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 چکیده

شناسی وانباشد، رعنوان موج چهارم مطرح میی که امروزه بهـشناسهای علم روانیکی از جدیدترین شاخه
بهزیستی  بینی،آوری، خوشسعادت، امید، تاب شادی، مانند مثبت، انتزاعی تجربیات ةمطالعبه  گرا است کهمثبت
است که در این  شناختی مطرح شدهپیرامون بهزیستی روانتاکنون نظریات مختلفی  پردازد.شناختی و ... میروان

 خودمختاری، متشکل از شش مؤلفة کهسزایی برخوردار بوده شناختی ریف از اهمیت بهبهزیستی روان بین، نظریة

. با توجه به استخود  پذیرش دیگران و با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط زندگی، در هدفمندی
تحلیلی، به  –با روش توصیفی  که ن دین و سالمت روان، در این جستار تالش بر این استارتباط عمیق بی

. ه شودالبالغه پرداختشناختی در سخنان حضرت علی)ع( در کتاب شریف نهجبهزیستی روان ةکاوش شش مؤلف
تی ـبهزیس اًـشناختی، خصوصروان لـمسائام علی)ع( به ـکه نگرش اماین است برآیند این جستار حاکی از 

این حوزه است و کسب رضایت و آرامش در زندگی و عوامل  ةشدشناختهشناختی کامالً مطابق با معیارهای روان
 شناختی بوده، مورد اهتمام آن حضرت نیز واقع شده است.از اهداف مهم بهزیستی روان کهآن ةآورند وجود به
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 مقدمه. 4
 رشد های مثبت وویژگی وجود بر وجهـو اهمیت ت 1مثبت اسیـشنروان جنبش ظهور دنبالامروزه به»

 "2شناختیبهزیستی روان " ازروانی  سالمت اصطالح جایبه شناساناز روان فردی، گروهی هایتوانایی
: 1831)میکائیلی منیع، « کندمی متبادر ذهن به را مثبت بیشتر ابعاد واژه این معتقدند زیرا کنند؛استفاده می

 سالمتی شاخص روانی، هایبیماری هاینشانه وجود عدمشناسی، در این رویکرد جدید از روان .(141

 است سالمت ةدهندنشان دست این از مثبتی هایویژگی و نفساعتمادبه شادمانی، سازگاری، بلکه نیست؛

 .است خود هایقابلیت شکوفاسازی زندگی، در فرد اصلی هدف و
ثر زندگی تعریف کرد. های شناختی و مؤعنوان ارزیابیتوان بهشناختی را میروانطور کلی بهزیستی به    

های هیجانی به وقایع و رضایت از زندگی نیز های شناختی، شامل واکنشقضاوت بر عالوهاین ارزیابی 
های خوشایند، سطوح پایین هیجان یک مفهوم کلی است که شامل تجربة یرو بهزیستشود؛ از اینمی

 ذهنی بهزیستی مدل ،8جاهودا مدل مانند هاییتاکنون مدل»منفی و رضایت باال از زندگی است.  خلق

 روانی سالمت تبیین و تعریف در که اندتدوین شده 5ریف شناختیروان بهزیستی عاملی (1و مدل ) 4داینر

ها الگوی بین این مدل متمرکز هستند و از فرد هایداشته و هاتوانایی بر ضعف بیماری و تمرکز بر جایبه
 .(1801: 2005، 1)چنگ و چان« است گرفته قرار توجه جهان مورد در گسترده طوربهریف 

 واقعی ةبالقو هایتوانایی تحقق جهت در کمال برای تالش"را  شناختیروان بهزیستی "ریف"عموماً     
و  استعدادها قـتحق در که است اـارتق جهت ای تالشـمعن به دیدگاه، بهزیستی این داند. درمی "فرد

است  ایلفهچند مؤ مفهوم یک شناختیروان در مدل ریف، بهزیستی شود.نشان داده می فرد هایتوانایی
، «روابط مثبت با دیگران»، «پذیرش خود»همچون:  ایگانهششهای شاخصهة دربرگیرند که
است. از نظر ریف، وجود چنین « رشد شخصی»و « زندگی هدفمند»، «تسلط بر محیط»، «خودمختاری»

 رود.شمار میتعادل و سالمت روانی وی به ةدهندهایی در شخص، نشانمؤلفه

دستیابی به بهداشت  ةشناسان در زمینرواندر کنار سایر الگوهای پیشنهادی که از سوی اندیشمندان و     
چنین  ةبدیل کتب دینی وحیانی و غیر وحیانی را در ارائتوان نقش بیروانی مطرح شده است، نمی

الگوهای  ةالگوهایی نادیده گرفت. پس از قرآن، بسیاری از کتب دینی دیگر به شکل مستقیم سعی در ارائ
دستیابی به آرامش و سالمت روحی و جسمی بوده است. با توجه آورد آن، اند که رهمناسب زندگی داشته

های اند، بیشتر به حوزهارتباط دین و سالمت روانی پرداخته ةهایی که تاکنون به مقولکه پژوهشبه این
یک مبنا و چارچوب  ةاند، لذا هدف جستار حاضر این است تا با ارائکلّی اثر معنویت و مذهب اشاره نموده

                                                           
1. positive psychology 

2. psychological well–being 

3. Jahoda 

4. Diener 

5. Ryff 

6. Cheng & Chan 
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های ، به شکلی روشن به تبیین مطابقت احادیث و روایات ائمه با مؤلفهشدهاختهعلمی و شن
عنوان منبعی البالغه بهسالمت روان از منظر ریف بپردازیم. در این بین، کتاب شریف نهجةشدشناخته

ز سخنان کوتاه حضرت علی)ع( در بطن خود، سرشار ا ةها و گزیدهای حکیمانه و نامهارزشمند، با خطبه
دهد. در همین راستا، اصول و راهکارهایی است که مخاطب را به سمت و سوی بهداشت روان سوق می

ترین نظریات های یکی از مهماین کتاب ارزشمند، سعی در واکاوی مؤلفه ةنگارندگان این جستار با مطالع
 شناختی در این اثر خواهند داشت.مطرح در بهزیستی روان

 بیان مسئله. 1-1

های ترین مؤلفهآشنایی با مهم بر عالوهتوصیفی،  -در این جستار خواهیم کوشید تا با روش تحلیلی
 شناختی و جایگاه آن در بهداشت روانی، پاسخی مناسب برای سؤاالت ذیل بیابیم:بهزیستی روان

 البالغه از چه جایگاهی برخوردار است؟شناختی در نهجبهزیستی روان ةمقول -1

 اند؟المؤمنین مورد اشاره واقع شدهشناختی ریف در کالم امیرهای بهزیستی روانلفهآیا مؤ -2

 های فوق تا چه اندازه است؟بیان امام علی)ع( در آشنایی مخاطب با مؤلفه ةمیزان اثرگذاری و شیو -8

