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  مقدمه

شناسی مثبت بوده اسـت و   ظهور و گسترش روان ،جهان شاهد بروز گذشتهدو دهه 

هاي انسان به جاي توجه به نقاط ضـعف و   هدف از آن توجه به نقاط قوت و توانمندي

ــا گذشــت دو دهــه بعــد از  ئمســا آن ایــن شــاخه از ل و مشــکالت روانــی اوســت. ب

اي بـوده   ها و مفـاهیم مختلـف و تـازه    ها، پدیده شناسی، شاهد بروز و ظهور نظریه روان

ترین این مفـاهیم اسـت. مفهـومی کـه ممکـن اسـت        ل اخالقی یک از مهمئاست. فضا

طـور قطـع مـذهب و فلسـفه از آن غفلـت       ولی به ،شناسی از آن غفلت کرده باشد روان

انگیـزي در مـورد    هـا همگرایـی شـگفت    و در میان فرهنـگ اعصار مختلف  درنکرده و 

شناسی مثبت توان علمی  رویکرد روان). 1389(سلیگمن،  ها وجود دارد ل و قابلیتئفضا

شناسی را از درمـان و بهبـودي بیمـاري روانـی بـه سـمت شناسـایی و پـرورش          روان

سـلیگمن،  و  2، اسـتن 1مثبت و امتیازات افراد جهت داده اسـت (داك ورث  يها ویژگی

 شدهل اخالقی به صورت تجربی بررسی ئشناسی علمی، فضا گیري روان با شکل). 2005

شناسـان   گرا بـه ایـن مهـم توجـه کـرده اسـت. روان       شناسان مثبت و بیشتر از همه روان

 همـه در  تقریبـاً  اند کـه اوالً  ز فضایل اخالقی در نظر گرفتهیگرا سه معیار براي تمی مثبت

اي  به خودي خود با ارزش باشند نه به عنوان وسیلهثانیاً  ؛لقی شوندها با ارزش ت فرهنگ

پذیر باشند. پس از تعیین این معیارها به بررسی  انعطاف ثالثاًبراي تحقق اهداف دیگر و 

هـاي   ها در میـان فرهنـگ   ل و قابلیتئل پرداختند و همگرایی زیادي در مورد فضائفضا

هاي معتبر فرهنگـی، مـذهبی و    ه در میان سنتمختلف مشاهده کردند و عنوان کردند ک

یات، شش فضیلت اساسی مطرح است کـه عبارتنـد از   ئفلسفی با وجود اختالف در جز

ل ئامـا فضـا   ،)1389(سلیگمن،  و تعالیشجاعت، خرد، عدالت، انسانیت، خویشتنداري 

ومی، چه از نظر تعداد و چه از نظر وسعت مفه (ع)اخالقی در اسالم و در نظر امام علی

خود اسوه اخالقی جامعه بودنـد   (ع)گستردگی بیشتري دارد. با توجه به اینکه امام علی

و نظرات اخالقی و تربیتی ایشان در جامعه ایرانی اسالمی مـا جایگـاه ویـژه دارد، ایـن     

ل اخالقـی  ئدر مـورد فضـا   (ع)پژوهش فرصت مناسبی است تا نظرات حضـرت علـی  

 .شود اي مطالعه  ت مقایسهشناسی مثبت، به صور گانه روان شش
 

                                                   
1. Duckworth, A. L. 

2. Steen, T. A. 
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  بیان مسئله

هاي مذهبی در قرون متمـادي پیشـنهاد    فالسفه و شخصیت از سوياخالقی  لئافض

را در شادکامی، نیکـی کـردن و خـوب     که ارسطو خوب زندگی کردن چنان؛ شده است

) و رهیافت شادکامی در زندگی که سلیگمن 2011، 1(هفرون دانستمی بودن در زندگی

سیکزنت  و 3(سلیگمن ارسطو شباهت بسیار دارداز » 2اودایمونیا«به مفهوم  ،دهد ه میئارا

کـه   باشـد  مـی ). اودایمونیا هدف نهایی و اساسی زندگی انسـان  55ص، 2000، 4میهالی

اسـالم   ظـر از ندیگـر،   سوياز ). 352ص، 2009، 7(لوپز است 6و شکوفایی 5همان امید

براي رسیدن به کمـال مطلـق آفریـده شـده      گرایش به سمت کمال دارد و انسان فطرتاً

نهایت کمال مطلق براساس تعالیم دیـن اسـالم وجـود خداونـد متعـال       است. وجود بی

کمال انسان و مطلوب نهایی او هرچه نزدیکتر شدن به سرچشمه هستی  ،است. بنابراین

نیز شاهد گویایی بر ایـن مطلـب    (ع)ناآیات قرآن و روایات معصوم و پروردگار است.

پروردگار و بازگشت  يهستند. خداوند در قرآن کریم باالترین درجات کمال بنده را لقا

اي جـان آرام گرفتـه، بـه سـوي پروردگـار خـویش       «به سوي حق معرفی کرده است: 

در حالی که تو از او خشنود و او از تو خشنود است. پس در میان بندگان مـن   ،بازگرد

نیز در مناجات شـعبانیه   (ع)امام علی .)30-27فجر، (» درآي و در بهشت من داخل شو

معبودا! به من بریدن از همه « کند: گونه مناجات می که زبان دعاي همه ائمه(ع) بوده، این

درنتیجه هر فعل و صفتی که انسـان را در   ).1389قمی، ( »و پیوستن به خود را عطا کن

و یا زمینه  روردگار باشدرسیدن به این مرتبه یاري کند و سبب ارتقاء در مراتب قرب پ

). بـا  1389(مصـباح یـزدي،    آیـد  به شمار مـی نماید، فضیلت  اهللا فراهم را براي سیر الی

توجه به گرایش انسان به داشتن زندگی بهتر و رسیدن به کمال انسانی و وجود فعالیت 

شناسی مثبت، الزم است تا در متون اسـالمی و دینـی    جدید در این زمینه از جمله روان

با توجـه بـه اینکـه از نظـر اسـالم      فضایل را بررسی کرد و راه نیل به آنها را نیز یافت. 

رفتارهـاي  و ظهـور  بـروز   أمنشـ  اخالقی نشئت گرفته از بعد روحانی انسـان و  لئفضا

                                                   
1. Hefferon Kate 

2. Eudemonia 

3. Seligman mep 

4. Csikszentmihalyi, M. 

5. Hope 

6. Flourishing 

7. Lopez, S. J. 
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پس از  بزرگضرورت و اهمیت بررسی آنها غیرقابل انکار است. خداوند است، انسانی 

که هر «... شمارد: ها برمی را سبب رستگاري انسان سازي درون سوگندهاي فراوان، پاك

کس که نفس خود را پاك و تزکیه کرده رستگار شده و آن کس که نفس خویش را بـا  

این اهمیـت   ).10-1شمس، » (است ناامید و محروم گشته ،معصیت و گناه آلوده ساخته

اند  خالق بیان کرده(ص) بعثت خویش را براي اکمال مکارم ابرتا آنجا ادامه دارد که پیام

ـ   شده، یادبا توجه به اهمیت موارد  ).1378طبرسی، (  وهش بـه بررسـی اصـول   ژایـن پ

 .پرداخته استشناسی مثبت و اسالم  اخالقی از دید روان لئفضا

  پژوهش هاي پرسش

  شناسی مثبت) کدامند؟ (روان پیترسون و سلیگمن اخالقی از نظر گانه ل ششئفضا .1

چـه مفهـومی    البالغـه  نهـج  دیدگاهاز  شناسی مثبت روان قیاخال گانه شش لئفضا .2

  دارند؟

شناسـی مثبـت و    روان و نظـرات تطبیقـی  هـا   وجوه تفاوت و شباهت و تعـارض  .3

  گانه اخالقی چیست؟ ل ششئدر مورد فضا البالغه دیدگاه نهج

  روش پژوهش

 دیـدگاه از  گانـه  شـش  ل اخالقـی ئاي فضـا بررسـی مقایسـه   پـژوهش هدف اصـلی  

تحلیـل   پـژوهش منظـور از روش   البالغـه بـود. بـدین    شناسی مثبت و دیدگاه نهـج  روان

 الگـوي توانند متن را در قالـب یـک    هاي محتوایی می تحلیل محتواي کیفی استفاده شد.

