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 چکیده
سارا احمد و  س،یوید امیلیچون و یشمندانیتا با استفاده از آراء اند مایدهیپژوهش کوش نیدر ا

گفتمان  لیو به روش تحل یاز خوشبخت یدیجد یتلقدر باب گسترش درک و  ینکلیسام ب
مختلف  هایشماره رو، نی. ازامیینما یرا بررس رانیدر ا یگفتمان خوشبخت هاییژگیفرکالف، و

قرار  یمورد بررس نییو تب ریتفس ف،یگذشته را در سه سطحِ توص سالیدر س تیوفقم یهینشر
 ،«یخوشبخت»مانند  یپرکاربرد میهکه واژگان و مفا میافتیدر ف،ی. در سطح توصمیداد

 نی. همچنروندمی کاربه یمثبت/ منف یو مانند آن در دوسته« آرامش»، «استرس» ،«تیموفق»
و  طرفهکی یمتون که ساخت نیو مانند آن در ا« راه»، «گام» ،«راز»چون  هاییاز استعاره

 نیکه انسان در ا میدیرس جهینت نیبه ا ر،ی. در سطح تفسشودمی استفاده دارند، گونموعظه
 بیاو و جهان از خالل ترک انیفروکاسته شده و نسبت م ،یگفتمان به ذهن و انرژ

 – ینیشبه د یکردیهمراه با رو کیزیو ف یناسمانند روانش یعلم هایاز گفتمان فردی منحصربه
 یطبقه بر بازار و رشد یگسترش اقتصاد مبتن ز،ین نیی. در سطح تبشودیداده م حیتوض عرفانی

مدرن آن و  یدر معنا« خود» ییِدایو به تبع آن پ تهیمدرن شدنِریگ-سو و عالم کیمتوسط از 
 .میافتی رانیگفتمان در ا نیرواج ا یعنوان علل اصل را به «یتخصص هاینظام»
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 مسأله طرح
ها در قرون متمادی بوده های اصلیِ انساندن به آن، از دغدغههای رسیخوشبختی و راه

های های این مفهوم و شیوهحال به اقتضای شرایطِ حاکم بر هر عصری، داللتاست. با این

اند. تا پیش از عصر روشنگری، خوشبختی بیشتر جستجوی آن، گوناگون و متفاوت بوده

شده  عقیدتیِ فلسفی و دینی در نظر گرفته –های فکری مثابه مفهومی در چارچوب نظام به

ی شد. در این دوران و در اندیشهسنجش نگریسته میمثابه امری درونی و غیرقابل و به

دینی، حصولِ خوشبختی با جستجوی سعادت اخروی پیوندی استوار داشت. همچنین نزد 

القی و رسیدن ای چون افالطون و ارسطو، سعادت، ارتباط وثیقی با کسب فضایل اخفالسفه

گرایان، مفهوم ویژه در نظریات فایدهبه خیر اعلی داشت. ولی از عصر روشنگری به بعد، به

جهانی به خود گرفت. در قرون هجدهم و نوزدهم، خوشبختی رنگ و بویی مادی و این

فیلسوفانی نظیر بنتام و جان استوارت میل تحت تأثیر علوم طبیعی، تالش نمودند تا 

 به مفهومی تجربی و قابل بررسیِ علمی بدل نمایند.خوشبختی را 

گیری و گسترش ویژه از ربع آخر قرن بیستم، شاهد شکل های اخیر، بهاما در دهه 

ویژه در ی خوشبختی هستیم. این نگاه و تلقیِ جدید از خوشبختی بهنگاه جدیدی به مقوله

شناسی عنوان روان از آن به یابد کهشناسی نمود میی روانای جدید در رشتهظهور شاخه

شناسی است که در گرا رویکردی جدید در روانمثبتشناسیشود. روانیاد می 7گرامثبت

 2شناسان به رهبری مارتین سلیگمنمیالدی توسط گروهی از روان 7994ی اواخر دهه

شناس سرشناس آمریکایی مطرح گردید. برخالفِ رویکردِ سنتی، در این رویکرد، روان

شود بلکه عنوان علمی برای درمان اختالالت روانی در نظر گرفته نمی شناسی تنها به وانر

های کامالً علمی، فرد را برای توانند با روشگرا بر این باورند که میشناسان مثبتروان

 رسیدن به خوشبختی راهنمایی نمایند.

و علمی، نمود بارز  منددانشی نظام عنوان مجموعه گرا بههرچند روانشناسی مثبت 

های درمانیِ  تلقی جدید از خوشبختی است و این رشته به گسترشِ طیف وسیعی از فرهنگ

های خودیاری، یاری رسانده است، اما ردپای چنین نگاه ی علمیِ کتابجدید و تقویتِ سویه

، و در ی دانشگاهیتوان تا پیش از ایجاد این رشتهو رویکردی به خوشبختی را می

جویی که از ربع آخر قرن بیستم ظهور پیدا های خودیاری و موفقیتها و کتابرانیسخن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. positive psychology 

2. Martin Seligman 
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خوانند، بسیار فراتر از گرا میشناسی مثبتکردند، دنبال کرد. در واقع آنچه اصول روان

هایی ی دانشگاهی بسط و گسترش پیدا کرده است و با تغییرات و دخل و تصرف رشته یک

پسند و فراگیر دهند، به فرهنگی همگانی، عامهتر میر و کاربردیتی عمومیکه به آن جنبه

دهد. گواه  ها شکل میها، آرزوها، امیال و کردارهای انسانتبدیل شده است که به اندیشه

های موفقیت، خوشبختی و خودیاری در سراسر جهان این امر، فروش بسیار باالی کتاب

ی خوشبختی و هایی هم که در زمینهها، سمینارها و سخنرانیاست. در کارگاه

ها از اندازه بیرون است، به اصطالح جا برای  شوند و شمار آنجویی برگزار می موفقیت

 انداختن نیست.سوزن

های اخیر، در ایران هم شاهد ظهور و گسترشِ نفوذ این ها و حتی دههدر سال 

در ایران و نیز تداوم انتشار  ی هفتاداز اواخر دهه« موفقیت»ی گفتمان هستیم. چاپ نشریه

هایی که در حال حاضر آن بالغ بر بیست سال، گواهی بر این ادعاست. از سوی دیگر کتاب

رسند، گرا و مانند آن در ایران به چاپ میمثبتشناسیِ پیرامون موفقیت، خوشبختی، روان

ذشته همواره در ی گهای فروش کتاب از جمله فیدیبو و طاقچه، در دو دههبه گواهی سایت

 Mohebbi, 2020عنوان نمونه بنگرید به:  اند )بهها در ایران بودهترین کتابفهرست پرفروش

شناسی دهد که روانهای اجتماعی هم نشان می(. نگاهی گذرا به شبکهAlitalab, 2019و 

ا گرفته ت های آن پیرامون مفهوم خوشبختی شکلگرا و گفتمانی که بر مبنای آموزهمثبت

چه اندازه در ایران مورد استقبال واقع گردیده است. برای مثال دکتر احمد حلت از افراد 

ی اینستاگرام خود، یک میلیون ی موفقیت در صفحهنام در این حوزه و صاحبِ مجله صاحب

ی ی دکتر محمود انوشه، صاحب مجلهکنندگان صفحهنفر دنبال کننده دارد. تعداد دنبال

ی دکتر آزمندیان از دیگر افراد سرشناس در این چنین صفحهاسی و همشنرازهای روان

توان به شرکتِ شمار زیادی از افراد در میلیون نفر است. همچنین می حوزه نیز، بالغ بر یک

ها خوشبختیِ  هایی اشاره کرد که مضمون و شعار اصلیِ آنها و کارگاهسمینارها، همایش

ها که در متون ست. در حقیقت برگزارکنندگان این کارگاههای رسیدن به آن افردی و راه

شود، ادعا ها یاد می از آن 7گرا غالباً با عنوان مربی زندگیشناسی مثبتمرتبط با روان

توانند آن را به دانند و میهای رسیدن به این نوع خوشبختی را میکنند راه می

ای که این گفتمان به شکل گسترده توان ادعا کردکنندگان بیاموزند. درنتیجه می شرکت

شده است؛ و به دنبالِ استقبال گسترده از این گفتمان و نفوذ آن در مورد استقبال واقع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. life coach 
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« خوشبختی»رسد که تصویری که گفتمانِ خوشبختی از ها، به نظر میبسیاری از حوزه

ها از ر گفتمانشود که دیگدهد، دارد جایگزینِ تصاویری میمثابه امری فردی ارائه می به

عنوان تعریفی بدیهی از  کنند. درنتیجه بهویژه خوشبختیِ جمعی ترسیم میخوشبختی و به

 کند.شده و به تعبیری هژمونی پیدا می خوشبختی موردپذیرش واقع

رو هستیم مالحظه روبه ی اجتماعیِ قابلتوان گفت که ما با یک پدیدهدرمجموع می 

رو هدف از این پژوهش، شناختِ  سازد. ازاینرا ضروری می شناختیِ آنکه بررسیِ جامعه

خواهیم بدانیم که بازتقریر و بازسازیِ این های این گفتمان در ایران است. درواقع میویژگی