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

های عنوان یکی از بهترین مدلشناختی ریف بهعاملی بهزیستی روان 1با توجه به این مسأله که مدل 
های بسیاری را به خود سالمت روان شناخته شده است؛ از همین روی، پژوهش ةارائه شده در حوز

ریف در متون دینی، طبیعی است که  گانهشش هایمؤلفهاختصاص داده است؛ اما از منظر واکاوی تمام 
هایی در راستای آمد؛ با این حال، پژوهش لنائهای مستقل و منسجمی در این زمینه توان به پژوهشنمی

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:موضوع حاضر به سرانجام رسیده است که می

کید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط البالغه با تأهای اجتماعی بهداشت روانی در نهجمؤلفه» ةمقال -
شناسی، مطالعات اسالم و روان ةماثر شجاعی، منتشر شده در دوفصلنا« اجتماعی و کارکرد حکومت

ن بر ثیر آکار و فعالیت اجتماعی و تأ ة(. در این جستار، نویسنده به اهمیت مقول1831بهار و تابستان )
 البالغه اشاره نموده است.سالمت و بهداشت روان در نهج

صادقی نیری و الهیاری نژاد، منتشر شده در  ةنوشت« البالغهبینی در نهجاندیشی و خوشمثبت» ةمقال -
(. در این مقاله نیز نگارندگان با در نظر گرفتن یکی 1812البالغه، تابستان )های نهجپژوهش ةفصلنام
ترین عوامل سالمت روان یعنی مقولة امیدواری و نگرش مثبت به زندگی، به واکاوی مؤلفة از مهم

 اند.مزبور در کالم امیرالمؤمنین پرداخته

مروتی و رضایی، منتشر  ةنوشت« البالغهاط مطلوب مردم با زمامدار در نهجهای ارتبشاخص» ةمقال -
با استناد به اند تا (. نویسندگان این مقاله کوشیده1812البالغه، بهار )نهج ةشده در پژوهشنام

ضمن توصیف اهمیت جایگاه ارتباط بین مردم و حاکم، چگونگی ارتباط  علی)ع(،فرمایشات امام 



 ...شناختیهای بهزیستی روانبررسی مؤلفه          65

 

 

های بارزی که البالغه، ویژگیمطلوب را تحلیل و با دقت در زوایای فرمایشات آن حضرت در نهج
د نو به این مهم بپرداز ودهآید، استخراج نمدست میبه هاآموزهبرای ارزشیابی فرایند حاکمیت از این 

 .های ارتباط حاکمیت اسالمی را تبیین نمودلفهؤتوان چگونگی مها میاین شاخص ةکه با ارای

 ةحوز« مبلغان» ةسبحانی، منتشر شده در ماهناماثر « فقیت از نگاه امام علی )ع(رمزهای مو» ةمقال -
ترین عوامل موفقیت در زندگی از نگاه ( نگارنده در این جستار به بررسی مهم1832آبان )قم،  ةعلمی

هدفمندی در »حضرت علی )ع( پرداخته است که در این میان، به نقش پر رنگ عواملی همچون 
همراه با عوامل دیگر، به شکلی مختصر مورد « ارتباط مثبت با دیگران»و « رشد شخصی»، «زندگی

 .اشاره واقع شده است

« ارومیه دانشگاه دانشجویان بین در ریف شناختیروان مقیاس بهزیستی عاملی ساختار بررسی» ةمقال -
تبریز، تابستان  دانشگاه شناسیروان پژوهشی -علمی ةفصلناماثر میکائیلی منیع، منتشر شده در 

مطالعه و این مقاله نیز با انتخاب تعداد معدودی از دانشجویان دانشگاه ارومیه، به  ة(. نگارند1831)
 پردازد.ریف و همکاران می شناختیروانبهزیستی الیؤس34آزمونروانسنجی هایبررسی ویژگی

شناختی ریف های بهزیستی روانگونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد، در زمینة واکاوی عناصر و مؤلفههمان
رو اند، پژوهشی یافت نشده است. از اینجا که نگارندگان این سطور جستجو نمودهالبالغه، تا آندر نهج

های دینی با های مبتنی بر پیوند آموزهجدید و تازه در زمینة پژوهش پژوهش حاضر در پی گشودن راهی
های مطرح در بهزیستی باشد تا با استفاده از چارچوبی علمی و مشخص، یکی از مدلبهداشت روان می

 البالغه مورد بررسی قرار دهد.شناختی را در نهجروان
 

 شناسیشناسی مثبت و بهزیستی روانروان. 2
شناسی آمریکا، تغییر مهمی را در روشی ، سپس رئیس انجمن روان1(، مارتین سلیگمن1110سال)در اواخر 

( معتقد بود که 1111کنند، ایجاد کرد. سلیگمن )که درمانگران درباره کار و مراجعانشان فکر می
توانایی و فضیلت است. درمان  ةها نیست؛ بلکه آن مطالعها و آسیبشناسی صرفاً مطالعه بیماریروان»

صرفاً تعمیر کردن آن چیزی نیست که شکسته است؛ آن پرورش آن چیزی است که برای خودمان 
 (.145: 2003، 2)اسنایدر« بهترین است.

این مکتب،  پیرو شناسانروان و است بودههای زیادی شرفتاخیر شاهد پی ةدر ده شناسی مثبتروان    
 بندی به نامشناختی بیماران است، یک نظام طبقهبندی اختالالت روانطبقه که نظام DSM در مقابل

CSV این شش گروه . »دنکنمیبندی گروه دسته 1در قالب ها را های آدماند که تواناییرا به وجود آورده
 عبارتند از:

                                                           
1. martin Seligman 

2. Snyder 
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عشق به یادگیری و خرد و دانایی: شامل خالقیت، کنجکاوی، باز و پذیرا بودن در مقابل تجارب جدید،  -1
 .وسعت نظر

 .شجاعت: شامل خودباوری، پایداری، کمال و سر زندگی -2
 .: شامل عشق، مهربانی و هوش اجتماعیدوستی تنوع -8
 .طرفی و رهبریجویی: شامل رعایت حقوق شهروندی، بیعدالت -4
 .رد خوداعتدال: شامل بخشش و دلسوزی، فروتنی و آزرم، احتیاط و نظم بخشیدن به عملک -5
)رشید « طبعی و معنویتها، قدرشناسی، امیدواری، شوخها و شگفتیتعالی: شامل دانستن ارزش زیبایی -1

 .(212: 2018و سلیگمن، 
سالمتی و  تأمینشناسی مدعی است که افراد توانایی التیام بخشیدن به خود، این رویکرد جدید روان    
ویژه برای افرادی که از انجام این کار مشکل است، به احتماالً کارهای عملی را دارند. با این وجود،راه

شناسی مثبت، اگر درمانگران بتوانند افراد را قادر به بر اساس روان»آیند. های سمی یا آلوده میمحیط
ها را در برابر تواند مانند سپری آنکنند، این می شانیافتهشناسایی و دستیابی به نیروهای ذاتی و رشد 