تحلیـل محتـوا    ،ارتباطی دربیاورد که تعریف کننده اهداف تحلیل خواهد بـود. بنـابراین  

دست ه کننده براي ب هاي ارزیابی ازي و روشهاي تکثیرس کاربرد روش«ست از ا عبارت

هایی از شرایط یا خصوصیات دیگر  ارائه استنباط نیزآوردن استنتاجات از متن موجود و 

  ).1386 باقري، حاج (ادیب »منبع آن متن

گیـري  بهرهبا  راي همینها پرداخته شد. ب وري دادهآ به جمع آغازدر این پژوهش در 

هاي گوناگون شرح و توضیح آن و همچنـین مقـاالت    و کتاب البالغه از کتاب منبع نهج

آوري شـد. در   البالغه جمع منتشر شده در این زمینه اطالعات الزم در زمینه دیدگاه نهج

آوري  منبع و مقاالت منتشر شـده بـراي جمـع    هاي باشناسی مثبت نیز از کت حیطه روان

سطح آن که  ششاخالقی و ل ئاطالعات استفاده شد. واحد تحلیل در این پژوهش فضا
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داري (تقوا) و تعـالی بـود.    عبارتند از خرد (عقل)، شجاعت، انسانیت، عدالت، خویشتن

پـرداز در   ل اخالقـی براسـاس مبنـاي نظریـه    ئکلیـد واژه از فضـا   شـش رمزگذاري این 

و بر این اساس بـه مطالعـه تطبیقـی آن در دیـدگاه امـام       شناسی مثبت انتخاب شد روان

، مرحله بعدي تحلیـل  هاي رمزگذاري شدهاستخراج نتایج از داده ته شد.پرداخ (ع)علی

مـرتبط بـا ایـن مسـئله بودنـد و       منظور منـابعی کـه دقیقـاً    محتواي کیفی است که بدین

شناسـی   بررسی و به استخراج زیربناي فکـري دو رویکـرد روان   ؛کدگذاري شده بودند

  ه شد. ل اخالقی پرداختئعلی(ع) نسبت به فضا ماماو  مثبت

  هاي آن هاي بنیادي و ارزش شناسی مثبت و فرضیه تعریف روان

تجارب ذهنـی مثبـت از جملـه     دربارة شناسی مثبت در سطح موضوعی حوزه روان

و  (بـراي آینـده)   5بینـی  و خـوش  4، امیـد (در کذشته) 3و خشنودي 2، رضایت1بهزیستی

ت فـردي مثبـت از   صفادر مورد است. در سطح فردي (در حال)  7یو شادمان 6شیفتگی

ــردن   ــت ک ــراي محب ــایی ب ــه توان ــارت8جمل ــجاعت مه ــین ، ش ــاي ب ــردي ه ، درك 9ف

خرد و دانش می ، معنویت و11نگري یت، آیندهخالق، پشتکار، بخشش، 10شناختی زیبایی

، 13، تربیـت 12لیتئواجتماعی ماننـد مسـ  اخالقی ل ئفضا دربارةو در سطح گروهی  باشد

و اخـالق   17روي، تحمـل و بردبـاري   و میانه 16، اعتدال15، عدالت اجتماعی14دوستی نوع

                                                   
1. well-being 

2. satisfaction 

3. contentment 

4. hope 

5. optimism 

6. flow 

7. happiness 

8. the capacity for love and vocation 

9. interpersonal skill 

10. aesthetic sensibility 

11. future-mindedness 

12. responsibility 

13. nurturance 

14. altruism 

15. civility 

16. moderation 

17. tolerance 
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شناسی مثبت طرح  رواناین دیدگاه، از  ).2000(سلیگمن و سیکزنت میهالی،  است 1کار

شناسـی را روشـن کـرد و     هاي اساسـی روان  یک مفهوم جدید نبود، بلکه عالقه به پایه

به وجـود  شناسی و معنویت را  هاي تاریخی مختلف در مورد فلسفه، روان زمینه بررسی

 آورد. براي مثال این جریان تئوریک از فلسفه قدیمی افـرادي مثـل سـقراط، افالطـون،    

 گرایـانی مثـل   هاي روانکاوي مثل یونگ، هستی جیمز و فعالیت نیزآکوئیناس، ارسطو و 

راجرز، آلپورت و مـازلو و بسـیاري    آدلر، انندگرایی م شناسان انسان فرانکل و می، روان

 (گیبـل و هایـت،   ان اجتماعی، رفتاري و شناختی نشأت گرفته استشناس دیگر از روان

2005.(  

 شناسی مثبت) گانه پیترسون و سلیگمن (روان شناخت فضایل شش

پـس از مطالعـه و    2»ارزشها در عمـل «و همکاران آنها در پروژه  سلیگمن ،پیترسون

تلـف،  هـاي مخ  هاي فلسفی و مذاهب و فرهنـگ  بررسی متون مختلف مربوط به دیدگاه

 نام گذاري کردند. 3»شش مهم«شش فضیلت اصلی را مشخص و آنها را 

  4خرد

خرد، شامل دانـش وسـیع و عمیـق دربـاره شـرایط      «که:  ) یادآور شد2000( 5کرامر

براسـاس  ». زندگی و امور انسانی و قضاوت متفکرانه درباره کـاربرد ایـن دانـش اسـت    

ل ئت و توصیه خوب درباره مساقضاو«برلین، خرد:  6سسه ماکس پالنکؤهاي م پژوهش

) عقیـده  1959( 8). اریکسـون 1990، 7(بالستر و اسـمیت » مهم، اما نامعلوم زندگی است

اجتمـاعی بزرگسـالی   ـ  آمیز از آخـرین مرحلـه روانـی    خرد پیامد گذار موفقیتکه دارد 

(تمامیت فردي در برابر ناامیدي) است. بنابراین، این فضیلت به عنوان دانشی معرفی می

ـ ه شود که براي ب دسـت  ه دست آوردن آن به سختی تقال و تالش و سپس از آن براي ب

                                                   
1. work ethic 

2. Values in Action 

3. High six 

4. Wisdom 

5. Kramer, D.A 

6. Max Planck 

7. Baltes, P. B., & Smith, J 

8. Erikson, Eh 
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. خرد نوعی هوش ناب و اصیل اسـت  شود آوردن چیزهاي پسندیده و نیکو استفاده می

هـایی   کس رنجیده و دلخور نیست و همه سپاسگذارند. توانمندي که در حضور آن هیچ

ه شامل فراگیري و استفاده از دانـش در امـور   دهد، آنهایی هستند ک که خرد را نشان می

(پیترسـون و سـلیگمن،    نگري انسانی باشند مانند: خالقیت، کنجکاوي، قضاوت و آینده

2004.(  

 1شجاعت

، 2(فینفیگلـد  شـود آور محـدود نمـی   هـاي شـگفت   تعریف شجاعت، تنها به فعالیـت 

ت تنهـا از  یعنـی شـجاع   ؛شجاعت هم جنبه درونـی و هـم جنبـه بیرونـی دارد     ).1999