ها در ایران دارای چه ویژگی –های مشترک جهانی است که دارای اصول و ارزش -گفتمان 

به تحلیل گفتمان فرکالف و در سه سطح  کوشیم با توجهو مختصاتی است؟ همچنین می

 هایی بیابیم:های زیر پاسخبرای پرسش« توصیف، تفسیر و تبیین»تحلیلیِ 

ها، افعال و ضمایر، ( در متون مرتبط با گفتمانِ خوشبختی، چه واژگان، استعاره7

کار رفته است؟ )سطح های صوری و ساختاری بههایِ متنی و دیگر ویژگیژانرها، ساخت

 وصیف(ت

ها  آیند؟ چه نسبتی میان آنمی( جهان و انسان در این گفتمان چگونه به تصویر در2

ای های مفاهیمی مانند خوشبختی و موفقیت چیست و چه معنا یا معانیوجود دارد؟ داللت

 دهند؟ )سطح تفسیر(می

( شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تکوین و رشد گفتمان خوشبختی در ایران 0

بوده است؟ در خدمت منافع چه کسانی است؟ و چگونه درک و فهم مردم از خوشبختی چه 

سازیِ جریانات و روابط فردی و نهادیِ های مختلفی مانند پنهانو موفقیت را با تکنیک

 دهد؟ )سطح تبیین(اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل می

 پیشینه تحقیق

شناختیِ خص به تحلیل و بررسی جامعهطور مش های ما، هیچ تحقیقی بهبر اساس بررسی

هایی که به شکل مستقیم و طورکلی پژوهشاین پدیده در ایران نپرداخته است. به

 توان قرار داد:اند را در چند گروه میغیرمستقیم به موضوع این پژوهش مرتبط

نگرند و می« خوشبختی»شناختی به مفهوم هایی که با رویکردهای جامعه( پژوهش7

سنجند.  اً خوشبختی را متغیر وابسته در نظر گرفته و تأثیر متغیرهای دیگر بر آن را میغالب

ای با عنوان احساس خوشبختی ما ایرانیان به ( در مقاله2019عنوان نمونه سعیده امینی ) به

ی حیات اجتماعی بررسی و تبیین احساس خوشبختی و ترسیم تصویری از آن در عرصه
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ت. بر اساس نتایج این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل ثانویه بر ایرانیان پرداخته اس

ی  های ایرانیان انجام گرفته است، بین توسعهها و نگرشهای پیمایشِ ارزش داده روی

ی معناداری وجود دارد. همچنین ی فرهنگی با احساس خوشبختی رابطهاقتصادی و توسعه

ی میان احساس خوشبختی و متغیرهای طه( در پژوهش خود، راب2001هوشنگ نائبی )

ی شغلی، تحصیالت، درآمد، اوضاع اقتصادی، رضایت شغلی، رضایت کلی از زندگی و رتبه

 نیز اعتماد به دیگران را سنجیده است.

عنوان  گرا بهی روانشناسی به تأثیرات روانشناسیِ مثبتهایی که در حوزه( پژوهش2

( در 2018مثال اعظم طاهری ) عنوان اند. بهپرداختهمتغیر مستقل بر متغیرهای وابسته 

گرا مبتنی بر پژوهشی با عنوان طراحی و ارزیابی اثربخشی مدل مداخالت روانشناسی مثبت

شناسی مدرسه بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان متوسطه به بررسی تأثیر مداخالت روان

 پردازد.آموزان میگرا بر بهزیستی تحصیلی دانشمثبت

ای نو گرا همچون پدیده( رویکردهایی که از منظری دینی به روانشناسیِ مثبت0

ای که های ارزشی و معنویکوشد نظام(، می2012عنوان نمونه طالبی دارابی ) اند. بهنگریسته

سازیِ دین، در جهت به کمک روانشناسیِ جدید یا فراروانشناسی، از خالل روانشناختی

اند را انجامیده« گرایی جدید معنویت»اند و به ظهور و رشد مدهبرآ« خود»ساخت و هدایت 

 با نظریات چارلز تیلور، فیلسوف معاصر کانادایی، تبیین کند.

گرا، ها به مفاهیمی چون خوشبختی، روانشناسیِ مثبتهرچند این پژوهش

پژوهش اند ولی در این میان، خأل یک اندیشی و مانند آن از زوایای مختلف پرداخته مثبت

ی اجتماعی مستقل که به ارتباط این مفاهیم با یکدیگر ذیل یک گفتمان پرداخته و زمینه

شود؛ خألیی که امیدواریم این پژوهش گامی رشد و رواج آن را بررسی نماید، دیده می

 هرچند کوچک در جهت پر کردن آن باشد.

 چارچوب مفهومی

ترین اندیشمندانی که به برخی از مهم چارچوب مفهومی در این پژوهش مبتنی است بر آراء

ای که از آن به این اند. درواقع رویکرد نظری ما یا به تعبیری دریچهاین پدیده توجه کرده

ایم، تلفیقی است از آراء و نظریات متفکرینی که مفاهیم و پدیده در ایران نگریسته

د. از میان اندیشمندانی که پوشانیِ بسیار دارنتعابیرشان برای فهم و توضیح این پدیده هم
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بسته با آن ها در تلقی و درکِ از خوشبختی و مفاهیم همی گذشته به دگرگونیطی دو دهه

، سارا 7توان به نیکالس رُزاند میها و تأمالتی در این زمینه انجام دادهتوجه داشته و پژوهش

تأثیر آرای  ( تحت1996اشاره کرد. نیکوالس رُز ) 0و ویلیام دیویس 0، سام بینکلی2احمد

های جدیدِ کنترل به بررسی این گفتمان پرداخته مندی و نظامانداز حکومتفوکو از چشم

های نوینی از های نظارتِ سنتی، شیوهزعم وی در دوران جدید و در نبود شیوه است. به

زعم  ها داشته است. به ای در پیدایش آنشناسی نقش عمدهاند که رواننظارت پدید آمده

رغم فروپاشی اقتدارهای سیاسی و دینیِ گذشته، اقتدارهای جدیدی  وی در حال حاضر و به

مان، برای اند که از تمایالت فردی ما برای تحقق خویشتن در زندگی روزمره سر برآورده

گیرند. سارا که واقعاً چه کسی هستیم، سرچشمه می ساخت شخصیتمان و برای کشف این

شمار »زعم وی  ی است که به این پدیده توجه نشان داده است. بهاحمد اندیشمند دیگر

 2005ویژه از سال  به -هایی که در رابطه با علم و اقتصادِ خوشبختیحدوحصر کتاب بی

ی  منزله های درمانی و خودیاری، به اند و نیز محبوبیت فرهنگ شده نوشته -میالدی به بعد

چون بینکلی این (. برخی نیز همAhmad, 2010: 3« )چرخش به سمت خوشبختی است

( 2011بینکلی )اند. مورد بررسی قرار داده« گفتمان جدید خوشبختی»پدیده را ذیل عنوان 

گرا با نئولیبرالیسم شناسی مثبتی روانی موجود میان رشتهدر آثار خود به بررسی رابطه

ی ی آن درباره واسطه گرا و علم نوینی که بهشناسی مثبتزعم وی روان پردازد. بهمی

های مربوط به دوران ی هوش عاطفی درواقع پدیدهخوشبختی پدید آمده است و نیز مقوله

های در حال شناسی در این دوران هستند. پدیدههایی از رواننئولیبرال و در حقیقت صورت

ها را  ی احساسات و عواطفشان بیاندیشند و آنکنند تا دربارهرشدی که افراد را تشویق می

کنترل  -ایهای شغلی و حرفهطور ویژه موفقیتبه -در جهت رسیدن به اهداف خاصی 

شناس و اقتصاددانِ سیاسی معتقد است که عنوان جامعه کار بندند. دیویس نیز بهنمایند و به

طورکلی علمِ شادی در دوران معاصر در پیوند تنگاتنگ با  های جدید و بهدرمانیرواج روان

 صنعت خوشبختیقتصادی، بازار آزاد و مصرف قرار دارد. او در کتاب خود با عنوان مباحث ا

زعم دیویس  پردازد. بهگیریِ این گفتمان جدید میبه بررسی نقش نئولیبرالیسم در شکل

جویی و جستجوی فردیِ (، نظام نئولیبرال به هر چه فراگیرترشدنِ حسِ رقابت2018)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nikolas Rose 

2. Sara Ahmed 

3. Sam Binkely 

4. William Davis 
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ین گفتمان هستند، برای حفظ و گسترش خود نیاز خوشبختی که از مضامین محوری ا

ی جدید علم عنوان شاخه گرا بهشناسی مثبتزعم دیویس میان ظهور روان دارد. به

 ی تنگاتنگی وجود دارد.ی نئولیبرالیسم در جهان رابطهشناسی و سلطه روان

بندی جدید مفهوم خوشبختی وجه مشترک آراء اندیشمندانی که به صورت 

اند، نگاه انتقادی ایشان به ظهور و گسترش تلقیِ جدید از خوشبختی است.  پرداخته

شادی در حکم هویتی »زعم وی  گوید. بهسخن می« اقتصاد شادی»مثال، دیویس از  عنوان به

« استرؤیت و بهبودپذیر به دژ مدیریت اقتصاد جهانی نفوذ کرده  گیری، قابل اندازه قابل

(Davis, 2018: 16ازنظر ا .)گرا در این میان نقشی کلیدی برعهده شناسی مثبتو روان

نفوذ »]...[ برد. دانشی که نام می« دانش شادی»دارد. دیویس از یک دانش جدید با عنوان 

 ,Davisدهد )داند که به افراد مشتاق و نیازمند میهایی میحلی راهخود را مدیون وعده

2018, 22-23.) 