 ةظرفیت مقابل که ایگونهبهوجود آورد؛ به پذیریها انعطافثیر مشکالت عاطفی محافظت کند و در آنتأ
 (.38: 2012، 1)فوریرد و سلیگمن« ها فراهم سازدثر و واکنش به تجارب منفی را برای آنؤم
گرا، از شناسی مثبتهای روانترین زیرشاخهشدهیکی از شناخته عنوانبهشناسی امروزه بهزیستی روان    

های روحی و روانی بشر برخوردار پیشگیری و درمان آسیب ةکارکردهای علمی بسیار مفیدی در زمین
 شود:ها اشاره میشده است که به چند مورد از آن 2شناختیاست. تاکنون تعاریف متفاوتی از بهزیستی روان

. قابلیت 2 ،(118: 1838تماعی )پورافکاری، های اج. احساس رضایت و سازگاری فرد با موازین و هنجار1
ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حلّ تضادها و تمایالت 

. داشتن روحیه و توانایی همکاری با دیگران، صمیمیت و ابراز 8و ( 8: 1831فر، میالنی) شخصی
، 8های زندگی)گریگوریو محیط و سازگاری با مشکل ها در روابط بین فردی، آگاهی از خوداحساس

2004 :531.) 

شناختی در اختیار داریم، های تعریف شده فراوانی که از بهزیستی رواناز میان نظریات و چارچوب    
 ةباشد که از شش مؤلفترین نظریات مطرح در این زمینه میشدهعنوان یکی از شناختهریف بهة نظری

 اند از:است که عبارت اساسی تشکیل شده
 و خوب هایویژگی مانند خود مختلف هایجنبه و پذیرش خود به مثبت نگرش خود: یعنی پذیرش -1»
 رابطه از صمیمیت و رضایت احساس با دیگران: مثبت روابط -2 ،گذشته زندگی ةدربار مثبت و احساس بد

 رویدادهای در اثرگذاری و استقالل : احساسخودمختاری -8 ،هاوابستگی این اهمیت و درك دیگران با

                                                           
1. Foreard & Seligman 

2. psychological well–being 

3. Gregory 
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 و بیرونی هایکنترل فعالیت محیط، بر تسلط حس محیط: بر تسلط -4 ،در رفتارها نقش فعال و زندگی
 کهاین به باور و زندگی در هدف زندگی هدفمند: داشتن -5 ،پیرامون هایاز فرصت مؤثر گیریبهره

 نو هایتجربه به دستیابی و بادوام رشد شخصی: احساسرشد  -1 و است داراو معنی گذشته و حال زندگی

؛ لیندفورس، برنتسون و 100: 2004 ،1ریف، سینگر و الو« )بالقوه دارای استعدادهای یک موجود عنوانبه
 (.1211: 2001، 2الندبرگ

بازکاوی  های مزبور را در کالم امیرالمؤمنین)ع( موردخواهیم کوشید تا مؤلفه اختصاربهدر این جستار     
سالمت روان در کالم آن حضرت)ع(، برگی دیگر از پیوند  ةقرار داده تا ضمن تبیین جایگاه و اهمیت مقول

 های دینی و سالمت جسم و روان را ورق بزنیم.مستحکم آموزه
 

 البالغهشناختی در نهجبهزیستی روان .3

البالغه مورد اشاره قرار نگرفته است؛ اگرچه مفهوم بهداشت روانی به شکل امروزی و مدرن خود در نهج»
البالغه وجود دارد که از نظر محتوایی با بهداشت روانی سازگاری و همخوانی های زیادی در نهجاما بحث

البالغه، حفظ و ارتقای بهداشت روانی افراد است دارد. در واقع، یکی از کارکردهای مفاهیم اخالقی نهج
ی دقیق و موشکافانه به این مسأله داشته است. برای مثال، آن حضرت که حضرت علی)ع( نگاه ایگونهبه

های همکاری، اصالح محیط فردی و اجتماعی، حلّ تضادها و تمایل ةهمواره افراد را به داشتن روحی
شخصی، ارتباط سالم و سازنده با دیگران، صمیمیت و ابراز احساس در روابط بین فردی، آگاهی از خود و 

 (.101: 1831)شجاعی، « اندبا مشکالت زندگی سفارش نمودهری محیط و سازگا
گرفته است؛ اما در آمایشی و سنجی مورد کاربرد قرار می ةاستفاده از مدل ریف تاکنون بیشتر به شیو    

این جستار برانیم تا این مساله را تبیین نماییم که اصول مرتبط با کیفیت زندگی، تنها به نظریات مدرن و 
تر در متون این نظریات را به شکلی کلّی ةتوان همشود؛ بلکه میشناسان معاصر محدود نمیوانجدید ر

خواهیم وحیانی همچون قرآن و یا غیروحیانی همچون احادیث، جستجو و دریافت نمود. در این بین، 
شناختی ریف در بطن سخنان حضرت علی)ع( در های بهزیستی روانکوشید تا به استخراج مؤلفه

های مطرح در الگوی ریف را ذکر برای ورود به این مبحث، ابتدا هر یک از مؤلفه البالغه بپردازیم.نهج
 باره خواهیم پرداخت. البالغه درایننموده و در ادامه به ذکر شواهدی از نهج

 

 

 

 

 

                                                           
1. Ryff, Singer & Love 

2. Lindfors, Berntsson &Lundberg 
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 ریف گانهششهای مؤلفه .4

 دیگران با مثبت روابط داشتن .4-1

بهداشت روانى، مناسبات بین فرد و روابط انسانى حائز اهمیت باالیى است. هر هاى در بررسى فعالیت»
عالوه، انسان موجودى اجتماعى اده، واحدى از یک اجتماع است. بهفرد، واحدى از یک خانواده و هر خانو

با صحیح  ةرو، وجود روابط بین افراد جامعه امرى قهرى و طبیعى است. توانایى ایجاد رابطاست؛ از این
 «دیگران، برقرارى مناسبات با افراد و چگونگى این روابط از نظر بهداشت روانى بسیار مهم است

اى دانست که توان به سبب حمایت اجتماعىعلت اهمیت برقرارى روابط را مى» (841: 1818)نیلفروشان، 
آورند. حمایت اجتماعى فرایندى است که دیگران توسط آن امکانات عاطفى و عملى دنبال مىاین روابط به

آورند و او را یارى خود را براى به دوش کشیدن نیازهاى فرد هنگام رنج بردن از یک بحران، به میان مى
 (.835: 1830)ریو، « دهندمى

 بهبود به باشد، منجر بلوغ دهندةنشان که خونسرد و آرام ةروحی یک داشتن»ریف معتقد است که     
 دیگران بیشتر درك موجب خوب روابط کهحالی در. شودمی دیگران بیشتر توجه و تعامالت یافتن

در واقع این نوع (. 320: 1115، 1)ریف و کییس« شوند ناکامی سبب توانندمی ضعیف روابط شوند،می
 برای اشتیاق و دیگران با صمیمی و نزدیک روابط برقراری توانایی از است مؤلفه از نظر ریف عبارت