 هـا  ها، هیجان ها، انگیزه هاي قابل مشاهده تشکیل نشده است، بلکه شامل تصمیم فعالیت

هایی  شوند. بنابراین هر چند بیشتر مثال هایی است که منجر به این فعالیت می و شناخت

هـاي   جنبـه  همـه شامل نوع فیزیکی و جنگ و مبارزه اسـت، امـا    ؛که مطرح شده است

گرفته شود. هرچند منظور از شجاعت بیشتر دلیري فیزیکی است،  شجاعت باید در نظر

شود. هر فعالیت مشتاقانه براي تسـلط  ولی شجاعت، صداقت و پشتکار را هم شامل می

تـوان از آن   اموري مثل امنیت، آسایش و راحتی، بـه سـادگی مـی    علتبر چیزي که به 

است حتی زمانی که فرد پوشی کرد. منظور، انجام دادن آن چیزي است که درست  چشم

و سلیگمن، 3(پیترسون  این عمل چیزهاي زیادي را از دست بدهد برابرممکن است در 

2004.(  

  4انسانیت

پسند تعبیر  دوستانه یا جامعه هاي نوععنوان رفتار باشناسی  انسانیت در روان فضیلت

کنند که بیانگر یهایی رفتار م رسد به شیوه شود. بسیاري از انواع موجودات به نظر میمی

هـایی در ایـن مـورد وجـود دارد کـه رفتارهـاي        کـه بحـث   در حالی ؛دوستی است نوع

حفاظت خانواده، تبادل اجتماعی و تعهد بـه هنجارهـاي اجتمـاعی    دلیل دوستانه به  نوع

دوستی را  ها گاهی اوقات نوع اند که انسان پردازان اشاره کرده اما گروهی از نظریه  است؛

                                                   
1. Courage 

2. Finfgeld, D. L 

3. Peterson, C 

4. Humanity 
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دهند که امکان هرگونه پیامد سودمندي بسیار غیرمحتمل است و به نظر می زمانی نشان

(پیترسون و  استرسد که همدلی و همدردي زیربناي چنین رفتارهاي قابل ستایشی می

پسـند بـین    دوستی و رفتارهاي جامعـه  صرف نظر از دالیل واقعی نوع ).2004سلیگمن، 

آرزو  ها این توانایی را دارند و حتی گـاهی  ماند که انسانها، این حقیقت باقی می انسان

هاي مرتبط بـا گذشـت، مهربـانی یـا خیرخـواهی مشـارکت کننـد،         دارند که در فعالیت

معنوي افـراد   يارتقا موجبآیند و می شمارهایی که براساس توافق ارزشمند به  فعالیت

  .)2001، 1ها هستند (فردریکسون شود که شاهد این فعالیتمی

  2عدالت

کنـد.  اشـاره مـی   کند، ت اصلی عدالت در کل به آنچه زندگی را قابل قبول میفضیل

معناي آشکار آن شاید تساوي همگانی باشد، اما براي همگان روشن است کـه زنـدگی   

، از »برخـی موجـودات بیشـتر از سـایرین برابرنـد     «و اینکـه   یسـت منطبق بـر قـوانین ن  

را  3اي که قوانین انصـاف  ، به گونهتر عدالت ضرورت دارد روست که اجراي اصولی این

  ).2001، 4(راولز عادالنه سازند

یعنـی   ؛شـود ترجمه می 5ي مساواتابه معن در جوامع صنعتی غرب، عدالت معموالً

 7، ولستر6ها باید براساس همکاري یا شایستگی تقسیم شوند (والستر این باور که پاداش

، یـک مفهـوم جهـانی نیسـت.     امـا ایـن مفهـوم خـاص از عـدالت      ،)1978، 8و برشاید

تصمیم بر مبناي انصاف، مفاهیم برابـري یـا نیـاز را     گرفتنهاي اشتراکی هنگام  فرهنگ

هاي عدالت آنهـایی هسـتند    ). بنابراین، مصداق2002، 10و برمن 9(برمن دهندترجیح می

(پیترسـون و  وهـی  که در اصل مدنی باشند مانند انصاف، رهبري، شهروندي و کـار گر 

  .)2004سلیگمن، 
                                                   
1. Fredrickson, B. L 

2. Justice 

3. Equity 

4. Rawls, John 

5. Equality 

6. Walster, E. 

7 Walster, G. W. 

8 Berscheid, E 

9. Berman, V. 

10. Berman, J. 
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  روي) (اعتدال و میانه 1داري خویشتن

شــود، تبــدیل بــه شناســی ترجمــه مــی داري بــه زبــان روان هنگــامی کــه خویشــتن

، ها شود، یعنی توانایی براي بازبینی و مدیریت هیجانمی 3یا خودتنظیمی 2خودکارآمدي

نـدي بـه   ایـن توانم  نبـود ). 1997، 4(بندورا ها و رفتار فرد در غیاب کمک بیرونی انگیزه

هرچند، همه شـواهد نشـان    شود.انواعی از مشکالت شدید فردي و اجتماعی منجر می

داري  نیست هر خویشتن اروي بد و ناسالم است، اما بدین معن دهد که افراط و زیادهمی

6و الکساین 5خوب است. با توجه به جنبه خوب آن، باومیستر
) اظهـار داشـتند:   2000( 

به معناي داشتن توانایی براي چیـزي اسـت کـه درسـت و     داشتن توانمندي شخصیتی 

داري  خویشـتن  ،باشـد. بنـابراین  مـی  ،پسندیده و پرهیز از آنچه نادرست و ناپسند است

نهایت بـراي خـود فـرد و دیگـران سـودمند اسـت،       درکه  نوعی از خودگذشتگی است

  .هستندترین موارد از این فضیلت  احتیاط (دوراندیشی) و تواضع مهم

  7لیتعا

)، تعـالی آن اسـت کـه    1997، 10و وود 9، به نقل از گویر1871( 8براساس نظر کانت

فراتر از دانش انسانی است و به معناي وسیع، به عنوان پیوند بـا چیـزي برتـر در نظـر     

دیگـر،   یـان شود، یعنی باور به اینکه معنا یا هدفی برتر از ما وجـود دارد. بـه ب  گرفته می

است، یعنی مخالف اینکه زندگی هیچ معنایی ندارد. مذهب و  11گراییتعالی متضاد پوچ

کـه مـذهب بـرخالف معنویـت،      در حـالی  ؛هایی از مفهوم تعالی هستند معنویت، نمونه

کند، این دو به اعمـال و باورهـایی اشـاره دارنـد کـه      ارتباط با اصول نظري را بیان می

وجود آسمانی، قدرت برتـر، یـا   هایی مانند  تقدس و احترامی را مدنظر دارند که با واژه

                                                   
1. Temperance 

2. Self-efficacy 

3. Self-regulation 

4. Bandura, A. 

5. Baumeister 

6. Exline 

7. Transcendence 

8. Kant 

9. Guyer, P. 

10. Wood, A. W. 

11. nihilism 
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). عقیـده  2000، 4و مک گـالوك  3، کویینگ2، الرسون1(جرج شودحقیقت نهایی بیان می

نبایـد آسـمانی باشـد.    مـاً  نچه متعالی است باید مقدس باشـد، امـا لزو  آبر این است که 

انی بخش احترام، امید و قدرد تواند کمی یا چیزي زمینی باشد که الهامبنابراین تعالی می

  .است

  البالغه در نهج (ع)علی امامل اخالقی از دیدگاه ئشناخت فضا

در  پیشینهاي  شرح و تفصیل شش فضیلت اخالقی که در قسمتبه در این قسمت 

 :پرداخته شده استعلی(ع)  اماماز دیدگاه  ،شدشناسی مثبت بررسی  روان

  عقل

ار رفـت اسـت، بـه    البالغـه بـه کـ    از مجموع مواردي که مشتقات کلمه عقل در نهج

ي حفظ و نگهداري علم و تجربه و کاربرد عملی آن در زنـدگی را  اتوان معن روشنی می

البالغه کسی است که علم، یعنی محصول تفکر  فرد عاقل در نهج ،در آن یافت. در واقع

). 381، ص31 ، نامهالبالغه نهجگیرد (کند و در زندگی به کار میرا حفظ و نگهداري می

بـه امـام گفتنـد، عاقـل را بـه مـا بشناسـان، پاسـخ داد:         «: است چنین آمده 235در حکمت 

نهـد (گفتنـد پـس جاهـل را تعریـف کـن       خردمند آن است که هر چیزي را در جاي خـود مـی  

. )458، ص235، حکمـت  البالغـه  نهـج » (با معرّفی خردمنـد، جاهـل را نیـز شناسـاندم     .فرمود)