نامد، می« علم خوشبختی»های آنچه س به ویژگیسارا احمد نیز مانند دیوی 

 -استوار است  7علم خوشبختی بر مدلی بسیار خاص از سوژگی»زعم وی  پردازد. به می

 -داند چه احساسی دارد و تمایز قطعی میان احساس خوب و بد وجود داردجایی که فرد می

(. بینکلی هم این Ahmed, 2010: 6«)دهدسالمت ذهنی و اجتماعی را شکل می که بنیان

کند. او بررسی می« گفتمان خوشبختی»گرفته حول مفهوم خوشبختی را ذیل دانش شکل

کند و آن را جایگزینی گریِ زندگی همچون صنعتی درحال رشد اشاره میی مربیبه مقوله

 2ایحرفهداند. در حقیقت در دوران معاصر این مربیان نیمهبرای سنت درمانی گذشته می

اند و وظیفه دارند تا افراد را ای گذشته گردیدهگران حرفههستند که جایگزین درمان زندگی

 (.Binkley, 2011به سوی خوشبختی هدایت نمایند )

گیری که به شکل« گفتمان خوشبختی»و « علم شادی»ترتیب، مفاهیمی چون  این به 

گرفته زِ رشد و شکلساو گسترش تلقی جدید از خوشبختی و دانش و اقتصاد عظیمِ زمینه

دهند. همچنین های اصلی چارچوب مفهومی ما را تشکیل میحول آن اشاره دارند، ستون

 ایم.در جهان مدرن سود جسته« خود»های در این پژوهش از آراء گیدنز نیز در باب ویژگی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. subjectivity 
2. semi-professional 
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 روش تحقیق

گفتمان  گرا از روش تحلیلبرای بررسی و تحلیل گفتمان خوشبختی در روانشناسی مثبت 

داد تا در سه سطح توصیف، تفسیر و فرکالف سود جستیم. این روش این امکان را به ما می

را توضیح دهیم. های این گفتمان را مشخص کنیم و علل ظهور و فراگیری آنتبیین ویژگی

در اینجا ذکر این نکته الزم است که آنچه در ایران و نشریات ایران در باب خوشبختی و 

شود، در بسیاری از موارد بازگویی و بازنویسی مطالبی است از نویسندگانِ ته میموفقیت گف

های خوشبختی و خودیاری در جهان، که یا به شکل غیرمستقیم ی کتابمطرح در زمینه

شوند و یا به شکل مستقیم در قالب توسط نویسندگانِ مطرح در این زمینه بازتقریر می

 شوند.ها چاپ می خیالی با آنهای قول یا مصاحبه چکیده، نقل

گرا که موضوع اصلیِ تحقیق، تحلیل گفتمان خوشبختی در روانشناسی مثبت ازآنجایی 

شده و پرفروش، به سراغ بازیابی و بازتقریر های ترجمهجای کتاب بایست بهدر ایران بود، می

و سخنرانانِ ایرانی رفتیم؛ یعنی آنچه در این حوزه، توسط نویسندگان ایرانیِ این گفتمان می

توانستیم نشان دهیم که چگونه نویسندگان و شد. با این کار مینوشته و بیان می

اند تا اصول و مفروضاتِ مشترکِ جهانی آن را با پردازانِ این گفتمان در ایران، کوشیده نظریه

نِ فرهنگ بومی تطبیق داده و رنگ و بویی ایرانی و اسالمی به آن بدهند. از میان متو

ی ی تحریر درآمده بود، نشریهمرتبط با این گفتمان که توسط نویسندگان ایرانی به رشته

طور  ی موفقیت رفتیم که همانرو به سراغِ نشریه تر یافتیم. ازاینتر و گویاموفقیت را مناسب

شود و مدیرمسئول وقفه و در شمارگان باال چاپ میکه آمد، نزدیک به سی سال است بی

ترین مروجان گفتمان موفقیت و خوشبختی در قالب د حلت خود از نخستین و مهمآن، احم

رسد که برای تحلیل و بررسی این کارگاه، سمینار و نشریه در ایران است و به نظر می

 گر باشد.گفتمان، منبعی خوب و نمایان

 ازآنجاکه این پژوهش به روش کیفی انجام شده است، برای انتخاب مطالب موردنظر 

 7گیریِ نظری یا هدفمندهای گوناگون؛ از روش نمونهاز میان عناوینِ مختلف مجله در سال

ای انتخاب شدند که به بهترین شکل به بسط  گونه ها بهسود جستیم. بدین ترتیب نمونه

 ی موردبررسی یاری رسانند.های پدیدهنظریه و توصیف ویژگی

فرکالف در سطح توصیف تحلیلِ زبانیِ  بُعدی و چارچوبِ پیشنهادیبر اساس مدل سه 

های گرا انجام شد و ویژگیشناسی مثبتدر روان« خوشبختی»متونِ مرتبط با گفتمانِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. theoretical or purposive sampling 
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و با  7های متنی استخراج گردیدصوریِ متن ازجمله واژگان، روابط معنایی، دستور و ساخت

م نظری و تکمیل و استفاده از ماشین جستجوی مطالب مجله، عناوین و مطالبی که به انتظا

ها، جستجو، انتخاب و به مطالبِ واژهرساندند بر اساس کلیدرفع کمبودهای کار یاری می

ها و مانند آن نیز از آمده افزوده شدند. مفاهیم و واژگان مهم و پربسامد، استعاره دست به

ر شده و در بخش توصیف، ذک ها در عناوین مطالب مجله مشخصواژهطریق جستجوی کلید

گردیدند. از سوی دیگر در سطح تفسیر، تالش شد تا پرکتیس گفتمانی، نظم گفتمانی و 

بیناگفتمانیت در این حوزه موردتوجه قرار بگیرد. در این بخش پس از یافتنِ مفاهیم کلیدی 

شده، از ها در متون مطالعههای مختلف و استفاده از دیگر گفتمانبندیِ دالی مفصلو شیوه

و برای تکمیل این بخش استفاده شد. در سطح سوم یعنی تبیین نیز، موتور جستج

ای که از دل طورکلی نظم اجتماعی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بهساختارها و زمینه

گرفته و رشد کرده موردبررسی قرار گرفت. در این بخش، چارچوب  آن چنین گفتمانی شکل

 –اجتماعی  -زمینه با شرایطِ خاص اقتصادی مفهومیِ برگرفته از نظریاتِ مهم در این

 سیاسیِ ایران و عوامل درونی، تطبیق داده و استفاده شد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها استفاده شده است؟ آیا ها از کدام طرحبندی آنهای تجربی هستند؟ در طبقه. کلمات واجد کدام ارزش7الف. واژگان ) 7.

بندیِ افراطی سخن گفت؟ چه نوع روابط معناییِ )هم معنایی، شمول معنایی، تضاد بندیِ دگرسان یا عبارترتتوان از عبامی

ای هستند؟ آیا عباراتی های رابطه. کلمات واجد کدام ارزش2ئولوژیک معنادار بین کلمات وجود دارد؟معنایی( به لحاظ ایده

. کلمات واجد کدام 0ای باشند؟ لماتی وجود دارند که آشکارا رسمی یا محاورهوجود دارند که دال بر حُسنِ تعبیر باشند؟ آیا ک

های دستوری واجد کدام . ویژگی5. در کلمات از کدام استعارها استفاده شده است؟( ب. دستور )0های بیانی هستند؟ ارزش

هایی خص است؟ آیا فرایندها همانهای تجربی هستند؟ چه نوع فرایندها و مشارکینی مسلط هستند؟ آیا کنشگری نامشارزش

سازی استفاده شده است؟ جمالت معلوم هستند یا مجهول؟ جمالت مثبت رسند؟ آیا از فرآیند اسمهستند که به نظر می

ها )خبری، پرسشیِ دستوری، ای هستند؟ از کدام وجههای رابطههای دستوری واجد کدام ارزش. ویژگی0هستند یا منفی؟ 

ای وجود دارند؟ آیا از ضمیرهای ما و شما استفاده شده است و اگر های مهم وجهیتِ رابطهشده است؟ آیا ویژگیامری( استفاده 