روابط و  بهزیستی، ارتباطی -اجتماعی جنبة این. دیگران به ورزیدن عشق نیز و ایرابطه چنین برقراری
گیرد. دین مبین اسالم نیز همواره بر اجتماعی بودن انسان تعامالت اجتماعی و بین فردی را دربر می

 خواند.پیروان خود را به برقراری ارتباط با یکدیگر و دوری از انزوا فرا می ای داشته است واهتمام ویژه
دارى و حفظ پیوند خویشاوندى این همه پافشارى کرده این است که که اسالم نسبت به نگهعلت این»    

همیشه براى اصالح، تقویت، پیشرفت، تکامل و عظمت بخشیدن به یک اجتماع بزرگ، چه از نظر 
هاى معنوى و اخالقى باید از واحدهاى کوچک آن شروع کرد. با و چه از نظر جنبه یا نظامىاقتصادى 

)مکارم شیرازی، « پیشرفت و تقویت تمام واحدهاى کوچک، اجتماع عظیم، خود به خود اصالح خواهد شد
ی برقرار ةالبالغه نیز شاهد فرمایشات حضرت علی)ع( در زمیننهج جایجایدر  (.151: 1 ج، 1834

آن  81 ةهای امام علی)ع( در نامترین توصیهتعامالت صحیح و با ارزش با مردم هستیم. یکی از باارزش
های فراوان دیگر، حضرت خطاب به فرزند بزرگوارشان نهفته است. ایشان در این نامه در ذیل توصیه

 فرمایند:میباره چنین اهمیت فراوانی برای ارتباط صمیمانه با مردم قائل هستند و در این
 قهر هنگام و نما پیوند تو او ةناحی از رابطهقطع  هنگام بپذیر. به خود بر را مطالب این برادرت برابر در»    

 هنگام نزدیکى، به اش،دوری زمان در بخشش و و بخلش، بذل برابر نزدیکى. در و اش، لطفدوری و
 نعمت صاحب او هستی و او ةبند تو گویا کهچنانعذر، آن قبول جرمش هنگام به نرمش، اشگیریسخت

                                                           
1. Ryff & Keyes 
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 اهلیت که کسى دربارة یا دهى قرار محلش در غیر شد، گفته چهآن کهاین از باش حذر بر (اما) .است تو
 .(81/)نامه «رسانى انجام به ندارد

خوبی به فرزندش گوشزد نموده و از او فوق، ضرورت برقراری ارتباط را به ةامام علی)ع( در نام    
دوستی با کسی که از او بریده است روی بیاورد.  ةخواهد تا راه لجاجت را در پیش نگیرد و به پیوند رشتمی

توجه و  ةکند. مقولکید میته تأالبته در پایان سخن، امام بر ضرورت ادای احترام در جایگاه مناسب و شایس
به مالک  58 ةنامد؛ بلکه امام در شوشخصی محدود نمی ةارتباط دوستان ةحمایت از مردم تنها در زمین

-اشتر نیز بر ضرورت توجه و اهتمام به مردم و دوری از خشونت با آنان و رعایت حقوق آنان سفارش می

 فرمایند:کند. امام در این نامه چنین می
 اى نسبتدرنده و همچون حیوان مملو از رحمت و محبت و لطف کن به مردم، را نسبت قلب خویش»    

 یا برادران دینى تو بیش نیستند: دو گروهها زیرا آن؛ شمارى نیمتغآنان مباش که خوردن آنان را  هب
آنان عارض ه هائى بناراحتی زند.ها لغزش و خطا سر مىگاه از آن. هائى همچون توو یا انسان ندهست
خود  و گذشت از عفو این موارد(شود)در اشتباه کارهائى انجام مى طوربهیا  دست آنان عمداًهبو  گرددمی
و  زیرا تو مافوق آنها؛ عنایت کند توه ها عطا کن، که دوست دارى خداوند از عفوش بآنه مقدار ب آن

 .(58/)نامه« است قرار دادهرا زمامدار و ت است کهپیشوایت ما فوق تو و خداوند مافوق کسى 

ابراز محبت به مردم، دوری از خشونت، پرهیز از بینیم که توجه به مسائلی همچون فوق، می ةدر نام    
سرزنش و مؤاخذه و استفاده از عفو و بخشش در برخورد با مردم، در رأس فرمایشات حضرت علی)ع( به 

کیفیت روابط نیز البالغه به در نهج»توان گفت مالک اشتر در هنگام عزیمت به مصر قرار داشته است. می
بینی احترام، محبت، اعتماد و خوش یهر اندازه روابط اجتماعی فرد بر پایه که ایگونهبهتوجه شده است 

 (.241: 1853قرشی، «)ثیرات مثبتی بر بهداشت روانی او خواهد داشتأباشد، به همان اندازه ت

 . رشد شخصی در زندگی4-2

منظور مبدل شدن به یک انسان با عملکرد خود به یرشد فردی به توانایی فرد برای پیشرفت و ارتقا»
 به رسیدن برای افراد شود و در همین راستا،تلقی میکامل، رسیدن به خودشکوفایی و نیل به اهداف 

)ریف و  «کنند. رشد زندگی از متفاوتی هایجنبه در پیوسته صورتبه باید روانی عملکرد باالی سطوح
شناختی حاکی از این است که فردی که دارای بهزیستی روان در واقع این مؤلفه از (.321: 1115 ،سیکی

 باشند:هایی زیر را دارا میرشد شخصی هستند شماری از ویژگی

. ج: جدید هاینگرش و دهی به رفتارهاشکل برای توانمندی احساس الف: افزایش دانش شخصی. ب:»
 ةدهندنشان که ایگونهبه تغییر در حال رشد. د: موجودی عنوانبه خود تلقی مستمر و تعالی احساس
)میکائیلی  «زمان طول در توسعه یا مثبت تغییر حس داشتنباشد. هـ: شخصی  دانش و کارآمدی افزایش
 (.150: 1831منیع، 
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ای داشته است؛ چرا که شناختی تأکید ویژههای دینی همواره بر این معیار اساسی بهزیستی روانآموزه    
سوی انسان کامل نداشته است. در این راستا عدم جویی و هدایت بهجز کمالخلقت انسان، هدفی به

های بهداشت روان به شمار ترین مؤلفههای حیات، یکی از مهمایستایی و همچنین پویایی در تمام زمینه
اندوزی و تغییرات مثبت و ارزنده در طول زندگی میسر رود. اساساً تعالی روح انسان در پرتو دانشمی

سوی کمال، همواره با له غافل بود که روند رو به رشد و پیشرفت انسان بهأشود. البته نباید از این مسیم
هایی استعدادهای فرد را شکوفا نموده و مراحل بعدی مشکالتی مواجه خواهد بود که وجود چنین چالش

 نماید.جویی را برای فرد تسهیل میکمال
البالغه، در راستای موازین دین اسالم و سالمت روح و جسم رهنمودهای حضرت علی)ع( در نهج    