اسـت  ) عقـل ( خردمنـدي  از نیمـی  کـردن  ستیدو: فرمایندمی) ع(منینمؤهمچنین امیرال

عقل را به دو قسمت  امام علی(ع) اًدر اینجا ظاهر)؛ 469، ص142، حکمت البالغه نهج(

عقل اکتسابى و تجربى. عقل ذاتى و فطـرى همـان    ؛اند: عقل ذاتى و فطرى تقسیم کرده

از جماد و از حیوان و  تاآدم قرار داده است منبع درکى است که خداوند رحمان در بنى

. دیگرى، عقل اکتسابى و تجربى است. انسـان در اثـر رفـت و آمـد و     شودنبات متمایز 

 کنـد معاشرت با مردم، تبادل افکار و مباحثه و انتقاد، عقل تجربى و اکتسـابى پیـدا مـى   

آیـد. امـام    کـار مـى  ه عقل در زبان روایات در برابر جهل و حمق ب). 1387(مصطفوي، 

 آوردن دسـت  بـه  از پـس  سسـتی  و کـار،  بر توانایی از پیش تابشفرماید:  مى (ع)على

                                                   
1. George, L. K. 

2. Larson, D. B. 

3. Koenig, H. G. 

4. McCullough, M. E. 
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فرمایـد: عقـل، حفـظ و     بـاز مـى   ).511، ص363(حکمـت،   »است خرديبی از فرصت

هایى که انسان  ها و آزمایش . تجربه)533، ص31، نامهالبالغه نهج( هاست نگهدارى تجربه

ایـن را اگـر    بیند، رر مىرود ض شود و از راهى مى رود، سعادتمند مى کند از راهى مى مى

کند به مضمون همان روایتى که از  حفظ کند و نگه دارد، عقل تجربى و اکتسابى پیدا مى

 گزیـده  مرتبـه  دو سـوراخ  یـک 	از عاقـل،  آدم و منمؤمبر اکرم(ص) نقل شده است: اپی

  . شود نمى

دم گوید: مـر هاي سیاسی اجتماعی به اهل بصره می در هنگام وقوع فتنه (ع)علی امام

خود را به اطاعت پروردگار عزیز و برتر  تواندمی کس که  ها هر بصره! در پیدایش فتنه

 دـچنان کن )،به عقال خدا (پیوند و ارتباط با او) درآویزد را نفس خویش(مشغول دارد 

توان دریافت کـه واژه  . با توجه به این خطبه می)289، ص155/156، خطبه البالغه نهج(

به کـار رفتـه اسـت کـه      غه به معناي ارتباط و وابسته بودن به خدا نیزالبال عقل در نهج

  رساند.خدامحوري امام علی(ع) در زمینه عقل را می

  شجاعت

البالغـه بـراي همگـان     شجاعت ویژگی مهمی است که همراه بـا قاطعیـت در نهـج   

این دولت مردان بیان شده است. این دو فضیلت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.  خصوصاً

تـوان در مقابـل   گیـري از ایـن دو عامـل مـی     دو پدیده مهم ارزشی هستند کـه بـا بهـره   

مشکالت با صالبت ظاهر شد و به اهداف بلند خود دست یافت. امام علـی(ع) دربـاره   

 در که آنان و حق مخالفان با مبارزه در خودم، جان به سوگند« فرمایند:قاطعیت خود می

، 24خطبه ، البالغه نهج( .»کنمنمی سستی و مدارا لحظه کی ورند،غوطه فساد و گمراهی

، 4، حکمـت  البالغه نهجاند (). در حکمتی دیگر شکیبایی را شجاعت معرفی کرده49ص

). پس شجاعت تنها در میدان جنگ و در برابر ظالمان و دشمنان نیسـت، بلکـه   445ص

هـا و   و سـختی صبر نیز نوعی شجاعت است که این صبر شامل صبر دربرابـر مصـیبت   

  شود.حتی صبر در برابر گناه می

، 46نامه البالغه،  نهجقاطعیت و شجاعت باید همراه با نرمش ( (ع)علی امامنظر بنابر 

 اقدام شـجاعانه  ،) باشد. در واقع405ص، 53نامه البالغه،  نهج) و بدون عجله (397ص

باشد و شجاعت  هدف نیست و شجاعت باید همراه با عقل و خردکاري عجوالنه و بی

نیازي از تجربه دیگران نیست و حتی این قاطعیت و شجاعت طبـق   داشتن به معناي بی
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م با نرمش باشد و با عناصر اخالقـی از جملـه گذشـت و    أفرهنگ امام علی(ع) باید تو

اي دیگـر از ایـن    ). امـام در نکتـه  405ص، 53نامه البالغه،  نهج( محبت در تضاد نیست

ارزش مـرد بـه   «فرمایـد  دانـد و مـی  رد را به قدر غیرت او میکتاب شریف، شجاعت م

اش، و شجاعت او به قدر ننگی اندازه همت اوست و راستگویی او به میزان جوانمردي

، البالغـه  نهـج ( اوسـت  (حس مردانگی و بـه تعبیـري غیـرت)    کند است که احساس می

  ).453، ص47حکمت 

  انسانیت و تعالی

هاي زیادي با عنوان انسان کامل وجـود   ها و خطبه حکمت البالغه از آنجا که در نهج

انـد،  دارد و در همه آنها راه رسیدن به تعالی را همان رعایت الگوي انسانیت یـاد کـرده  

البالغـه انسـان را عصـاره     در نهـج  (ع)علی امام. در کنار هم بررسی شدنداین دو مقوله 

هـاي   غه، سخنان زیـادي از ویژگـی  البال داند و در نهجنظام آفرینش و خالصه هستی می

البالغه و  هاي انسان کامل از نظر نهج ویژگی بیان هانسان کامل نقل شده است، در اینجا ب

  شده است.کدام اکتفا  ذکر یک نقل قول براي هر

: در حوزه تعلیمات اسالم صداقت یکی از عناصر مهم ارزشی است. رسول صداقت

نگاه به زیادي نماز و روزه آنهـا و کثـرت حـج و    متحان مردم، ابراي «خدا(ص) فرمود: 

نیکی کردن آنها به مردم و سر و صداي آنهـا در عبـادت شـبانه نکنیـد، ولـی نگـاه بـه        

ن دیگر(ع) نیز بـه  امعصوم ).41، ص1ج، 1394(قمی،  »راستگویی و امانتداري آنها کنید

). از 1391ي، اند (مکـارم شـیراز  این عنصر ارزشی اسالمی و انسانی توجه خاص داشته

، البالغـه  نهـج والن توجه خاص شده اسـت ( ئالبالغه به اعتماد مردم به مس رو در نهج این

گیري امام علی(ع) از اهـرم خدعـه و نیرنـگ، در     عدم بهرهعلت ). به 407، ص53نامه 

علـی(ع) سیاسـتمدارتر   امام کردند که معاویه از ل حکومتی بود که برخی تصور میئمسا

 مـن  از معاویه خدا، به سوگند: «ندجواب این تصور فرمود حضرت در ،رو است. از این

 مـن  نبـود  ناپسـند  نیرنگ اگر است، جنایتکار و گرحیله معاویه اام نیست، سیاستمدارتر

  ).301، ص200البالغه، خطبه  (نهج »بودم افراد ترین زیرك

ـ   اطاعت از والیت امر اي  ژه: در فرهنگ شیعه عنصر امامت و رهبـري از اهمیـت وی

من مات و لم یعرف امام زمانه مـات میتـه   «چنانکه رسول خدا فرمود:  ؛برخوردار است

). در فرهنگ ائمه نیز به اهمیت و فلسـفه وجـودي امامـت    1380، حر عاملی( »الجاهلیه
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علی(ع) که خود ولی امـر   امام). 65، ص40البالغه، خطبه  توجه خاصی شده است (نهج

