، خيایا کمکم کن و پناه 

، نماز خوانين براي رفع گرفتـاري، بـردن   هاي غیرکالمي  مانني دعا کردنهمچنین کنش

 . ...ها به باال، نگاه به آسمان و دست

کالمي پس از رفع گرفتـاري، مشـکل و رنـج یـا در     کنشهرها:شکردرخوشايند

جریان هر نوع خوشـي و نعمـت  ماننـي سـالمتي خـود و خـانواده، ثـروت، موقعیـت         

که خیري از سوي خـيا   ...و خوب اجتماعي باال، شغل مناس ، عشق و ازدواج، خانواده

هـاي  شمرده شود. با جمالتـي ماننـي  خـيا را شـکر، الحمـياهلل و ... . همچنـین کـنش       

غیرکالمي  مانني سجيه شکر، نماز شکر و هر نوع کنش غیرکالمي که دربردارنيه شـکر  

 الهي باشي.

هـاي کالمـي و غیرکالمـي     کـنش در این پـژوهش منظـور  واجبات(:)انجامبايدها

ماننـي خوانـين نمـاز واجـ ، گـرفتن روزه       رتبط با اعمال واج  در دین اسالم است م
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واج ، پرداخت خمس و زکات و یا هرگونه کنش کالمي که نسـبت بـه ایـن واجبـات     

 کني. ابراز رغبت و حمایت مي

هر کنش کالمي که به ابراز تنفر، بیزاري و کراهـت از  معصيت(:)هاکراهتازنبايد

ل حرام در اسالم )مانني دروغ، تهمت، غیبت، تملا مال غیر، خوردن مال گناهان و اعما

هاي غیرکالمي مانني برگردانين سـر هنگـام وقـوع    پردازد  همچنین کنشحرام و ...( مي

یکي از گناهان و اعمال حرام یا ترک محل گناه و هر نوع کنش غیرکالمـي دیگـري کـه    

 دهنيه بیزاري از گناه است.نشان

 شود.هاي مادي و معنوي تقسیم ميخود به دو مقوله لذت ط،نشامقوله

تحرک و ورزش، بینـایي، المسـه، خـوردن و آشـامیين، پـاکیزگي،       هايمادي:لذت

 ارتباط با دیگران، بوي خوش، شوخي، خنيیين، کار و کس  روزي حالل.

: ذکر خـيا، بخشـش مـالي و معنـوي، زیـارت، مناجـات و دعـا،        هايمعنويلذت 

 قرآن، خوانين نمازهاي مستحبي، توسل به ائمه و معصومین.خوانين 
صورت یا مؤلفه جياگانه در الگـوي   صراحت به هاي منفي به : کنشهايمنفيکنش

هـاي   اما در دل مباحث رضـامنيي، بـه کـاهش کـنش       اني اسالمي شادکامي مطر  نشيه
نبایـيها،   کتـر شود، اشاره شيه است. در مبحـث   منفي که موج  افزایش رضامنيي مي

هـاي منفـي مطـر  شـيه اسـت  در دل مبـاني        عنوان کنش کراهت و دوري از گناهان به
عنـوان   توحیيي نیز این مفهوم وجود دارد که اگر انسان خیر بودن مقـيرات الهـي را بـه   

هاي توحیـيي نپـذیرد، نـاراحتي و غـم بـه سـراغش خواهـي آمـي. بسـیاري از           واقعیت
گیـرد، در   هاي منفي در برمـي  هاي مورد مطالعه، کنش ها را در سریال هاي شخصیت کنش

هاي منفي شامل اعمال غیراخالقي و گناهـاني اسـت کـه در دیـن      پژوهش حاضر، کنش
اني  مانني دروغ، دزدي، حسي، کینـه، فریـ ، روابـط بـا نـامحرم در       اسالم برشمرده شيه

بانیت، نگرانـي،  همچنین هیجانات منفي مانني ناراحتي، عصـ  خارج از حيود شرعي و ...
 ترس، دعوا، قهر، نیش و کنایه و ... .