البالغه کنند. در این راستا به اهمیت این موضوع در فرمایشات آن حضرت در کتاب شریف نهجحرکت می
 د:فرمایجویی انسان چنین میاهمیت چشمگیر خودسازی و کمال ةآوریم. ایشان در زمینروی می

که به تعلیم دیگران بپردازد به آن از پیشباید  ،دهدکه خود را در مقام پیشوائى و امام مردم قرار مىکسی»
معلم و  که کسی زبانش باشد.هکردن ب تأدیببه عملش پیش از  کردن او تأدیبو باید  تعلیم خویش پردازد

 .(38/حکمت)«که معلم و مربى مردم است است سزاوارتر از کسى به احترام، است خویشتن ةادب کنند
نفس، پیش از تعلیم دیگران، این پیام  ةدر عبارت فوق امام با بیان اهمیت و ضرورت خودسازی و تزکی    

سازد در مقایسه نماید که ارزش و جایگاه کسی که نفس خود را تهذیب و پیراسته میرا به مخاطب القا می
جویی و شأن واالتری برخوردار است. این مساله دقیقاً در راستای مقولة کمالبا سایر مربیان، از جایگاه و 

شود. پیش از این شناختی ریف محسوب میهای بهزیستی روانترین مؤلفهرشد شخصی است که از مهم
ترین مصادیق رشد شخصی، داشتن تغییر مثبت و رو به جلو است و بنابراین بیان شده بود که یکی از مهم

باشد. در همین رابطه نیز مندی از دانش و تجربیات دیگران میبهره ،ایدستیابی به چنین مقوله الزمة
 فرماید:امام)ع( در دو جمله قصار مجزّا چنین می

  (138/)حکمت «شناسد.که از افکار دیگران استقبال کند موارد خطا را مىکسی»
مشورت کند در عقل و دانش  گبزرکس با مردانو هر  شودى داشته باشد هالك مىأکسى که استبداد ر»

 ( 111/)حکمت«. است کیآنها شر
در دو حکمت فوق، مسألة مشورت و استفاده از نظرات دیگران در زمینة یافتن مسیر صحیح به چشم    
های مقولة رشد خورد. از سویی دیگر، ضرورت یادگیری و دوری از ترس و سستی نیز از زیرمجموعهمی

 فرماید: باره نیز میرود که امام در اینمار میشخصی به ش
تر از خود آن چیز سخت، که)گاه(آن ترس ترسى خود را در آن بیفکن!که از چیزى زیاد میهنگامی»

  .(135/)حکمت« است
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  خودمختاری. 4-3

خودکفایی یکی دیگر از معیارهای مطرح در مدل ریف، داشتن احساس استقالل و عدم اتکا به دیگران و 
مفهوم خودمختاری در الگوی ریف برخالف »جا ذکر این مساله حائز اهمیت است که باشد. در اینمی
 احساس معنی به به معنای عدم اجتماعی بودن و خودمحوری نیست؛ بلکهآید، چه از ظاهر آن برمیآن

. از نظر باشد همراه فردی یاو  اجتماعی وابسته، و یا مستقل خواه رفتاری هر با تواندمی که است اراده
انسان که در این حالت، خودمختاری به معنای تنظیم رفتار خود از طریق منبع کنترل درونی است ریف، 

دارای عملکرد کامل از سطح باالیی از ارزیابی درونی برخوردار است و خودش را بر اساس هنجارها و 
بر اساس استانداردهای دیگران. افراد خودمختار برای دهد، نه ش مورد ارزیابی قرار مییاستانداردهای خو

 تحت کمتر و دهندمی اهمیت خوشان عقاید به بیشتر هاآن کنند،نمی تالش دیگران تأییددست آوردن به
 موجب آن پایین سطح و استقالل سبب خودمختاری باالی سطح. گیرندمی قرار دیگران نظرات ثیرأت

 (.328: 1115 یس،ی)ریف و ک «شودمی مفرط خویشتن ادراك
 زمانی رفتار است. خودشان هایفعالیت از ناشی رفتارشانافرادی که دارای چنین معیاری هستند     

 یا دادن انجام برای را گیریتصمیم فرآیند فرد هایخواسته و تمایالت، ترجیحات که است خودمختار

فرد توانایی ایستادگی در برابر فشارهای محیط را کنند. در این حالت  هدایت خاص فعالیتی ندادن انجام
 فکراز ت خاصی شیوة به جز خود شخص انسان را واداردر خود دارد؛ اما زمانی که محیط بیرون و افرادی به

البالغه دهندة این است که فرد از خودمختاری برخوردار نیست. این مسأله در نهجنشان رفتار نماید، و یا
ر نگرفته و در نامة حضرت به مالک اشتر، به زیبایی به این مؤلفه اشاره شده است. نیز مورد غفلت قرا

 فرمایند:ایشان در این نامه چنین می
کنند. مى خیانت شوند، گرجلوه ناصحین لباس در گرچه آنان مکن؛ زیرا تعجیل چینان سخن به تصدیق»

 ترساند ومى فقر و دستى تهى از منصرف و احسان از تو را که مده؛ زیرا دخالت خود مشورت در را بخیل
به  را حریص همچنین. نمایندمى تضعیف را اتدرکارها روحیه مکن؛ زیرا مشورت ترسو افراد با نیز

 بپیوند و راستى و وصدق ورع .. به اهل.دهدمى زینت نظرت در ستمگرى با را حرص مگیرکه مشاورت
 اىنداده انجام که نادرستى به اعمال نسبت را تو نکنند و تو از حد بى ستایش که کن تربیت طورى را آنان

 و به کبر را انسان و آوردمی به بار پسندى خود و عجب حد از بیش ستایش ومدح  ننماید؛ زیرا تمجید
 .(58/)نامه «سازدمى غرور نزدیک

-دیگران کار نمیدست آوردن رضایت پیش از این ذکر شد که از نظر ریف، شخص خود مختار برای به   

گیرد. در گفتار امام نیز به هشدار ایشان از تأثیرپذیری از کند؛ بلکه کمتر تحت تأثیر سخن دیگران قرار می
سخن نمّامان و بخیالن و حریصان اشاره شده است. همة این هشدارها به این دلیل است تا فرد بتواند 

شمندی اتخاذ کند و دیگران به جای او تصمیم خود بر اساس معیاری صحیح و دوراندیشانه، تصمیمات ارز
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دهد تا قاضیانی انتخاب کند که همانند خود او گیرنده نباشند. در همین نامه، امام)ع( به مالک دستور می
 فرمایند:باره میچنین ویژگی داشته باشند. ایشان در این

 کسانی آن از. است دیگران از برتر تو نظر از که برگزین را افرادی از یکى مردم، میان در قضاوت براى و»
 او بر را خود رأى نتوانند دیگران که مردى. آیدبرمی قضا کار عهدة از و نیست دشوار او بر که کارها

 ترغیب و تشویق اثر در و نکشاند؛ اشخودپسندی به کسی ستایشِ و زبانىکه چربکنند؛ از کسانی تحمیل
 بسیار او عملکرد بر پس هستند، اندك بسیار افرادی نشود؛ چنین متمایل دعوا طرف دو از یکى به دیگران
 مردم به نیازش و شود برطرف اشگرفتاری تا ده خرج به دستى گشاده او به مال بذل در و کن نظارت

 دیگران آسیب از تو نزد در و نکنند طمع او دربارة نزدیکانت که ده منزلتى چنان خود نزد در را او و نیفتد
 .(58/)نامه« ماند امان در
کند که قاضیانی انتخاب نماید که ستایش دیگران موجب در کالم فوق امام)ع( به مالک توصیه می   

ها از استقالل رأی نشود و به مال و دارائی مردم چشم نداشته باشند تا مبادا با این صفت انحراف آن
 قضاوتی نادرست ارائه دهند.

