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 چکیده 

گیری از گنجینۀ گهربار ها، با بهرهازمانی انسانـزندگی فردی و سشناختی در روان اظ اهمیت سرمایۀـبه لح

شناختی روان به واکاوی نظریۀ سرمایۀ تحلیلی -البالغه و کالم حضرت علی)ع(، با استفاده از روش توصیفینهج

غه به لحاظ البالپرداخته شد که حاصل آن، استنباط از نهج آوری(،بینی، تاب)خودکارآمدی، امید، خوش و ابعاد آن
رهنمودهای نظری در خصوص این نظریه  نهایت به ارائۀ ها بوده است که درتطابق و تفاوت مفهومی مؤلفه

ها، به برخی تطابق بر عالوهشناختی های سرمایۀ روانها بر این مبنا نهاده شد که مؤلفهمنجر شده است. یافته

که بیشتر تمایزات به لحاظ فلسفۀ زیستی و فکری طوریبه ؛لحاظ مفهومی در بیشتر موارد تمایز اساسی دارد

ها بوده است که بر مبنای کالم امیرمؤمنان علی)ع( این نظریه پس از واکاوی مسلمانان با کشورهای غیرمسلمان
های معنویت به نظریۀ فوق، تحت مدلی به رهنمودهای عملی منجر شد که در پژوهش ۀبا اضافه شدن مؤلف
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 مقدمه. 1
آورد و از توجه صرف به ترمیم  وجود بهشناسی شناسی مثبت این است که تغییر در روانهدف روان

 چراکه (.1: 1331)اسنایدر و لوپز،  ها در زندگی حرکت کندساختن بهترین کیفیت سوی بهبدترین چیزها، 
 سطح ارتقای و بهبود باید شناسیروان هدف که باورند این بر گرامثبت شناسانروان ،نیز اخیر دهۀ در

 این بر. باشد انسان درون در شدهنهاده ودیعه به هایتوانمندی و استعدادها کردن شکوفا و انسان زندگی
 و شادکامی بینی،وشخ اندیشی،مثبت نظیر انسان، روانی مثبت هایجنبه به گرامثبت شناسانروان اساس،

 گوناگون ابعاد در را مثبت هایمؤلفه حضور علمی، نگاه و هاروش با تا دارند سعی و پرداخته آن مانند
، به نقل از 1333، و گیلهام کاکس ،)سلیگمن، رایویچ دهند جلوه ترگیرچشم و ترپررنگ انسان زندگی

علم مدیریت  عرصه ی از مباحثی که امروزه دریک، بنابراین ؛(67: 1331حسنی، احمدی و میردریکوندی، 
ریشۀ دیگر  عنوان به (2112) 2توسط لوتانز که است؛ بوده 1شناختیروان ۀسرمای بیشتر مطرح شده است

 شد. در نظر گرفتهفیزیکی و مالی( انسانی و سرمایۀاجتماعی، سرمایۀ)سرمایۀ هاهسرمای
ها سایه استعدادها تا حدودی در دنیای رقابتی سازمانشدن این نظریه، دیدگاه جنگ قبل از مطرح    

که دارای  شدهشناختههای ویژه در حوزهای از منابع انسانی مستعد، بهها برای عدهافکنده بود و سازمان

(. این دیدگاه، فضای 22: 2112، 3)ویلکینسون پرداختندو آماده بود به رقابت می دسترسقابلاطالعات 

جنگ برای استعداد دارای یک نتیجۀ  اعالنِ کهطوریبه ه بود؛ها ایجاد کردی سازماننامطمئنی را برا

، استرس، فرسودگی شغلی، 2گرایانه مانند کار احساسیجانبی نیز بود و آن توجه عمده به ساختارهای منفی
 ؛مرسوم مانند های مثبت ساختارهای رفتار سازمانیجنبه اما ؛بوده است کشمکش و ترک روابط

هدف، حالت عاطفی مثبت، رفتار شهروندی، رفتار اجتماعی مطلوب،  ، پشتکار، تعیینِنفساعتمادبه
اگرچه،  (.223: 2112 لوتانز،) بود شناختیروان ۀسرمای شدنِمطرح پیامدتوانمندسازی، تعامل و مشارکت 

برای همین، نیاز به  .نبوده استباشد اما کافی ها الزم میبرای سازمان سوم مدیریت استعدادرم دیدگاه
فضای مطمئنی را برای  ،تا در جهت رفع موانع دیدگاه مدیریت استعداد جدید احساس شد نظریهیک 

رفتار سازمانی  نظریۀعنوان به شناختیروان سرمایۀلوتانز در قالب  ۀنظری و آن تحتِ ها ایجاد کندسازمان

 .است بودهدر عصر حاضر گرا مثبت

 بیان مسئله. 1-1

 رایج اخیر هایسال دربیشتر  که داشته است محدودی بسیار ادبیات شناختیسرمایۀ روان نظریهایران،  در
 صفات از فراتر ایایده ،نظریهاین  که ، باید گفتبه این سازه پارادایمی نگرشبا وجود  .است شده

 و پردازاننظریه زعم به و است( اجتماعی و انسانی مادی، ۀسرمای) سازمان سنتی هایسرمایه و شخصیتی

                                                           
1. Psychological Capital 

2. Luthans 

3. Wilkinson 

4. Emotional labor 
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متین، )زارعی گرددمی محسوب امروزی هایسازمان در رقابتی مزیت خلق جهت نوینی مبنای ،محققان
دگی ـیت زنـکنندۀ کیفنـحتی تضمی که وریـط به ،(22: 1336ل و فیاضی، ـسیماراص ؛237 :1333
 .(2: 1332صالحی و عنایتی،  ذری،آ نیاز شاد، )اسماعیلی آیدمی حساببه و شغلی کارکنان سازمانیدرون

 حالت یک های مختلف،ه به ادبیات موجود در پژوهشـتوج با شناختیروان ۀسرمای باید گفتدر کل، 
 بوده است: زیر هایمشخصه با شناختیروان مثبت و توسعهقابل
 ؛انگیزبرچالش وظایفو  کارها در موفقیت برای الزم تالش انجام و شدن متعهد :1خودکارآمدی( 1
 ؛آینده و حال هایموفقیت ۀدربار مثبت اسناد داشتن: 2بینیخوش( 2
 به یابیدست برای هدف به رسیدن مسیر تغییر لزوم صورت در و هدف راه در پایداری :3امید( 3

 ؛موفقیت
 به یابیدست برای مشکالت و هاسختی با مواجه هنگام پایداری پذیری:/ انعطاف4آوریتاب( 4

 (.2112 لوتانز و لوتانز، لوتانز، ؛2112، 7لونی ؛2117، 2ورنز، بیر، پوتز و هینیتزل) موفقیت
 که طوری بهاست  بوده ها، متفاوتآن پوشیهمبا توجه به  ابعادگیری هر یک از جهتباید گفت که     

آینده گیری تمرکز بر بینی با جهت، امید و خوشداردتمرکز از حال به آینده  گیریجهت خودکارآمدی
 برخالف (.23: 1331 )لوتانز، است بوده اش از گذشته به حالآوری، تمرکز اصلیشده است و تاب فرض

وجود  نیز آوریبینی و تابمدی، امید، خوشآگیری کلی، باید گفت وجوه مشترکی بین خودکاراین جهت
با موانع  رویاروییرد را در شود پایداری فآوری، دارای جزئی هستند که باعث میخودکارآمدی و تاب .دارد

)آوی،  دهدبا موانع به تالش خود ادامه می هآور هنگام مواجهیعنی فرد خودکارآمد و تاب ؛افزایش دهد
لوتانز و یوسف، ) دارنداشتراک آوری نیز در برخی جهات باهم وجه(. امید و تاب23: 2111، 6لوتانز و یوسف

ریزی برنامه) ( و مسیرهدف بهانرژی معطوف ) عاملیتهای ژگیداشتن وی باافراد امیدوار (. 122: 2112
شدن بر مشکالت خواهند داشت، بنابراین یابی به هدف(، انگیزه و توانایی بیشتری برای چیرهجهت دست

باید  هااشتراک وجهبنابراین، با توجه به  ؛(31: 2117، 3لستر و واگلیسنگ، آور نیز خواهند بود)لوتانزتاب
های آوری خود را در وظایف خاص در حوزهبینی و تابد خودکارآمد قادر هستند امیدواری، خوشافراگفت 