های بیانی هستند؟ آیا های دستوری واجد کدام ارزش. ویژگی1ها چگونه بوده است؟ ی استفاده از آنپاسخ مثبت است، نحوه

اند؟ از کدام کلمات ربطیِ منطقی )ساده( چگونه به یکدیگر متصل شده . جمالت8های مهم وجهیتِ بیانی موجودند؟ ویژگی

پایگی یا وابستگی برخورداند؟ برای ارجاع به داخل و بیرون متن از های هماستفاده شده است؟ آیا جمالت مرکب از مشخصه

هایی وجود اده شده است؟ آیا روش. از کدام قراردادهای تعاملی استف9های متنی )چه ابزارهایی استفاده شده است؟( ج. ساخت

تری است؟ های گستردهها یک مشارک نوبت گفتن دیگران را کنترل کند؟ متن واجد چه نوع ساختدارند که به کمک آن

 (.717و  714: 7019)فرکالف، 
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 های تحقیقیافته

 توصیف

وبیش به دو گروه خوب / بد، واژگان و مفاهیم مهم و پرکاربرد در متون موردبررسی کم 

گان و مفاهیمی که در اند. بر این اساس واژ تقسیم مطلوب / نامطلوب و مثبت / منفی قابل

ی دیگر در تضاد قرار معنا هستند و با واژگان و مفاهیم دستهیک دسته قرار دارند، هم

 اند:شان در جدول زیر آمدهبندیگیرند. این واژگان و مفاهیم و تقسیم می

 مثبت، مطلوب، خوب منفی، نامطلوب، بد 

مفاهیم و 

 واژگان

ینه، غم، تنهایی، خشم، حرص، طمع، حسد، ک

حسرت، اضطراب، استرس، ناامیدی، افسردگی، 

نفس، نامهربانی، بدخلقی،  عدم اعتمادبه

 دروغگویی، غیبت، خشونت، خیانت

 

موفقیت، خوشبختی، عشق، شادی، رضایت، 

آرامش، خوشنودی، موفقیت، سالمتی، نشاط، 

نفس، مهربانی، کار و تالش، استقامت، اعتمادبه

 ، وفاداریایثار و فداکاری، بخشش، دوستی

 

 

« گام»، «جاده»، «مسیر»، «راه»و مشتقات آن، « کلید»، «راز»هایی چون همچنین استعاره 

و مانند آن در متونِ مرتبط با این گفتمان بسیار پرکاربرد هستند. در ادامه به هر یک 

 ای کوتاه خواهیم کرد.  اشاره

های پرکاربرد در گفتمان ستعارهاز ا« شاه کلید»ی کلید و مشتقات آن مانند استعاره کلید:

 خوشبختی است که در عناوین بسیاری از مطالب نشریه آمده است.

« راه»های معنا و بسیار پربسامد هستند. واژههایی هم، استعاره«جاده»و « راه: »راه، جاده 

 اند.به دفعات در عناوین مطالب مجله آمده« مسیر»و « جاده»)و مشتقات آن(، 

، بارها در عناوین مطالب نشریه استفاده شده «قدم»معنای آن ی هماژه و واژه: این وگام 

 است.

 این واژه هم در بسیاری از عناوین مطالب مجله آمده است. راز: 
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های پرکاربرد در عناوین مطالبِ این نشریه ی قانون و مشتقات آن نیز از واژه: واژهقانون 

 است.

های متونِ مرتبط با این گفتمان، ال در جمالت و گزارهبه لحاظ ساخت و نحو جمالت، افع 

، «بگذار»، «نکن»، «بکن« »بدان»بیشتر در وجه اخباری و امری هستند. افعال امری مانند 

اند. بارها در عناوین مطالب نشریه آمده« نخوان»، «بخوان»، «مده»، «بده»، «نگذار»

و مانند آن نیز به « نباید»و « باید»، «هرگز»، «همیشه»، «همواره»همچنین قیودی مانند 

 اند.کار رفتهشکل گسترده در عناوین مطالب نشریه به

شود؛ و های تفضیلی بسیار استفاده میدر متون مرتبط با این گفتمان از صفت 

و « ترینمهم»، «ترینساده»، «ترینبزرگ»، «ترینموفق»، «ترینخوشبخت»ترکیباتی مانند 

اند. همچنین ضمایر و افعالی های نشریه آمدهعناوین بسیاری از شماره، در «ترینخوشحال»

و مانند آن در برخی عناوین « بِری»، «بخوای»، «بشی»، «خوبه»، «خودت»، «تو»مانند 

دهد در کنار زبان رسمیِ متداول در نشریات، اند که نشان میکار رفتهمطالب نشریه به

ه است. ساخت متنیِ متونِ مرتبط با این گفتمان نیز ای آمدمطالب بسیاری به زمان محاوره

گویی و در قالب موعظه، نصیحت و توصیه است که از موضعی فرادست و بیشتر به شکل تک

، «اصول»، «اصل»، «توصیه»هایی چون رو واژه شود. ازایناز جانب دانای کل بیان می

 و مانند آن بسیار پربسامد هستند.« نکته»، «راهکار»

کند را ین ژانرهایی که این گفتمان برای ارتباط با مخاطبان از آن استفاده میهمچن 

و « ژانرهای ارتباطیِ گفتاری»توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بندی کلی میدر یک تقسیم

ی ارتباط گفتاری در این گفتمان، همچنان ترین شیوهمتداول«. ژانرهای ارتباطیِ نوشتاری»

ها به اَشکال گوناگون و در ژانرهای مختلف رانیرانی است. این سخنرود، سخنکه انتظار می

ترینِ این اَشکال و ژانرها هستند. از مهم« سمینار»، «همایش»، «کارگاه»گیرد. صورت می

های ترین شیوهی موفقیت، متداولهای مختلف نشریههمچنین بر اساس بررسیِ شماره

، «تست و آزمون»اند از:  گفتمان، عبارت ارتباط نوشتاری در متونِ مرتبط با این

پرسش و »و « های تمثیلیحکایت»، «نگاری(نوشته )در قالب نامهدل»، «گویه گزین»

 «.پاسخ

 تفسیر

ی همگن صورت یک مجموعه شناسانه کل جهان هستی در این گفتمان بهبه لحاظ هستی 

اس اصول فیزیک، ماده همان شود؛ و چون بر اسشناخته می« کائنات»و یکپارچه و با عنوان 



 

 

 

 

 

 
 

 9900،پاییز09،شماره72سال،()علميفصلنامهعلوماجتماعي 946
 

پایانی از انرژی. درواقع ی بیانرژی است، درنتیجه کائنات هم چیزی نیست جز مجموعه

جهان و سازوکار آن بر توضیح فیزیکی از جهان استوار است و مطابق با قوانین فیزیک عمل 

اساس  کند. همچنین در این گفتمان، هماهنگیِ کامل بر کائنات حاکم است و جهان برمی

کند. این قوانین بر وجود یک جهانِ باشعور و آگاه ناپذیر عمل مینظم و قوانینی تخطی

ها و کائنات ارتباطی هوشمندانه برقرار است. بر این اساس داللت دارد که در آن، میانِ انسان

نشریه  17ی ی شمارهسوی ما روان است. در سرمقاله هایی از سوی کائنات بههمواره پیام

آورند های بسیاری را برای ما به ارمغان میها در هرلحظه، از کائنات پیامنشانه»خوانیم می

Hellat, 2004:2)ی ها بر اساس یک طرح و نقشهتک انسان (. درواقع وجود جهان و تک

وجه  هیچ ماندن و زندگی از سوی کائنات، بهآید و انتخاب ما برای زندهمعین به تصویر درمی

 وکتاب نبوده است. حساب ه و بیناهوشمندان
در این  نیاز دارد.« خالق»ای به یک اما آفرینش کائنات با چنین نظم و هماهنگی 

عنوان خالقِ کائنات بسیار مبهم است. با وجود  گفتمان، جایگاه خداوند در نظام هستی، به

توان گفت که یطورکلی م ای عرفانی در آثار نویسندگانی چون وین دایر، بهآشکار بودنِ رگه

جویی نیز نقشی های خودیاری و موفقیتمفهوم خداوند در آثار نویسندگان خارجیِ کتاب

بودن سنت دینی، درک و ای و مبهم دارد؛ اما در ایران به دالیل مختلف ازجمله قویحاشیه

گیرد؛ و این امر البته بر شدت دینی و عرفانی به خود میتلقی از خداوند رنگ و بویی به

روح قادر »، «روح برتر»افزاید. از خداوند با تعابیری چون پیچیدگیِ فهمِ از خداوند می

در مجموع جایگاه  شود.و مانند آن یاد می« ناشناختنی بزرگ»، «ناشناختنی»، «مطلق

شود و جای ی قوانین فیزیک توضیح داده می وسیله خالق در نظامی که از یک سو به

گذارد و از سوی دیگر بر نیاز به های دینی به عالم غیب نمیچندانی برای عقاید و باور

 ماند.کند؛ گنگ و مبهم باقی میتأکید می« روح ربانی»و « هدایت الهی»

فردی است که آن را از های منحصربهدر این گفتمان دارای ویژگی« زمان»همچنین  

ی وقایع و گذشته، مجموعهسازد. در این گفتمان، ها متمایز میمفهوم زمان در سایر گفتمان

بایست تا حد امکان از یادآوری آن جلوگیری کرد و آن را به فراموشی خاطراتی است که می

(. درواقع Haddad Ashrafi, 2004: 9«)توانی سنگینی دیروز را فراموش کنیتو می»سپرد. 

