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 مبتنی  شناختیروان بهزیستیتدوین الگوی 

 البالغهنهج هاییافترهبر 

 3سید عبدالوهاب سماوی، 4ابراهیم نعیمی، 6سمانه نجارپوریان، 1میرزاییا سمیر

 6/4/79تاریخ پذیرش:    5/2/79تاریخ ارسال: 

 چکیده

 . روشبود البالغهنهج هاییافترهبر اساس  شناختیروانتدوین الگوی بهزیستی ، حاضر از پژوهشهدف 

و مواعظ  هاحکمتمورداستفاده، و ابزار  بود هرمنوتیک بر پایهی از نوع تحلیل محتوا فیکپژوهش حاضر 

. محققان قرار گرفت موردبررسی البالغهنهج هایحکمتروش هرمنوتیک  بر اساسبود که  البالغهنهجکتاب 

 ازآنکهپسدند ( اقدام کرالسالمعلیه) یعلمبتنی بر دیدگاه امام  شناختیروانبانی بهزیستی ابتدا به مطالعه م

خص مش مؤلف یهاافقو نهایی شد و  ییدتأ(( از طریق روش هرمنوتیک السالمعلیه) یعلامام مؤلف )نیت 

در دو مرحله کدگذاری شدند در مرحله اول یا همان  MAXQDA افزارنرمبا استفاده از ها دادهشد. 

 شدهساختهکدهای ، کد استخراج شدند و سپس در مرحله دوم یا کدگذاری محوری 937کدگذاری باز 

حاصل از  هاییافتهگزینشی استخراج شد.  صورتبهو کدگذاری نهایی  شدهادغامنزدیک به یکدیگر در هم 

، شجاعتصدر، ، سعهیقین، معرفت به خالق، ارزشمندی، شکرگزاریمؤلفه شامل  91در کدگذاری نهایی 

 و هاآموزهکه  دهدیمبه دست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان ، اطمینان و آزادی، رضایتمندی، امیدواری

توجه  هالبالغنهج یهاآموزهبا عقل و استدالل همخوان هستند و در بسیاری از  البالغهنهج آمیزحکمتسخنان 

مت با سال البالغهنهجاز  شدهاستخراج یهامؤلفهه ارتقای سالمت روان مبذول شده است. همچنین خاصی ب

 شناختیوانرمنطبق با نظریات بهزیستی ، شدهاستخراجمفاهیم  روان رابطه مستقیم و معناداری دارد عالوه بر این

 .انجام گرفته است یهاپژوهشسلیگمن و برخی دیگر از ، ریف، مانند داینر

 البالغهنهج، رهیافتشناختی، روان بهزیستی كلیدی: یهاواژه

                                                           

 chamransm@gmail.com ،، دانشگاه هرمزگاندانشجوی دکتری مشاوره خانواده 9.

.2 دانشگاه هرمزگان ،استادیار گروه مشاوره. s.najarpourian@yahoo.com 
 naeimi@atu.ac.ir .دانشگاه عالمه طباطبائی ،استادیار گروه مشاوره .3

 wahab.samavi@gmail.com .دانشگاه هرمزگان ،استادیار گروه مشاوره 4.
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 مقدمه

مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. سالمت روان  ازجملهسالمت روان 

اندیشه  ،تعریفش به معنای سالم بودن و دور از آفت بودن بدن نیترسادهاست که در  مفهومی

و روح است. سالمت مفهومی فراتر از بهنجاری و به معنای تالش برای رسیدن به سطح 

مطلوب  ظاهربهافرادی که عالئم بیماری ندارند و در شرایطی  بساچهکمال است.  ترشرفتهیپ

اما احساس رضایت از زندگی نداشته و احساس پوچی و بیهودگی  کنندیمو آرمانی زندگی 

(. سالمت روان تعبیری است که بیشتر برای عدم 9371، رانی و آذربایجانی)باف کنندیم

. تاریخچه جنون و بیماری روانی دو تعریف مشترک شودیمحضور بیماری روانی بکار برده 

 یبهزیست؛ یکی عدم وجود بیماری روانی و دیگری حالت اندینمایماز سالمت روان را باز 

 .2گراستمثبت شناسیروان یهارشاخهیزیکی از  9شناختیروانبهزیستی  که، است

روزه است و ام شناسیروانعلم  یهاشاخهکه یکی از جدیدترین  گرامثبت شناسیروان

، 3ند امیدمان، به مطالعة تجربیات انتزاعی مثبت، استمطرح  شناسیروان چهارمعنوان موج به

 عنوانبه 6مارتین سلیگمن .پردازدیمو ...  شناختیروانبهزیستی ، 5بینی، خوش4آوریتاب

تالالت اخ بندیطبقهدر کتاب شادمانی درونی در مقابل نظام گرا، مثبت شناسیروانپدر 

 9فضیلت شامل خرد 6که  کندیم( را مطرح CSVفضائل ) بندیطبقهنظام ، (DSM) یروان

 92عشق، (99عشق به یادگیری، 91در مقابل تجارب جدید ، باز بودن7کنجکاوی، 8)خالقیت

                                                           
0. psychological well-being 
8. positive Psychology 
4. hope 
3. resilient 
5. optimism 
6. Seligman, M 
7. wisdom 
2. creativity 
9. curiosity 
01. perspective 
00. love of learning 
08. love 
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 و 6امیدواری، 5طبعی، شوخ4قدرشناسی) 3تعالی، (2و هوش اجتماعی 9مهربانی، عشق)

، (92و نظم بخشیدن به امور خود 99احتیاط، 91فروتنی، 7بخشش و دلسوزی) 8اعتدال، (9معنویت

، 98پایداری) 99شجاعت، (96و رهبری 95طرفی، بی94رعایت حقوق شهروندی) 93عدالت

 شناسیروانزیرشاخه  عنوانبه شناختیروانبهزیستی  و است (21و سرزندگی 97کمال

وه بر عال هایابیارزشناختی و مؤثر زندگی است. این  ییهایابیارزبه معنای گرا، مثبت

 شودیمهیجانی به وقایع و رضایت از زندگی  یهاواکنششناختی شامل  یهاقضاوت

وح پایین سط، خوشایند یهاجانیهبهزیستی یک مفهوم کلی است که شامل تجربه  روازاین

( تاکنون 9374، خلق منفی و رضایت باال از زندگی است. )فتحی مظفری و علی زاده

عاملی  6مدل ، 22ذهنی داینر شناختیروانمدل بهزیستی ، 29مانند مدل جاهودا ییهامدل

جاهودا  تدوین شده است. 25و دسی 24رایان خودمختاریو مدل  23ریف شناختیروانبهزیستی 

دریافت که سالمت روان چیزی فراتر از عدم وجود بیماری و اختالل است. او با این تبیین 

                                                           
0. kindness 
8. social intelligence 
4. transcendence 
3. gratitude 
5. humore 
6. hope 
7. spirituality 
2. moderation 
9. forgiveness 
01. humility 
00. prudence 
08. self-regulation 
04. justice 
03. teamwork 
05. fairness 
06. leadership 
07. courage 
02. persistence 
09. integrity 
81. zest 
80. Jahoda 
88. Dainer 
84. Reef 
83. Ryan 
85. Deci 
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خودنگری ، 2احترام به خود) 9که شامل خودنگری برشمردسالمت روان را نیز  یهامشخصه

ادراک ، استقالل، مقاومت در برابر استرس() 5یکپارچگی، 4( خودشکوفایی3خود ارزشیو 

، 6خود شامل پذیرش شناختیروانبهزیستی  یهامؤلفهریف  ازنظرری است. واقعیت و سازگا

 99و زندگی هدفمند 91مثبت با دیگران روابط، 7رشد شخصی، 8تسلط بر محیط، 9خودمختاری

، (. مدل رایان و دسی شامل سه مؤلفه خودمختاری9374، فتحی مظفری و علیزادهاست )

لی و ک یمفهوم، ذهنی داینر شناختیروانستی مدل بهزی تاًینهاو ارتباط است و  92شایستگی

یستی بهز، ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است در این نظریه ناشی از نحوه

ذهنی دارای دو جزء شناختی و عاطفی است. بعد شناختی بهزیستی عبارت است از ارزیابی 

ر ورداری از حداکثرضایت از زندگی و بعد عاطفی به معنای برخ شناختی افراد از میزان

ان یک شخص چه میز دهدیمعاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی است. عاطفه مثبت نشان 

عاطفه منفی یک بعد عام ناراحتی درونی و  کهدرحالی کندیماحساس فاعلیت و هوشیاری 

( 9373 ،عطرکارروشن، فرمانبر، امامی سیگارودی، خیری) .دهدیمرا نشان  ناخوشاینداشتغال 