 مندی در زندگیهدف .4-4

بخشد. باورهای ها و اهدافی است که به زندگی فرد جهت و معنا میبه معنای داشتن غایت مندیهدف
رود. شناختی به شمار میهای بهزیستی روانترین مؤلفهفرد دربارة داشتن هدف و معنای زندگی از مهم

سالمت روانی شامل آگاهی از این موضوع است که هر فرد یک هدف و مقصد بزرگتری در زندگی »
-فرد دارای سالمت و بهزیستی احساس جهت و مقصود در زندگی داشته و اهداف او راهنما و تعیین  .دارد

فرد باید بتواند مندی و جهت در زندگی، های وی است. برای داشتن احساس هدفکنندة روش و فعالیت
این احساس بر تمام  ها را با هم مطابقت داده و یکپارچه سازد.به حال و گذشتة خود معنی بخشیده و آن

)ریف، « ها و کارکردهای وی مشاهده نمود.را در فعالیتتوان آنشئونات زندگی فرد حاکم بوده و می
ریزی و رسیدن به مندی در زندگی بر اهمیت ادراك شده از وجود شخص و برنامههدف» (1023: 1131

 در هدف از روشنی درك داشتن .رداهداف است که در قدردانی از زندگی )دانستن ارزش زندگی( نقش دا
 احساس گونه تجربةرود و بدینمی شمار به روانی سالمت پایة مندی،هدف و یابیجهت احساس زندگی،

 (. 324: 1115یس، یریف و ک) «شودمی مشخص حال و گذشته زندگی در معنا
 فرمایند:مندی و معنا داشتن زندگی انسان چنین میامام علی)ع( در زمینة هدف    

 از پیش) یریدگ یشیپ تانمرگ بر خویش نیک اعمال با و بپرهیزید خدا (نافرمانى)از  خدا بندگان اى»    
 رود،مى شما دست از که چیزى ةوسیل به (آورید جابه نیک اعمال توانیدمى تا رسد فرا شما مرگ کهآن
 کوشش تاندادن کوچ براى سختى به که کنید کوچ خود کنید. خریدارى ماندمى جاودان شما براى چهآن
 بیدار و زدند بانگ را هاآن که باشید کسانى است، از افکنده سایه شما بر که باشید مرگ شود، مهیاىمى
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 را شما خداوند کردند. مبادله آخرت سراى با را آن نیست، پس جاودان سراى دنیا که دانستند و شدند
 .(14/)خطبه« نکرده است رها مهمل نیافریده و بیهوده

پردازد و وجود هدف در زندگی و تالش برای ها میدر عبارت فوق امام علی)ع( به تبیین خلقت انسان    
 و ناب عقل و پاك فطرت به را ما( ع) امیرالمؤمنین جمالت»نماید. تکامل را به مخاطبین خود گوشزد می

 کاروان این اختیار در که هاعظمت و قوانین همهآن  با این حرکت که فرمایدمی ارجاع صاف وجدان
: 21 ج، 1831جعفری،) «باشد بوده مقصدبی و انجامبی و آغازبی محال است است جریان در السیرسریع

23.) 
 و تبیین تحلیل تفسیر، در مختلفی هاینگرش و بوده بشر همیشگی مسائل از زندگی معناداری ةمسأل    
 که منحصر باوری است؛ موردنظر متافیزیک به باورمندان دیدگاه پژوهش این در». است شده ارائه آن

 بر و است معتقد ماده ماورای دنیای به دانسته، معنایی زندگیبی مستلزم را مادی دنیای به هستی دانستن
-ارزنده اعتقاد به دنیای ماورا، از جایگاه(. 11: 2008)کاتینگهام، « داندمی معنا دارای را زندگی اساس این

مندی انسان و بیهوده نیافریده شدن او را به تصویر البالغه برخوردار است و این مساله هدفای در نهج
 فرمایند:آن حضرت در جایی دیگر چنین می که همچنانکشد. می
بپردازد و او را به  و بازى لهو به که نشده آفریده عبث و بیهوده کس هیچ. بترسید خدا از ،مردم اى»    

ارزش نماید. زینهار که دنیایی که در دیدگان زیباست، اند تا خود را سرگرم کارهای بیحال خود وانگذاشته
در دنیا به باالترین مقام رسیده است  که مغرورى ؛ وانگارندرا زشت میجایگزین آخرتی شود که آن

 .(830/)حکمت «همچون کسی نیست که در آخرت به کمترین نصیبی رسیده است

 . تسلط بر محیط4-5

 بر تسلط حس که فردی توصیف این است. با زندگی مدیریت برای فرد توانایی معنی به محیطتسلط بر »
که سطح در حالیبخشد.  ارتقا و دهد تغییر کند، مداخله محیط مختلف هایجنبه در تواندمی دارد، محیط

توانایی فرد در کنترل محیطش است، سطوح پایین تسلط بر محیط با  ةکنندباالی تسلط بر محیط منعکس
فردی که از این مؤلفه  .(324: 1115)ریف و کییس، « آمیز محیط ارتباط داردکنترل موفقیت رناتوانی د

احساسزندگی، داشتن  ةروزمرامورتنظیمدر عدم مشکل» باشد:های زیر را دارا میبرخوردار است ویژگی
ازمناسبمحیط، استفاده کنترل برایپیچیده وجامعبرنامةداشتنمحیط،مدیریتدرشایستگی وتسلط

« شخصینیازهایوهاارزش بامتناسب هایبافتایجادیاوانتخاب توانایی محیط،هایفرصت
این کار در گرو این است که فرد محیطش را مطابق خصوصیات و نیازهای  (.150: 1831)میکائیلی، 

ای تنها با تالش و را به همان شکل نگه دارد. چنین تسلط و احاطهفردی خود شکل دهد و بتواند آن
ریزی در زندگی در جهت حضرت علی)ع( همواره به اهمیت برنامه آید.می دست به عملکرد خود فرد

د اجرای اند. نقش مدیریت صحیح در رونسفارش فرموده شدهتعییندستیابی مطلوب به اهداف از پیش 
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تمام امور حکومتی و شخصی همواره مورد توجه دین اسالم و قرآن و احادیث بوده است و در همین رابطه 
 فرماید:مدیریت وقت چنین می ةنیز امام علی)ع( در زمین