را نصب و در صورت مخالفت از دستورات آنان را عـزل  مسلمین بود، خود کارگزاران 

کرد و همچنین آن حضرت به سلسله مراتب والیت تصریح کرده است. آن حضرت می

گونـه کـه دوسـت     آنان را ببخشاي و بر آنان آسان گیـر، آن بنابراین «... به مالک اشتر فرمود: 

نان برتر، و امام تو از تو برتر و خـدا بـر   داري خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آ

واالتر است که انجام امور مردم مصر را به تـو واگـذارده و    ،آن کس که تو را فرمانداري مصر داد

 ).405، ص53، نامه البالغه نهج» (آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است

سعادت انسان اي : حکمت قضایاي مطابق با واقع است. قضایایی که به گونهحکمت

در  ).1374و معاد (عالمـه طباطبـایی،    أمعارف الهی مربوط به مبد انندگیرد، مرا دربرمی

براي حکمت معانی زیادي از قبیل معرفت و شناخت اسرار جهان هستی و تفسیر نمونه 

آگاهی از حقایق قرآن و رسیدن بـه حـق از نظـر گفتـار و عمـل و بـاالخره معرفـت و        

کنـد   هاي شیطانی را از الهامات الهی جـدا مـی   که وسوسه ور الهیآن نو شناسایی خدا 

ـ  ). 1387(مکارم شیرازي،  ي منـع  احکمت در اصل از ماده حکم بر وزن حرف، بـه معن

که علم و دانش و تدبیر که از معانی حکمت است، انسان را از کار هاي است و از آنجا 

چونان حکمـت  «... فرماید: می علی(ع) امامگویند.  دارد، به آن حکمت میخالف بازمی

هاي نابیناسـت و مایـه شـنوایی بـراي      و بینایی چشم ،و دانش است که حیات دل مرده

) و 179، ص133، خطبـه  البالغه نهج( »باشدهاي کر و آبی گوارا براي تشنگان می گوش

 اسـت،  مـؤمن  گمشـده  حکمـت «از اهمیت حکمت همین بس که آن حضرت فرمـود:  

 ).457، ص79و  80، حکمـت  البالغـه  نهج( »باشد منافقان از چند هر فراگیر را حکمت

شوند، پـس  ها افسرده مى ها همانند بدن همانا این دلفرمایند: همچنین در جاي دیگر می

، 91البالغـه، حکمـت    (نهـج  آمیـز را بجوییـد   ها، سخنان زیباى حکمت براى شادابى دل

  ).459ص

در سـر راه اندیشـه درسـت و اعمـال      آزادي همان نبودن مـانع «: به تعریفی حریت

جـرداق،  ( »سـت ا ترین حقوق فطري بشري اساسی ترین و شایسته است و این از طبیعی

رهایی مرغ جان از قفس جبـر و سـپس پـر گشـودن در      ردیگ بیانی). به 35ص، 1387

راه را مـا  «آسمان اختیار و در نتیجه انتخاب آگاهانه مسیر حق یا ضاللت خویش است: 

علی(ع) در ایـن بـاره    امام). 3، انسان( »ایم یا سپاسگزار باشد یا ناسپاس شان دادهبه او ن
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نامـه  ، البالغـه  نهـج ( فرماید: بنده دیگري مباش که خداوند تو را آزاد قرار داده استمی

  ).379، ص31

دربـاره   ؛: امام علی(ع) که خود بهترین الگوي اسـتقامت و پایـداري اسـت   استقامت

سوگند به خدا، اگر تمام «بیان کرده است که نکات فراوانی دارد:  لبیمطاهاي خود سختی

شب را بر روي خارهاي سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، 

تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی مالقات کنم که به بعضی از بنـدگان   خوش

). در 327، ص224 خطبه، البالغه نهج( ..)م.عمومی را غصب کرده باشستم و چیزي از اموال 

 آنچـه  با را اقلیم هفت اگر سوگند، خدا به«فرماید: جایی دیگر درباره استقامت خود می

 از را جـوي  پوسـت  کـه  کـنم  نافرمـانی  را خـدا  تـا  دهنـد  من به هاست آسمان زیر در

  ).329، ص224، خطبه البالغه نهج(» !کرد نخواهم چنین بگیرم، ناروا اي مورچه

تـرین   : وفاي به عهد و پایبندي به تعهدات از نظر اسالم از عالیپایبندي به تعهدات

این است که وفاي بـه   بیانگرل انسانی است. قرآن کریم و آثار ائمه معصومین(ع)، ئفضا

بـه   علی(ع) در نامه فرمان خـود  امام .آید به شمار میشرایط اساسی ایمان عهد، یکی از 

، شـد نویسد: حال اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد مالک اشتر درباره وفاي به عهد می

یا در پناه خود او را امان دادي، به عهد خویش وفادار باش و بر آنچه بر عهـده گرفتـی   

امانتدار باش، و جان خود را سپر پیمان خود گردان، زیرا هـیچ یـک از واجبـات الهـی     

که همه مـردم جهـان بـا تمـام اختالفـاتی کـه در افکـار و         یستهمانند وفاي به عهد ن

  ).419، ص53، نامه البالغه نهجتمایالت دارند، در آن اتّفاق نظر داشته باشند (

  عدالت

ابعـاد مختلفـی توجـه     بـه  کنـد مام از ضرورت برقراري عدالت بحث میازمانی که 

ه اول عـدالت را درون  . در یک بعد نگاه امام به موضوع فردي اسـت و در وهلـ  کند می

بدون این الزام  زیراکند، می جوو انسان و تالش انسان براي دوري از هواي نفس جست

تـرین بنـده خـدا را کسـی      معنا است و محبوب اصوالً الزام به عدالت بیرونی بی درونی

و نخستین عدل وي درباره خویشـتن،   کردهداند که خود را بر عدل و دادگري ملزم  می

علی(ع)  امام  ).105، ص87، خطبه البالغه نهجو امیال از نفس خودش است (نفی هوي 

فریده است و حـق در  آدانست که خداوند آن را بر پایه حق  اساس هستی را عادالنه می

اي  مظهر مفاهیم راستی، پایـداري و عـدالت اسـت. یعنـی هـیچ واژه      (ع)علی امامتفکر 
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جهان هسـتی   (ع)علی امامرا نشان دهد.  تواند عصاره عدالت و راستی همانند حق نمی

کند که در آن حق از میان رفتنـی نیسـت و ایـن عـدالت در     را جهانی عادالنه تصور می

 خدافرماید: هستی و خلقت، باید در رفتار انسان هم نمود داشته باشد. اینجاست که می

 میـان  دارد، روا سـتم  بنـدگان  بـر  کـه  اسـت  آن از برتـر  و راسـتگو  خود هاي وعده در

، البالغـه  نهـج (داد  فرمـان  عادالنه احکام اجراي در و کرد رفتار داد و عدل به مخلوقات

  ).  255، ص185خطبه، 

اساساً هدف از این کار اقـدام بـه    ، زیرااما این پایان کار نیست، بلکه آغاز کار است

بر داند و امام گستره عدالت را حوزه همگانی می ونعدالت در عرصه اجتماع است، چ

کنـد و  کید مـی أضرورت برپایی عدل و اقامه آن در جامعه و عرصه اجتماع و سیاست ت

داند، اینجاست که هدف از حکومت و تنهـا  این امر را بیش از همه وظیفه حکومت می

داند و اساساً انگیزه خود از ورود پـذیرش حکومـت را   غایت آن را برقراري عدالت می

 کـه  بـود  نگرفتـه  پیمان و عهد علما از خداوند اگرفرماید داند، آنجا که مینیز همین می

 بـر  را خالفت شتر مهار نکنند، سکوت مظلومان گرسنگی و ستمگران بارگی شکم برابر

). از نظر امام هم پایه 31، ص3، خطبه البالغه نهج( ساختممی رهایش انداخته، آن کوهان

هم رفتار آن باید عادالنه باشد.  از حق باشد وپیروي  باو اساس حکومت باید عادالنه و 

رسد که یک اصل راهنما وجود دارد و آن هم در عادالنه بودن رفتار حکومت به نظر می

در مقایسه عدل و جود، عدل را بر آن  انطباق با نظم هستی است. به همین دلیل هم امام

در حالی که  ؛دهد قرار می ،عدل امور را در آن موقعیتی که باید باشند زیراداند،  میبرتر 

، 437، حکمـت  البالغـه  نهـج نظمـی در ایـن وضـعیت اسـت (     جود به نوعی ایجاد بـی 

  ).  537ص

تـرین درجـه   امام معتقد است حکومت عادالنه اسالمی کرامت انسـانی را در عـالی  

مـردم دو   فرمایـد کـه  اي به مالک اشـتر مـی  کند و در این باره در نامهممکن رعایت می

، نامـه  البالغه نهج( هستندبرادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش اي دسته ؛انددسته

ـ تواند مبناي سیاست عادالنـه در هـر جامعـه   این عبارت می )،53 جامعـه   ه ویـژه اي و ب

  اسالمی باشد.