 .گیرندکار به شانخاص زندگی

 ؛ اسماعیلی1331آباد و باباپور خیرالدین، نصرت، هاشمیخسروشاهی بهادریجمله؛  )از هاپژوهشنتایجِ     
، 3؛ هودج2111، 2117، 2112، و همکاران لوتانز؛ 1336؛ سیماراصل و فیاضی، 1332، و همکاران شاد

                                                           
1. Self-efficacy 

2. Optimism 

3. Hope 

4. Resilienc 

5. Lorenz, Beer, Pütz & Heinitz 

6. Levene 

7. Avey, Luthans & Youssef 

8. Luthans, Vogelgesang  &  Lester   

9. Hodges 
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 یکدیگر با خودکارآمدی و پذیریانعطاف بینی،خوش امید، مؤلفۀ چهار که حاکی از آن است (2111

 ۀسرمای عنوانبه آن از محققان که دهندمی را باال سطح سازه یک تشکیل و بستگی باالیی دارندهم

 و گرددمی افزاییهم ایجاد باعث مؤلفه چهار این ترکیب، ژوهشگرانپبه گفته . اندکرده یاد شناختیروان
 اجزای مجموعه از شناختیروان ۀسرمای چراکه ،دارد همراه به را سازمانی دلخواهِ نتایج از بیشتری واریانس

-در محافل علمی بر مبنای روان هچه امروزآن اما ؛(22: 2111،و همکاران لوتانز)است تربزرگ خودش

ون واکاوی از بد ،سو کشاندهورا بدین سمت پژوهشگرانو بیشتر  شودآن بحث میگرا از ی مثبتشناس

 است.بوده  اسالمی -بومیفرهنگ به لحاظ  شناختیروان سرمایۀمفهوم 
با یک  محققان، های قبلیپژوهش اساس برفوق  ۀنظریموجود  خألهایمنظور، با توجه به بدین    

یک  البالغهانگیز نهجشگفت گنجینۀبر مبنای کتاب پرمعنا و  ،ز فرهنگ اسالمیبرگرفته ا عمیق واکاوی
 :است اینگردد مطرح میدر این پژوهش الی که ؤبنابراین س ؛اندمطالعه تطبیقی را انجام داده

 دارد و تطابقالبالغه نهج محتوای اساس برتا چه اندازه  الذکرفوق هایلفهؤم اب شناختیروان سرمایۀ    
بخشید و  تمایزو  توسعه پرمحتوا این کتاب اساس بررا  شناختیروان نظریۀتوان این همچنین چگونه می

 ؟برداشت در توسعه این نظریه گام اساسیتحت آن، به رهنمودهای 

 . پیشینه پژوهش1-2

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:های مرتبط با پژوهش حاضر میدر بررسی پژوهش
به  اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات از فصلنامه ای( در مقاله1332، بنافی و امامی )فرددانایی    

اسالمی اذعان  -بومی الگوی هنجاریِ بسترسازی سوی به: شناختیسرمایۀ روان مفهوم نقّادانۀ واکاوی
 از اشتبرد در پراکندگی نوعی و ندارد وجود کاملی حیطه، اجماع این نظرانصاحب اند که میانکرده

 -بومی هایآموزه از استمداد با و فرهنگی و ایزمینه نکات ها، با لحاظآن .شودمی مشاهده آن مفهوم
-اند که به نظرشان میکرده معرفی اولیه چارچوبی شناختی،روان متعارف سرمایۀ سازۀ جای به اسالمی،

 باشد. کشور در شناختیروان سرمایۀ آتی هایساز پژوهشزمینه بایست

با عنوان  اسالمی دانشگاه در مدیریت از فصلنامه ای( در مقاله1332شاد و همکاران )اسماعیلی    
 استقرار جهت علمی هیأت اعضای نظر از معنوی رویکرد با شناختیروانسرمایۀ  هایمؤلفه بررسی»

هایی زیرمؤلفه معنوی را با هوش و بینیخوش امید، آوری،تاب خودکارآمدی، ، ابعاد«اسالمی دانشگاه
 بندی نمودند.شناسایی و اولویت

 با بررسی البالغهنهج پژوهشنامه ای از فصلنامهمقاله( هم در 1332نژاد )نیری و الهیاریصادقی    

بینی را توجه انتخابی، تفسیر منطقی های خوشمؤلفه «البالغهبینی در نهجاندیشی و خوشمثبت»

 اند.کرده و آثار آن را مورد توجه قرار دادهرویدادها و انتظار مثبت معرفی 
ای البالغه تحت مقالهنهج پژوهشنامه ( نیز در شمارۀ اول فصلنامه1332)بخش و امیریان قائمی، یزدان    

ترین اند. آنها مهمها پرداختهالبالغه در درمان آنای عوامل ناامیدی و راهبردهای انگیزشی نهجمطالعهبه 
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های مثبت مردم برای درمان ناامیدی، صبر، های امام علی)ع( را در برانگیختن هیجانوهکارها و شیراه
جبران اند و پیامدهای ناامیدی را خطرناک و غیرقابلبینی برشمردهتوکل به خدا، نماز و نیایش و خوش

 اند. دانسته
 هایمؤلفه از نوین الگویی»تحت عنوان  معرفت از نشریه ایمقاله( در 1336همچنین نوری )    

 سه از بینیخوش البالغه برنهج هایآموزه بر این باور است که اساس« البالغهنهج منظر بینی ازخوش
 جهان، هایزیبایی خداوند، هایویژگی به مثبت توجه شامل ،«انتخابی توجه: »است شدهتشکیل مؤلفه

 توجه و خود مثبت نقاط خداوند، هاینعمت و اتامکان مثبت، گفتار و افکار افراد، مثبت رفتار و هاویژگی
 مشکالت، و هاسختی دانستن امتحان: به ،«منطقی تفسیر. »است آن مشکالت تا کارها نتایج به بیشتر
 انتظار. »دارد اشاره رویدادها وقوع در دیگران و خود خدا، نقش منفی، و مثبت رویدادهای دانستن موقتی
 و خوشایند رویدادهای وقوع انتظار خداوند، از کمک انتظار به بین،شخو فرد دهدمی نشان نیز «مثبت
 .دارد باور دیگران سوی از درست عملکرد انتظار

 پژوهشت اهمیّضرورت و . 1-3

 منابع در نظریهاین  به پژوهشگران توجهیکمو  های اخیردر سال شناختیروان ۀمطالعات روزافزون سرمای
تأثیر بسزایی در روند  -به لحاظ همپوشی و تمایزات -هنظریبعاد این ا اهمیّت واکاوی، اسالمی غنی

 عرصهیک با این پژوهش،  .خواهد داشت را گوناگون هایهای جدید در عرصهافق گیریشکل
، به لحاظ همچنین .خواهد بود ارائهقابل فکری رفتار سازمانی اسالمی تحت پارادایم و جدید فردمنحصربه
تواند می بررسیاین ، غررالحکمو  البالغهامیرمؤمنان علی)ع( در نهج ان گهربارسخنجایگاه مناسبت 

 .باشد نیز اسالمی -ایرانی جدید در حوزه رفتار سازمانی هایپارادایم سایر بازکاویدر  ایالعادهفوق تاهمیّ

 

 بحث. 2
 پژوهش شناسیروش .2-1

آوری اطالعات از نوع اسنادی د. شیوۀ جمعتحلیلی قرار دار-های توصیفیتحقیق حاضر در زمرۀ پژوهش
پوش با و مطالعه و استخراج عبارات هم ها(ها و حکمتها، نامه)خطبه البالغهاست که با کاوش در نهج

آوری/ تاب بینی،خوش امید، نفس،خودکارآمدی/ اعتمادبه چون؛ شناختی با ابعادیروان نظریۀ سرمایۀ
تک ابعاد نظریه فوق انجامیده است. در آخر نیز، به ارائۀ یل تکمعنویت، به تحل و پذیریانعطاف

گرا در جهت تربیت و توسعۀ نگرش و رفتار مثبتوهای تعلیمپاسخ به عرصه جهت دررهنمودهایی 
 توانمندسازی افراد سازمانی انجامیده است.