شروعی هر چه رویدادهای گذشته بیشتر و بهتر به فراموشی سپرده شود، ایجاد تغییر و 

شود. از سوی دیگر، آینده نیز فقط در قالب آرزوها و اهداف تر میدوباره در زمان حال آسان

صورت یک وضعیت آرمانی در نظر گرفته  ای که بهتر است فقط بهآید. آینده به تصویر درمی
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شود؛ در غیر این صورت، آینده و تجسم آن، منبعی از هرحال روزی محقق می شود که به

 اضطراب و احساسات منفی خواهد بود.استرس، 

ها و مفاهیم کلیدی گفتیم، در این طور که در بخش توصیف در مورد واژه همان 

ها، باورها و احساساتِ انسان، به گفتمان، هم انرژیِ کیهانی و هم ذهن، یعنی افکار، ایده

و « نفیم»و « مثبت»های شوند. بر این اساس واژهی مثبت و منفی تقسیم می دودسته

از « مثبت / منفی اندیشی»و « انرژی مثبت / منفی»ها مانند ها با دیگر واژه ترکیبات آن

بایست مفاهیمِ کلیدی و پربسامد در این گفتمان هستند. بر اساس قانون جذب، ما می

تالش کنیم تا حداکثر انرژی مثبت در کائنات را جذب کنیم و از سوی دیگر تا آنجا که 

های منفی اجتناب کنیم. افکار و احساسات مثبت و منفی و پیامدهای انرژیتوانیم از می

 توان مشاهده کرد:جذب انرژی مثبت یا جذب انرژی منفی را در جدول زیر می

نوعانرژی

شکلبروزانرژی
 منفی مثبت

هاافکارواندیشه

 من توانایی هر کاری را دارم -

توانم به هر آرزویی من می -

 برسم

 اندیشیینی، مثبتبخوش-

من سزاوار خوشبختی و  -

 موفقیت هستم.

 من در تحقق آرزوهایم ناتوان هستم. -

 باید آرزوهایی عملی و کوچک داشته باشم. -

با توجه به شرایط، تحقق آرزوهای من  -

 پذیر نیست.امکان

 من سزاوار خوشبختی و موفقیت نیستم. -

 

احساساتوعواطف

ان و عشق نسبت به خود، دیگر-

 جهان،

شادی، رضایت، آرامش، 

خوشنودی، موفقیت، سالمتی، 

 نفس نشاط، اعتمادبه

غم، تنهایی، خشم، حرص، طمع، حسد، 

کینه، حسرت، اضطراب، استرس، ناامیدی، 

 نفس افسردگی، عدم اعتمادبه

رفتار

مهربانی و مهرورزی، عدالت، کار 

و تالش، استقامت، ایثار و 

فداکاری، بخشش، دوستی، 

 میت، وفاداریصمی

 

نامهربانی، بدخلقی، دروغگویی، غیبت، 

 خشونت، خیانت

نتیجهوپیامد
سرشار شدن از انرژی مثبت، 

 احساس خوشبختی و موفقیت

غرق شدن در انرژی منفی، احساس بدبختی 

 و عدم موفقیت
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از اصول و مبانیِ « قانون جذب»عنوان یک مفهوم کلیدی و در قالب  ، به«جذب»طورکلی،  به

توان قانون جذب مدلی است که با آن می»رود. به تعبیر حلت: شمار میاین گفتمان به

دنیای واقعی و وقایع آن را در کنار اتفاقات دنیای معنوی درون هر انسان تفسیر 

کاربرد عملی »مجله موفقیت تحت عنوان  757ی (. او در شمارهHellat, 2010: 22«)کرد

قانون جذب جزو قوانین معنوی »]...[ آورد: می« وانی آرزو کنتقانون جذب در زندگی: تا می

عالم هستی است و مثل قوانین ریاضی و فیزیکی واقعاً وجود دارد و روی زندگی ما و 

اطرافیانمان چه آگاهی داشته باشیم و چه خیر، تأثیر دارد. از سوی دیگر گفتیم که قوانین 

 (.Hellat, 2008: 62«)کندرا اثبات می طور عجیبی قانون معنوی جذب فیزیکِ مدرن به

بندی کلی دوسویه دارد. اما ارتباط انسان با جهان پیرامون خود در یک دسته 

ی ناظر است و سویه« موفقیت»جلو دارد و بیشتر بر  سویه که خصلتی فعاالنه و روبه یک

ر ادامه این داللت دارد. د« خوشبختی»دیگر که خصلت منفعالنه و ایستا دارد و بیشتر بر 

 توضیح خواهیم داد.« سازگاری و انطباق»و « اراده به تغییر»دوسویه را در قالب دو عنوان 

 اراده به تغییر

از مفاهیم و « تغییرکردن»و « کردنانتخاب»، «گرفتنتصمیم»، «کردناراده»، «خواستن» 

گرا سی مثبتتعابیر کلیدی و پرکاربرد در متون مرتبط به گفتمان خوشبختی در روانشنا

آل در آینده از درواقع تغییر از وضعیت موجود در زمان حال به وضعیتی ایده هستند.

مضامینِ کلیدی و پرتکرار در این گفتمان است که با واژگان مختلفی چون دگرگونی، 

عادات، »شود. درواقع رسیدن به موفقیت درگرو تغییر در تحول، تغییر و مانند آن بیان می

که فرد تصمیم به تغییر  (. وقتیYaghubpur, 2003: 42است )« ار و باورهای خودرفتار، افک

چیز، ناممکن نیست. درواقع انگیزه و هدف فرد،  رسد؛ و هیچخواهد میبگیرد، به هر آنچه می

ی ای مطلوب. این آیندهچیزی نیست جز تغییرِ وضع فعلی در جهت رسیدن به آینده

ی تخیل قوه»گردد. ، حاصل می«رؤیاها»و « آرزوها»قق مطلوب هم، از خالل تجسم و تح

در بازیِ زندگی بسیار مهم است. هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کند دیر یا زود در 

فرضِ مسلم که هر چه (. درواقع با این پیشYasaei,2004: 21«)شوداش نمایان میزندگی

 یابند.، اهمیتی حیاتی میشود، آرزوها و رؤیاها در زندگی فردبخواهید همان می
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 سازگاری و انطباق

آید، سازگاری و انطباق، یعنی بر اساس آنچه از متونِ مرتبط با این گفتمان به دست می 

ترین اصل در ارتباط میان افتد، مهمدر بیرون اتفاق می« هرآنچه»ی پذیرشِ رضایتمندانه

و « شکرگزاری»، «رضایت»ن انسان و جهان است. این انطباق، با مفاهیم پربسامدی چو

نوع نفس کشیدنمان را تغییر دهیم و با هر نفس، از بودنِ »]...[ گردد. مانند آن بیان می

خود راضی باشیم تا دیگران هم از بودن در کنار ما احساس خوشبختی کنند ]...[ آنچه خدا 

 :Ghorbankhanlu, 2004«)همه با هم خوشبخت باشیم»خواهد همین است: از ما می

تر دیدیم، بر اساس قانون جذب، کائنات، سرانجام آرزو و خواست  طور که پیش (. همان12

دادهای ناخوشایند، سر تسلیم مرا محقق خواهد کرد؛ پس بهتر است در برابر حوادث و روی

در آنچه برای »فرود بیاوریم و شکرگزار باشیم؛ زیرا درنهایت آرزوی ما برآورده خواهد شد. 

افتد خیری نهفته است ]...[ من اکنون بیش از هر زمان دیگر احساس یمن اتفاق م

عنوان نمودِ سازگاری و  (؛ اما شکرگزاری بهHeidari, 2004: 35« )کنمخوشبختی می

دینی مبتنی است، -انطباق در این گفتمان که بر رویکردی دینی یا به عبارت بهتر شبه

گاه سخنی از آن به کم هیچجر اخروی )که دستقصد تقرب یا ا برخالف گفتمان دینی، نه به

دیگر، منظور و مراد،  عبارت گیرد؛ بهقصد رستگاری دنیوی صورت می آید( بلکه بهمیان نمی

 گیریِ هر چه بیشتر از زندگی و دستیابی به خوشبختی است.کسب آرامش و بهره

هایی از ترین پیامدهای چنین انطباق و پذیرشی، کسب آرامش و ریکی از مهم 

، از «اضطراب»و « استرس»و مفاهیم متضاد آن یعنی « آرامش»استرس و اضطراب است. 