در مورد عدالت، وجـه   (ع)کیدات حضرت علیأت بیشتریناما در وراي این موضوع 

تر افراد از منـابع عمـومی دارد. شـاید    ي هر چه عادالنهمنداقتصادي و تالش براي بهره
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کیدهاي امام در مورد رفتار عادالنه به نحوي به این موضـوع ارتبـاط   أبتوان گفت تمام ت

پیدا کند. چنانکه انگیزه خالفت خود را عهد خداوند از علما در خاموش نماندن نسبت 

) و در همان حال بیـان کـرد   31ص ،3 خطبه ،البالغه نهجبه سیري ستمگران اعالم کرد (

 آن اصـلی  صـاحبان  بـه  بیـابم  کجـا  هـر  را شـده  تـاراج  المـال بیـت  سوگند، به خداکه 

 گشایش عدالت در زیرا باشند، خریده کنیزانی یا کرده ازدواج آن با گرچه گردانم، بازمی

 تـر سـخت  او بـراي  ستم تحمل آید، گران او بر عدالت که کس آن و است عموم براي

  .)39، 15، خطبه البالغه نهج( است

-کید میأبیش از همه چیز بر آن ت (ع)علی امامدر پایان این بحث بر آن عنصري که 

کنیم و آن قطعی بودن اجراي عدالت از سوي خداوند چه در این دنیـا و  کند، اشاره می

فرماید: من از رسول خدا شنیدم که گفت: چه در آخرت است. حضرت در این باره می

 خـواهی پـوزش  او از کسـی  نـه  و دارد یاوري نه که بیاورند را ستمگر رهبر یامتق روز

 قعر به تا آسیاب سنگ که چرخدمی چنان آن و افکنند جهنم آتش در را او پس کند،می

  ).221ص ،164، خطبه البالغه نهج(شود  کشیده زنجیر به رسیده دوزخ

  داري) تقوا (خویشتن

تقـوا   ترجمـه صـحیح کلمـه   « گوید: اي تقوا میاستاد مطهري پس از کاوش در معن

 »ان ضـبط نفـس اسـت و متقـین یعنـی (خودنگهـداران)      مـ (خودنگهداري) است که ه

  ).1368(مطهري، 

العاده روي کلمه تقوا تکیـه شـده اسـت،     البالغه که فوق در نهجویژه  بهدر آثار دینی 

به روح قدرت و نیـرو   شود وجا تقوا به معناي آن ملکه مقدس که در روح پیدا می همه

سازد به کار رفته است. در دهد و نفس اماره و احساسات سرکش را آرام و مطیع میمی

 انجـام  از را خـدا  دوسـتان  الهـی  تقـواي  همانا! خدا بندگان اي«می فرماید:  114خطبه 

 بـا  آنـان  هاي شب آنکه تا ،کند می خدا ترس از پر را هایشان قلب و داردبازمی محرّمات

 آخرت آسایش که گرددمی سپري داري روزه و تشنگی تحمل با روزهایشان و خوابی بی

 مرگ و اجل. آوردند دست به دنیا تشنگی تحمل با را آنجا شدن سیراب و دنیا رنج با را

 و خواندنـد  دروغ را دنیـایی  آرزوهاي اند،کرده شتاب نیکو اعمال در و دیده نزدیک را

هـا بـا    . در ایـن جملـه  )155، ص114، خطبـه  البالغـه  نهـج ( »نگریستند درستی به مرگ

که حافظ و نگهبان  ندکبیان صراحت کامل تقوا را به معناي آن حالت معنوي و روحانی 
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جا  . از همیناست از گناه است و ترس از خدا را به عنوان یک اثر از آثار تقوا ذکر کرده

آثـار تقـوا ایـن اسـت کـه      توان دانست که تقوا به معناي ترس نیست، بلکه یکـی از  می

اهللا این نیسـت کـه از خـدا     امعناي اتقو رو، از ایندهد. خوف خدا را مالزم دل قرار می

و خـود بـه     گیرممی گویم به عهدهفرماید: آنچه میالبالغه می نهج 16بترسید. در خطبه 

 ها براي او آشکار شـود و از عـذاب آن پنـد گیـرد، تقـوا و      کسی که عبرت، آن پایبندم

 ).39، ص16البالغه، خطبه  (نهج »دارد...داري او را از سقوط در شبهات نگه می خویشتن

 سـواران  کـه  رفتارند بد هايمرکب چون گناهان همانا باشید، آگاهفرماید: تا آنجا که می

 چونـان  تقـوا،  امـا . اندازنـد مـی  دوزخ آتـش  در شـده  رهـا  عنـان  را) گناهکـاران ( خود

 جاویدان بهشت وارد دست، بر عنان را خود سواران که ستنده فرمانبرداري هاي مرکب

  .)39، ص16البالغه، خطبه (نهج »کنندمی

هـاي   س همـه ارزش أتقـوا در ر : «اسـت العاده تقوا  جمالت ذیل بیانگر اهمیت فوق

(حکمـت  » تر از تقوا نیستهیچ عزتی گرامی«)، 521، ص410(حکمت » اخالقی است

تقـوا، دژي  «)، 459، ص 95(حکمـت  » وا اندك نیستهیچ کاري با تق«)، 513، ص371

البالغـه از   ). در جاهاي دیگـر نهـج  209، ص157(خطبه » ناپذیر است محکم و شکست

من، برکـت و رحمـت الهـی،    ؤهاي اخالقی، پناهگاه مـ تقوا به عناوین سرسلسله ارزش

  است. خرت، عامل کنترل یاد شدهآي روح و جان، کلید سعادت دنیا و هادرمان بیماري

  بندي جمع

شناسـی مثبـت در    البالغـه و نظـرات روان   با مطالعه در نظرات امام علی(ع) در نهج

ل از منظـر ایـن دو دیگـاه،    ئموضوع فضایل اخالقی و بررسی جداگانه هر کدام از فضا

ل اخالقی بین دو دیـدگاه، در  ئها و تعارضات در حوزه فضاشباهت ،ها ترین تفاوت مهم

  شود.جدول زیر ارایه می
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   گیري تطبیقی نتیجه

همان دیدگاه  ،واقع در ؛شودگفته می لئفضاگرا درباره شناسی مثبت آنچه که در روان

 .1عبارتنـد از:   ،ارسطوست. شش فضیلت اصلی اخالقی که در این مقالـه بررسـی شـد   

 .6 	داري؛ ورع و خویشتن. 5عدالت؛ . 4انسانیت؛ . 3شجاعت؛  .2حکمت و خردمندي؛ 

  . هر یک از این شش فضیلت اصلی شامل چند زیرمجموعه است:تعالی

(نوجـویی،   2؛ کنجکـاوي 1هاي حکمت و خردمندي عبارتند از: خالقیت زیرمجموعه

 و 4عشـق بـه یـادگیري    ؛(سعه صدر) 3عالقه و گشودگی نسبت به تجربه)؛ وسعت نظر

  .5خردورزي

 8؛ یکپـارچگی 7پشـتکار  ؛ اسـتقامت و 6هاي شجاعت عبارتند از: رشادت زیرمجموعه

  و سرزندگی. 9(صداقت و اصالت)؛ شور و نشاط 

(نوعدوسـتی،   11؛ مهربـانی و شـفقت  10هاي انسانیت عبارتنـد از: عشـق   زیرمجموعه

هوش  (هوش عاطفی، 12مراقبت، دوست داشتن دیگران و خیرخواهی)؛ هوش اجتماعی

  شخصی).