 آن ابعادو  شناختیروان سرمایۀ مفهوم. 2-2

خودکارآمدی، امید،  شناختیروانهای رفیتـظ توان گفتمی است هشدانجامی که مطالعاتبا بررسی 
 بر عالوه، اندتوصیف نمودهگرا را معیارهای رفتار سازمانی مثبت ،آوری به بهترین حالتبینی و تابخوش
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( مبنی بر 1332) شاد و همکاراناسماعیلی، ی داخلی )برای مثالهاپژوهش برخی اساس برده، ذکر ش ابعاد
( در توجه 1336) ( و نوری1332) نژادشناختی؛ صادقی نیری و الهیاریوش معنوی در سرمایه روانلحاظ ه

( مبنی بر 1332) بخش و امیریانبینی با لحاظ معنویت؛ و قائمی، یزداناندیشی و خوشهای مثبتلفهؤبر م

برای  را معنویت از بُعد یسهم کدام هردرمان ناامیدی در سایه توجه بر صبر، توکل به خدا، نماز و نیایش( 
بین مثبت تواند پیشمی شناختیروان سرمایۀبُعد از این  که طوری به ؛اندتبیین کرده شناختیروان سرمایۀ

در بنابراین  ؛اندنقش آن را جداگانه با سایر ابعاد ذکر کرده اما باشدها برای سایر مؤلفه و زیربنای محکمی
درستی از توضیح و تبیین  این نظریه، ایپیشینهت به لحاظ اهمیّ که نداکردهسعی  ، نگارندگاناین قسمت

د که در زیر نالبالغه داشته باشمفهومی بر اساس نهج ها و تمایزاتها و همپوشمعادلبه لحاظ ابعاد این 
 :خواهد شدبدان اشاره 

)لوتانز و دیگر محققان(  انکنندگاز منظر واضعان و معرفی شناختیروان سرمایۀابعاد ، ابتدا جهتبدین    
و  تطابق درجۀ در نتیجهو  البالغه جستجویا همپوش آن ابعاد را بر اساس نهج نهاد برابر، سپس تعریف
 تا رهنمودهای الزم از این منظر ارائه شود. -سنجیده شدهآن  تمایز

 خودکارآمدی .2-2-1

هایش در بسیج منابع شناختی و وانایی)اطمینان( یک فرد درباره ت عنوان اعتقاد راسخمدی بهخودکارآ

 شودتعریف می، معین ۀآمیز یک وظیفه خاص در یک حوزمسیرهای مورد نیاز برای اجرای موفقیت

 مهارتی، هایمالک ۀپای بر ها،توانایی مورد در شخصی عبارت دیگر، قضاوتِبه .(262: 2117، 1)آرمرود
 افراد خودکارآمد دارای پنج ویژگی .باشدمی مدیخودکارآ، خـــاص چـهارچوب در شخـصی کفایتِ حس

 داری و مستمر؛ تالش ها؛ خودانگیختهبا توجه به اهداف متعالی؛ استقبال از چالش استعداد حل مشکل
 .(37: 1331)لوتانز،  هستند استقامت

 ؛غه یافت نشدالبالدر نهجشده با تعریف ارائه شناختیروان سرمایۀ خودکارآمدی بُعدمعادلی برای  ۀکلم    

معنی باشیم که در دنبال مفاهیمی هماز تعریف مفهومی این سازه، به با استفاده نمودیمبنابراین، سعی 

 بر کارها انجام در خود هایییتوانا دربارۀ انسان باورِ»خودکارآمدی که  تعریف به البالغه با توجهنهج
ایمان فرد دربارۀ »توان باور انسان را می (.133: 1366)باندورا،  «است مؤثر خویش عملکرد چگونگی

توان ای از این کلمه میها حداقل نشانهها و حکمتها، نامهبه کاربرد که در کلیۀ خطبه« هایشتوانایی

توان خودباوری و ، میی خودهاتوانایی هسازی این سازه با مفهوم ایمان بمعادل بر عالوه یافت.

 کردنتکیه و هاآن پذیرش خود، هایویژگی شناختچون ؛ دانست کلمهاین  را همپوش با نفساعتمادبه

 و خوب چه خود، وجودی ابعاد تمامِ پذیرش ۀنشان خودباوری به رسیدن. است خودباوری معنای به هاآن به
 چیزی هر یا هدفی به رسیدن تی،فعالیّ انجام برای فرد که نیروهایی و توان داشتن قبول و است بد چه

                                                           
1. Ormrod 
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 میزانِ است ساخته ذهن در خود از که طرحی و دارد خودش مورد در فرد که ایعقیده. است دیگری
عمل،  و فکر استقاللمانند؛  یهایویژگی از متعادلی درجات داشتن .کندمی منعکس را او خودباوری
 مؤثر و خوب خودباوری از نشان که های فردیپذیری، دوری از تقلید محض و آگاهی از ویژگیمسئولیت

 .دارد فرد در
)باور( انسان بدان توصیف  که ارزش ایمان آورد برخی از مبانی اعتقادی اشاره شده، به ره111 خطبۀدر    

توانند با آن به خدای سبحان نزدیک شوند، ایمان به خدا ها میهمانا، بهترین چیزی که انسان»شده است. 
فطرت  اساس برلّۀ بلند اسالم و یکتا دانستن خدا که جهاد ق و ایمان به پیامبر)ص( و جهاد در راه خداست

های خود در انجام تمامی در این خطبه جهاد در راه خدا، همان باور انسان دربارۀ توانایی .«انسانی است
 خواهد داشت. همراه به را رسیدن به خدا یعنی بهتر انسان کارهاست که عملکردِ

 باندورااست: صبر، یقین، عدل و جهاد.  شده پایه استوار بر چهارتصریح شده که ایمان ، 31در حکمت     
 شناختی، هایمهارت ،وسیله بدان که است ایسازندهتوان خودکارآمدی، که کندمی مطرح( 1336)

. شودمی ساماندهی اثربخش ایگونهبه مختلف، اهداف تحقق برای انسان رفتاری و عاطفی اجتماعی،
 اما دارند، وظایف انجام برای الزم هایمهارت و دهند انجام را وظایفی چه دبای که دانندمی کامالً افراد»

 به خودکارآمدی ،خالصه طوربه (.62: 1336 ،باندورا) «نیستند موفق هامهارت مناسب اجرای در اغلب
 فمختل هایموقعیت در کار انجام توانایی به باور داشتن بلکه شود،نمی مربوط هامهارت یا مهارت داشتن
است که این باور در بین  انسان شایستگی سازندهنظام در مهم عاملی کارآمدی باور .دارد اشاره شغلی،
 .شودها متفاوت دیده میانسان

ها ثابت و برقرار و دیگری است: یکی ایمانی که در دل تقسیم کرده نوعبر دو را ، ایمان 133 ۀدر خطب    

اعتماد به نفس در علل شکست کوفیان را عدم، امام 32 ۀدر خطبت. ها ناپایدار اسها و سینهدر میان دل

، ضرورت اطاعت از 167 ۀدر خطب همچنینداند. سایه نداشتن باور به خداوند متعال در مقابل دشمنان می
 ،در این خطبه داند.ها میانسان نفساعتمادبه ۀدستورات خداوند و همچنین باور به الطاف الهی را مای

 . اند و ضرورت خودسازی نیز بیان شده استبه کارها و اعمال نیک تشویق شده هاانسان
و عمل با اعضاء و جوارح استوار شده  شناخت با قلب، اقرار با زبان ، ارکان ایمان به226در حکمت     

 است.
)باور(  ایمان ن؛البالغه با کلماتی چوبا توجه به تعاریف و مفهوم باال، باید گفت که خودکارآمدی در نهج    

دارد، اما با خودشناسی منافات دارد  همپوشی )اطمینان به خود( نفساعتمادبهبه انجام کارها و خودباوری و 
ودشناسی است. باید گفت که کارها، خ کارها و توانایی انجامِ که الزمه ایمان به انجام دادنِطوریبه

پایه را بر توانمندی غیرمعنوی نهاده است  ،وجودم نظریهاست که در  شناختیروانمدی مفهومی خودکارآ

چه که آن با حت انسان توحیدمحور نقش بسته است وهای انسان در ساکه باور و ایمان به تواناییحالیدر