های کسب ها و تکنیکاند. مطالب بسیاری در مورد شیوهمفاهیم پرکاربرد در این گفتمان

های مختلف نشریه موفقیت آمده است که در این میان، آرامش و رفع استرس در شماره

های جسمی/ ذهنی برای ترین شیوهعنوان بهترین و متداول به« یوگا»و « مدیتیشن»

های دیگر برای کسب شود. ازجمله تکنیکرسیدن به آرامش و رفع استرس توصیه می

هستند؛ و این دو از واژگان پربسامد در متون « شادی»و « خنده»آرامش و رفع استرس، 

ب نیست و به خاطر فقر مجبوری از ات خوبینی وضع مالیاگر می»اند. مرتبط با این گفتمان

 (.Saghafi, 2004:3خیلی چیزها بگذری، باز هم لبخند بزن )

ی ارتباط فرد با جهان و رویکرد او به وقایع و رسد که شیوهدر مجموع به نظر می 

عرفانی از جهان. درواقع -رخدادهای بیرونی در این گفتمان، مبتنی است بر نوعی تلقیِ شبه

های علمی، تاروپود گفتمان خوشبختی را عرفانی در کنار گفتمان -دینی نوعی گفتمانِ 
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های مختلف ی موفقیت، ما با تلفیقی از گفتمانمجله 04ی ی شمارهسازند. در سرمقالهمی

-یاد خدا آرام»اند. در ابتدای مقاله عبارت بندی شدهایم که به صورتی خاص مفصلمواجه

ای از قرآن کریم اشاره دارد؛ عبارتی که تقریباً به آیه آمده که آشکارا« هاستبخش قلب

شوند. بعد در ادامه به ترکیب شگفتی از ی موفقیت با آن آغاز میهای نشریهتمام سرمقاله

« ِ انرژی»خوریم. نویسنده برای اینکه از مفاهیم و واژگان علم فیزیک و مفاهیم دینی برمی

های  برنامه»)دینی( بهره گیرد از طریق « قیتنهضتِ موف»)فیزیک( جمعی از طرفداران 

رأس ساعت یازده شب »خواهد از ایرانیان می« های متعددتلویزیونی، سمینارها و کارگاه

ای های آسمانی روشن کنند چند آیهوضوی عشق بگیرند و چشمشان را به نور کتاب

رؤیاهای خود را در ذهن بخوانند سپس از یازده و پنج دقیقه تا یازده و ده دقیقه آرزوها و 

اند؛ و از یازده و ده دقیقه تا یازده و پانزده دقیقه مرور کرده و ببینند که آیا به آن رسیده

(. Hellat, 2003: 2«)ی خاکی که هستند دعای عشق بخوانندایران در هر گوشه وقت به

مار چنانچه بی»خواهد تا کنندگان در این نیایش جمعی میسپس در ادامه از شرکت

العالجی دارید در آن ساعت او را در میدان انرژی به وسعت جهان قرار دهید؛ معجزه  صعب

.(. بدین ترتیب ما با ترکیبی از مفهوم انرژی در Ibid«)ی وجود دریافت خواهید کردرا باهمه

شده و به یک معنا شبهِ عرفانی و کارکردی از دین در قالب فیزیک و برداشتی بسیار رقیق

مثابه مفهومی دینی و  به« معجزه»ی آن، دعای عشق روبروایم. ترکیبی که در نتیجهوضو و 

آید که با شود و قرائت قرآن به این کار میالهی، به انرژیِ جاری در جهان نسبت داده می

به آرزوها و رؤیاهای »بفهمیم که « های آسمانیهای کتابروشن کردن چشم با آیه»

حال برای دیگران هم دعا کنیم تا به آرزوهایشان  و درعین« ؟ایم یا نهشخصی خود رسیده

 برسند.

های زیادی در ایران صورت گرفته تا مفاهیم و شتوان گفت که تالدرمجموع می 

اسالمی  -واژگانِ گفتمان خوشبختی با مفاهیم و واژگانِ دینی و اخالقیِ فرهنگِ ایرانی

عنوان نمونه محمود  اند. بهاز آن دسته« کلتو»و « کمال»تطابق داده شوند؛ مفاهیمی چون 

ای شما ما معتقدیم که در هر لحظه»آورد: اش با مجله موفقیت میمعظمی در مصاحبه

ای که توانستید به خودتان احترام بگذارید، مسلماً توانید در کمال باشید؛ و هر لحظه می

ای که لت در مصاحبه(. احمد حMoazzami, 2005: 91«)همان لحظه در اوج کمال هستید

کوشد تا ضمن توضیح آنچه قانون جذب مجله موفقیت چاپ شده است می 785در شماره 

« توکل»ازاهایی در فرهنگ ایرانی و شرقی برای آن بیابد. از نظر حلت مفهوم نامد مابهمی

توکل در فرهنگ ما یعنی امیدوار بودن به کمک و »بسیار مشابه قانون جذب است. 
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آید. ]...[ قانون لق هستی البته به همراه انجام هر کاری که از دستمان برمیمساعدت خا

گوید کائنات بیرون وجود ما و البته در درون بدن جذب هم عیناً همین تفسیر را دارد. می

ارتعاش کنیم، درواقع کل کائنات جا حضور دارد و وقتی بتوانیم درون و بیرون را هم ما همه

(. در Hellat, 2010: 21«)افتدشود و به تالطم میی ما بسیج میهبرای برآوردن خواست

کوشد مفهوم معنویِ توکل را که به قول خودِ وی قرار است برای ما اینجا حلت می

خیروبرکت دنیوی و اخروی بیاورد، با قانون جذب که در آن صرفاً بر آرزوهای دنیوی تأکید 

 شود، یکسان نشان دهد.می

 تبیین

ی هشتاد ویژه از ابتدای دههبه بعد و به 14ی ی دههیابیم که از نیمهمیبه آمار در با نگاهی 

ها و نشریات مرتبط با گفتمان ها، سمینارها، کارگاهها، سخنرانیشمسی بود که کتاب

خوشبختی و موفقیت در ایران رونق بسیار یافتند؛ و البته این امر اتفاقی نبود. فضای کشور 

ی شصت و ی پنجاه و اوایل دههاد، با دور شدن از فضای انقالبیِ اواخرِ دههی هفتدر دهه

ی شصت، همچنین پایان گرفتن جنگ و تثبیت فضای سیاسی کشور در اواخر دهه

کرد. از های اقتصادی و اجتماعی حرکت میسرعت به سمت سازندگی، رشد و دگرگونی به

وقوع تحوالتی عمده در ساختار قشربندی های پس از انقالب که منجر به ترین دورهمهم

ی متوسط شهری گردید، دوران ریاست جمهوری هاشمی شدن طبقهاجتماعی و فربه

های ی عواملی چند، مانند اجرای سیاسترفسنجانی بود. این تحوالت، بر پایه

سازی و تغییر اقتصادی بر مبنای بازار، ترویج سیاست تجارت آزاد و مانند آن  خصوصی

 گرفت. صورت

ی متوسط، محدود به ایران نبود بلکه بسیاری از اما تحوالت اقتصادی و رشد طبقه 

توان به مثال می عنوان شد. بههای تاریخی مختلف، شامل میکشورهای آسیایی را در دوره

های اقتصادیِ مؤثر و ی جنوبی اشاره کرد که در آن رژیم چوانگ از طریق سیاستمورد کره

ها جنگ، فقر و ی متوسطِ بهنجار، تالش کرد تا کره را پس از دههی طبقههمهندسیِ پروژ

ی متوسط ای بهتر پیش ببرد. در همین رابطه، هاروی به ظهور طبقهسوی آینده تخریب به

ی آزادسازیِ بازار های صورت گرفته در زمینهای در پی رفورمعنوان بخش اجراییِ حرفه به

( این Kandogan & Johnson, 2016(. با توجه به )Harvey, 2005کند )اشاره می
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، 7ها که بیشتر معطوف به آزادیِ اقتصادی هستند، اغلب شامل حذفِ نظارتِ دولت رفورم

شوند. بدین ترتیب در ایران نیز، ثبات سیاسی، آزادسازی  می 0و آزادسازی 2سازیخصوصی

های عمرانی، مهاجرت از ا و پروژههها و کاالهای خارجی، افتتاح طرحاقتصادی، ورود سرمایه

نمای دوران های خصلتی متوسط شهرنشین از ویژگیروستاها به شهرها و رشدِ طبقه

کرده و ویژه به رشد دانشجویان، اقشار تحصیلبود. این تغییرات، به« سازندگی»اصطالح  به

حات با ساز به قدرت رسیدن دولت اصالطور مشخص زمینه ها انجامید که بهتکنوکرات

 خواهانه بودند.شعارهای آزادی

دامن « گراییمصرف»نوعی  از سوی دیگر، رشد اقتصادی و ورود کاالهای خارجی به 

نیز با گسترش فرهنگ فردگرایانه همراه بود. بر اساس این تحوالت،  گراییزد؛ رشد مصرف

، عامل ای که در دوران انقالب و جنگگرایانههای جمعانسجام اجتماعی و ارزش

ویژه برخاسته از باورهای دینی و  بخش جامعه بودند، رنگ باختند؛ انسجامی که به وحدت

زیستی و ی شصت مانند سادهها و باورهای مسلط در دههروست که ارزش میهنی بود. ازاین

قناعت و همچنین احساساتی مانند احساس تعلق داشتن به یک خانواده )در فرهنگ 

ی کردند(، در دههخطاب می« خواهر»و « برادر»دم یکدیگر را ی شصت مرعمومیِ دهه

هایی که رنگ شدند. بدیهی است که در چنین فضایی، و در خأل گفتمانهفتاد و هشتاد کم

جویی کننده برای وضعیت جدید داشته باشند؛ گفتمان خوشبختی و موفقیتتوضیحی قانع

 جای خود را در میان مردم باز کند.