 با مناجات را صرف قسمتى :کندمى تقسیم بخش سه به را خود زندگى ساعات مؤمن انسان»    
قسمت  و گیردمى کار به اشزندگی ومعاش  اصالح در طریق را دیگرى قسمتنماید، مى پروردگارش

 حرکتش که نیست درست عاقل شخص بنابراین براى ؛دلپسند و حالل هاىلذت از گیرىبهره براى سوم
 «حرام غیر لذت در یا و آخرت راه در زندگى، یا امور اصالح باشد: براىجهت  سه این از یکى در جز

 .(810/)حکمت
ریزی و خورد. اهمیت چنین برنامهدر جملة فوق، اهمیت مدیریت زمان به شکلی شفاف به چشم می   

های زندگی مد در استفاده از فرصتای جامع و کارامدیریت زمان نه تنها باعث خواهد شد تا فرد از برنامه
برد. البته امام)ع( تنها به مسائل باشد؛ بلکه امور دنیوی و اخروی را همگام با یکدیگر به پیش میبرخوردار 

اند؛ بلکه در زمینة مسائل حکومتی نیز از این مقوله شخصی اهمیت مدیریت در مسائل شخصی نپرداخته
 فرمایند:رابطه چنین می اند. ایشان در نامة معروف خود به مالک اشتر در همینغافل نبوده

 شده یا فراهم آن عمل امکانکه  کارهائى در سستى نرسیده یا وقتشان که کارهائى مورد در عجله از»    
 هر باش و حذر براست  روشن و واضح که هنگامى درکارها سستى است یا مبهم که امورى در لجاجت

 .(58/)نامه «ده انجام خود موقعبه را کارى هر و خویش جاى در را امرى
خورد و از سوی در نامة تاریخی آن حضرت به مالک اشتر، از یک سو دوری از سستی به چشم می    

گیری دیگر نیز به اهمیت برقراری نظم در کارها توصیه شده است. عالوه بر اهمیت نظم، مسألة بهره
امام)ع( این رود که ها نیز یکی از متغیرهای مثبت در مؤلفة تسلط بر محیط به شمار میصحیح از فرصت

 فرمایند:باره میو در این فراموش نکرده نکته را نیز
رسد،  فرا مرگش کهآن از پیش شمارد و مغتنم را زندگى روز چند اینکه  کس آن کند رحمت خدا»    

 .(31/)خطبه« برگیرد آخرت توشة نیک اعمال از کند وآماده را خویش

 . پذیرش خود4-6

سطوح مطلوب پذیرش » .های عملکرد بهینه استلفهؤروان و یکی از م پذیرش خود ویژگی اصلی سالمت
مفهوم کلیدی عنوان . این مؤلفه بهگرددخود سبب ایجاد نگرش مثبت و افزایش رضایت از زندگی می

 خود پذیرش» (.1035: 1131 )ریف، «درومی شمار بهخودشکوفایی، عملکرد روانی مطلوب و پیشرفت 

 بینش نوعی خود پذیرش است. مهم بسیار روان سالمت برای و داشته زندگی از رضایت به احساس اشاره

سینگر،  و )ریف «برسد واقعی آگاهی به خویشتن قوت و ضعف نقاط در مورد فرد شودمی باعث که است
 و کنندمی تجربه را مثبت هیجانات باال احساس بهزیستی با افراد»: گفت توانمی بنابراین ؛(1101: 2001

 و حوادث پایین بهزیستی احساس با افراد کهدرحالیدارند؛  مثبتی خودارزیابی پیرامون وقایع و حوادث از
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 را خشم و افسردگی اضطراب، نظیر منفی هیجانات کرده و بیشتر ارزیابی نامطلوب را شانزندگی وقایع

 (.851: 2008 ،دیگران)داینر، اوشی و « کنندمی تجربه
را با احساس غرور کاذب و یا خودشیفتگی برابر شناختی نباید آناز بهزیستی روان در تشریح این معیار    

را شود که فرد کامالً از شرایط خوب و بد خود آگاه است و آندانست؛ بلکه نوعی عزت نفس قلمداد می
ترین های خویش مطلع باشد و اشتباهات خود را بپذیرد، یکی از مهمکه فرد از کاستیپذیرفته است. این

ها و صفات خود ناخرسند نیستند و نسبت رود. چنین افرادی از ویژگیشمار میمراحل تکامل شخصیت به
 خود احساس و نگرش مثبت دارند. یهبه زندگی حال و گذشت

که شخص با مهم سزایی دارد. اینبدیل قناعت در زندگی جایگاه بهپذیرش خود، نقش بی ةدر مقول    
شود، در ساز آرامش روانی خود میرضایت از وضعیت کنونی خود زمینه ی خود وهابرشمردن داشته

 شناختی مورد اهتمام واقع شده است.بهزیستی روان
 شوند:گونه یادآور میباره، امام علی)ع( در نامه به فرزند بزرگوارشان، چنین مفهومی را ایندر همین     
 از بیش)کرد  نخواهى تجاوزاجلت  از و رسید نخواهى آرزوهایت ةهم به هرگز مسلم طورکه بهبدان»    

 بنابراین اند؛زیستهمى تو از پیش که هستى کسانى همانراه  در تو و (نمود نخواهى عمر شده مقرر آنچه
 وباش  داشته حرص نه) کن پیشه را روىمیانه کار و کسب در باش و مالیم دنیاآوردن  دست به طریق در
 هر نه که است؛ چراگردیده  اموال نابودىبه  منجر دنیا راه در حدبی تالش که شده بسیار زیرا؛ (طمع نه

 دردهى تن پستى به باش که آن از شود. بزرگوارترمى محروم کننده مدارا نه رسیده و روزى به تالشگرى
 دست از راه این در شخصیت و آبرو از آنچه برابر در توانىنمى برساند؛ زیرا تو مقصودت به را تو چند هر
 جز با که نیکى . آنآفریده آزاد را تو خداوند که چرا مباش؛ دیگرى یه. بندآورى دست به دهى، بهائىمى
 طمع هاىمرکب زیاد. نکند مشقت با که راحتى و آسایش آن نه و نیست نیکى نیاید، دست به بدى و شر
 .(81/)نامه« بیندازند مهلکه به را تو و کنند حرکتسرعت  با

باشد. پذیرش خود می ةوجود دارد که در راستای مؤلف تأملقابلدر فرمایش حضرت، چندین نکته     
تواند به تمام آرزوهای خود برسد و مرگ این اجازه فرمایند که انسان نمیکه ایشان در ابتدا مینخست این

ب ناشی از تالش برای کمتر دچار دغدغه و اضطرا شود تا انساندهد. این مساله باعث میرا به او نمی
که ایشان، دوم این ةحریصانه خود را کنار بگذارد. نکت ةآرزوهای بعضاً بیجا شود و روحی یهرسیدن به هم