کار گروهی و  ماعی،(مسئولیت اجت 13هاي عدالت عبارتند از: شهروندي زیرمجموعه

  .15داد و دهش؛ رهبري ،14شناسی)؛ انصاف وظیفه

تواضــع و ؛ 16هــاي ورع و خویشــتنداري عبارتنــد از: عفــو و بخشــش زیرمجموعــه

                                                   
1. Creativity 

2. Curiosity 

3. Judgment 

4. Love of Learning 

5. Perspective 

6. Bravery 

7. Perseverance 

8. Honesty 

9. Zest 

10. Love 

11. Kindness 

12. Social Intelligence 

13. citizenship 

14. Fairness 

15. Leadership 

16. Forgiveness 
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بخشـی و   (خـودنظم  3اندیشـی)؛ تنظـیم خویشـتن    (عاقبت و حزم 2؛ دوراندیشی1فروتنی

  کنترل خود و کف نفس).

؛ 6؛ امیـد 5؛ شـکرگذاري 4جمـال و برتـري  هاي تعالی عبارتند از: اقرار به  زیرمجموعه

عقیده و ایمان داشتن و هدف داشـتن در   (مذهبی بودن، 8؛ معنویت7مزاح و شوخ طبعی

  زندگی).  

دیـدگاه امـام    ،گونه که مالحظه شد و با بررسی انجام شـده در ایـن پـژوهش    همان

ت که شناسی مثبت به این مسئله اس ل اخالقی و همچنین رویکرد روانئبه فضا (ع)علی

سـاحت   يانسان بتواند در این مجالی که در این عالم خـاکی اسـت بـه رشـد و ارتقـا     

ل ئل بپردازد. هر دو دیدگاه اذعـان دارنـد کـه پـرداختن بـه فضـا      ئاخالقی و کسب فضا

آن جامعه خواهد شد که این مهم انسان  دنبالاخالقی موجب سالمت روانی افراد و به 

امـا در دیـدگاه ایـن دو     ،نـی دور خواهـد سـاخت   هاي روحـی و روا  را از بازدارندگی

  شود. هایی وجود دارد که در ادامه بیان می تفاوت

ل اخالقی قابل توجـه اسـت؛ در مبحـث عقـل     ئتفاوت دو دیدگاه در هریک از فضا

شناسی مثبت و هم امام علی(ع)، آن را کسب و حفظ و بـه کـار بـردن     (خرد) هم روان

 (ع)تفاوت عمده وجود دارد؛ یکـی اینکـه امـام علـی    ولی دو  ،دانندعلوم و تجارب می

دانـد و دوم اینکـه    را از موهبات پروردگار مـی  و آن اند قسمتی از عقل را فطري دانسته

له ئبه ارتباط و پیوستگی با خدا توجه کـرده اسـت. ایـن مسـ     ،کردن عقل ادر معن یشانا

از خـدا  پیـروي  اط و بدون ارتب ،از فضیلت عقل ع)(دهد که برداشت امام علی نشان می

شناسی مثبـت خـرد را شـامل قضـاوت، خالقیـت،       پذیر نیست و در آن سو روان امکان

  هاي شناختی انسان هستند.  نگري دانسته که همه از توانایی کنجکاوي و آینده

اند. به نزدیک شده (ع)شناسان مثبت با نظر امام علی در مفهوم شجاعت نظرات روان

دانند و با موانع براي رسیدن به اهداف می رویاروییت را این صورت که هر دو شجاع
                                                   
1. Humility 

2. Prudence 

3. Self-Regulation 

4. Appreciation of Beauty and Excellence 

5. Gratitude 

6. Hope 

7. Humor 

8. Spirituality 
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حـال امـام    بـا ایـن  کید دارنـد.  أبر قاطعیت، صداقت، نرمش، شکیبایی در این فضیلت ت

شـجاعت را شـامل    نیـز مل و خردورزي معرفی کرده و أشجاعت را همراه با ت (ع)علی

شامل سرزندگی نیز شناسی مثبت، شجاعت را  غیرت نیز دانسته است و در آن سو روان

 دانسته است.

هـایی دارنـد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه        در مفهوم انسانیت و تعـالی دو دیـدگاه تفـاوت   

 ،دانـد و پایـه آن را درك   فـردي مـی   هـاي بـین   شناسی مثبت انسانیت را توانمندي روان

گستردگی بیشتري به این فضیلت  (ع)ولی امام علی ؛همدلی و همدردي ذکر کرده است

دهند. صفاتی که هم داند که انسان کامل را شکل مین را مجموعه صفاتی میدهد و آمی

فردي (پایبندي بـه تعهـدات) و    درونی (حکمت، صداقت، استقامت، حریت) و هم بین

هم حکومتی (اطاعت از والیت امر) است و اما شاید تفاوت اصلی این باشـد کـه امـام    

کند که در صورت رعایـت   ند و بیان میدااین دو را الزم و ملزوم هم دیگر می (ع)علی

رسـد. همچنـین تعـالی را     الگوي انسانیت (مجموعه صفات مثبت) انسان به تعـالی مـی  

شناسی مثبت انسـانیت   داند و اما روانبلندي مرتبه واالي انسانی در رابطه با خداوند می

مـاعی  کند که به همزیسـتی مناسـب اجت   فردي تعریف می هاي بین را مجموعه توانمندي

بنـابراین،  داند و  بخش به زندگی میاهاي الهی و معن شود و تعالی را توانمندي منجر می

اي بین این دو فضیلت در نظر گرفته نشده است و مفاهیم جدا هستند. از ایـن دو   رابطه

تعالی با رعایت الگوي انسانیت و پرورش  (ع)شود که در نظر امام علینظر برداشت می

شناسی مثبت، تعالی انسان مفهومی جدا  شود و اما در نظر روانیصفات مثبت حاصل م

  پردازي این دو مشخص است. از انسانیت است و این در مفهوم

سـاالري، پـاداش برابـر     در مفهوم عدالت هر دو دیدگاه بر مساوات، برابري، شایسته

در فضـیلت   (ع)اند. ولی امام علـی اند و عدالت را در جامعه ضروري دانسته کید کردهأت

در دوري از  وهله اول عـدالت را عدالت آن را به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم و در 

کند (عدالت درونی) و در وهله دوم آن را در ارتباط با دیگـران   هواي نفس جستجو می

 حضـرت داند (عدالت بیرونی). همچنین  و در عرصه اجتماعی و اقتصادي با اهمیت می

داند لت را عادالنه بودن نظام هستی و سعی در انطباق با آن میلزوم رعایت عدا (ع)علی

از  ،و در آن سـو  ؛دانـد و در انتها وعده برقراري عدالت از جانب خداوند را حتمی مـی 

هاي عدالت آنهایی هستند که در اصل مدنی باشند ماننـد   مصداقشناسی مثبت  نظر روان
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بندي آن به دو نوع درونـی   تقسیم مجموعدر  انصاف، رهبري، شهروندي و کار گروهی.