  ن پرداخته، تمایز اساسی دارد.آلوتانز به 
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مدی در خودکارآ -1مطابق نظر لوتانز، پنج ویژگی کلیدی در خصوص ظرفیت خودکارآمدی وجود دارد:     
همیشه جایی  -3خودکارآمدی مبتنی بر تمرین و مهارت است.  -2 گیرد.یک حوزۀ خاص صورت می

مدی در حال خودکارآ -2تحت تأثیر دیگران است. مدی خودکارآ -2خودکارآمدی وجود دارد.  ۀبرای توسع
 -شناختی نظریه اساس برهمچنین،  (.33-32: 1331 )لوتانز، ها( است)دانش، مهارت و توانایی تغییر

نگری، که نمادسازی، آینده گردداجتماعی بندورا، خودکارامدی در افراد توسط پنج فرآیند شناختی ایجاد می
 و استانداردهای ویژه برای عملکردانتخاب و  اهداف) ، خودتنظیمی)استفاده از تجارب دیگران( مشاهده

بنابراین،  ؛(1336 باندورا،) )تأمل در خود( و خودانعکاسی شده(ارزیابی جایگاه خود نسبت به اهداف تعیین

زیسته است و  ۀبر مبنای تجرب شناختیرواناست یک اصل  شدهتوصیه  لوتانز مدل نظریهدر چه که آن

 ،البالغهنهج در دیدگاه امام علی)ع( اساس بربرساند، اما  زندگیهای تواند انسان را به موفقیتمی
رزشمندی را که نهایت ا شودمیمتجلی  )صبر، یقین، عدل و جهاد( واقعی یمانخودکارآمدی در سایه ا

 زند.ها رقم میبرای انسان

 و امیدواری امید. 2-2-2

تعاملی  ، یک حالت انگیزشی مثبت و مبتنی بر احساسِشناختیروان سرمایۀ ابعادیکی از  عنوان بهامید 
ریزی برای )برنامه ( و مسیرهدف بهژی معطوف )انر عاملیت ناشی از موفقیت است که از دو عاملِ

یابی به (. جزء اول قدرت اراده یا عامل دست232: 1333متین، )زارعی شودیابی به هدف( ایجاد میدست
های جایگزین را برای رسیدن دارد که افراد قادر هستند راهکه عنصر مسیر بیان میاهداف است در حالی

 هنگامی نیرومند امید سازی،مفهوم این طبق .(223: 2112، 1اسنایدر) کنند به اهداف مورد نظر خود ایجاد
 احتمال نشدنی،برطرف ولی نه انگیزچالش موانع داشتن با و برگیرد در را ارزشمندی هایهدف که است

 امید داریم، اطمینان هاهدف به رسیدن ما به که جایی .باشد داشته وجود مدتمیان در هاآن به دستیابی
 طبق. شویممی نومید ورتـص این در رسید، واهیمـنخ به هدف هستیم مطمئن که جایی است غیرضروری

)قاسمی،  هستند ناامیدی و امید مندهدف تفکرِ جنبی محصول منفی و های مثبتهیجان سازی،مفهوم این

  .(13: 1333عابدی و باغبان، 
 جایگاهالبالغه که این کلمه در نهج طوربه انددهنموعرضه زیادی  سخنان امام علی)ع( ،باباین در     

 انتظار ولی ندارد، وجود اکنونهم که اموری با انسان آن، در که است نفسانی حالتی امید، .دارد ایگسترده
جزئی شناختی، سه ۀامیدواری یک مقول. کندمی پیدا تعلّق خاطر و بستگیدل نوعی دارد؛ را هاآن وجود

انسان امیدوار، انسان سرزنده، پویا، پرتحرّک و شادابی است که در جهت  .ستعاطفی و حرکتی ا

که تالش او ثمربخش است، فعّالیّت کند. انسان با امید به اینیابی به امیدهای خود حرکت میدست

چنین با توجه به هم .(1-2: 1331رخ،)دهقانی زدکند و اگر امید نبود انسان دست به هیچ اقدامی نمیمی
 آسان شدن بشر، زندگی در امید ترین کارکردتوان چنین استنباط کرد که مهممی آن حضرتسخنان 

                                                           
1. Snyder 
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امید به خداوند بیشتر معرفی  از جهتامید  ۀکلم غررالحکمدر است.  انسانی روحیات تقویّت و هاسختی
انصاری قمی،  لحکم،)غررا برای مثال؛ ارزش جلوه داده شده است.شده و هر امیدی به غیر او، ناپسند و بی

؛ 123 :2136؛ 113: 1333؛ 111: 1323؛ 111: 1322؛ 76: 1323؛ 32: 223 ؛22: 233؛ 22: 227 ؛1337
: 3637؛ 231: 3633 ؛233 :3333؛ 132 :2737؛ 172 :2222؛ 172 :2212؛ 121 :2211؛ 122 :2323
 (.باب دیگر 26طور و همین 312 :3313 ؛233
ست که ا این در غررالحکم ه سخنان حضرت در باب امید و امیدواریاما در کل باید گفت مجموع    

 و شایسته در خور توجه خدا( غیر بهحق، هیچ امید و امیدواری را ) امید به درگاه حضرت ءحضرت جز
که جز خسران  ث ذکر کردهبَرا چیزی عَآن  ،داند و در صورت امید داشتن انسان به غیرخدانمی انسان

 نخواهد داشت.
ستایش پروردگار را یک ضرورت و روش برخورد با  ؛الهی رحمتفراز امید به  در )ع(امام ؛44 ۀدر خطب    

نسبت  یدیعدم ناامتعالی و پایان حضرت حقبی رحمتِ اشاره بهند. در این خطبه، اهمهم توصیف نمود دنیا
 که یطوراند به دانسته دائمیطن ؛ دنیا را وطن موقتی و آخرت را ومنتهای اودر برابر فضل بی به درگاه او

آوری بهترین زاد و توشه برای جمع درسعی  به و انسان را دانندمی)دنیا( را امر حتمی  کردن از وطنکوچ
 اند:از دنیا اکتفا نموده مهم )ع( به یک تعریفعلی امام؛ 42 ۀدر خطبچنین هم .اندنموده نصیحتآخرت 

که سرانجام آن نابودی است، مبادا آرزوها بر شما چیره گردد،  ای بندگان خدا! از سرایی کوچ کنید»
 .«مپندارید که عمر طوالنی خواهید داشت

خواستی چه که میاگر به آن»اند: حضرت فرموده آن 72در حکمت  یدواریام روحِ فظدر خصوص ح    

در  دی به درگاه او.ناامی؛ یعنی امید به درگاه حضرت حق و عدم«چه هستی نگران مباشنرسیدی، از آن

های حضرت راه ؛ به امید به درگاه حق پرداخته است؛ آن132 ۀتوان در خطبادامه این حکمت می
کید ماند. در محتوای این خطبه، تأاند که واقعاً در درک آن انسان حیران میخداشناسی را توصیه نموده

 .کاست خواهدوقت نشش از دارایی او هیچشده است که خداوند به همه چیز آگاه است و فراوانی عطا و بخ

از نظر  امید در خصوص امید و امیدواری، باید گفت که البالغهدر نهج ی باالهاها و حکمتخطبه بر بنا    
 مؤلفه دو داراى نیز مثبت انتظار است، شدهتعریفاهداف  به یابىدست براى مثبت انتظار اسنایدر،

 هر) هدف تفکر: دارد وجود مؤلفه سه اسنایدر، امید ۀنظری در یقت،حق . دراست «2گذرگاه» و «1عامل»
 انگیزشى مؤلفه یک) عامل تفکر ،(کند ایجاد یا تجربه یا یابد دست بدان است مایل فرد خود که چیزى
 گذرگاه تفکر و( هدف یابیدست براى شدهگرفته نظر در هاىراه مسیر در فرد، آوردنِ در حرکت به براى

 اثر یکدیگر بر مؤلفه سه . این(هدف سمت به مسیرهایى ایجاد و شناسایى براى فرد شدهدراکا توانایى)
 خود نوبۀ به ،شدهبرانگیخته انگیزه این و شودمى انگیزه افزایش به منجر مهم، اهداف تعیین. دارند متقابل
 از بندیمـتقسین ـبنابرای ؛(111: 1331)پرچم و محققیان،  کند کمک اهـگذرگ یافتن به است ممکن