توان معناي خاصي براي آنها در نظـر گرفـت     تعيادي کنش هم وجود دارني که نمي

 اني. معنا شمارش شيه هاي بي به همین دلیل تحت عنوان مقوله کنش
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 . نمودار الگوی مفهومی شادکامی در اسالم1 شکل

















 ششناسی پژوه  روش

روش  از تلویزیوني هاي سریال شادکامي در بازنمایي نحوه بررسي منظور به پژوهش این

 منظم عیني، محتوا، روشي براي تشریح تحلیل است. کرده کمي استفاده محتواي تحلیل

غیـره اسـت    و عکـس  صـيا،  تصـویر،  ارتبـاطي مـتن،   هـاي  پیام آشکار محتواي کمي و

 .(72، ص 7592 ،7برلسون)

                                                      

1. Berelson 
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 7317هاي  هایي با محوریت خانواده است که طي سالپژوهش، سریال جامعه آماري

ها با  اني. انتخاب سریال در سیماي جمهوري اسالمي ایران ساخته و پخش شيه 7351تا 

سو، به دنبال  گیري هيفمني صورت گرفته است چراکه پژوهش از یا روش نمونه

هایي بود که ل سریالهایي با محوریت خانواده بود و از سوي دیگر تحلی سریال

اني، از باب فني و محتوا، مورد اقبال منتقيان بیشتري قرار  مخاطبان بیشتري داشته

 اني.دیگر، تأثیرگذارتر بوده عبارت  اني و به گرفته

تـري وجـود دارد کـه بـه ماهیـت       هاي مورد مطالعه، نکته مهـم  اما در انتخاب سریال

کـه گفتـه شـي شـادکامي در الگـوي اسـالمي،        گونه گردد. همان شادکامي در اسالم برمي

شود، پذیرش خیر بودن  داراي مبناي توحیيي است. آنچه در اسالم موج  شادکامي مي

دیگر، آنچه  عبارت  هاي خوشایني و ناخوشایني است. به مقيرات الهي در تمامي موقعیت

)صـبر(،  هـا   هاي مثبت، هم در شرایط سخت، بالها و مصیبت اهمیت دارد، بروز واکنش

هاي طنز کـه داراي   ها )شکر( است. به این ترتی ، سریال هم در شرایط خوشي و نعمت

عنـوان نقـي    اي از رفتارهـاي اجتمـاعي افـراد جامعـه بـه      فضاهاي فانتزي یا اغراق شـيه 

ها، مفاهیم و ماهیت شـادکامي در اسـالم را اساسـاً در     توانني آموزه اجتماعي هستني، نمي

ها در دو مرحله انجام گرفت  در مرحلـه اول،   گیري سریال ي. نمونهبطن خود داشته باشن

تیغ، متهم گریخـت،   با توجه به نکات ذکر شيه، هفت سریال )خانه سبز، پيرساالر، زیر

محـور، پرمخاطـ ،    هـاي خـانواده   نشین( که داراي ویژگـي  میوه ممنوعه، پایتخت و پرده

هاي زنـيگي واقعـي    داراي فراز و نشی  تأثیرگذار و داستاني به دور از فضاي فانتزي و

انـي، انتخـاب شـيني. در مرحلـه      پخش شـيه  57و نیم دهه  17،27هاي هستني و در دهه

ها یکسان نبودني و تعـياد کـل    تعياد قسمت ها از نظر حجم و به دلیل اینکه سریالدوم، 

از  ،نياشـت  وجـود  آنهـا  تمام بررسي رسیي و امکان قسمت، مي 712هاي آنها به  قسمت

، متناسـ  بـا    هایي از هر سـریال  تصادفي صحنه اي براي انتخاب طبقه گیري روش نمونه

گیري پژوهش که صحنه است، با استفاده  شان، استفاده شي. با توجه به واحي نمونه حجم

 29 منظور افزایش دقت، اما به به دست آمي   صحنه 337از فرمول کوکران، حجم نمونه، 
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نهـایي   مطالعـه  مـورد  نمونـه  عنوان صحنه، به 2175صحنه از  111یعني  ها صحنه درصي

صـورت تصـادفي و از طریـق دسـتور انتخـاب       بـه  سـریال،  1 مجموع در قرار گرفت و

 واحـي  و صـحنه  مطالعـه،  ایـن  در پژوهش واحي شيني. افزار متل  انتخاب تصادفي نرم

 است. بوده همطالع هاي مورد هاي سریال شخصیت غیرکالمي و هاي کالمي کنش ثبت،

بنـابراین بـراي    گونه که گفته شي، روش این پژوهش تحلیل محتوا بوده اسـت   همان

هاي الگوي اسالمي شادکامي، طراحـي و   اي مبتني بر مؤلفه ها، پرسشنامه آوري داده جمع