ه دلیل آنکه ب رسدیمبه نظر  شناختیروانمختلف بهزیستی  یهامؤلفهبا توجه به تعاریف و 

شرایط  ،متغیرهایی چون عوامل فرهنگی و تربیتی تأثیرتحت  شناختیروانویژگی بهزیستی 

هنوز ، (9379، یداهلل پور و فاضلیدارد )قرار  شناختیرواناجتماعی و اقتصادی و عوامل 

تعریف و مصداق مشخص و قاطعی درباره مفهوم بهزیستی  به اندنتوانستهسان روانشنا

مفاهیم و الگوهای متفاوتی را برای تأمین ، مختلف یهادگاهیدبرسند و  شناختیروان

، یغرب یکردهایاز رو یبرخ شاید به همین دلیل باشد، دهندیمارائه  شناختیروانبهزیستی 

                                                           
0. self -esteem 
8. self-respect 
4. self-interest 
3. self-actualization 
5. integrity 
6. environmental mastery 
7. autonomy 
2. hauser 
9. personal growth 
01. positive relations with others 
00. purpose in life 
08. competence 
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سالم اما در ا .اندشدهنامناسب برآورد  یقو یمذهب-ییایآس یهاشهیربا  یفرهنگ محل یبرا

سالمت  و شناختیروانمفهوم بهزیستی  نیبنابرا، دارای فطرتی خاص هستند هاانسانهمه 

ه با توجه ب نیهمچن .کندیمیک الگو و مصداق مشخص پیدا  جاهمهدر ، اسالم ازنظرروان 

 اینکه وشدن جاودانگی انسان تبیین شده است با در نظر گرفته  اینکه در اسالم سالمت روان

اسالم برای به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه انسان مسیری را ترسیم کرده که در آن 

از اسالم  میتوانیممراحل و درجات متعددی از حداقل تا ایده آل سالمت روان قرار دارد 

 شناسیوانروی کامل در و رسیدن به یک الگ شناختیروانبرای تکمیل تعریف بهزیستی 

طرف دیگر غفلت روانشناسان و  از (.9388، ؛ قاسمی9387، عود قوه، بهره بگیریم )پرچم

 تأثیر به پردازاننظریهاز بعد معنوی شخصیت انسان در حالی است که خود  پردازاننظریه

نمونه عینی انسان سالم را در یک  حاًیتلو 9مذهب در سالمت اذعان دارند برای مثال فرانکل

 تنهاهنانسان مذهبی کسی است که هستی خویش را » :سدینویمو  کندیمانسان مذهبی معرفی 

ر کارفرما بلکه همچنین در براب کندیمبر اساس مسئولیت برای ارضای وظایف زندگی توجیه 

ات روحی زمین هم مسئول است. این نگرش که انسان خود را همچون سرباز جبهه معنوی

زندگی  زیرا او وظیفه کندیمبلکه او را تا حد زیادی فعال  انجامدینمبه انفعال  تنهانهبداند 

به ، از موهبت آزادی و انتخاب گیریبهرهکه با  داندیم برتررا دستورالعملی از سوی قدرتی 

، ایجانیو آذرببافرانی «)کندیمپاسخ مثبت داده است و فعاالنه زندگی  هادستورالعملآن 

، هیفقیدارد ) شفا یافتگیهم معتقد است که مذهب خاصیت  2( از طرف دیگریونگ9371

 مذهب به سالمت یهادخالتکه  دهدیم(. همچنین نتایج بسیاری از تحقیقات نشان 9384

سالمت جسمانی مربوط  طورکلیبهرفتارهای بهداشتی و ، سالمت اجتماعی، بهتر روان

 4ساروگلو سیلیواس( برای مثال 2195، 3سعد الشعیب و آلزابن، جی.کوئینگشود )یم

ذهب و م دهندیمو مذهب را نشان  تیشخص انیم یوستگیپ قاتیتحق :سدینویم (2195)

عالوه  نقش داشته باشد یاجتماع یاساختاره وها ارزش، تیشخصبه  دهیشکلدر  تواندیم

                                                           
0. Frankl 
8. Yung 
4. Koenig, G., Alzaben, N. & Saad.alshohaib 
3. Vassilis Saroglou 
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ه ب« یشاوندیو روابط خو ، خانوادهمذهب»در تحقیقی با عنوان  (2195) 9یماهون .آنتبر این 

ذهب م یبه هم مربوط هستند و ساختارها یقو طوربهمذهب و خانواده »که این نتیجه رسید 

 یطالق و کنار آمدن با تعارضات زندگ، رفتار کودکان، یبارور، در ساخت خانواده، دیو عقا

 قشانیکه تحق کنندیمیان هم ب (2194همکاران ) و 2نیرزمار اچ .ید تاًینهاو « دارد شنق

نابراین ب .کندیم تیحما، دارد تأثیربر سالمت روان  تیکه مذهب/معنو دهیعق نیاز ا داًیشد

که ارتباط دین با بهزیستی نه یک ارتباط محدود و موردی بلکه یک ارتباط  رسدیمبه نظر 

 هاآن از ترمهماجتماعی و ، روانی، گسترده و فراگیر است که تمام ابعاد جسمانی بسیار

، (. از طرف دیگر9374، حیدری) گیردبرمیو جوامع بشری را در  هاانسانسالمت معنوی 

طوالنی  یانهیشیپتوجه به سالمت روان و بهزیستی در میان دانشمندان مسلمان دارای قدمت و 

 سینابناو بن اخوینی  عیرب، ابوعبداهلل سیف، موفق هروی، است برای مثال زکریای رازی

عصومین در کلمات م مخصوصاًو تألیفاتی در زمینه سالمت و بیماری هستند و  هاکتابدارای 

و کمک کردن جهت  هاآنعیادت ، السالم( توجه به بیماران اعم از جسمی و روانی)علیهم

که ، تعافیت و صح، فراوان است. برای مثال کلماتی از قبیل سالمت موردتوجهبهبود آنان 

ست اد بهداشت تن و روان به کار رفته است حدود هزار بار فقط در بحاراالنوار آمده در مور

و  هانامه، هاخطبه آوریجمعکه  البالغهنهج کتاب، بر این عالوه (.9384، فقیهی)

و پندهایی در زمینه سالمتی  هاهیتوصسرشار از ، ( استالسالمعلیه) یعلامام  هایحکمت

فراتر از سالمت  یزیسالمت انسان چالبالغه، نهجدر ( السالمعلیه) یعلامام  ازنظر است.

است که در ادامه به  ییهایژگیودارای  انسان سالمو  ازهاستیو برآورده شدن ن یجسمان

 :شودیماشاره  هاآنبرخی از 
 (391است )حکمت  ییو معناگرا ییدر جهت خودشکوفا یاهداف یدارا انسان سالم. 

 498، حکمت 977، خطبه 973، خطبه 933بین است )حکمت و واقع پذیرآزاد، مسئولیت ،

 .(976، خطبه 39، نامه 53، نامه 425حکمت 

                                                           
0. Annette Mahoney 
8. D. H. Rosmarian 
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 خطبه، 951رسد )حکمت یم تیو به فرد شودیوتفریط نمدچار افراط شیدر رشد استعدادها 

 .(29، نامه 217

 (397، 269کند )حکمت یم یدر زمان حال زندگ. 

 (437، 371و عبادت دارد )حکمت  حیشامل کار، تفر یابرنامه اشیزندگ یبرا. 

 ود )خطبه شیم یو عدم تکانش گر شیگیری از تقوا، موفق به کنترل خوشخص سالم با بهره

رها  یروان یمارهایب دیخود را از ق و( 973رسد )خطبه یپس به تجربه اوج م، (995، خطبه 959

 (.978کند )خطبه یرا تجربه م تیو احساس امن کندیم

 اعث ب شاوندانیخو تیهای انسان سالم است چراکه حماویژگی گریاز د یداشتن روابط اجتماع

 .(23شود )خطبه یم هایرفتن اضطراب و ناراحت نیاز ب

 واسطه ( و به399رسد )حکمت یو آرامش م یاز زندگ تیواسطه قناعت به رضاشخص سالم به

 .(973)خطبه  یبه شادمان یشکرگزار

 بخشنده  یصبور و در زندگ هایمعنا او را در مواجهه با سخت نیسان سالم بامعناست و همان یزندگ

 .(232، حکمت 39، حکمت 953، حکمت 944کند )حکمت یم

 (67، حکمت 359دارد )حکمت  شیبه گشا دیام هایو همواره در اوج سخت امیدوار است. 