                                                           
1. Parthway 

2. Agency 
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انسان  بودن الهیخدامحوری و خلیفه : هدف تفکرِ( الف: از عبارتند امید هاىمؤلفه نیز، البالغهنهج رـمنظ
 انرژى یا انگیزه: عامل تفکرِ( ب. شکل گیرد اساسى هدف این با ارتباط در باید ،(دنیوى) اهداف سایر که

: گذرگاه تفکرِ( ج. است خدا به در سایه امید معنوى روح افزایش و ایمان هدف، تعقیب براى الزم روانى
 اخالص و تقوا رعایت فرض با البته خویش؛ اخروى و دنیوى اهداف به نیل براى آدمى هاىتالش مجموع

 . شودمى پیامبرش و خدا خشنودى موجب که کارهایى ۀکلی انجام ،طورکلیبه و امور انجام در
)آیات  کریم در آیات متعددامید در زندگی انسان چنان است که قرآن تبا این وصف باید گفت که اهمیّ    

پردازد. از این سوره یوسف( به طرح امید برای انسان می 36سورۀ بقره؛ آیۀ  137سورۀ یونس؛ آیۀ  6-3
ها شود. در برابر سختیتقویت می« امیدِ رسیدن به هدف»توان استنباط کرد که روحیه شخص با آیات، می
امید و امیدواری را یک  ۀمؤلف بنابراین، اگر ؛(123: 1331)بهاری،  دهدمثبت از خود نشان میواکنش 

 شناختیروان سرمایۀحالت انگیزشی مثبت و مبتنی بر احساس تعاملی ناشی از موفقیت با توجه به نظریه 

است  آشکار آن حضرت کالمِ ازچه هدف، این دو کلمه با آن باید بپذیریم که به لحاظِقلمداد کنیم  لوتانز

البالغه، جدر نه است. البالغه آمدهدر نهجدارد با آنچه که  تمایزمفهومی  کامالً متفاوت است و به لحاظِ
 سرمایۀلوتانز این بُعد از  ۀدر نظری ؛ اماث دیده شده استبَامید و امیدواری به غیرخدا منسوخ و کاری عَ

است که به  موفقیت آمده از ناشی تعاملی احساس بر یمبتن و مثبت انگیزشی حالت یک شناختیروان

این مفهوم هم باید گفت که  ۀتوسع در جهتِخداباوری( تأکیدی نشده است. خدا )جهت ایمان به درگاه 
است  بخشیده مفهومای به این ویژه تِالبالغه ذکر شده است و اهمیّامید به معناهای زیادی در نهج ۀکلم

موجود به  ۀنظریتوان بدان معنایی بسیط قائل شد که در یعاطفی و حرکتی م شناختی، که در سه ساحتِ

، خداباوری و تقوای الهی( )عدمِ ذکر شد نیز مدیآچه که در نتیجه خودکارلحاظ معنایی به دالیل آن

 متفاوت است.

 بینیخوش .2-2-3

بدبین کسی  فردِ کهحالیدربین کسی است که در انتظار یک رویداد مثبت و مطلوب در آینده است خوش
بینی در خوش کند. معنا و مفهومِاست که دایم افکار منفی دارد و از حوادث نامطلوب در آینده صحبت می

شود. این مهم بینی اطالق میطور عام به خوشتر از آن چیزی است که بهگسترده شناختیروان سرمایۀ
بتواند به شما کمک کند تا  شناختیروانهای ظرفیت یکی از عنوان بهاحتیاج به تمرین و تعمق دارد تا 

 مطالعه بیستم، قرنِ در ،پژوهشگران(. 233: 1333)زارعی متین،  دیکنتر به آینده مطلوب خود فکر عمیق
دیدگاه  طبق (. بر16: 1331 ،بهاری) آغاز کردند شناختی،روان سازۀ یک عنوان به را، بینیخوش دربارۀ

 گذرا بیرونی، عوامل به هاآن علت دادن نسبت با را منفی هایتجربه یا رویدادها نبیافراد خوش سلیگمن،
 (.11: 1333نقل از خادمی و عابدی، ؛ به2112)کاترون،  کنندمی تبیین حاکم احوال و اوضاع مانند و خاص

 ظن حسن»: های اسالمی استخراج کردتوان از سه مفهوم در آموزهبینی را میخوش در منابع اسالمی    
)صادقی  «دیدگاه کلی مسلمانان در مورد جهان و زندگی»، «حمل فعل بر صحت»، «ظندر برابر سوء
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ه دید کلی باست  شناختیروان سرمایۀبینی در خوش با مفهومِکه چه آن .(72: 1332نژاد، نیری و الهیاری

از  «حمل فعل بر صحت»و « حسن ظن» 1مکارم شیرازیبه گفتۀ  ودارد  اشاره در مورد جهان و زندگی
 هایآموزه اساس برچنین باید گفت که هم )همان(. آیند نه معادل آنمی شمار بهبینی مصادیق خوش

 ( و نوری1332) نژادنیری و الهیاریکه صادقی است شدهتشکیل مؤلفه سه از بینیخوش البالغهنهج
ج( انتظار مثبت.  و تفسیر منطقی ب( ؛انتخابی وجهتالف( : اندداشته اذعان بندی( نیز بر این تقسیم1336)

 آنچهتری از بینی از دیدگاه منابع اسالمی شکل گستردهباید گفت خوش ،بندیاین تقسیم اساس بر
حال و آینده  در چراکه انسان و رفتار وی ،اند داللت داردآورده شناختیروان سرمایۀبیستم در  محققان قرنِ

 شاملکه  «انتخابیتوجه»که در زمانی سازد.انسان را در زندگی نمایان می مسیرِ که دیده خواهد شد چنان

 مثبت، رِگفتا و افکار افراد، مثبتِ رفتار و هاویژگی جهان، هایزیبایی خداوند، هایویژگی به مثبت توجه
 در و ؛است آن مشکالت تا کارها نتایج به بیشتر توجه و خود مثبت نقاطِ خداوند، هاینعمت و امکانات

 منفی، و مثبت رویدادهای دانستن موقتی مشکالت، و هاسختی دانستن امتحان: به ،«منطقی تفسیر»
پس گسترۀ عظیمی برای انسان به ودیعه گذاشته  دارد اشاره رویدادها وقوع در دیگران و خود خدا، نقشِ
 انتظار خداوند، از کمک انتظار به بین،خوش فردِ دهدمی نشان که «مثبت انتظار»چنین در هم. شودمی

توان اذعان نمود که میو  دارد باور دیگران سوی از درست عملکردِ انتظار و خوشایند رویدادهای وقوع
بین بودن ملبس ؛ یعنی ذات انسانی به روح خوشانسان نهاده است بینی را خداوند متعال در وجودِخوش

المی بدان اشاره زیادی شده است احتیاط شرط عقل سنابع اچه که در ماما آن ؛گردیده است نه بدبینی

در کل، بر  .بین بودگذرد خوشانسان می است و نباید بیش از حد نیز نسبت به مسائلی که در اطرافِ
 بینیخوش نظریه هانآ از یکی که دارد وجود بینیخوش نوع دو که گفت توانمی اساس نظریات

 شده مطرح 3کارور و شییر توسط که مادرزادی بینیخوش دیگری و است 2سلیگمن مارتین شدهموختهآ

 سازدمی شکوفا را ی انسانهاتوانمندی شده،آموخته بینیخوش که است داده نشان سلیگمن .است

که از  دانسته شخصیتی سبک را بینیخوش، نیز شییر و کارور (.662: 2117، 2سلیگمن، رشید و پارکز)
 باشد داشته انتظار خود هایارزیابی براساس فرد اگر دارند عقیده هاو آن یردگسرشت انسان سرچشمه می

 ؛(312: 2113، 2)شییر، کارور، میلر و فولورد داد خواهد بروز را رفتار آن شود منجر موفقیت به رفتارش که
-بینخوش بینی در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است، امابنابراین، مطابق منابع اسالمی، گرچه خوش

                                                           
نسبت به برادر  حسن ظنو  نسبت به مردم حسن ظنند، نسبت به خداو حسن ظنکلی در سه مورد بکار رفته است: طوربه حسن ظنمفهوم . 1

گفتار مسلمان؛ و مفهوم حمل بر صحت نیز سه معنا دارد: معنای شناختی، عاطفی، رفتاری. معنای اول اعتقاد قلبی و واقعی به درست بودن رفتار و 
 وم نیز ترتیب اثر به کاری است که فرد انجام داده استدیگران است و معنای دوم، ترتیب آثار نیک در مورد انجام دهندۀ رفتار است و معنای س