اسـاس   کيگذاري نیز بـر  و شي  کيگذاري، مطابق با پرسشنامه مذکور تهیه دستورالعمل

هـا صـورت    صـحنه  تماشـاي  اسـاس  بر کيگذاري ماتریس ا تکمیلاین دستورالعمل و ب

 اعتمـاد  ضری  براي سنجش کردن دونیمه یا تصنیف روش گرفت. در این پژوهش، از

صـورت تصـادفي،    بـه  نمونـه  حجـم  از درصـي  27است. به این ترتی  که  شيه استفاده

ـ  کيگذار دوم مشاهيه انتخاب و از سوي  نتـایج  ت.شي و کيگذاري بار دیگر انجام گرف

هـر دو کيگـذاري    از درصي 27که  دو کيگذاري اول و دوم با هم مقایسه و روشن شي

 است. شبیه به هم بوده

 هاي پژوهش يافته

کنش اسـت. در ایـن    23221هاي به ثبت رسیيه در این پژوهش برابر با  تعياد کل کنش

 پردازیم.   هاي پژوهش مي ترین یافته بخش به ارائه مهم

سـریال مـورد مطالعـه،     1کنش ثبت شـيه در مجمـوع    23221از  7 مطابق با جيول

هاي ثبت شيه را به خود اختصاص داده است  درصي از کل کنش 32/7مقوله رضامنيي 

کنش ثبت شيه کـه کمتـرین میـزان بازنمـایي را در      23221کنش از کل  371 یعني  تنها

 هاي پژوهش حاضر دارد. میان مقوله

درصي از کـل   9/7ها را با  منيي، شکر بیشترین حجم کنشهاي رضا از میان زیرمقوله

هاي این مقولـه اصـلي داراسـت و انجـام بایـيها،       هاي ثبت شيه در میان زیرمقوله کنش

هاي ثبـت شـيه دارد. مطـابق     درصي از میان کل کنش 21/7کمترین میزان بازنمایي را با 
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به مبيأ و توحیي کـه اسـاس    هاي مورد مطالعه، توجه طور کلي در سریال نتایج آماري، به

 کمترین بازنمایي را داشته است. مقوله رضامنيي در اسالم است،

بیشترین میزان بازنمایي متعلق به زیر مقوله لذات مـادي از مقولـه نشـاط اسـت کـه      

حـالي اسـت کـه     ایـن در  دهـي.  هاي ثبت شيه را تشکیل مـي  درصي از کل کنش 22/91

 گیرد. برمي را در درصي از کل 21/7لذات معنوي تنها 

هاي ثبت شيه، بـه خـود    درصي از کل کنش 9/32توجهي را با   هاي منفي، حجم قابل کنش

 بیشترین بازنمایي را بعي از لذات مادي دارني.  اني و به این ترتی ، دومین رتبه اختصاص داده

 ورد مطالعههای م های الگوی اسالمی شادکامی در مجموع سریال . میزان بازنمایی مقوله1 جدول

 ها مقوله ها فراوانی کنش درصد 
 شکر 110 0/0

 رضامندی
 صبر 01 20/0

 انجام بایدها 00 21/0

 نبایدها تری 00 12/0

 ل ات مادی 11100 22/00
 نشاب

 ل ات معنوی 110 00/1

 های منفی کنش 0102 0/10

 معنا های بی کنش 100 00/2

 جمع کل 21020 100

مترین میزان بازنمایي مقوله رضامنيي، متعلق است به سـریال خانـه   ک 2بر اساس جيول 

کـنش ثبـت    1757کـنش از   21هاي ثبت شيه که برابـر بـا    درصي از کل کنش 917/7سبز با 

نشـین   شيه براي این سریال است  بیشترین میزان بازنمایي مقوله رضامنيي را نیز سریال پرده

کـه بـه ایـن ترتیـ  کـه تعـياد        ن سـریال، دارد  هاي ثبت شيه ای درصي از کل کنش 22/3با 

 کنش ثبت شيه است. 3531کنش از  721هاي مقوله رضامنيي در این سریال،  کنش
دهي که بیشترین میزان بازنمایي زیرمقوله صبر، به سریال  نشان مي 2همچنین جيول 