 های سالمت روان است که حاصل توکل انسان به خداوند است ویژگی گریآرامش از د

 .(293)حکمت 

 نامه 255کند )حکمت یبلکه خشم خود را کنترل مست، یتنها تند و پرخاشگر نوخو، نهدر خلق ،

56). 

 و دهدیقرار م گرانید یجلب دوست لهیاش را وسروییروست و خوشخندان و گشاده شهیهم 

 .(361، حکمت 6، حکمت 29کند )نامه یبینی برخورد ما خوشب گرانینسبت به د

 (6مخزن رازهاست )حکمت  اشنهیس. 

 معنا که  نیرا در خود پرورش داده است، به ا یگانه هوش اخالقهفت یهاییفرد سالم توانا

درک  ییتوانا، (29خو و مهربان است )نامه فروتن، نرم م(، با مرد973دارد )خطبه  یقو یوجدان

 گرانیبه د، (973خطبه  59دار است )نامه باانصاف و امانت، (973را دارد )خطبه  گرانیاسات داحس

 .(973زند )خطبه یو مردم را با القاب زشت صدا نم گذاردیاحترام م

 ت رو و معتدل اسمیانه -انشکار و کسب علم و د یتالش برا-ییکمال گرا نیانسان سالم در ع

 .(39، نامه 29، نامه 973)خطبه 
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 (256، حکمت 225است )حکمت  یچراکه حسادت آفت سالمت ستیشخص سالم حسود ن. 

 (.981، حکمت 226است )حکمت  یطمع عامل ذلت و بردگ رایز ستیکار نطمع 

 است )خطبه  یو دشمن نهیساز ککه تکبر زمینهد، و غرور در فرد سالم راه ندار یتکبر، خودپسند

، حکمت 282رکود و عدم رشد انسان است )حکمت  یبرا یلو عام یری( و غرور، مانع پندپذ972

969.) 

 ( و تعصب 86)خطبه  یدروغ منجر به خوار رایزست، یو متعصب ن دیگویشخص سالم دروغ نم

 (.972خطبه شود )یم یو دشمن نهیکباعث 

ی که تحقیقات اندکی به بررسی موضوع بهزیست دهدیمنشان  گرفتهانجام هایبررسیاما 

 هاپژوهش کهدرحالی اندپرداخته البالغهنهج مخصوصاًدر منابع اسالمی و  شناختیروان

عددی در مت یهاهیتوصو  هاامیپحاوی  البالغهنهجخاص  طوربهکه منابع اسالمی و  گویندمی

جدیدی را در حیطه نظریات  یهاهیپا توانیم هاآنزمینه سالمت روان است که بر اساس 

( در 9375) ایدرنیحو حتی درمان مشکالت روانی به وجود آورد. برای مثال  شناسیروان

 یعلامام  آمیزحکمتبررسی بعد اجتماعی سالمت در کلمات »پژوهش خود با عنوان 

 البالغههجن هایحکمتبا استفاده از روش تحلیل محتوا و پس از بررسی تمام (« السالمعلیه)

مورد آن مربوط به بعد  995نزدیک به  آمیزحکمتکلمه  مورد 481به این نتیجه رسید که از 

بررسی »( در تحقیقی با عنوان 9375) زادهیعل؛ فتحی مظفری و استاجتماعی سالمت روان 

 یعلام که نگرش ام کنندیمبیان « البالغهنهجدر  «ریف» شناختیروانبهزیستی  یهامؤلفه

بق با منط کامالً شناختیروانبهزیستی  خصوصاًو  شناختیروان( به مسائل السالمعلیه)

شد ر، تسلط بر محیط، هدفمندی از زندگی، خودمختاریحوزه )این  شدهشناختهمعیارهای 

ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود( است و کسب رضایت در زندگی و عوامل ، شخصی

 (9374) یبمکتآن امام همام واقع شده است. آلبوغبیش و  موردتوجه به وجود آورنده آن

 با سالمت روان و البالغهنهج بر اساسبررسی رابطه شادکامی »هم در تحقیقی با عنوان 

ا سالمت ب البالغهنهج بر اساسبه این نتیجه رسیدند که بین شادکامی « رضایت از زندگی

 یساالرعالیی رحمانی و  نیهمچن رابطه معناداری وجود دارد.، روان و رضایت از زندگی

یت شخص گیریشکلمحیط و اراده در ، خانواده تأثیر»پژوهش خود تحت عنوان  ( در9373)



 7 البالغهنهج هاییافتره بر یمبتن یشناختروان یستیبهز یالگو ینتدو

یان داشتند ( بالسالمعلیه) یعلپس از بررسی سخنان امام (« السالمعلیه) یعلانسان از منظر امام 

 دانندیمانسان را متشکل از دو بخش عقل و شهوت  تی( شخصالسالمعلیه) یعلکه حضرت 

خانواده که شامل؛  ردیگیمعوامل مؤثر در ایجاد شخصیت در نظر  عنوانبهو سه عامل را 

اجتماعی و محیط جغرافیایی( و اراده است.  طیمح، همساالن) طیمحوراثت و تربیت( )

 یلعمدیریتی از دیدگاه امام -جایگاه تربیتی»عنوان ( نیز در تحقیق خود با 9372سالجقه )

 البالغهنهج( در السالمعلیه) یعلاین نتیجه رسید که امام  به« البالغهنهج( در السالمعلیه)

وصیه آثار آن ت ازجملهرا برای دستیابی به تربیت صحیح توصیه کرده است که  ییهاروش

آثار  نینایشان همچ استو تکبر  ینیبخودبزرگداشتن مردم از  بر حذرتواضع به متربی و 

( 9379) یجنتتری و ؛ کالنکندیممنفی ارزیابی  را یتابیب تأثیر صبر را برای شخصیت مثبت و

( در مالسالعلیه) یعلهمبستگی قناعت و آرامش روان از منظر امام »هم در تحقیقی با عنوان 

مش بین قناعت و آرا البالغهنهج یهاآموزهبه این نتیجه رسیدند که بر اساس « البالغهنهج

روحیه قناعت جویی در آدمی باالتر  هرچقدربه این معنا که ، همبستگی مثبت وجود دارد

، چراکه قناعت، شودیممخرب او کمتر شده و زندگی او معنادار  یهاینگرانرود میزان 

آرامش روان بر وجودش حاکم  جهیدرنتو  سازدیمخود خرسند  یهاداشتهآدمی را به 

وان ارتقای سالمت ربر  البالغهنهج یهاآموزهمطالعه اثربخشی ». تحقیقی با عنوان شودیم

( انجام گرفته است که در آن محقق به این نتیجه رسید 9372) انیمیرحتوسط « دانشجویان

به شیوه گروهی روش مؤثری برای ارتقای سالمت روان  البالغهنهجکه آموزش رهنمودهای 

کز با تمر هالبالغنهجبررسی دیدگاه غم و شادی در »دیگری با عنوان  قیتحق دانشجویان است.

( انجام گرفته است و در آن محقق به این 9386) یمرادتوسط « نیآفریشاد یهاروشبه 

ایجاد شادی و نشاط و برطرف نمودن غم و اندوه از دیدگاه  یهاروشنتیجه رسیده است که 

تقسیم  رفتاری -رفتاری و شناختی، شناختی یهاروش( به سه دسته؛ السالمعلیه) یعلامام 

به  یستی روانیبهز هایویژگی نییتب یبرا رسدیمبه آنچه گفته شد به نظر  با توجه .شودیم

 انیم نیکه منطبق با فرهنگ و مذهب کشور خودمان باشد و در ا میداشته باش ازین یمکتب

که در  هاستسال تنهانهآن  یو خانوادگ یاجتماع، یاخالق یهنمودهاو ر یفرهنگ اسالم

 یکه اسالم برا میبلکه ما معتقد، (9374و همکاران، جوانمرد دارد ) شهیر یرانیا یهاخانواده
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اسالم تمام  یهاآموزهکردن را فراهم کرده است و  یراه و روش درست زندگ روانشیپ

 نیچراکه اسالم واپس، الزم است را در بردارد یو کمال انسان متسال، بلوغ، رشد یآنچه برا

 دنیرس یه براهر آنچ دیبا امبرشیاسالم و پ نیبنابرا است آورپیام نیآخر زیآن ن امبریو پ نید

(. بنابراین و با توجه به 9388، یقاسمباشد )کرده  نییانسان به کمال الزم است را آورده و تب

 مواردی از قبیل:

  در رسیدن به یک تعریف مشخص از ماهیت انسان. پردازاننظریهعدم هماهنگی 

  با پیشینه فرهنگی و تجربیات خانوادگی  تیشناخروانآمیخته شدن نظریات بهزیستی

 .هاآنپدیدآورندگان 

 .منطبق نبودن فرهنگ ایرانی با فرهنگ غربی 

 .گره خوردن فرهنگ اسالمی با فرهنگ ایرانی 

  از منظر اسالم. شناختیروانعدم وجود تحقیقات کافی در زمینه بهزیستی 

 ضروری ، و سالمت روان شناختیروانتی و معتبر بودن و غنی بودن منابع اسالمی در زمینه بهزیس

م شود. با با توجه به منابع اسالمی انجا شناختیرواناست که تحقیقات بیشتری در زمینه بهزیستی 

ستی بهزی یهامؤلفهپاسخ دهد که  سؤالتوجه به آنچه گفته شد این تحقیق قصد دارد به این 

 مواردی است؟( چه السالمعلیه) یعلاز دیدگاه امام  شناختیروان

 روش پژوهش

حاضر کیفی و از نوع تحلیل محتوا بر پایه هرمنوتیک است. یکی از  پژوهشروش 

لیل نظریه است و تح آزمودن جایبه پردازی، نظریهکیفی یهاپژوهش یادینبن هایویژگی

 متنی از راه فرایندهای یهادادهروش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوای  توانیممحتوا را 

 9یهدانست )هس شدهشناختهکدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای مند، نظام بندیهطبق

(. تحلیل محتوا بر پایه هرمنوتیک روشی کالسیک در تحلیل 9375، قائدی به نقل از، 2115

است. این نوع تحلیل محتوا در مواردی است که الزم باشد از محتوای کالم چیزی  مایهدرون

 هایامپروشی است که باید به کشف رمز محتوای پنهان  معموالًد و جز ظاهر آن آشکار شو

 هاییافترههدف پژوهش حاضر کشف کردن معانی پنهان در  کهازآنجایی بپردازد.
                                                           
0. Hsieh 
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یری به دست آوردن تفس درنهایتو  و یافتن محورهای اصلی فکری پدیدآورنده البالغهنهج

 هرمنوتیک استفاده شد.بود از روش تحلیل محتوا بر پایه  گرایانهواقع

به سه  بالغهالنهج. کتاب شریف است البالغهنهج در این تحقیق کتاب مورداستفادهابزار 

ر به بیشت هاخطبهبخش  کهازآنجاییو  شودیمتقسیم  هاحکمتو  هانامه، هاخطبهبخش 

و معاد اختصاص یافته است و  امامت، نبوت، موضوعات اعتقادی و مباحثی چون توحید

بخش ازد، پردیمو مسائل نظامی  داریحکومتبیشتر به موضوعاتی مانند نکات ها نامهخشب

 ی، موردبررسکه حاوی نکات اخالقی و سبک زندگی است البالغهنهجو مواعظ  هاحکمت

یر ( یکدیگر را تعبیر و تفسالسالمعلیهامام )سخنان و مواضع  کهازآنجاییقرار گرفت اما 

 علیهامام ) یهاآموزهاز  دهندیمنشان  البالغهنهجرا در برداشت از  و جهت صحیح کنندیم

و خارج از آن برای فهم بهتر مفاهیم نیز کمک گرفته  البالغهنهج یهاقسمتاسالم( در سایر 

 شد.

 MAXQDAآماری  افزارنرمدر این پژوهش با استفاده از  وتحلیلتجزیهروش  یتاًنها 

منتشر شد و در حال حاضر از  9778در سال  افزارنرمانجام گرفته است. اولین نسخه این 

آزمایش  و کیفی در سراسر جهان است که برای ایجاد یهاداده یلتحلپیشرو برای  یهابرنامه

 رودیمکیفی گوناگون به کار  یهاداده وتحلیلتجزیهاز  گیرینتیجهنظری و  یهاچارچوب

امکان کار با  ،گوناگون یهارشتهعالوه بر قابلیت استفاده در گستره وسیعی از  ارافزنرماین 

گوناگون برای کاربران فراهم  یهافرمتتصویر و عکس را در ، صوت، متنی یهاداده

 .آوردیم

 شناختیوانربهزیستی  هاییهنظرابتدا  شناختیروانبرای رسیدن به الگوی بهزیستی 

 هایحکمت ،و بررسی قرار گرفت و بعد از رسیدن به تعریف کلی از بهزیستی موردمطالعه

 حاصل از یهادادهو  قرار گرفت موردبررسیبا استفاده از روش هرمنوتیک  البالغهنهج

کدگذاری شد. به این صورت که متن  maxqdaکیفی  افزارنرممطالعه منابع با استفاده از 

به  هاحکمتس از بررسی تفاسیر مربوط به هرکدام از خط به خط خوانده شد و پ هاحکمت

وب محس وتحلیلتجزیهیک برچسب مفهومی زده شد که این اولین قدم در  هاآناز  یاپاره

ز ( مفاهیم بایتمحدودکدگذاری آغازین و بدون ) یکدگذار. پس از اولین مرحله شودیم
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که بیانگر یک مقوله بودند  هانآاز  یاپارهمفهوم شدند سپس  937برگزیده شدند که شامل 

 یهامقولهدر مرحله بعد کدها و  شدند گذارینام هامقولهدر یک گروه جای گرفتند و 

و  شدهادغامنزدیک به هم با استفاده از روش کدگذاری محوری در هم  شدهساخته

در مرحله  اهافتهیاستخراج شد. برای اعتبار یابی ، کدگذاری نهایی به شکل انتخابی یا گزینشی

 یهاولهمقپیوسته به تطابق همگونی میان اطالعات و  اییسهمقاکدگذاری باز به شیوه 

 هاولهمقنسبت به  هادادهپرداخته شد و در مرحله کدگذاری محوری بازبینی  آمدهدستبه

تقاضا شد تا فرایند  البالغهنهجکارشناس حوزه  3انجام پذیرفت. پس از تکوین الگو از 

نظریه نهایی حاصل  هاآنرا مورد ارزیابی قرار دهند سپس با اعمال نظرات  آمدهدستبه

 .گردید

 شناختیروانبهزیستی  هایویژگیکدمحوری مربوط به  .1جدول 

 کد فرعی کدهای اصلی فراوانی کدها هامقوله کد محوری

ی 
ست

هزی
ب

ان
رو

تی
اخ

شن
 

زار
رگ

شک
ی

 

  هانعمتافزایش  احساس اطمینان به 244و  93حکمت 

 271و  239حکمت 
 شکر عملی

 شکر عملی از خالق

 از مخلوق عملی شکر 62حکمت 

 62 حکمت
 شکر زبانی

 شکر زبانی از مخلوق

 شکر زبانی از خالق 244 و 68حکمت 

 متشکر نع بهباور ناتوانی  شکر قلبی 951حکمت 

نیقی
 

 آرزواز  آزادییقین به مرگ و  334حکمت 

 

 یقین به مرگ و قناعت در دنیا 495و  913حکمت 

 هانیکی دریقین به مرگ و شتاب  31حکمت 

 ارزش یقین در عبادت 79حکمت 

 ترس سازنده 39حکمت 

 نیآبه لذات  تفاوتیبیشوق به بهشت و  456و  39حکمت 

 یابه دن تفاوتیبیشوق به بهشت و  913و  389حکمت 

آ
ی

زاد
 

دنیا
از 

 

 295و  97، 36حکمت 
 آرزوزادی از آ

 درپیپیرزو آزادی از آ

 رزوی دوردستآزادی از آ 373و  287حکمت 

و  369، 399حکمت 

431 
 آرامشاحساس  زادی از حرصآ
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 کد فرعی کدهای اصلی فراوانی کدها هامقوله کد محوری

ی 
ست

هزی
ب

ان
رو

تی
اخ

شن
 

 نیازیبی 369و  59، 347حکمت 

، 236، 379 حکمت

 432 و 99، 287
 دنیال نبودن برای ائش قزار

 