که دارد؛ چرا که زمانیمخاطب خویش را از پذیرش ذلّت در راه رسیدن به جاه و یا آرزوهای ناپسند باز می
که امام)ع( فرزند خود را از را جبران کند و در آخر اینتواند آنشود، هیچ چیزی نمی دارعزت انسان خدشه

ورزی، به مهلکه وارد شود و برای رسیدن به آمال به هر کار ناپسندی دست بزند باز که در راه طمعاین
هم خواهد نمود که پذیری انسان و رضایت خاطر وی فرااین موارد قطعاً زمینه را برای قناعت ةدارد. هممی

 در نتیجه باعث سالمت و بهداشت روح و جسم وی خواهد بود.
 هرگاه» نماید:گونه به مخاطب خود القا میکوتاه دیگری، مفهوم پذیرش خود را این ةایشان در جمل    
 .(11/)حکمت« دی، پس به هر آنچه هستی قانع باشخواستی، نرسیکه می آنچهبه
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 و دادن اهمیت از جلوگیرى سخن، این مفهوم»گوید: فوق از امام)ع( چنین می جملهمیثم در شرح ابن    
 از براى خوردن افسوس که توضیح این با نشده است. انجام که است کارهایى به نسبت خوردن افسوس

 آن بر اىفایده گونههیچ که است زیانى حاضر حال در این و شودمی اندوه و غم باعث هدف، رفتن دست
 (.418: 5 ج، 1420)بحرانی، « است نادانى از زیانبارى کار چنین شدن مرتکب بنابراین باشد،نمى مترتب

اند و انسان را به لزوم قناعت باره ایراد فرمودهشماری در اینحضرت امام)ع( مواعظ و پندهای بی    
 فرمایند:می چنینایناند و در بیان ارزشمند دیگری، دعوت نموده

« کندنمى نرسد قناعت او به اگر و شودنمى سیر بدهند، او به را دنیا اگر که مباش کسى مانند»    
 .(150/)حکمت

چه در هایی را ذکر نمود؛ اما آنالبالغه، چنین نمونهاب شریف نهجـکت جایجایتوان در هرچند می    
اهمیت قناعت و پذیرش شرایط خوب و بد  ةای از سخنان آن حضرت در زمینجا ذکر شد، تنها نمونهاین

 باشد. خود و دوری از حرص و طمع نابجا در راه رسیدن به آمال و آرزوهای دور و دراز می

 

 گیریتیجهن. 5
تا  شد معاصر موجب شناسیروان دانش ترین تحوالتیکی از مهم عنوانبه مثبت شناسیروان جنبش
 سالمت ذهن، شادی، مانند مثبت موضوعات سویبه روانی شناسیآسیب از شناسیروان علم تمرکز

 شود. هدف داده سوق اخالقی و بهزیستی روانشناختی خالقیت، فضایل معنویت، مثبت، عواطف
 ترمیم به صرف توجه و آورده وجودبه تحول جهان شناسیروان نظام در که است این مثبت شناسیروان

 باید هاتوانمندی شکوفایی منظور این به. دهد تغییر زندگی در هاکیفیت بهترین سوی به را بدترین چیزها
چارچوبی مشخص، راه را  ةشناختی ریف با ارائگیرد که در همین راستا مدل بهزیستی روان قرار اولویت در

های شناختی نیز با چنین رویکردی گامبهزیستی روان برای تحقیقات بیشتر در این زمینه گشوده است.
جا که ها و مشکالت روانی برداشته است تا بدانجهت ایجاد رضایت از زندگی و کاستن دغدغهبلندی در 

شناسی نموده بندی این شاخه از علم روانریف با ارائة الگویی جامع و کارآمد، سعی در تکمیل و جمع
اوی کالم است. با توجه به پیوند عمیق دین و سالمت روان در این جستار تالش بر آن است تا با واک

شناختی ریف بهزیستی روان عاملی ششالبالغه به بررسی مدل حضرت علی)ع( در کتاب شریف نهج
 پرداخته شود و در این بین نتایج زیر به دست آمد:

عنوان یکی از مؤثرترین آثار دینی در بطن خود حاوی البالغه بعد از قرآن مجید بهکتاب شریف نهج -1
ها از جمله بهداشت و سیاسی، بلکه در تمامی زمینه ةتنها در زمیناست که نه اینکات و سفارشات ارزنده

چه که در این جستار بدان پرداخته شده است، اهمیت و نقش نظیر است. آنسالمت فردی در نوع خود بی
شناختی در سخنان حضرت علی)ع( بود که در پایان این نتیجه حاصل شد که عنایت آن بهزیستی روان

جایگاه رفیع انسان و ارزش و شأن  ةدهندنشان -پراکنده صورتبههر چند  -هایی ه چنین مؤلفهحضرت ب
باشد؛ چرا که هر یک از او در بین سایر مخلوقات و همچنین اهمیت سالمت جسم و روان او می
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مان انسان قرار دارد و این ه ةشناختی ریف در مسیر تکامل مرتببهزیستی روان یهگانهای ششمؤلفه
 چیزی است که دین مبین اسالم نیز خواهان آن است.

البالغه هر چند به شکلی سطحی، این نتیجه حاصل شد که گفتار امام)ع( در نهج ةبا بررسی و مطالع -2
ارتباط مثبت و کارآمد با دیگران و جنبة اجتماعی بودن انسان  ضرورتبهای آن حضرت عنایت ویژه

های خود، همواره این نکته را های خود و همچنین کلمات قصار و خطبهدر نامه که ایگونهبهاند. داشته
پذیرش خود از  ةاند، مصادیق مؤلفاند و دوم اینکه با توجه به اینکه ایشان دوستدار زهد بودهمتذکر شده

 رود.های پربسامد در کالم ایشان به شمار میجمله قناعت و رضایت از زندگی، جزء مؤلفه
واکاوی سبک گفتار ایشان در موضوعاتی از این قبیل این نتیجه حاصل شد که ایشان با گفتاری با  -8

اند. حال اثربخش داشتههای لفاظانه سعی در کاربرد مفاهیمی ساده و در عینصریح و به دور از پیچیدگی
نسان و اهمیت بهداشت و سالمت روان ا ةهای ایشان در زمیننی بودن توصیهدر واقع با توجه به همگا

های فراوان و خالی از هرگونه گوییفحوای این سخنان، شاهد گفتاری جذاب و موجز و به دور از زیاده
 ابهام و پیچیدگی هستیم.

بهداشت روان و  ةای از بیانات آن حضرت در زمینچه که در این جستار بدان پرداختیم، تنها گوشهنآ    
توان با تبیین و شناخت و همچنین شود؛ اما در همین راستا میقلمداد میشناختی مخصوصاً بهزیستی روان

شناسی در آیات قرآن پردازان علم روانشناسان و نظریههای علمی دیگر روانمقایسة اصول و چارچوب
البالغه و سایر کتب دینی، پرده دیگری از پیوند ناگسستنی دین و سالمت روان و کریم و محتوای نهج

 برای مخاطبین به نمایش گذاشت.جسم را 
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