ه سـبز بـا   درصي و کمترین میزان بازنمایي این زیرمقوله به سریال خان 75/7نشین با  پرده
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درصي تعلق است. سریال پيرساالر بیشترین میزان بازنمایي زیرمقوله شکر را بـا   712/7
درصي  759/7درصي داشته است و کمترین میزان بازنمایي براي سریال خانه سبز با  9/7

است. بیشترین میزان بازنمایي زیرمقولـه انجـام بایـيها )واجبـات( بـراي        به ثبت رسیيه
درصي و کمترین میزان بازنمایي این زیرمقوله براي سـریال   1/7خت با سریال متهم گری

نبایـيها )کراهـت   ترک پيرساالر، با صفر درصي است. بیشترین میزان بازنمایي زیرمقوله 
درصي و کمترین میزان بازنمایي ایـن زیرمقولـه بـه     21/7نشین با  از گناه( به سریال پرده

 رد.سریال پيرساالر با صفر درصي تعلق دا
هـاي ثبـت شـيه     درصي میزان بازنمایي مقوله نشاط از کـنش  1/12سریال پایتخت با 

درصي آن متعلق به زیرمقولـه   12خود، بیشترین بازنمایي را در این مقوله داشته که البته 
لذات مادي بوده است  همچنین بیشترین میـزان بازنمـایي زیرمقولـه بـه ایـن سـریال و       

 تیغ تعلق دارد. درصي، به سریال زیر 13مقوله با کمترین میزان بازنمایي زیر

 های مورد مطالعه های پژوهش به تفکیک سریال . میزان بازنمایی مقوله2 جدول
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 ها مقوله
 درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد

10/1 21/0 1/0 0/0 1/0 0/0 002/0 
صبر در 
 ناخوشایندها

 رضامندی

10/0 2/0 1/0 1/0 2/0 0/0 000/0 
شکر در 
 خوشایندها

20/0 00/0 1/0 1/0 01/0 0 10/0 
 یدهاباانجام 
 واجبات()

20/1 00/0 0 0/0 00/0 0 021/0 

ها  نباید تری
کراهت از )

  ناه(
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 2 جدولادامه 
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 ها مقوله
 درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد

 ل ات مادی 00 0/00 11 0/11 0/02 00 00

 نشاب

20/0 0/0 0/0 0/1 1 1 01/0 
ل ات 
 معنوی

 های منفی کنش 0/20 10 01 1/00 11 2/20 0/12

 معنا های بی کنش 2/1 1 1/2 1/1 0/1 0/2 0/0

 جمع 100 100 100 100 100 100 100

طور کلي، فاصله میزان بازنمایي لـذات مـادي    گفته شي، به 7طور که در جيول  همان
سریال مورد مطالعه، میزان بازنمایي  1و معنوي از یکيیگر قابل توجه است و در تمامي 
ین میزان بازنمایي زیرمقوله لذات معنـوي  لذات مادي بیشتر از لذات معنوي است. کمتر

کـنش ثبـت    1757کـنش از   22درصي به سریال خانه سبز تعلق دارد که برابر با  93/7با 
 11شيه براي این سریال است. در حالي که میزان بازنمایي لذات مادي در ایـن سـریال   

 ت.کنش ثبت شيه براي این سریال اس 1757کنش از  2111درصي  یعني برابر با 
درصـي   97هاي منفي، مربوط بـه سـریال زیـر تیـغ بـا       بیشترین میزان بازنمایي کنش

گونه که گفته شي، در الگـوي   است. با اینکه موضوع این سریال قتل و اعيام است، همان
اسالمي شادکامي، افزایش واکـنش مثبـت در شـرایط خوشـایني و ناخوشـایني در برابـر       

سـعادت و شـادکامي داراي اهمیـت اسـت.     هاي منفـي بـراي رسـیين بـه      کاهش کنش
درصي میـزان بازنمـایي، حجـم     11هاي منفي حتي در سریال طنز متهم گریخت با  کنش

دهي. کمترین میـزان   هاي دیگر پژوهش به خود اختصاص مي قابل توجهي را میان مقوله
 درصي، براي سریال پایتخت به ثبت رسیيه است. 2/22هاي منفي با  بازنمایي کنش
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تـري نسـبت بـه     تیغ و میـوه ممنوعـه کـه فضـاي تلـخ      هاي پيرساالر، زیر ریالدر س

هـاي منفـي و    هاي مورد مطالعه دیگر دارني، فاصله میـان بازنمـایي مقولـه کـنش     سریال