سو، مفاهیم و واژگان  به این 14ی ی دوم دههدر فضای اجتماعیِ نیمهبدین ترتیب  

، «مدیریت»، «آرامش»، «اضطراب»، «استرس»شوند. جدیدی وارد فرهنگ عمومی می

ها از وضعیتی اند. این واژهترینِ این مفاهیم و واژگاناز مهم« خوشبختی»و « موفقیت»

بایست در رقابتی شدید با ی بر بازار، افراد میخیزند که در آن با تثبیتِ اقتصاد مبتنبرمی

ی دیگران، گلیم خود را از آب بیرون بکشند و به لحاظ اقتصادی موفق شوند. نتیجه

ها و نهادهای موفقیت فرد به دوش او در غیاب سازمانانداختن مسئولیتِ موفقیت و عدم

شود. در منجر می روانی –های ذهنی گر، به افزایش استرس، اضطراب و آسیبحمایت

حکم کیمیا را دارد. اگر چه در گفتمان خوشبختی و « آرامش»ای چنین فضای رقابتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. deregulation 

2. privatization 

3. liberalization 
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عرفانی  –ای دینی های رسیدن به این آرامش، رگهها و روشموفقیت در همه جای دنیا راه

ی ایران که طور که نشان دادیم، رسیدن به چنین آرامشی، در جامعه دارد اما همان

عرفانیِ بیشتری به  –دینی همواره در آن پررنگ بوده است، رنگ و بوی دینی های  ارزش

یابد که بتواند این ای تغییر می گونه گیرد. به این منظور، گفتمانِ دینیِ سنتی بهخود می

های زندگی در عصر کنونی برای زندگی ها و اضطرابرا در میان تشویش« آرامشِ فردی»

 رد.دنیویِ فرد به ارمغان بیاو

بندی گفتمانِ  ویژه در صورتای است که به تحول و دگرگونی در گفتمان دینی، پدیده 

ای مانند طالبی خوشبختی از چیستی جهان و معنای زندگی، اهمیت بسیاری دارد. عده

شناسی ها را از منظر دین و جامعهاند تا این تحوالت و دگرگونی( کوشیده2012دارابی )

توضیح دهند. « های نوظهورعرفان»یا ظهور « گرایی جدیدفرقه» دین تحت عناوینی چون

ویژه مفروضات شده در گفتمانِ خوشبختی در ایران، به درواقع بسیاری از مضامینِ طرح

« های نوظهورعرفان»های آشکاری دارند با آنچه تحت عنوان شناختیِ آن شباهتهستی

، «قانون جذب»شوند. بندی میدسته ی دین و جامعهتوسط بسیاری از پژوهشگرانِ حوزه

طور مفصل در باال به  دست که به و تعابیری ازاین« شعور کائنات»، «انرژی مثبت و منفی»

 اند.عرفانیِ جدید وام گرفته شدهوضوح از رویکردهای عرفانی و شبهآن پرداختیم به

رفان ترین شکلِ عطور مشخص پژوهشی در باب مطرح ( به2014ولیعی ابرقویی ) 

نوظهور در ایران یعنی مکتب عرفان کیهانی )حلقه( انجام داده و مفاهیم و اصطالحات اصلیِ 

است « جهان دوقطبی»این مکتب را برشمرده است. ازجمله مفاهیم اصلی در این مکتب، 

اند؛ که این  گرفته که بر اساس آن جهان و موجودات بر اساس دو قطب مثبت و منفی شکل

مباحث انرژی مثبت و منفی در کائنات که در باال آمد شبیه است. مباحث بسیار به 

شود در درون طرح می« قانون بازتاب»همچنین آنچه در مکتب عرفان کیهانی با عنوان 

بر اساس قانون بازتاب هر اندیشه و »گفتمان خوشبختی نیز بسیار مورد تأکید قرار دارد. 

صورت  شود تا نتیجه آن بهمنعکس میسوی خداوند  عمل انسان چه خوب و چه بد، به

هدایت یا ضاللت به او بازگردد. خداوند با قراردادن قانون بازتاب در جهان دو قطبی، انسان 

(. مضامین مشابه با این Valeei Abarghoueei, 2014: 9« )کندرا هدایت یا گمراه می

عنوان  ه است. بهقانون، در بسیاری از متون مرتبط با گفتمان خوشبختی و موفقیت آمد

، «قانون سوم نیوتن در موفقیت»ی موفقیت با عنوان ای از مجلهنمونه احمد حلت در شماره

تک اعمال ما نه توسط  تک»]...[ آورد ضمن توضیح این قانون در فیزیک نیوتونی می
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ی کائنات، شمرده و براساس آن پاداش و مجازاتی که ممکن است  وسیله اطرافیان، بلکه به

 (.Hellat, 2017: 17« )شودوب و خوشایند نباشد، تعیین میمطل

توان این گفتمان را همچون یک مکتب عرفانی تلقی کرد؛ البته بر این اساس نمی 

های جز عرفان کیهانی از مطالب مطرح در عرفان رسد که این گفتمان بهبلکه به نظر می

های شرقی مطالبی را برگرفته و با انمختلف مانند عرفانِ پائولو کوئیلو، اوشو و انواع عرف

گیرد. درواقع بر اساس همان منطقی که گفتمان کار میها را به بندیِ خاص خود آنمفصل

کند تا از علم روانشناسی استفاده می« علم موفقیت»خوشبختی و موفقیت یا به تعبیر حلت 

رویکردها و مکاتب مختلف به افراد راهکارهایی برای عبور از مشکالت زندگی ارائه کند؛ از 

فرد از روانشناسی، فیزیک،  جوید تا ترکیبی منحصربهعرفانی از سراسر جهان نیز سود می

فقط در مورد موضوعات علمی بلکه در مورد  دین، عرفان و مانند آن ایجاد کند. این امر نه

راییِ جدید گرسد که معنویتحال به نظر می موضوعات دینی و عرفانی نیز صادق است. بااین

ناپذیر از گفتمان خوشبختی، خود، محصول فرایندهای بنیادینی عنوان بخشی جدایی به

« یبازاندیشانه»کنند. آراء گیدنز در باب خصلت است که زمینه را برای ظهور آن فراهم می

تر از ظهور چنین تر و جامعشناسانهتواند تبیینی جامعهدر جهان مدرن، می« خود»

 دست دهد.به هایی پدیده

ی ایران ، جامعه7شدنی اصلیِ فرایند جهانیمثابه هسته فرایند مدرن شدنِ جوامع به 

های بسیاری کرده است. یکی از پیامدهای مدرن شدن را نیز دستخوش تغییرات و دگرگونی

شود. جدید است که در جوامع سنتی اثری از آن دیده نمی« ِ خود»شدن یک  هم، ساخته

داند. درواقع شدن میترین محصوالت فرایند مدرنرا یکی از مهم« خود»(، 1991گیدنز )

یکی از پیامدهای فرایندِ گریزناپذیرِ انتقال از دنیای سنتی به دنیای مدرن، پیداییِ 

، تصویری بازتابی از خویشتن است. خویشتنی «خود»زعم او،  است. به« خود»و « فردیت»

ت. به باور وی در دنیای مدرن، فرد برای انجام این ی فرد اسکه مسئولیت آن بر عهده

ی است تا شیوه« 2های تخصصینظام»مسئولیت، نیازمندِ اعتماد به راهنمایی و هدایتِ 

های متفاوتِ های مختلف برگزیند و یا از بخشمناسب زندگی خود را از میان شیوه

 های مختلف، ترکیبی خاص خود بسازد. شیوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. globalization 

2. expert systems 
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و چه با هر تعبیر « نظام تخصصی»عنوان یک  چه به -مان طورکلی این گفت به 

 –ی تصویری خاص از جهان، جریان و مناسبات واقعیِ سیاسی، اجتماعی با ارائه -دیگری

ناپذیر هستی بر مبنای قانون سازد. قوانین تخطیای پنهان یا مخدوش می گونه اقتصادی را به

سازند؛ دی و غیراجتماعی را بامعنا میجذب و ارتباط مستقیم فرد با جهان، زندگیِ فر

ی فرد با کائنات و منوط کردنِ واسطهی بیدیگر، از طریق معنابخشی به رابطه عبارت به

موفقیت و خوشبختیِ فردی به نوع ارتباط با کائنات، جامعه و هرگونه نهاد و موجودیتِ 

اعد اجتماعی، طبقه و فرافردی، مانند نهادهای سیاسی )دولت، مجلس و ...(، قوانین و قو

شده  حذف -ای در وضعیت موجود دارند کنندهکه در واقعیت تأثیر تعیین -جایگاه اجتماعی 

بدون « ِ افراد»شود که در آن فقط و تصویر مورد پسندِ نظامِ مبتنی بر اقتصادِ بازار ارائه می

ها، عال در شرکتکننده یا نیروی کارِ فها و روابط اجتماعی، در قالب افراد مصرفعلقه

های اقتصادی وجود دارند. افرادی که گویی هیچ هدفی جز تعقیب کارخانجات و بنگاه

های بزرگ و صاحبان شان ندارند. این تصویر آشکارا به نفع شرکتآرزوها و امیال شخصی

ی ترتیب دغدغه این کنندگان و نیروی کار نیازی مبرم دارند. بهسرمایه است که به مصرف

حس شادی و برانگیختن افراد برای جستجوی خوشبختی فردی به ایجاد و بسط  ایجاد

انجامیده است. صنعتی که در خدمت منافع و اهداف اقتصادِ بازار « صنعت شادی»نوعی 

 است.