 (.1211)مکارم شیرازی، 
2. Seligman 

3. Carver & Scheier 

4. Rashid & Parks 

5. Miller & Fulford 
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از حد در صورت بروز مشکالت بینی بیششود؛ چراکه در هنگام خوشآفرین می لهأبودن زیاد گاهی مس
بینی، یکی از بهینه خوش پس سطحِ شود.شده و اقدام برای حل آن نمیزندگی، مسائل نادیده گرفته

بهینه در توجه  این سطحِ قعیت است که نباید از آن غافل شد کهبینی و وامسائل مهم ارتباط بین خوش
و انتظار مثبت  ؛ها و مشکالت زندگیانتخابی انسان نسبت به ابعاد مختلف زندگی؛ تفسیر منطقی از سختی

  محقق شود. خوبی بهتواند میتوکل بر خدا( ) گر انسان استکارها که خداوند یاری از مطلوبیتِ

 آوریتاب. 2-2-4

 در. نمود تعریف آن تعدیل یا سخت شرایطِ از آمدن بیرون واناییت صورت به توانمی را آوریتاب ۀواژ
 فرد که است پرخطر و سخت شرایط در تحمل و مقاومت و ماندنسالم برای افراد ظرفیتِ آوریتاب ،واقع

توقید و ) گرددمی نیز ترقوی آن وجود با و آن طی بلکه شودمی فائق دشوار شرایط آن بر تنهانه
 : شودمی تعریف چنین اصطالح در آوریتاب .(323 :1221، 1فریدریکسون

 و هامصیبت ها،ناکامی با رویارویی در است قادر آن اساس بر که فرد در توسعه قابل حالت نوعی»    
 و دهد ادامه ترافزون تالش به بیشتر ولیتمسؤ و هاپیشرفت مثبت، رویدادهای حتی و زندگی هایتعارض

 (. 26: 2117)لوتانز، واگلیسنگ و لستر،  «ننشیند پای از بیشتر، تموفقی به دستیابی برای
یک عامل  عنوان به، حوادث ناگوار و موانع را هم شناختیروان سرمایۀآوری در تابتعاریف فوق،  بر بنا    

برانگیز برای رشد موفقیت فراتر از حالت عادی در نظر یک فرصت چالش عنوان بهتهدیدکننده و هم 

 (. 212: 1333متین، )زارعی گیردمی

 پایداری به رسیدن برای موضوعات ترینمهم از یکی آوریتاب محققان، از بسیاری نظر به رو،این از    

 و شودمی مطرح هاآن هایظرفیت از استفاده با جوامع تقویت برای راهی آوریتاب امروزه،. است

بُعد از این  .است گرفته شکل آن مورد در متفاوتی سنجشی هایمدل و هاشاخص رویکردها، ها،تعریف

آمده  پژوهشی در ادبیات ها، بردباری و تحملِ سختیپذیریانعطاف هایی چون؛واژهبا  شناختیروانسرمایۀ 

 )سعه صدر( و بردباری سختی تحمّل شد، گرفته پوش در نظرهم عنوان بهالبالغه چه در نهجاست، اما آن

 جا جا دارد به آن پرداخته شود.که در این است

های پرهیزکاران در قالب نشانه و متحمل سختی را آورهای تاب)ع( انسانعلی ، امام133 ۀدر خطب    
: در دینداری نیرومند، نرمخو و دوراندیش است، دارای ایمانی پر از یقین، حریص در نداتوصیف نموده

ها رو، در عبادت فروتن، در تهیدستی آراسته، در سختیمیانه کسب دانش، با داشتن علم بردبار، در توانگری
 باشد.ورزی، میبردبار، در جست و جوی کسب حالل، در راه هدایت شادمان و پرهیزکننده از طمع

ارزش قدرت  عنوان به جا،ها، ابزار ریاست است که در این، بردباری و تحمّل سختی167در حکمت     

ها، پاداشی در نیز، برای تحمّل و صبر در برابر ناگواری و مصیبت 231ر حکمت معرفی شده است. د تحمّل

                                                           
1. Tugade & Fredrickson 
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 شده پرداختهدر قالب صبر انسان به تحمل مشکالت عبادت  2و  216در حکمت  نظر گرفته شده است.

ناتوانی را آفت،  ؛هاهای اخالقی و ضدّ ارزشای بر مبنای ارزشاشاره ،2که در حکمت طوریاست، به

شرایط توبه و استغفار آمده است که  ،216در حکمت  و ؛است و زُهد را ثروت دانسته ی را شجاعتشکیبای
آوری چه لزومی دارد باید تاب که بنابراین اما ؛بخش استنتیجه هایها و مرارتنشان از تحمّل سختی

 است. و تأمل بیشتر است که در خور توجه آورده هاها و حکمتنامه سخنانی را در قالبِ )ع(علی گفت امام
انسان و حوادث هایی در خصوص توصیهخطاب به فرزندش امام حسن)ع(  31در نامۀ  حضرت آن    

گرایی، تالش در اجتماعی، ضرورت توجه به معنویات، ضرورت آخرت خودسازی، اخالقِ روزگار، مراحلِ
های تحمّل سختی را با ضرورتها نگری در زندگی نمودند که انسانآوری زاد و توشه، ضرورت واقعجمع

فرمایند: تلخ کامیِ دنیا، می حضرت آن ، نیز221در حکمت  داده است.در دنیا به آرامش ابدی وعده 
تحمّلِ مشکالت  برای، 213چنین در حکمت . همو شیرینی دنیایِ حرام، تلخیِ آخرت است شیرینی آخرت

فرو  هارنج: چشم از سختیِ خوار و خاشاک و یندفرماچنین میو خشنودی در قالب نکات اخالقی، تربیتی 
 بندد تا همواره خشنود باشی.

تکنیک  و تمرین یک ، مفهومی به لحاظ تداعیشناختیروان سرمایۀ ۀنظریآوری در تاب کهباید گفت     

هوم مف در بیان اما ها نباشددر معادل آن ای شاید تفاوت و تمایزیچه به لحاظ کلمهو آن استروانشناسی 

 اسالمی کریم، احادیثدارند. در جهت توسعه این مفهوم در آیات قرآن تفاوت زیادیباهم  در عمق فلسفی
 .استپژوهش جداگانه  ۀهای بسیاری وجود دارند که الزمنمودره

 شناختیروان سرمایۀمحور  1معنویت مؤلفۀ. 2-2-4

 تعریفقابل یبه راحت یف امور مادخالبر یها و اصطالحات معنواز واژه یاریبس رینظ تیمفهوم معنو

و  قیآن را دق یتوان مرزهایو نم (612: 2113، 2)فرای نظر ندارندآن اتفاق فیدر تعر شمندانیو اند ستین

اخالق در آثار سازنده  ۀ. بزرگان عرصباشندینم دیقابل تحد و ستندینمود، چون محدود ن میترس یمنطق
آنها از  نییو در تب دهندیقرار م ریرا مورد بحث و تفس یاخالقو فضائل  تیمعنو قیاز مصاد یبرخ شیخو

 .کنندیاستفاده م ینید یهاو آموزه قرآن و سنت
 عتیاست که در عالم طب یمادریغ یهااز ارزش یکی تیاست که معنو نیچه مسلم است اآن    

به آن  زین یال واقعو کم تو سعاد دهدیم لیانسان را تشک یاصل تیاختصاص به انسان دارد و شخص
توان فقط می (. از نظر تاریخی و تطبیقی223: 2113، 3گیجسل، سلیگر، الیث ود و جانتزی) وابسته است

توان یافت که تعابیر بسیاری می های گوناگون و مکاتب معنویتمعنویت .سخن گفت از کثرت معنویت
 از نیمه دوم قرن در واقع، تقریباً .دهندهای گوناگون نشان میهای دینی سنتآرمان فرهنگی خاصی را از

و آمریکا و کانادا بحثی تحت عنوان معنویت مطرح شد  کلی اعم از اروپای باخترطوردر اروپا و در غرب به
                                                           