 1/72زیرمقوله لذات مادي زیاد نیست. در سریال پيرسـاالر، زیـر مقولـه لـذات مـادي      

هـاي   تیغ، تنها کنش ت و در سریال زیرهاي منفي بازنمایي شيه اس درصي بیشتر از کنش

درصي بیشتر از زیرمقوله لذات مادي بازنمـایي شـيه اسـت و در سـریال میـوه       2منفي، 

بنابراین، مشکل بازنمـایي شـادکامي از منظـر     درصي است. 1/9ممنوعه، این فاصله تنها 

ن بسـیار  هاي منفي نیست، بلکـه میـزا   ها، حجم باالي بازنمایي کنش اسالم در این سریال

هاي  گونه که سریال پایین بازنمایي مقوله رضامنيي و زیرمقوله لذات معنوي است. همان

خانه سبز، متهم گریخت و پایتخت با وجود فضاي طنز و لحن شیرین، بیشـترین میـزان   

انـي. در   هـاي منفـي اختصـاص داده    بازنمایي را به زیرمقوله لذات مادي و مقولـه کـنش  

هاي منفـي بـا وجـود فضـاي مـذهبي و بـا وجـود اینکـه          له کنشنشین، مقو سریال پرده

هـاي مـورد مطالعـه دارد، بـا      بیشترین میزان بازنمایي مقوله رضامنيي را در میان سریال

است. باز هم بیشترین بازنمایي در   از مقوله رضامنيي بازنمایي شيه درصي، بیشتر 2/25

 این سریال، مرتبط با زیرمقوله لذات مادي است.

 گيري ث و نتيجهبح

هـاي ناشـي از دنیـاي ماشـیني و      با توجـه بـه اهمیـت شـادکامي در کـاهش افسـردگي      

و فشـارهاي مختلـف اقتصـادي و اجتمـاعي کـه در جامعـه ایـران        زاي امـروز   اضطراب

کني، همچنین نقش مهمي که شادکامي بـا افـزایش آگـاهي،     بهياشت رواني را تهيیي مي

جتماعي در توسعه جوامع بر عهيه دارد، آمـوزش آن  خالقیت، فعالیت و تسهیل روابط ا

دیـن اسـالم   در جامعه ایران، امري ضروري است. از سوي دیگـر، بـا اعتقـاد بـه اینکـه      

عنوان یا الگوي عملي براي سعادت بشر، راه شادکامي و سعادت را نشان داده است  به

مي شادکامي در قال  هاي الگوي اسال و با توجه به این موضوع که ارائه مفاهیم و مؤلفه

هاي تلویزیوني منجر به یادگیري رفتارهاي مبتني بر شادکامي از سـوي مخاطبـان،    سریال
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شود، این پـژوهش بـا هـي      ها مي هاي این سریال از طریق مشاهيه رفتارهاي شخصیت

هـاي تلویزیـوني سـیماي     هاي الگوي اسالمي شادکامي در سریال بررسي بازنمایي مؤلفه

 ي ایران انجام شيه است.جمهوري اسالم

دهي که مقوله رضامنيي، کمتـرین میـزان بازنمـایي را     نتایج پژوهش حاضر نشان مي

گونه کـه گفتـه    هاي مورد مطالعه داشته است. همان هاي پژوهش در سریال در میان مقوله

آن، مقولـه   بر اسـاس شي، الگوي اسالمي شادکامي بر پایه مباني توحیيي استوار است و 

ي یعني پذیرش تقيیر خیر از سـوي خياونـي، اسـتخراج شـيه اسـت. از منظـر       رضامني

شــود،  الگــوي اســالمي، آنچــه موجــ  رضــامنيي و در پــي آن، تحقــق شــادکامي مــي

هاي مثبت به تقيیر خیر، چـه در خوشـاینيها و چـه در ناخوشاینيهاسـت. ایـن       واکنش

، انجـام بایـيها   هاي مثبت شـامل صـبر در ناخوشـاینيها، شـکر در خوشـاینيها      واکنش

هـاي رضـامنيي را در ایـن پـژوهش      کـه زیرمقولـه   )رغبت( و نبایيها )کراهت( هستني

هـاي پـژوهش بـه خـود      کمترین میـزان بازنمـایي را در میـان مقولـه     دهني و تشکیل مي

هاي مورد  هاي مثبت ذکر شيه، در سریال یگر، کمبود کنشد  عبارت بهاني   اختصاص داده

توکـل بـر خـيا هنگـام وقـوع       ماننـي هـایي   بل مشاهيه است، کـنش روشني قا  مطالعه به