به ایـن   (ع)اهمیت دادرسی از محرومان در آن، نشانگر توجه امام علیبیان و بیرونی و 

شناسی مثبت این فضیلت را به  فضیلت در رابطه با خود و دیگران و خداست ولی روان

  .داندعنوان تعهدنامه شهروندي و براي زندگی اجتماعی سالم با اهمیت می

روي و دوري از افراط و  داري، هر دو دیدگاه این فضیلت را میانه وم خویشتندر مفه

شناسـی مثبـت    هاست، به این صورت کـه روان  اما تفاوت در روش ،اند کرده اتفریط معن

 ،دانـد  این فضیلت را به عنوان خودتنظیمی و مدیریت خود در غیاب کمک بیرونی مـی 

داند و  گناه و هواي نفس در رابطه با خدا می تقوا را نگهداري خود از (ع)ولی امام علی

براي تقوا جایگاه خاصی  (ع)امام علی ،نتیجه آن را خوف الهی ذکر کرده است. همچنین

شناسـی مثبـت    روان ،داند. در آن سوهاي اخالقی می س ارزشأل است و آن را در رئقا

 دانـد. می دهیخودنظم و دوراندیشی فروتنی، و تواضع داري را شامل بخشش، خویشتن

 و دهد میمورد توجه قرار  در رابطه با فرد و اجتماعآن را شناسی مثبت  روانمجموع در 

؛ داند با اهمیت مینیز را در رابطه با جهانی دیگر  این فضیلت بر آن، افزون (ع)امام علی

دانـد و   نتیجـه تقـوا و حفـظ نفـس را تعـالی روح مـی       (ع)به این صورت که امام علی

  کند. ی مثبت نتیجه را در زندگی فردي و اجتماعی جستجو میشناس روان

شناسی مثبت طرح یک مفهوم جدید نبود، بلکه  روان ،شد بیانطور که در ابتدا  همان

هـاي تـاریخی    شناسـی را روشـن کـرد و زمینـه بررسـی      هاي اساسی روان عالقه به پایه

شناسی مثبت در  رواند. شناسی و معنویت را به وجود آور مختلف در مورد فلسفه، روان

گـرا دارد و   شناسـان انسـان   نگرش به انسان و غایت انسان نقاط مشترك زیادي بـا روان 

کیـد  أکنـد، ت  گراي همفکـرش جـدا مـی   شناسی انسان شناسی مثبت را از روان آنچه روان

ها، عقاید و مفاهیم اسـت   شناسی مثبت بر پژوهش تجربی به منظور آموزش نظریه روان

شناسـان مثبـت    ). بر این اساس بایـد در نظـر داشـت کـه روان    2006ینلی، (جوزف و ل

خـود تـالش مشـابهی در راه شـناخت فرآینـدهایی کـه        ،گراي همچون همفکران انسان

انـد. ایـن نگـاه بـه انسـان،      کند، انجـام داده دار میابخش و معن زندگی را با ارزش، لذت

کـردن و   ر شـادکامی، نیکـی  همانند نگاه ارسطویی است که خوب زنـدگی کـردن را د  

شـود بـین   طور که مشاهده می . همان)2011(هفرون، دانست خوب بودن در زندگی می

هایی وجود دارد؛ بـه   در نگاه به انسان تفاوت (ع)شناسان مثبت و امام علی دیدگاه روان
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تـر   بخـش  افراد و توانمند کردن آنها و لذت 1این صورت که گروه اول به دنبال بهزیستی

 هـا  شناسـان مثبـت بهزیسـتی در هیجـان     دن زندگی براي آنها هستند؛ در الگوي روانکر

یا پیشـرفت جسـتجو    6و دستاورد 5، روابط مثبت4معناداري زندگی ،3غرقه شدن، 2مثبت

). بر اساس این الگو به جز معناداري زندگی، بقیه فاکتورهـاي  1392شود (سلیگمن،  می

ها و دستاوردهاي  ان و حاالت هیجانی و تواناییالگوي بهزیستی، خالصه در روابط انس

شود و معناداري زندگی هم بـا مفـاهیمی کـه در زیرمجموعـه فضـیلت      مادي انسان می

طبعی و معنویت است.  شود که شامل قدرشناسی، امید، شوختعریف می ،تعالی ذکر شد

ستی فرد و به داري و ارزشمندي زندگی به منظور بهزیابه این ترتیب در این نگاه به معن

 ؛البالغه نگاه به انسان متفاوت است نهج نفع سالمت روانی او بها داده شده است. اما در

ل اخالقی، رضاي خدا و ئبه طوري که در بیشتر نظرات یافت شده از امام در مورد فضا

توجـه بـه    بـا وجـود  شود. حضرت علی(ع) میسر کردن پیوند انسان و خدا مشاهده می

ل و نقش آنها در بهزیستی و سالمت روحی و روانی افراد، آنهـا  ئفضا کارکرد اجتماعی

شود  تعالی رسیدن افراد میبه  موجبداند که اي به عنوان الگوي انسانیت می را مجموعه

کمـال و ذات مقـدس    أو تعالی از نظر آن حضرت و دین اسـالم، پیوسـتن بـه سرمنشـ    

هدف نهایی و اساسـی زنـدگی   بت که شناسان مث پروردگار است و این نگاه با نظر روان

  ، متفاوت است. )352، 2009، 7(لوپز دانندامید و شکوفایی می را انسان 

شناسـان مثبـت دیـدي بیشـتر      ها باید گفت که در نگاه به انسان، روان با این بررسی

، شـادتر  ،تـر  بخـش  هـا هرچـه لـذت    دارند که انسان تالشگرایانه دارند و  مادي و انسان

هاي خود را شکوفا کننـد   تر زندگی کنند و بتوانند استعدادها و توانمندي سالممفیدتر و 

شناسـی نیـز    لند و در غایـت ئپردازي معنویت همچنین کارکردي براي آن قا و در مفهوم

امـا در نگـاه    ،داننـد  هدف نهایی زندگی را همین امید و شکوفایی افراد در زنـدگی مـی  

، در رابطه بلندي و برتري و مرتبه واالي انسانیتعالی را طور که  حضرت علی(ع) همان

                                                   
1. Well_being 

2. Positive emotion 

3. Engagement 

4. Meaning 

5. Positive relationship 

6. Accomplishment 

7. Shane J. Lopez 
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دهد کـه امـام   ، نشان میشودداند که با رعایت الگوي انسانیت حاصل می می با خداوند

کنـد و رعایـت   مرتبه و بلندي جایگاه انسانی را در رابطه با خدا جسـتجو مـی   (ع)علی

سـت). تفـاوت   هرچه بیشتر الگوي انسانیت (که همان مجموعه صفات مثبـت انسـانی ا  

بـر   افزونالگوي انسانیت را  (ع)جاست که حضرت علی اساسی در نگاه به انسان همین

شناسی مثبت در رابطه با خود و دیگران  داند و روانخود و دیگران، در رابطه با خدا می

  . گرایانه است ولی نگاهی خدامحورانه و دومی نگاهی انسانا :پردازدبه آن می

شناسی مثبت به علوم دیگر و همچنین گسـترش   نظریات روانامروزه شاهد سرایت 

دانیم که فرهنگ هر جامعه بـر رفتـار   در جوامع هستیم. همچنین می 1هاي مثبت آموزش

ثیرگـذار اسـت و از   أت دسـت لی از این ئافراد و روابط خانوادگی و اجتماعی آنها و مسا

عـه بـر مبنـاي فرهنـگ     رسد که آموزش و تربیت در هـر جام رو ضروري به نظر می ینا

ل اخالقی نیز یک مفهـوم فرهنگـی اجتمـاعی    ئهمان جامعه تنظیم شود. از آنجا که فضا

رو در آمـوزش ایـن مفـاهیم در     از ایـن  ؛باشـد است و قابل آموزش در سطح جامعه می

مفـاهیم اخالقـی بـا     زیـرا این مالحطـات رعایـت شـود،    که جامعه اسالمی  بهتر است 

  نیست.مجزا ل اخالقی نیز از این قاعده ئو فضا خورد میفرهنگ هر جامعه گره 

  پیشنهادهاي پژوهش

ل اخالقـی نیـز   ئن کریم در زمینه فضاآاحادیث و روایات دیگر معصومین و قر )الف

  بررسی شود.

شناسـی مثبـت و دیـدگاه اسـالم      روان دیـدگاه شناسی مثبت از  دیگر ابعاد روان) ب

  بررسی شود.

                                                   
1. Positive Education 
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