1. spiritualty 

2. Fry 

3. Geijsel, Sleegers, Leithwood & Jantzi 
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عنوان معنویت مشترک هستند و با اینکه به ادیان  های اجتماعی در چیزی تحتگفته شد که همه نظام و
اما برخالف ؛ (17: 2117، 1فرای و ماترلی) در معنویت اشتراک دارنددارند  خاطرتعلقمذاهب مختلف  و

و مقامی باالتر از ادراک و شناخت حسی و  معنویت را باید دریافت کردموارد باال، در متون دینی مسلمانان 
 توان در قالب الفاظ آورد،را نمی ...عقلی است، امور و حقایق معنوی مثل ایمان، معنویت، عرفان، غیب و 

بنابراین معنویات یافتنی هستند نه ؛ ها کماالت روح هستند و روح، دائم در حال تکامل و یا تزلزل استاین
. منظور از دانستنی، امور معنوی حقایقی هستند برتر از آن چیزی که انسان شنیده یا فکر کرده است

ها جا به تعدادی از آنر اینهای واالی انسانی که دمعنویت در متون اسالمی، یعنی برخورداری از ارزش

دیگران، اعتماد به نفس،  خدا، تقوی، صبر و تحمل، عشق و محبت، احترام به گردد: ایمان بهاشاره می
دیگران، تواضع، توکل، جوانمردی، خدمت، خیرخواهی، رضایت، سپاسگزاری،  آینده، پذیرش امید به

: 1331 باقری و سعدآبادی، ؛33: 1333نژاد، رید)بها عهدبهشجاعت، صداقت، فداکاری و گذشت، وفای
 در را مشکالت سهمگین امواج برابر در ایستادگی توان که عالی حد در نفس به اعتماد به رسیدن (.23

 عمیق ایمان و توکل سایه در. است خداوند به توکل و ایمان عنصر بر تکیه گرو در دهد، افزایش انسان
 این بر بیند،می خود کنار در را خدا همیشه بلکه نیست، تنها دیگر که کندمی احساس انسان مذهبی،
« است ناپذیرترشکست خارا سنگ از ایمان با شخص روح»: فرمایدمی مؤمن درباره( ع)علی امام اساس

ها، معنویتی استوار البالغه در محتوای هر خطبه، نامه و یا حکمتدر نهج .(322قصار،  البالغه،نهجترجمه )
توان در همه معارف بشری را میاگرچه،  ؛اسالم تماماً بر مبنای معنویت استوار بوده است است و دین

-ها در معارف اسالمی از جمله نهجالی آیات الهی جستجو کرد، اما باید گفت محور تمامی بحثهالب

برآمد، با  ریهنظسوای آنچه که از  شناختیروان سرمایۀ ابعادشود و هر یک از البالغه با معنویت شروع می
هم نه هر معنویتی با معنویتی که اسالم بر آن حرف دارد عجین شده است. وقتی از مفهوم معنویت آن
گردد باید شناختی بحث میای چون سرمایۀ روانامید تحت سازه بینی وآوری، خوشخودکارامدی، تاب

بین مید به آینده بشریت و خوششد یا اتوان خودکارآمد گفت که تحت معنویت وجودی افراد است که می
 گیرند.آوری این عوامل قوت بیشتر میبه آن بود که در سایه تاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Matherly & Fry 
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 شناختی روان سرمایۀ واکاوی از پس( ع)علی حضرت رهنمودهای خالصه :1جدول 

 ابعاد سرمایۀ

 روان شناختی

 مفاهیم همپوش

 نهاد( )برابر
 رهنمودها شواهد

 خودکارآمدی
)باور( بر توانایی خود،  نایما

 نفساعتمادبهخودباروی و 

 ،32 ،133 ،111 هایخطبه

 226 ،31 هایحکمت و 167
های آن: صبر، یقین، عدل و جهاد؛ شناخت پایه

 محور و اساس تمامی ابعاد است. خدا بهایمان 

 امید

 و

 امیدواری

نوعی حالت نفسانی و دلبستگی و 
ها که انتظار وجود آن خاطرتعلق

 هست.

و  132، 22، 22های خطبه
سخن  21بیش از ، 72 حکمت

 غررالحکماز 

جزئی شناختی، عاطفی و حرکتی یک مقوله سه
امید به تناسب امید به خداوند بیشتر  است.
و هر امیدی به غیر او، ناپسند و  شدهیمعرف

 ارزش جلوه داده شده است.بی

 بینیخوش

 خداوند، به نسبت ظن حسن
 و مردم به نسبت ظن حسن

 برادر به نسبت ظن حسن
 بر حمل مفهوم و مسلمان؛

 معنای: دارد معنا سه نیز صحت
 .رفتاری عاطفی، شناختی،

، 113، 33، 12،33های خطبه
-،؛ نامه132، 132، 132، 111

، 112های و حکمت 23ی 
231 ،333 ،371 

 امتحانو ...؛  خداوند هایویژگی به مثبت توجه
 و خود خدا، الت، نقشمشک و هاسختی دانستن

رویدادها؛ و همچنین انتظار  وقوع در دیگران
 مثبت از خداوند متعال

 آوریتاب
پذیری، صبر و بردباری و انعطاف

 صدرها و سعۀتحملِ سختی

، 167ی ها؛ حکمت133 خطبه
213 ،221 ،231 ،216 ،2 ،

 31نامۀ 

آور و متحمل سختی در قالب های تابانسان
 پرهیزکار توصیف شده است.های افراد نشانه

 معنویت
 معنویت الهی در سایه خداباوری

 )تقوا(
البالغه بر مبنای سرتاسر نهج

 تقوا نهاده شده است.

معنویت غیرالهی مضموم شناخته شده است؛ 
اهتمام و رعایت تقوا دربارۀ همه مراتبی که 

شناختی فرض شدند، موضوعیت دارد و بر روان
-ت انسان اثرگذار میهای مختلفی از حیاجنبه

 باشد.
 

 آمده است. حضرت آن، خالصۀ رهنمودهای 1در جدول     
 

 شناختیروان سرمایۀ نظریۀبومی  رهیافتی جهت توسعۀو ترسیم مدل  بندیجمع .3

توان گفت این نظریه در برخی لوتانز، می شناختیروان سرمایۀ ۀدر این بررسی، پس از واکاوی عمیق نظری
مفهومی و ریشۀ فلسفی تمایز  ۀگستر طور اساسی از لحاظِتطابق دارد، اما بهای کلمه ظ معادلموارد به لحا

، ارتباط این چهار 1در شکل  و ؛است ترسیم شده، خالصه آن 2اساسی با نظریه فوق دارد که در جدول 
تقوا( در  )ایمان و با یکدیگر تحت محوریت معنویت آمده است که نشان از اهمیّت معنویت هامؤلفه

استحکام بومی این نظریه را توسعه  که البالغه دارد که ریشۀ فلسفی با توجه به این مؤلفه افزوده شدهنهج

 ریشه فلسفی تحت معنویت اسالمی دیده شده است. ،ابعاددر تمامی  .بخشدمی
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 دیدگاه امام علی)ع( اساس بر "شناختیروان سرمایۀ" ابعادمقایسه  :2جدول 

 تمایزها هاتطابق دابعا

ار
دک

خو
آ

ی
مد

 

 و

ی
ور

دبا
خو

 

)باور(  بر ایمان البالغه()نظریه لوتانز و نهج هر دو
 نظر دارند.هایش اتفاقتوانایی دربارۀفرد 

این سازه با خودباوری و  ،سازیمعادلبه لحاظ 
 .دارداعتماد به نفس نیز مطابقت 

البالغه بنابراین، به لحاظ اینکه عین کلمه در نهج
مشاهده نگردید به لحاظ مفهومی همان کلمه با 

کلمات جایگزین مطابقت داده شد تا معنای 
 مفهومی آن نیز حفظ گردد.

گذشته  تجربی، بر مبنای روانشناسی لوتانز نظریه
 داند، امادر تحکیم این امر دخیل می را فرد

البالغه عالوه بر گذشته فرد، معنویت اصیل و نهج

 داند.تماد به نفس میاع دردرونی را دخیل 
 به دارد منافات این مفهوم با خودشناسی نظریهدر 

 انجام به ایمان الزمۀ البالغهنهج که در طوری
خودشناسی ذکر  کارها، انجام توانایی و کارها دادن

 .است شده

ید
ام

 

 و

ی
ور

دا
می

ا
 

به لحاظ کلمه امید و امیدواری در هر دو دیدگاه 
که حتی از دیدگاه باهم مطابقت داشتند تا جایی 

تر وسیع در قالب کلماتی دیگر البالغه این کلمهنهج
توصیف شده است و از این مفهوم به آرزو و 

 آرزومندی نیز تعبیر شده است.