و ذکرهـاي   خـيا  بر  پناهها با جمالتي مانني توکل بر خيا،  حوادث، مشکالت و گرفتاري

دیگر یا حرکاتي مانني به آسمان نگاه کردن، دعا کـردن، نمـاز یـا قـرآن خوانـين، شـکر       

يا را شکر یـا ذکرهـایي ماننـي    خياوني هنگام اتفاقات خوب و مثبت با جمالتي مانني خ

هاي مرتبط با انجام واجبات یا ترغی  به خوانين نمازهاي واجـ ،   الحمياهلل و ...، کنش

شـود، ماننـي    گرفتن روزه و انجام کارهایي که در اسالم به آنها مستح  مؤکي گفتـه مـي  

ناهـان و  هاي مرتبط با انواع نبایيها یـا کراهـت و بیـزاري از گ    انفاق و ... همچنین کنش

اعمال حرام، مانني کنش ترک موقعیت در هنگام غیبت دیگران یا استفاده از جمالتي کـه  

 دهي. معناي بیزاري از گناه را مي

زیرمقوله لـذات مـادي از مقولـه اصـلي نشـاط، بیشـترین میـزان بازنمـایي را میـان          

ـ هاي مورد مطالعه داشته اسـت    هاي الگوي اسالمي شادکامي در سریال مقوله  عبـارت  هب
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اني، شامل لذت ارتباط با دیگران )خانواده،  هایي که بیشترین فراواني را داشته یگر کنشد 

بینـایي، المسـه،    شوخي، خنيیين،دوستان، همکاران، همسایه و ...(، لذت کار و تالش، 

اما لذات معنوي   بوده استخوردن و آشامیين، تحرک و ورزش، پاکیزگي، بوي خوش 

ذکـر خـيا، بخشـش مـالي و معنـوي،      هاي  یرمقوله نشاط که شامل کنشعنوان دیگر ز به

زیارت، مناجات و دعا، خوانين قرآن، خوانين نمازهاي مسـتحبي و توسـل بـه ائمـه و     

شوني، با فاصله زیاد از لذات مادي، در رتبه دوم کمتـرین میـزان بازنمـایي     معصومین مي

وي اسـالمي شـادکامي اسـاس مقولـه     گیرني. از منظر الگ بعي از مقوله رضامنيي قرار مي

نشاط با توجه به مباني توحیيي شادکامي در اسالم، تقيیر سرور به معناي تعیین انـيازه  

مشخ  از سوي خياوني براي لذات مادي و معنوي است و واکـنش مثبـت بـه تقـيیر     

از التـذاذ یـا بهـره     شود، عبارت سرور که موج  تحقق نشاط و در پي آن، شادکامي مي

اي است که از سـوي خياونـي مقـير و مشـخ       انيازه از لذات مادي و معنوي به بردن

است. بهره بردن از هر دو بعي از لذات است که منجر به تحقق نشاط و در نهایـت    شيه

 شود. شادکامي مي

هاي منفـي بیشـترین میـزان بازنمـایي را بعـي از       گونه که نتایج نشان داد، کنش همان

اني. در الگـوي   هاي مورد مطالعه داشته هاي پژوهش در سریال ولهلذات مادي در میان مق

هـاي   هاي منفي در برابـر واکـنش   اسالمي، براي تحقق شادکامي، به موضوع کاهش کنش

هاي خوشـایني و ناخوشـایني تأکیـي شـيه اسـت. کراهـت و دوري از        مثبت در موقعیت

هاي منفي در هنگام   ش واکنشاعمال گناه یا حرام در مقوله انجام نبایيها و همچنین کاه

بروز حوادث و مشکالت با افزودن معناي پذیرش تقيیر، توکل به خياوني و توجـه بـه   

هـاي منفـي ثبـت شـيه در ایـن       مبيأ، از تأکیيات الگوي اسالمي شادکامي است. کـنش 

پــژوهش، عبــارت از دروغ، حســي، فریــ  دادن، دزدي، دعــوا و درگیــري، عصــبانیت، 