، 369، 399، 397حکمت 

 431و  943، 228، 293
 وغمهماز  آزادی

ند
داو

 خ
 به

ت
عرف

م
 

 تواضع در برابر خالق 338حکمت 

 عشق به خالق 239 حکمت

 عظمت خالق خاطر بهحقیر شدن جهان  927حکمت 

 شگفتی از عظمت خالق 8حکمت 

ی
ند

شم
رز

ا
 

 نیاز به مال و مقامارزشمندی بدون  456و  74حکمت 

 اکتسابی نه ارثیارزشمندی گوهری  387حکمت 

 زندگی عزتمند 376حکمت 

 ارزشمندی با کار نیکو 73حکمت 

 ارزشمندی با اهداف بلند 49حکمت 

 ارزشمندی با دانش 73و  89حکمت 

 ارزشمندی با کنترل نفس 447حکمت 

 و بندگیارزشمندی با عبادت  74حکمت 

ت
ضای

ر
 

 عدم حسرت از گذشته 437و  347حکمت 

 تیتنگدس صبر در وقت، شکر در وقت نعمت 68حکمت 

، 43، 228، 293حکمت 

 279 و 4
 رضایت از قضا و قدر

 رضایت هنگام سختی 293حکمت 

ان
مین

اط
 

 اطمینان به قدرت خالق بیش از قدرت مخلوق 391حکمت 

 

 از مخلوق نیازیبیاطمینان به خالق و  416حکمت 

 رصبر وقت فق و اطمینان به پاداش الهی 358حکمت 

 صبر بر مرگ عزیزان و اطمینان به پاداش الهی 279حکمت 

 اطمینان به قضا و قدر 293حکمت 

 اطمینان به پاداش الهی صدقه 258و  939حکمت 

، 356، 397، 439حکمت 

311 ،269 
 اطمینان به روزی مقدر

 اطمینان کامل به رحمت خدا 71و  91حکمت 
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 کد فرعی کدهای اصلی فراوانی کدها هامقوله کد محوری

ی 
ست

هزی
ب

ان
رو

تی
اخ

شن
 

، 71، 935، 399حکمت 

88 ،89 
 اطمینان به عفو خدا

 اطمینان به یاری وقت نیازمندی 937حکمت 

 اطمینان به اجابت 935حکمت 

 گراییآخرتاطمینان به پاداش الهی  87، 267، 439حکمت 

 اطمینان به پاداش الهی سخاوت 938حکمت 

 اطمینان به یاری وقت مصیبت 944حکمت 

 اطمینان به پاداش الهی صبر بر بیماری 42حکمت 

 اطمینان به اثر دعا در رفع بال 946حکمت 

 ناطمینان به پاداش الهی احسا 214، 259حکمت 

عه
س

در
ص

 

 بودن از حسادتمبرا  298حکمت 

 

 مبرا بودن از کینه 998 حکمت

 بخشش در عین قدرت 99، 52، 974حکمت 

 صبر در سختی 299و  39حکمت 

 بردباری 993و  74حکمت 

ت
جاع

ش
 

 39حکمت 

 دین هایارزششجاعت در دفاع از 

 هاارزشخشم برای دفاع از 

 بیزاری قلبی از عمل زشت 393حکمت 

 هاارزشدفاع زبانی از  393 حکمت

 هاارزشدفاع عملی از  393 حکمت

 تازه هایمهارتشجاعت در کسب  995حکمت 

 

 گوییراستشجاعت در  39 حکمت

ی
وار

ید
ام

 

 استقامت به امید موفقیت 386حکمت 

 امید در شرایط ناامیدی 359 حکمت

 امید بعد از شکست 67 حکمت

 امید به موفقیت 953حکمت 

 9شده در جدول  بندیصورتمضمون  91حاصل از کدگذاری نهایی در  هاییافته

 است. مشاهدهقابل
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 پژوهش هاییافته

( به حالت المالسعلیه) یعلمثبتی بودیم که از نگاه امام  هایویژگیما به دنبال  البالغهنهجدر 

سطوح  ،خوشایند در مقابل وقایع زندگی هاییجانهبه معنای تجربه  -شناختیروانبهزیستی 

( در السالمعلیهامام )منجر شود و با توجه به آنچه  -پایین خلق منفی و رضایت باال از زندگی

 هایویژگی عنوانبهزیر  یهامؤلفهبه آن توصیه یا نهی فرمودند  البالغهنهج هایحکمت

 مشاهدهقابلنمودار درختی و  9شناسایی شد که در جدول شماره  شناختیروانبهزیستی 

 است.

 شناختیرواننمودار درختی الگوی بهزیستی  .1نمودار 

است سپاسگزاری  مؤمن هایویژگی( یکی از السالمعلیهامام )در کالم . شکرگزاری

غررالحکم( و شود )یمچهارپایان محسوب  ازجملهفرد ناسپاس ، ( و در مقابل333حکمت )

 تنهاهنشکرگزاری فرمایند، یم البالغهنهج هایحکمت( در السالمعلیهامام )مطابق با آنچه 

بنابراین هم باید شاکر خالق بود و هم  شودیممختص خالق بلکه شامل مخلوقات هم 

 سپاسگزار مخلوق.
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 .شودیمقلبی و عملی تقسیم ، به سه مرحله زبانی ( شکرالسالمعلیه) یعلاز نگاه امام 

 ستتاند به هانعمت هاىنمونه گاه هر: »فرمایندیم( السالمعلیهامام )در شکر زبانی از خالق  

مت حک«)مسازید دور خویش از را هاآن منتهاى گزاریسپاس و شکر کمى واسطه، بهرسید

 حیّتت و درود را تو کسى گاه هر» :فرمایندیم( و در شکر زبانی از مخلوق نیز توصیه 93

 «.بگوى آن از ترگرم و بهتر درودى تو، فرستد

 و گناه بر را مردم، خداوند اگر»: فرمایندیم 271در حکمت  از خالقدرباره شکر عملی  

 و رندآ بجاى یشهانعمت شکر که بود سزاوار هم باز، بود نترسانده خشمش عقوبت از عناد

 کنندیمسپاسگزاری عملی از مخلوق سفارش  و درباره( 271حکمت «)نکنند معصیت را او

 آن بر که زییبه چ را آن تو گشت دراز یتبه سو بخشندگى و نیکى به دستى گاه هر و» که:

 (62حکمت «)نما جبران باشد داشته فزونى

 چیزى از را او چون که کسى مباش: »فرمایندیم 951و در مرحله شکر قلبی در حکمت 

آید، یرنمب است شده داده به او آنچه سپاس و شکر عهده از ینکهباا، کندنمى قناعت دارند باز

توصیه  293و در ادامه در حکمت « است زیادتى خواهان است مانده باقى آنچه در حالینباا

 روزى به و ،بکاه شتابت از و یافزایب خویش شکر بر سودى پى در که اى پس» :فرمایندیم

 «باش خرسند و بساز مقدر

( در رابطه با جانشینان خدا در روی زمین و داعیان السالمعلیهامام ) 949در حکمت . یقین

روی آورده و آنان با نسیم  هاآنعلم همراه با بینش حقیقی به : »فرمایندیمدین الهی 

: رمایندفیمیقین اشاره  شناختیروانو در ادامه به آثار « اندگشته آغوشهمیقین  بخشلذت

ه بر خود نرم و هموار شمرده و ب پندارندیمدشوار  طلبرفاهچه را نازپروردگان بنابراین( آن»)

نشان به گشته که جا یننشهمدر دنیا  ییهابدنآنچه نادانان از آن گریزانند انس گرفته و به 

، (347کمت ح) یادنبنابراین رسیدن به قناعت و به اندک ساختن در « جهان برین وابسته است

رسیدن به احساس آرامش و رضایت  یهاراه ازجملهیقین است که  شناختیانروآثار  ازجمله

عدم  ،یقین به معاد و باور به مرگ باعث کنترل نفس یتاًنها( و 399حکمت است )از زندگی 

امام  39که در حکمت  شودیمو در پیش گرفتن یک زندگی سالم  یتکانش گر

 .فرمایندیم( به آن اشاره السالمعلیه)
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 و شادی، راحتی و رنج بودن و آمیخته (79خطبه رنج )پیچیده شدن دنیا در درد و  .آزادی

سازد یمبیماری با یکدیگر واقعیتی است که از دنیا سرای سختی و مشقت  و تندرستی، غم

( مالسالعلیهامام )که  شودیمباعث ، ناپایداری دنیا ( و همراه شدن این واقعیت با82خطبه )

این هشدارها  رسدیمکه به نظر ، مکرر و بارها در مورد آزادی از دنیا هشدار دهند طوربه

 دشویمنیز مربوط  هاانساندر دنیا به ماهیت  هایخوشعالوه بر ماهیت ناپایداری لذات و 

به انسان نگاهی اصیل است مبنی بر اینکه انسان برای هدفی بزرگ  البالغهنهجنگاه  چراکه