به انرژیِ کائنات، احساسات و افکار « منفی»و « مثبت»در این میان، دادنِ صفات  

گاه ها را شخصی دانسته و هیچ که آن -اهداف و آرزوها آید که به تعقیبهم، به این کار می

ای ارزشی دهند. در این گفتمان احساسات انسانی سویه -آیندشود از کجا میپرسیده نمی

صورت کارکردی  گذاری شده و بهبرای رسیدن به اهداف و آرزوها با مثبت و منفی ارزش

سیدن به آرزوهایش، احساسات منفی آیند. بر این اساس، انسان موظف است تا برای ر درمی

نیز « مثبت اندیشی»جایش احساسات مثبت قرار دهد. از سوی دیگر را کنار بگذارد و به

تلویحاً به معنیِ تقویت باور به اصول بنیادینِ گفتمان خوشبختی مانند پیشرفتِ فردی و 

ن، کلیدِ موفقیت جویی است. در این گفتمان، اندیشه و تفکر و به دنبال آن، خواستموفقیت

ای فردی و ذهنی به امور شود جنبهشود و از این رهگذر تالش میو خوشبختی دانسته می

 جهان داده و نقش عوامل فرافردی و نهادی پنهان شود.
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 گیریبحث و نتیجه

ی اخیر دانست؛ ی چند دههتوان پدیدهگرفته حول آن را میخوشبختی، و دانشِ شکل

های ی جدید را با عناوین مختلف و با داللتاندیشمندان این پدیدهای که برخی  گونه به

، «صنعت شادی»، «علم جدید خوشبختی»، «7چرخش خوشبختی»وبیش یکسانی مانند  کم

توان آن را یک ای که میاند؛ پدیدهگذاری کردهو مانند آن نام« گفتمان خوشبختی»

شبختی امروزه به امری کامالً بازاری زعم ایشان خو دانست. به« گفتمانِ جدید خوشبختی»

ها بر این امر اتفاق نظر دارند که  کنندگان مشتاق بدل گردیده است. آنبرای مصرف

گیری بدل  اندازه های اخیر به موضوعی برای شناخت و امری قابلویژه در دهه خوشبختی به

 جلب کرده است. ها و سیاستمداران را نیز به خودگردیده است که توجه روزافزونِ دولت

ی موفقیت های مختلف نشریهبا تحلیل این گفتمان در ایران از خالل بررسی شماره 

شناسانه ما با میلیاردها انسان به این نتیجه رسیدیم که در این گفتمان به لحاظ هستی

بایست فارغ از فرهنگ، جامعه، ایم که همچون مونادهایی جدا از هم میمنفرد مواجه

سو از طریق ذهن و روان  از یک –های فرافردی دیگر انواع نهادها و موجودیتو  -حکومت 

با انرژی جاری در کائنات در ارتباط باشند؛ از خالل  -اند که به آن فروکاسته شده -خود 

فرایندهای ذهنی، احساسات و افکارشان را با جهان پیرامون خود هماهنگ سازند و از سوی 

های منفی را از ذهنشان بزدایند؛ تغییر داشته باشند؛ افکار و اندیشهبایست اراده به دیگر می

هایشان های مثبت قرار دهند و برای رسیدن به خواستهها افکار و اندیشه جای آن به

وقفه، به غایتِ زندگیِ خود یعنی به اهداف و آرزوهای رؤیاپردازی کنند؛ تا با کار و تالش بی

ترتیب مفاهیمی چون  این برسند. به« آرامش»یا « وبحال خ»شان و همچنین به شخصی

اند، مانند و مفاهیمی که با روان انسان مرتبط« احساس»، «فکر»، «ذهن»، «خود»، «هدف»

ترین و پرکاربردترین و نظایر آن از مهم« خواست»، «اراده»، «نفس اعتمادبه»، «نفس عزت»

 مفاهیم در این گفتمان هستند.

اج این گفتمان در ایران هم نشان دادیم که با سرعت گرفتن در تبیین چراییِ رو 

سو و گسترش  شدن، آزادسازیِ اقتصادی و تسلط اقتصاد مبتنی بر بازار از یکفرایند جهانی

ی به بعد، طبقه 14ی فرایند مدرنیزاسیون و فرهنگ مدرن در ایران از سوی دیگر، از دهه

هایی که اصول و مبانی یدن گرفت و گفتمانگرا و فردمحور روز به روز بالمتوسط مصرف

سینه به افراد  به ناپذیر زندگی و به دنبال آن، معنا و هدف زندگی را به شکل سینهخلل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. happiness turn 
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فرد « ِ خود»شمار نظام تخصصی دادند که تدریج جای خود را به بی دادند بهانتقال می

اورها و کردارهایش، معنایی برای ها، بها و با بازاندیشیِ مدام ارزش بایست با رجوع به آن می

ی چیستیِ های بسیاری دربارههای تخصصی که حرفاش بیابد. یکی از این نظامزندگی

جهان، معنا و هدف زندگی دارد، گفتمان خوشبختی است که در عمل، روابط، نهادها و 

ن و مخدوش ساختارهای جهان واقعی را به سود فردمحوریِ مورد نظرِ اقتصاد بازار آزاد پنها

هایی حول خوشبختی مهار دانش و تکنیکسازد. این گفتمان، از خالل تکوین و بسطِ بیمی

 عظیم پدید آورده است.« صنعت شادیِ»عیار و یک تمام« ِ علم خوشبختی»و موفقیت، یک 

توان جایگزینی برای چنین شود این است که آیا می پرسشی که در اینجا مطرح می 

، «روان»و « ذهن»ای یافت که از خالل تقلیلِ امور به « فردگرایانه»ای ها و باورهارزش

های جمعی را نادیده ی اجتماعیِ وضعیتِ بشری و همچنین ارزشکوشند تا زمینه می

رسد که رنگ جلوه دهند؟ پاسخ به چنین پرسشی آسان نیست؛ اما به نظر میبگیرند یا کم

طور که نشان  توان به این مقصود رسید. همانیی راهکارهای فوری، نمبا توصیه و ارائه

ها، باورها و کردارهای مرتبط با آن، برخاسته از دادیم، گفتمان خوشبختی و نظامِ ارزش

فردی است. شرایطی که ویژه اقتصادیِ منحصربهسیاسی، فرهنگی و به -شرایطِ اجتماعی 

اند. بدین فتمان یاری رساندهمثابهِ نظمِ اجتماعیِ گسترده، به تکوین و گسترش این گبه

ها و باورها سخن گفت که این نظمِ توان از تغییر بنیادین در نظام ارزشترتیب زمانی می

منظور کمک به  اجتماعی به علل و عوامل گوناگون دچار تغییر شود؛ اما تا آن زمان )و به

نِ این گفتمان از توان با تحلیل و بررسیِ انتقادی مفروضات و اصولِ بنیادیتحقق آن( می

نامه و مانند آن، پیامدهای پذیرش نظامِ ارزشیِ خالل سخنرانی، نوشتن مقاله، کتاب، پایان

رو، یکی از اهداف انجام این پژوهش نیز این بوده تا از  مرتبط با آن را روشن ساخت. ازاین

های آن نامیم، تصویری کلی از ویژگیخالل تحلیل انتقادیِ آنچه گفتمانِ خوشبختی می

خصوص در ایران به دست دهد و امید داریم که این پژوهش، بتواند مشوقی باشد برای  به

 تر از این گفتمان.تر و جامعی تصویری کاملهای بیشتر در این زمینه و ارائهانجام پژوهش

 یتشکر و سپاسگزار

ه ما را در انجام دانیم تا مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمام کسانی کدر اینجا الزم می

 این پژوهش یاری رساندند، اعالم داریم.
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