 نایه زدن، ترس، نگراني، نفرت و انتقام بوده است.ناراحتي، نیش و ک

هاي مـورد   هاي الگوي اسالمي شادکامي در سریال در نهایت نتایج نشان داد که مؤلفه

اني. یکي از مواردي که در الگوي اسالمي شـادکامي بـر    درستي بازنمایي نشيه مطالعه، به
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هاي مثبـت )صـبر، شـکر،     هاي منفي در برابر واکنش آن تأکیي شيه است، کاهش واکنش

هاي خوشـایني، ناخوشـایني و بـر مبنـاي خیربـاوري       انجام بایيها و نبایيها( در موقعیت

هاي مورد مطالعه بازنمایي نشيه است. بهره بـردن از دو بعـي لـذات     است که در سریال

ذیرش تقيیر سرور )التذاذ از لذات مادي و معنـوي بـه میـزان    مادي و معنوي مبتني بر پ

 است. نحوي متعادل بازنمایي نشيه هاي مورد مطالعه، به مقير شيه الهي( نیز در سریال

هایي که مبتني بر نمایش زنيگي  هاي شادکامي در اسالم، سریال به دلیل ماهیت مؤلفه

توانني بـا   ناخوشایني آن هستني، ميهاي خوشایني و  واقعي، یعني زنيگي با همه موقعیت

هـاي الگـوي اسـالمي     هاي خود مبتنـي بـر مؤلفـه    هاي شخصیت نمایش رفتارها و کنش

کننـيه شـادکامي در مخاطبـان خـود شـوني.       شادکامي، موج  یادگیري رفتارهاي محقق

(، افـراد از طریـق مشـاهيه، تقلیـي و     7511مطابق با نظریه یادگیري اجتمـاعي بنـيورا )  

هـا کـه بـه آنهـا الگوهـاي       ها و سریال هاي ساخته شيه در فیلم داري از شخصیتالگوبر

منظور تحقـق ایـن امـر،     آموزني. به گویني، رفتارهاي کيگذاري شيه آنها را مي نمادین مي

 توان ارائه کرد: هاي زیر را مي پیشنهاد

هـاي   سیاستگذاران و ميیران سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ایران در بخـش 

هـا، اعـم از    هـاي تلویزیـوني و گـروه سـازنيگان ایـن برنامـه       مرتبط با سـاخت سـریال  

هـایي تمرکـز کننـي کـه در آنهـا،       نامـه  کننيگان و کارگردانـان، بـر فـیلم    نویسنيگان، تهیه

هاي منفي مانني ناراحتي، عصبانیت، درگیري و ... یـا گناهـاني چـون دروغ، کینـه،      کنش

هاي خوشایني و ناخوشایني یعنـي صـبر،    بت در موقعیتهاي مث حسي و ... کمتر از کنش

دیگر، در نمایش زنـيگي بـا     عبارت شکر، انجام بایيها و نبایيها، بازنمایي شيه است  به

ها بـه ایـن شـرایط در چـارچوب      اتفاقات و شرایط تلخ و شیرین آن، واکنش شخصیت

هـاي   ن معني که کـنش مفهوم خیرباوري در الگوي اسالمي شادکامي تنظیم شود  نه به ای

منفي حذ  شوني )زیرا امکـان آن در دنیـاي واقعـي وجـود نـيارد.(، بلکـه نسـبت بـه         

هاي مثبت مبتني بر خیرباوري، کاهش یابني  این امر منجر به نمـایش رضـامنيي    واکنش

شـود. همچنـین    )زنيگي خیر( و در پي آن، کامل شين بخشي از تصـویر شـادکامي مـي   
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هـاي   کـه کـنش   کنـي  ر در الگوي اسالمي شادکامي ایجاب ميمفهوم پذیرش تقيیر سرو

تناس  هم بازنمـایي کننـي تـا در نهایـت،      دهنيه التذاذ از لذات مادي و معنوي به نمایش

 منجر به نمایش نشاط )زنيگي خوب( کامل شين تصویر شادکامي شود.