 کهآنزندگی برای رسیدن به  یهافرصت( هدفی که باید از 456حکمت ) استآفریده شده 

، از طرف دیگر آزادی( 931حکمت کند )استفاده ، همان خودشکوفایی و کمال است

راکه چ، انسان را به سالمت روان برساند تواندیمروانی مثبت است که  هایویژگی ازجمله

به ( و 228حکمت ) شودینمدچار حرص و طمع ، فردی که از آزادگی برخوردار است

را از  اشیزندگو احساس رضایت از  خوردینمهای زندگی حسرت و اندوه نداشته خاطر

( و اما در نقطه مقابل کسی که نتواند به احساس آزادی برسد 427حکمت دهد )ینمدست 

مت حکسیدنى )نر ییآرزو پایان وبى حرصى، جاودان اندوهى به سه گرفتاری دچار شود:

228) 

از  الغهالبنهجاعتراف به وجود خداوند و سپس تسلیم شدن در برابر او در . معرفت به خالق

حس تواضع و تسلیم در برابر پروردگار که داشتن  (965خطبه است )سالمت عقل  یهانشانه

به  شبیه( 333حکمت است )از حس افتادگی و فروتنی برده هم فراتر  البالغهنهجبه تعبیر 

 :گویدیمتعبیر ویکتور فرانکل از یک انسان برخوردار از سالمت روان است آنجایی که 

 فیوظا یاارض یبرا تیبر اساس مسئول تنهانهرا  شیخو یاست که هست یکس یانسان مذهب»

که انسان  نگرش نیدر برابر کارفرما هم مسئول است. ا نیبلکه همچن کندیم هیتوج یزندگ

که او بل انجامدینمبه انفعال  تنهانهبداند  نیزم یروح یاتمعنوخود را همچون سرباز جبهه 

رتر ب یقدرت یاز سو یرا دستورالعمل یزندگ فهیاو وظ رایز کندیمفعال  یادیرا تا حد ز

داده  پاسخ مثبت هادستورالعملبه آن ، و انتخاب یاز موهبت آزاد گیریبهرهکه با  داندیم

(. همچنین احساس شگفتی از 9371، )بافرانی و آذربایجانی« کندیم یاست و فعاالنه زندگ
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حکمت است )معرفت به خالق  یهانشانهطبیعی از دیگر  هاییدهپدعظمت خالق پس از دیدن 

 .استدر نظریه مازلو  «تجربه اوج»( که مشابه اصطالح 8

ارزشمندی فرمایند، یم 387( در حکمت السالمعلیهامام ) آنچهمطابق با . احساس ارزشمندی

یک ویژگی موروثی نیست بلکه گوهری فردی است که در سایه اطاعت و بندگی خداوند 

( و انجام کارهای ارزشمند )حکمت 74، 89)حکمت  و با تالش در جهت کسب علم و دانش

داف بزرگی در سر داشته فردی ارزشمند است که اه البالغهنهج. در آیدیم به دست( 74

و شهواتش  هاخواهشدارد، یم( و چون وجود خویش را عزیز و گرامی 49حکمت باشد )

 (447حکمت کند )نفسش را کنترل  تواندیم یخوببهو  شماردیمرا خوار 

احساس رضایتمندی شامل رضایت از زمان گذشته و رضایت در  البالغهنهجدر . رضایت

ذشته در گ آنچه به خاطر که فرد است ینابه معنای ، و رضایت از گذشته شودیمزمان حال 

(. رضایت از زمان 437حکمت باشد )احساس حسرت و اندوه نداشته ، از دست داده است

به که  یااندازهبهکه فرد همیشه از خداوند راضی و خشنود باشد  است یناحال نیز به معنای 

اگر خداوند نعمتی را  یگردعبارتبه( و 228حکمت ) نشوددنیا دچار اندوه و حسرت  خاطر

کند نگله و شکایتی ، شکر نعمت بجای آورد و اگر چیزی را از او دریغ کرد، به وی داد

احساس ها، یناگوارو  هاغمفروبستن چشمان خود به روی خاروخاشاک  و با( 68حکمت )

 (293حکمت ندهد )را از دست  اشیتمندیرضا

باطی ارت، سالمت روان هایویژگیبا بسیاری از ، الهی یهاوعدهاطمینان به احساس . اطمینان

 معنایی برای تحمل دردها و عنوانبهالهی  یهاوعدهگاهی اطمینان به ، مستقیم و مثبت دارد

، ( و گاهی اطمینان به پاداش و عوض احسان279، 358حکمت کند )فرد را صبورمی ، هارنج

فرد را امیدوار ، اطمینان به استجابت دعا یو گاه( 939، 258حکمت سخاوتمند )فرد را 

آشفتگی و حرص را از ، ( و زمانی اطمینان به وعده تضمین روزی935حکمت کند )یم

( و گاهی هم با اطمینان به یاری خداوند 357، 356، 311، 269)حکمت  سازدیمانسان دور 

 (391، 416حکمت شود )یمتقویت از دیگران در فرد  نیازییباحساس ها، یسختهنگام 

 الغهالبنهجدر ، شجاعت به معنای اتخاذ مواضعی که ممکن است غیرمعمول باشد. شجاعت

 یقتحقبرای مثال شجاعت در بیان ، قرار گرفته است موردتوجهمختلفی  یهامصداقبا 
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گر تمسو ایستادگی در برابر افراد ظالم و  هایزشتشجاعت در جلوگیری از ، (39حکمت )

یگری نوع دشود، یم(. عالوه بر این نوع از شجاعت که به شجاعت اخالقی تعبیر 39حکمت )

( سالمالعلیه) یعلو در کالم امام  البالغهنهجهم در  شناختیرواناز شجاعت با عنوان شجاعت 

است به این معنا که فرد هنگام ترس در انجام دادن کارهای مثبتی که سخت و  موردتوجه

 شودیمو شجاعانه با کارهای مثبت مواجهه  کندینماختیار  ینینشعقبدشوار است موضع 

 (995حکمت برسد )به رشد و تعالی  تواندیم یجهدرنتو 

ست افرد با ایمان ذکر شده  هایویژگیاز  عنوان یکیبه صدرسعه البالغهنهجدر صدر. سعه

حکمت حسادت )( و 998حکمت ) ینهکدرونش از ، دارد صدرسعه( فردی که 333حکمت )

از قدرت صبر زیادی برخوردار است و  هایسخت( خالی است و در مقابل شداید و 298

( از دیگر خصوصیات چنین فردی گذشت و 299حکمت ) آیدیدرنماز پای  یآسانبه

( و نشان دادن واکنش مناسب در مقابل رفتارهای 99حکمت قدرت )بخشش به هنگام 

 (.993حکمت شود )یمناشایست است که به بردباری تعبیر 

 هکیهنگام( فرد امیدوار هنگام شکست و ناکامی و السالمعلیهامام )در کالم . امیدواری

است بازهم امیدوار رسد، یمو مشکالت به نهایت خودشان  شودیمبال تنگ  یهاحلقه

باعث افزایش تالش و کوشش برای رسیدن به  اییهروح(. داشتن چنین 359، 67حکمت )

 (.956، 386حکمت شود )یمهمراه با استقامت در صورت وجود موانع ، اهداف

 گیرینتیجهبحث و 

 هایافتیرهبر اساس  شناختیروانپژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی در جهت بهزیستی 

 دهندهیلتشک یهامؤلفه عنوانبهمؤلفه را  91 هایبررس ( انجام شد وها)حکمت البالغهنهج

، امیدواری ،رضایت از زندگی، کرد که شامل شکرگزاری شناسایی شناختیروانبهزیستی 

و  درص، سعهاحساس ارزشمندی، یقین به معاد، معرفت به خالق، احساس اطمینان، شجاعت

با این عنوان در پیشینه پژوهشی موجود نیست ولی  اختصاصاً. هرچند پژوهشی است یآزاد

که در زمینه معیارهای سالمت روان از دیدگاه قرآن انجام گرفته است نشان  ییهاپژوهش

شکر و نیایش  ،داشتن صفت تواضع، نفس بر کنترلکه موضوعاتی از قبیل توانایی  دهندیم
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 ،فراموشی یاد خدا، ایمانییب. کفر و شودیممحسوب سالمت روان  یهاشاخص عنوانبه

، رصب، به خدا توکل و آیدیم حساببهموانع سالمت روان  عنوان، بهسوءظن، حرص و طمع

 یهاراه عنوانو دعا، به قیامت و روزایمان به خدا ، امیدواری، اعتقاد به قضا و قدر الهی

که نتایج این  طورهمان و .(9374، خدادادیشود )یمرسیدن به سالمت روانی محسوب 

توکل و  ،بردباری و بخشش، شجاعت، موضوعاتی مانند آزادگی کندیم بینییشپپژوهش 

در این زمینه نتایج این  استدعا کردن و احساس یقین به معاد با سالمت روان در ارتباط 

 هایحکمت. در این پژوهش است( همسو 9372بوگر )تحقیق با نتایج تحقیق رحیمیان 

شجاعت و بردباری ، ترک آرزوها، قناعت، دعا کردن، در موضوعاتی چون معاد البالغهنهج

 آموزش داده شد که باعث افزایش سالمت روان دانشجویان شد.