امید یک حالت انگیزشی در لوتانز،  ۀدر نظری
امید  کهدرحالیرسیدن به موفقیت دیده شده است 

رت حق ، به درگاه حضالبالغهنهجو امیدواری در 
شده است و هر امیدی به ارزشمند محسوب 

 گردد.تلقی می و حتی کفر ارزشغیرخدا بدون 

ش
خو

ی
بین

 

 و

ی
ش

دی
 ان

ت
مثب

 

بینی در برابر بدبینی به همان مفهوم مفهوم خوش
البالغه هم ذکر شده است، اما این مفهوم در نهج

آمده  نیز تروسیعبا مفهومی دیگر و  البالغهنهجدر 
 است.

 شدهترسیمیک انتظار کلی  نظریهفهوم در این م
ای چون نسبت دادن هر چیزی به است و گستره

بیرونی)نظریه اسناد( دیده شده است، اما در منابع 
ای بس عظیم دارد که در کل گستره البالغهنهج

ها از دین در توان گفت به تفسیر انسانمی
بینی بینی بستگی دارد و هر خوشخصوص خوش

 ندارد. البالغهنهجر جایگاهی د

ی
ور

ب آ
تا

 

 و

ی
خت

س
ل 

حم
ت

 

، یک تکنیک ابعادآوری به مثابه دیگر مفهوم تاب
آمده و به لحاظ  نظریهگرا در مثبت شناختیروان

به عنوان تحمل  البالغهنهجمفهومی با آنچه در 
سختی آمده است مطابقت دارد اما باز این مفهوم 

آن  شناختیروانتر نسبت به مفهوم معنای گسترده
 دارد.

یک حالت چالشی در برابر  نظریهاین مفهوم در 
-ها با باور به موفقیت در پی دارد، اما تابسختی

های پرهیزکاران ذکر البالغه با ویژگیوری در نهجآ
 نیست بلکه شناختیروانشده و تنها یک تکنیک 

ای با پاداش الهی دارد که افراد موحد بیشتر نتیجه
 ارند.به آن اعتقاد د
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 بر اساس رهیافت اسالمی شدهترسیم: مدل مفهومی 1نمودار 

 

ترسیم شده است باید اذعان  شناختیروانکه معنویت محور تمامی ابعاد سرمایۀ  1نمودار  اساس بر    
نمود که این بُعد محوری معنویت که در سابقه پژوهشی دیگران با معنویت اسالمی متفاوت دیده شده 

از ابعاد در این مدل نهایی  یکهیچ و ؛ت. در اینجا، معنویت معادل خداباوری و تقوا دیده شده استاس
دهند که محور آن تقواست. امام علی)ع(، تقوا را ای را تشکیل میجداگانه نیستند، بلکه همه این ابعاد سازه

، گذاردمیروحی و روانی در انسان  آید و آثاربه عنوان نیرویی معنوی که بر اثر ممارست و تمرین پدید می
 معرفی کرده است. 

 

 گیرینتیجه. 4

جامعه و مسائل  های مطمئن در شناختیابی به روشالبالغه منبعی گهربار برای دستنهجباید گفت که 
این پژوهش، با . بوده است هامسائل مدیریت منابع انسانی در سازمان ویژه به ها برای حل آن؛حلارائه راه

بر پایۀ  گرا استمهم رفتار سازمانی مثبتهای که یکی از سازه شناختیروان سرمایۀدف واکاوی مفهوم ه
سرمایه ابعاد باید گفت که  ،مطابق تئوری لوتانزانجام شده است.  کالم امیرمؤمنان حضرت علی)ع(

 هاشمی شاهی،خسرو بهادری) هابر اساس برخی از پژوهش بستگی باالییهم یکدیگر با شناختیروان

 فیاضی، و اصل سیمار ؛2-3: 1332 همکاران، و شاد اسماعیلی ؛122: 1331 خیرالدین، باباپور و آبادنصرت
 سازه یک تشکیل و داشته است (6: 2111 هودج، ؛2111 ،2117 ،2112 همکاران، و لوتانز ؛22: 1336
فرهنگی  -بومی وم را به لحاظ شرایطمحقق این مفه اما ؛(21: 2111لوتانز و همکاران،)دارد را باال سطح

البالغه و نهج برای همین، پر شود.دینی  اتبه لحاظ مفروضموجود  خأل داده تاقرار  مورد بررسیکشور 
انتخاب  توسط محققان راه مطمئن در واکاوی و بازتولید این تئوری عنوان بهسخنان گهربار امام علی)ع( 

)به شناختی سرمایه روان ابعادرغم وجود انطباق برخی از لیداد ع نشان پژوهش نتایجاهداف،  بنابراین ؛شد
 .تمایز اساسی داشته است البالغه، در بیشتر مواردای( با نهجکلمهبرابرنهاد/ همپوشی لحاظ 

بر پایه معنویات وجودی ، گرددمیحاصل بینی آوری بر مبنای امید و خوشاز تابکه  یخودکارآمد    
 غربی آن که در مدلِ کندمی تشویقدر برابر مشکالت اهلل قرب الی به را افراد شده وعنا پرم )تقوا( اسالم
های با انسان .دارد شناختیروان ۀگرا، پایدیده نشده و بیشتر بر مبنای رفتار سازمانی مثبت ترسیمیچنین 

 معنویت

 خودکارآمدی

 یبینخوش امید

 آوریتاب
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با توجه به خودکارآمدی که  معموالً موانع را آور()تاب محکمدارای هدف الهی، قدرت اراده  و پر امید تقوا؛

بینانه کسب و موفقیت الزم را با انتظارات خوش دادهتشخیص  کرده باشند،کسب  معنوی بر اثر تجربیات
فرمایند: از کسانی مباش که علی)ع( آمده است که می حضرت آنخواهند نمود. چراکه در سخنان گهربار 

های است که انسان به توانایی ر سایه ایمان و خداباوری، امید به آینده داشته باشی! بنابراین، دعمل بدون
آور و در برابر نامالیمات تاب بینو خوش (همخوان با هدف) امیدوار به آینده خودکارآمد(،) باورخویش 

 خواهد بود.
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 بعمنا
 انتشارات تابان. ول، قم:چاپ ا .اهلل مکارم شیرازیآیت ۀترجم (.1333) )شرح آیات منتخب( قرآن حکیم 

 هایمؤلفه بررسی» .(1332). صالحی، محمد و عنایتی، ترانه بهرنگ؛ نیازآذری، کیومرث؛ شاد،اسماعیلی 

 فصلنامه .«اسالمی دانشگاه استقرار جهت یعلمهیئت اعضای نظر از معنوی رویکرد با شناختیروان ۀسرمای

 .3-21 ،1 مارهش ،2 دورۀ .اسالمی دانشگاه در مدیریت

 ( .1331اسنایدر، سی.آر و لوپز، شین. ج). ترجمه و تلخیص مهرداد  .شناسی مثبتمعنویت و روان

 ت کنکاش.انتشارا تهران: چاپ اول، .کالنتری، سیده راضیه طبائیان، الهام آقائی و پریناز سجادیان

 نشر لوح  :تهران، دوم چاپ .(غررالحکم ۀترجم) متقیانسخن موالی .(1337) مهدیقمی، انصاری

 .محفوظ

 ،هایارزش اساس بر معنوی رهبری الگوی طراحی» .(1331) .سنح سعدآبادی، و الهدیصباحم باقری 
 احمد پاسدار سرلشکر شهید هفرماند هایویژگی بر تأکید با بنیادداده راهبرد بر مبتنی پژوهشی: اسالمی

 .26-122 ،11 پیاپی شماره ،2 مارهش ،2 سال .راهبردی مدیریت اندیشه مجلۀ .«کاظمی

 33-21 ،123 مارهش ،12 سال. تدبیر .«معنویت بر تکیه با مدیریت» .(1333. )هدیم نژاد،بهادری. 

 تهران: نشر دانژهچاپ اول،  .: راهنمای امیدآفرینیدرمانی امیدمبانی امید و  .(1331) .بهاری، فرشاد. 
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