ـ   شود در پایان پیشنهاد مي ژوهش که پژوهشگران حوزه علوم ارتباطات اجتماعي بـا پ

هاي ترکیبي همچون تحلیل محتواي کمي و  بیشتر روي این موضوع، با استفاده از روش

تـري بـه سیاسـتگذاران رسـانه ملـي و       هاي اخیر، تصویر دقیـق  هاي سال کیفي در سریال

کـارگیري روش تحلیـل    تواننـي بـا بـه    سازان تلویزیوني ارائه کننـي. همچنـین مـي    سریال

هـایي   وش پیمایش، به بررسي میزان تأثیرگـذاري سـریال  محتواي کیفي و ترکی  آن با ر

که مطابقت بیشتري با الگوي اسالمي شادکامي دارني، بر مخاطبان بپردازنـي و بـا کمـا    

هاي محتوایي متناس  بـا الگـوي    شناسي و دین، ساختار و قال  پژوهشگران حوزه روان

 هاي تلویزیوني بیابني. اسالمي شادکامي را در سریال

 منابع

(. تـيوین برنامـه   7359صفهانیان، محمـود  گلـزاري، محمـود و براتـي سـيه، فریـي. )      ا

آموزشي شکر مبتني بر مفهوم شکر اسالمي و بررسي کارآميي آن در رضایت از 

 .777-732(، ص  2) 2، شناسياسالمينامهروانپژوهشزنيگي. 

بـا دینـياري.   (. رابطه حمایت اجتماعي و شـادکامي  7351بهادري خسروشاهي، جعفر. )

 .725 -712(، ص  5) 9، تربيتيازديدگاهاسالمعلوم

 .9-37(، ص  3) 1، شناسيودينروان(. نظریه توحیي در شادکامي. 7357پسنيیيه، عباس. )

. گـراشناسيمثبتالگوياسالميشادکاميبارويکردروان (.7352پسنيیيه، عباس. )

 قم: دارالحيیث.

ایه نظري رضامنيي بـر اسـاس منـابع اسـالمي، بازسـازي و      (. پ7359پسنيیيه، عباس. )

 .17-11(، ص  3) 2، شناسياسالمينامهروانپژوهشبسط نظریه پیشین. 
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هــاي  (. مؤلفــه7357پســنيیيه، عبــاس  گلــزاري، محمــود و مســعودي، عبــيالهادي. )

 ،علـومحـديثشـناختي.   احساس سعادتمنيي در احادیـث بـا رویکـرد روان   

 .775-717(، ص  1) 71

(. رابطه بین نگرش دینـي و شـادکامي در   7325فر، ابوذر. ) ابوذر و عنایتي نوین حیيري رفعت،

 .17-12(، ص  1) 3، شناسيودينروانبین دانشجویان دانشگاه تربیت ميرس. 

(. کارآميي آمـوزش صـبر بـر    7359عباس. ) ،سرتیپي، زهرا  سهرابي، فرامرز و پسنيیيه

شـناختي زنـان    اسالمي شادکامي، بر بـه باشـي روان   اساس مؤلفه صبر در الگوي

 .19-15(، ص  1) 2، شناسياسالمينامهروانپژوهشدار.  خانه

(. بررسي رابطه بین شادکامي اسـالمي  7322محميي، کاظم و آذربایجاني، مسعود. ) علي

. 7322شناسي در دانشـجویان دانشـگاه قـم در سـال تحصـیلي       و شادکامي روان

 .1-22(، ص  3) 2، دينشناسيوروان

داري و  (. بررسـي رابطـه بـین دیـن    7325پور، نجمـه. )  منظري توکلي، علیرضا و عراقي

شادکامي در بین دانشـجویان دختـر دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـي کرمـان سـال        

 .75-15(، ص  1) 1، شناسيتربيتيروان. 7325تحصیلي 

داري و نقـش آن در   (. بررسي میـزان دیـن  7352آبادي، فاطمه. ) زاده، شراره و زارع غیاث مهيي

 .173-132(، ص  3) 2، مطالعاتوتحقيقاتاجتماعيدرايرانشادماني جوانان. 

میلیـون نفـر از جمعیـت کشـور از افسـردگي رنـج        1(. 7351موسوي چلا، حسـن. ) 

 .1، ص 25، روزنامهايرانبرني.  مي

ي رابطه بین معنویت، شـادکامي و  (. بررسي کمي و کیف7357نجفي، محمي و عرفان، آرزو. )

 .7-22(، ص  2) 1، رويکردهاينوينآموزشياي اساتیي.  توانمنيي حرفه

گراي مبتنـي   درماني مثبت پذیري روان (. امکان7351نوفرستي، اعظم و پسنيیيه، عباس. )

هـاي افسـردگي: یـا     بر خیرباوري در عاطفه مثبت و منفـي افـراد داراي نشـانه   

(، 7) 7، شناسياسالمينامهروانپژوهشپایه چنيگانه.  ي خطآزمودن مطالعه تا

 .11-12ص  
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