، در این پژوهش شناختیروانبهزیستی  شدهاستخراج یهامؤلفه ازجملهشکرگزاری 

ژوهش پ و نتایج استر نظریه سلیگمن د «تعالی» یژگیومنطبق با یکی از خرده طبقات 

، شخصیت یهاعاملرابطه قدردانی از خدا با »( با عنوان 9379) یکتبفراهانی و ، آقابابایی

نشان داد که قدردانی از خدا با همه البالغه، نهجنیز منطبق با « روان و سالمتبهزیستی 

 و بهزیستی فاعلی همبستگی مثبت دارد. شناختیروانبهزیستی  یهامؤلفه

بار به  91حدود  البالغهنهج هایحکمتکه در « رضایت از زندگی»عالوه بر این مفهوم 

رد ف یخداوند برا ازآنچهتجربه احساس خرسندی است ، آن اشاره شده است که به معنای

 ناخرسندی ( و از طرف دیگر به معنای کاهش دادن تجربه احساس43حکمت است )رقم زده 

ود شیمزندگی حاصل  هاییسختو  هایناراحتاست که با نادیده گرفتن خاروخاشاک 

 .است« داینر» شناختیروانمشابه نظریه بهزیستی ، (293)حکمت 

عنای ( به مالسالمعلیه) یعلامام  آمیزحکمت یهاکالمکه در « آزادی»در ارتباط با مفهوم 

محال و وابستگی به  یآرزوها، حرص، ونی مانند طمعدر هایویژگیرها شدن فرد از برخی 

فضیلت اعتدال و زیرشاخه آن خودمهارگری در نظریه  مشابه، (228حکمت است )دنیا 

 آگاه، یانهراتباشد ) هاتکانهنیازها و ، سلیگمن است که به معنای توانایی فرد در مهار امیال

 (.9373، و شمسی نژاد یمحمد، هریس
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ست قرار گرفته ا موردتوجه البالغهنهجاز دیگر مفاهیمی است که در « احساس اطمینان»

، باشد تریقوو به معنای توکل و اطمینان به خالق است و هرچقدر این احساس در فرد 

 یدام، (939، 258 حکمتسخاوتمند )، (279، 358 حکمتصبر ) مثبتی مانند هایویژگی

 حکمت) یگراند از نیازییب و( 357، 356، 311، 269 حکمت) یآزاد، (935 حکمت)

، نند صبرمثبتی ما هایویژگیگفت که  توانیم. بنابراین شودیم تریقودر فرد  (391، 416

لیگمن مانند س گرامثبت شناسیروان پردازاننظریهسایر  موردتوجهآزادی که ، امید، سخاوت

ارتباط مثبت و مستقیمی با احساس اطمینان دارد. از طرف دیگر تحقیق صدری و ، هست

توکل به خدا( در بهداشت روانی نشان داده است که ) یند( با عنوان نقش 9384همکاران )

منفی و معناداری وجود دارد همچنین مرزبند و  یارابطهبین توکل با افسردگی و پارانوییا 

قیق خود با عنوان توکل و سالمت روان به این نتیجه رسیدند که ( نیز در تح9374همکاران )

خاصی را در مواجهه با بیمار یا حوادث  یامقابلهسبک  تواندیمتوجه به آموزه توکل 

 ناخوشایند ارائه نماید.

 ،( قرار گرفته استالسالمعلیه) یعلامام  موردتوجه البالغهنهجمفهوم دیگری که در 

در حقیقت باورهایی نظیر باور به جهان ، به معنای باور به معاد است که است« یقین»مفهوم 

هستند که بسان یک نظام باور کالن باورهایی خردتر  یفرا جهانآخرت باورهایی غایت نگر و 

 هاژوهشپ. در این رابطه دهندیمخود قرا  الشعاعتحتنظیر باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه را 

 دکنندهیتهد عالئمسطح  شودیمچقدر باور به دنیای عادالنه نیرومندتر که هر دهندیمنشان 

میل به خودکشی و رنجش ناشی از ، افسردگی، اضطراب، سالمت روانی نظیر نگرانی

ر این زمینه د شودیمتضعیف دارند، یمکه دیگران بر انسان روا  هاییعدالتییبو  هایبدرفتار

از ارتباط و نقش ، (2119) 3و دالبرت 2زوکاد( و 2115همکاران ) و 9تحقیقات فچن هوور

، رورگل پکنند )یمباور به دنیای عادالنه بر سالمت و بهزیستی جسمی و روانی حمایت 

 توانندیم( بنابراین موضوعاتی مانند توکل و یقین به معاد 9379یان، و جواد یاستبرق

 باشند. ناختیشروانبهزیستی  بخشی از و معرفسالمت روان  دهندهشکل
                                                           
0. Fetchenhauer 
8. Dzuka 
4. Dalbert 
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مفهوم امیدواری است که مشابه مفهوم امید  البالغهنهجدر  موردبررسیاز دیگر مفاهیم 

اسنایدر امیدواری را  است 9تعالی در نظریه سلیگمن و نظریه اسنایدر هاییرشاخهزاز 

که مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون است. در  داندیمشناختی  یامجموعه

نسبت به آینده است که موجب تالش و  بینیخوشنیز امیدواری به معنای  بالغهالنهج

 .شودیمهمراه با استقامت تا رسیدن به هدف ، کوشش

، گمنسلی ازنظر. استمشابه مفهوم شجاعت در نظریه سلیگمن  البالغهنهجشجاعت در 

( است و در یکوشسخت، پایداریثبات )( و ییجواقتدار )مبارزهشجاعت به معنای 

 .استبه معنای مبارزه با ظلم و غلبه بر ترس  البالغهنهج

ن دادن که هما، و بخشودگی در نگاه سلیگمن به یک معنا است البالغهنهجبخشش در 

 الغهالبنهجکه در  طورهمانفرصت دیگری به مردم و نداشتن تمایل به آزارگری است و 

یقات نتایج تحق شودیمهش سالمت روان که کینه و حسادت باعث کا شودیم بینییشپ

و داشتن نشخوار ذهنی در مورد شخص خطاکار  ورزیینهککه  دهدیمنشان  نیز شناسیروان

 و هرچقدر میزان کینه افزایش پیدا کند شودیمباعث افزایش اضطراب و افسردگی در فرد 

ابطه با حسادت نیز ( در ر9379، رشن) کندیممیزان مشکالت سالمت روان نیز افزایش پیدا 

ر . طبق تعریف حسادت دکندیمرا اثبات  البالغهنهج هایبینییشپنتایج تحقیقات 

است و به معنای احساس ناخشنودی یا  شناسیروانکه مشابه مفهوم حسادت در  البالغهنهج

یا بخت فرد دیگر است و چنین حالتی در صورت  هایلتفض، هاداشتهرنجیدگی ناشی از 

ون روان پیامدهایی همچ معموالً، در نگرش و فکر فرد و انتقال آن فکر به رفتار عمل، استمرار

 هاالتحاین  تأثیرپرخاشگری و افسردگی به دنبال دارد که تحت ، حساسیت، رنجوری

، جاریانو ن یاننجار، ذوفقاریشود )یممختلف بدن فرد حسود نیز دچار اختالل  یهادستگاه

ادت نداشتن حس، بخشش هاییرشاخهزبا « صدرسعه» شدهاستخراجم (. بنابراین مفاهی9375

 .استی سلیگمن سازگار گرامثبتبا نظریه « شجاعت»و « امیدواری»مفهوم ، و کینه

                                                           
0. Snyder 
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بهزیستی  هاییهاز نظر یکیچهمفهوم جدیدی است که در ، «معرفت به خالق»

( در المالسعلیه) یعلامام  تأکیدو  موردتوجهقرار نگرفته است اما  موردتوجه شناختیروان

المت س در حالی است که فرانکل نیز یکی از معیارهای تأکید. این توجه و است البالغهنهج

ین . همچنین اداندیمروان را تسلیم در برابر خداوند و احساس وظیفه نسبت به اوامر الهی 

گمن در نظریه سلی« تعالی»در نظریه مازلو و مشابه مفهوم « تجربه اوج»مفهوم مشابه مفهوم 

 ترجاودانو  رتبزرگهیجانی است که برای پیوند دادن با چیزی  هاییتقابلاست که به معنای 

درک زیبایی »مانند  ترییاختصاصکه با مفاهیم  کندیممانند ذات الهی بسط و گسترش پیدا 

تبریزی و شود )یمتعریف ، که با حاالت شدید حیرت و شکوه همراه است« و کمال

 (9387، همکاران

به این  است« احساس ارزشمندی»در این پژوهش مفهوم  موردبررسیو آخرین مفهوم 

، «داشتن اهداف بزرگ»، «افزایش علم و دانش»مانند  هایژگیومعنا که فرد با داشتن برخی 

 ندکیماحساس عزت و ارزش « انجام کارهای بزرگ و شایسته»، «عبادت»، «کنترل نفس»

هوم با مف« کنترل نفس»، «عشق به یادگیری»با مفهوم « افزایش علم و دانش»که مفهوم 

ا ب« انجام کارهای بزرگ و شایسته»و « عبادت»، «داشتن اهداف بزرگ»و « خودکنترلی»

 .استدر نظریه سلیگمن سازگار « حس هدفمندی»مفهوم 

 منابع

 .پیام عدالت :تهران، چاپ اول، دشتیمحمد ، البالغهنهج (.9384) .طالبیابامام علی بن 

رابطه قدردانی از خدا با  (.9379) .یمحمدتقیک، تب حجت اله؛، ناصر؛ فراهانی، آقا بابایی

 .932-995(، 9)5، شناسی و دینروان .یروان و سالمت بهزیستی، شخصیت یهاعامل

 بر اساس شادکامی بین رابطه بررسی(. 9374) غالمحسین.، مکتبی ؛یفهشر، آلبوغیبش

-83(، 5)2، سنت و کتاب مجله. زندگی از رضایت و روان سالمت با البالغهنهج

912. 

 گروه در شدهتجربه یامشاوره یالگو (.9374) سعید. میر، جعفری معصومه؛، اسماعیلی

 .ساواالن: تهران .چاپ اول ،نیشابوری عطاریر الطمنطق از مستخرج رشدی
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. شناسیروان و اسالم مکتب منظر از روان سالمت (.9387منصوره )، عود قوه اعظم؛، پرچم

 .99-47(، 99)6، منهاج مجله

 دیدگاه از آن هایویژگی و سالم انسان(. 9371) مسعود.، آذربایجانی طلعت؛، بافرانی حسنی

 .944-993(، 2)4، تابستان، دین وشناسی روان. فرانکل ویکتور

 یعل امام آمیزحکمت کلمات در سالمت اجتماعی بعد بررسی(. 9375) محمدعلی.، حیدرنیا

 .64-54(، 3)2، سالمت و دین در پژوهش مجله(. السالمعلیه)

، سالمت و دین در پژوهش مجله. پایدار جامعه و انسان، دین(. 9374) .محمدحسن، حیدری

9(2 ،)9-2. 

همایش ملی اولین معیار سالمت روانی از دیدگاه قرآن.  (.9374) .ینعابد یدس، خدادادی
 اسالم و سالمت روان.

(. 9373) زهرا.، کارروشن عطر، اهلل ربیع فرمانبریگاررودی، سی، امام، منصوره، خیری

 شکیپز علوم دانشگاه دانشجویان در آن با مرتبط عوامل و بهزیستی ذهنی احساس

 .36-29(، 9)2، سالمت ارتقای و بهداشت آموزش پژوهشی علمی فصلنامه. گیالن

 و داری حریم، مرزبانی) البالغهنهج در زندگی سبک(. 9374) .یمصطف، تهرانی دلشاد
 .دریا :تهران .چاپ اول ،(پرواپیشگی

 اثرات از برخی یبررس (.9375) بتول.، زکیه؛ نجاریان، شهاب الدین؛ نجاریان، ذوفقاری

پژوهش در  مجله .شناسیروان و اسالم دیدگاه از روان سالمت بر ورزی حسادت
 .94-65(، 3)2، دین و سالمت

 سالمت ارتقای بر البالغهنهج یهاآموزه اثربخشی مطالعه (.9372)، اسحاق، بوکر رحیمیان

 .84-95(، 9)9، بهار، البالغهنهج پژوهشنامهفصلنامه  .دانشجویان روان

 دانشگاهبررسی رابطه شدت کینه با سالمت روان در دانشجویان  (.9379) شهرزاد.، رشن
 دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناسی ارشد نامهپایان. عالمه

 محمد.، دولتخواه و مهدی سید، اصل موسوی محمدصادق؛، شجاعی محمدرضا؛، فر ساالری

 .سمت :تهران، چاپ سوم. اسالمی منابع به نگرش با روانی بهداشت (.9373)
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( سالمالعلیه) یعل امام دیدگاه از عواطف مدیریتی-تربیتی جایگاه (.9372) بتول.، سالجقه

 .939-929(، 2)9، البالغهنهج پژوهشنامه فصلنامه. البالغهنهج در

 تهران. دانشگاه: تهران، چاپ یازدهم. شخصیت هاییهنظر(. 9386) .اکبر، علیسیاسی

 پیکان. :تهران، 22چاپ ، خوشدل گیتی .کمال شناسیروان .(9374) .دوآن، شولتز

 (.9372) یمحمد سید یحیی، شخصیت هاییهنظر (.9372) سیدنی.، شولتز و دوآن شولتز؛

 ویرایش. :تهران، 22 چاپ

نقش دین )توکل به  (.9384) باقر.، محمدباقر؛ غباری بناب، باف کج ؛محمدرضا، صدری

 .917-71(، 38و  39)، درمانیی روانهاتازهمجله خدا( در بهداشت روان. 

 دهیشکل در اراده و محیط، خانواده تأثیر (.9373) زینب.، ساالری ؛فاطمه، رحمانی عالیی

-83(، 5)2، البالغهنهج پژوهشنامه(. السالمعلیه) یعل امام منظر از انسان شخصیت

914. 

 شناختیروان بهزیستی یهامؤلفه بررسی(. 9375) گالویژ.، علیزاده رسول؛، مظفری فتحی

 .92-55(، 94)4، تابستان، البالغهنهج یهاپژوهش فصلنامه. البالغهنهج در ریف

 حیات :قم، 9 چاپ .دین و علم آینه در روان سالمت و بهداشت (.9384) .نقی، علیفقیهی

 سبز

روش تحلیل محتوا از کمی گرایی تا کیفی  (.9375) علیرضا.، محمدرضا؛ گلشنی، قائدی

 .82-59(، 23)9، شناختیی روانهامدلو  هاروشمجله گرایی. 

 پژوهشگاه :قم، 9چاپ . آن سنجش ابزار و اسالمی زندگی سبک (.9372) محمد.، کاویانی

 دانشگاه و حوزه

باور به جهان آخرت عادالنه  (.9379) زهرا.، الهام؛ جوادیان، محسن؛ استبرقی، گل پرور

رابطه باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه با سالمتی دانشجویان  کنندهیلتعداسالمی 

 .938-925(، 22)9، شناسیهای نو در روانمجله یافتهدختر. 

 یهاروش بر تمرکز با البالغهنهج در شادی و غم دیدگاه یبررس (.9386) اعظم.، مرادی

 .944-932(، 22-29)، النهج فصلنامه. آفرینیشاد
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نقش توکل  (.9374) سید حسین.، ؛ حسینی کارنامیاصغر، علیاله؛ زکویرحمت ، مرزبند

 .82-93(، 9)3، دین و سالمت. یقرآن یهابر آموزه یدبا تأک یدر سالمت روان

 .اسالمی انتشارات دفتر :قم .61چاپ  .کامل انسان (.9383) مرتضی.، مطهری

 .اسالمی انتشارات دفتر :قم .58 چاپ .البالغهنهج در یریس (.9383) مرتضی.، مطهری

 بر مبتنی زناشویی تعارضات حل یامشاوره الگوی تدوین(. 9372) ابراهیم.، نعیمی
 المهع دانشگاه، خانواده مشاوره دکتری نامهپایان. کریم قرآن جنسیتی هاییدگاهد

 .طباطبایی

ساخت  (.9373) فاطمه.، زهرا؛ شمسی نژاد، مژگان؛ محمدی، عباسعلی؛ آگاه هریس، هراتیان

 .22-5، (4)9، شناسی و دینمجله روانقناعت. -و اعتبار یابی مقیاس اسالمی حرص

. قرآن منظر از سالم شخصیت شناسیروان (.9379مهناز )، کبریا فاضلی بهروز؛، پور یداهلل
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