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چکیده
یکی از جدیدترین شاخههای علم روانشناسـی که امروزه بهعنوان موج چهارم مطرح میباشد ،روانشناسی
مثبتگرا است که به مطالعة تجربیات انتزاعی مثبت ،مانند شادی ،سعادت ،امید ،تابآوری ،خوشبینی ،بهزیستی
روانشناختی و  ...میپردازد .تاکنون نظریات مختلفی پیرامون بهزیستی روانشناختی مطرح شده است که در این
بین ،نظریة بهزیستی روانشناختی ریف از اهمیت بهسزایی برخوردار بوده که متشکل از شش مؤلفة خودمختاری،
هدفمندی در زندگی ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود است .با توجه به
ارتباط عمیق بی ن دین و سالمت روان ،در این جستار تالش بر این است که با روش توصیفی – تحلیلی ،به
کاوش شش مؤلفة بهزیستی روانشناختی در سخنان حضرت علی(ع) در کتاب شریف نهجالبالغه پرداخته شود.
برآیند این جستار حاکی از این است که نگرش امـام علی(ع) به مسائـل روانشناختی ،خصوصـاً بهزیسـتی
روانشناختی کامالً مطابق با معیارهای شناختهشدة این حوزه است و کسب رضایت و آرامش در زندگی و عوامل
به وجود آورندة آنکه از اهداف مهم بهزیستی روانشناختی بوده ،مورد اهتمام آن حضرت نیز واقع شده است.
کلیدواژهها :روانشناسی مثبت ،بهزیستی روانشناختی ،نهجالبالغه.

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
* :نویسنده مسئول

Email: fathirasoul65@gmail.com
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 .4مقدمه
«امروزه بهدنبال ظهور جنبش روانشنـاسی مثبت 1و اهمیت تـوجه بر وجود ویژگیهای مثبت و رشد
تواناییهای فردی ،گروهی از روانشناسان بهجای اصطالح سالمت روانی از " بهزیستی روانشناختی"2
استفاده میکنند؛ زیرا معتقدند این واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن متبادر میکند» (میکائیلی منیع:1831 ،
 .)141در این رویکرد جدید از روانشناسی ،عدم وجود نشانههای بیماریهای روانی ،شاخص سالمتی
نیست؛ بلکه سازگاری ،شادمانی ،اعتمادبهنفس و ویژگیهای مثبتی از این دست نشاندهندة سالمت است
و هدف اصلی فرد در زندگی ،شکوفاسازی قابلیتهای خود است.
بهطور کلی بهزیستی روانشناختی را میتوان بهعنوان ارزیابیهای شناختی و مؤثر زندگی تعریف کرد.
این ارزیابی عالوه بر قضاوتهای شناختی ،شامل واکنشهای هیجانی به وقایع و رضایت از زندگی نیز
میشود؛ از اینرو بهزیستی یک مفهوم کلی است که شامل تجربة هیجانهای خوشایند ،سطوح پایین
خلق منفی و رضایت باال از زندگی است« .تاکنون مدلهایی مانند مدل جاهودا ،8مدل بهزیستی ذهنی
داینر 4و مدل ( )1عاملی بهزیستی روانشناختی ریف 5تدوین شدهاند که در تعریف و تبیین سالمت روانی
بهجای تمرکز بر بیماری و ضعف بر تواناییها و داشتههای فرد متمرکز هستند و از بین این مدلها الگوی
ریف بهطور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است» (چنگ و چان.)1801 :2005 ،1
عموماً "ریف" بهزیستی روانشناختی را "تالش برای کمال در جهت تحقق تواناییهای بالقوة واقعی
فرد" میداند .در این دیدگاه ،بهزیستی به معنـای تالش جهت ارتقـا است که در تحقـق استعدادها و
تواناییهای فرد نشان داده میشود .در مدل ریف ،بهزیستی روانشناختی یک مفهوم چند مؤلفهای است
که دربرگیرندة شاخصههای ششگانهای همچون« :پذیرش خود»« ،روابط مثبت با دیگران»،
«خودمختاری»« ،تسلط بر محیط»« ،زندگی هدفمند» و «رشد شخصی» است .از نظر ریف ،وجود چنین
مؤلفههایی در شخص ،نشاندهندة تعادل و سالمت روانی وی بهشمار میرود.
در کنار سایر الگوهای پیشنهادی که از سوی اندیشمندان و روانشناسان در زمینة دستیابی به بهداشت
روانی مطرح شده است ،نمیتوان نقش بیبدیل کتب دینی وحیانی و غیر وحیانی را در ارائة چنین
الگوهایی نادیده گرفت .پس از قرآن ،بسیاری از کتب دینی دیگر به شکل مستقیم سعی در ارائة الگوهای
مناسب زندگی داشتهاند که رهآورد آن ،دستیابی به آرامش و سالمت روحی و جسمی بوده است .با توجه
به اینکه پژوهشهایی که تاکنون به مقولة ارتباط دین و سالمت روانی پرداختهاند ،بیشتر به حوزههای
کلّی اثر معنویت و مذهب اشاره نمودهاند ،لذا هدف جستار حاضر این است تا با ارائة یک مبنا و چارچوب
1. positive psychology
2. psychological well–being
3. Jahoda
4. Diener
5. Ryff
6. Cheng & Chan

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 5931

65

علمی و شناختهشده ،به شکلی روشن به تبیین مطابقت احادیث و روایات ائمه با مؤلفههای
شناختهشدةسالمت روان از منظر ریف بپردازیم .در این بین ،کتاب شریف نهجالبالغه بهعنوان منبعی
ارزشمند ،با خطبههای حکیمانه و نامهها و گزیدة سخنان کوتاه حضرت علی(ع) در بطن خود ،سرشار از
اصول و راهکارهایی است که مخاطب را به سمت و سوی بهداشت روان سوق میدهد .در همین راستا،
نگارندگان این جستار با مطالعة این کتاب ارزشمند ،سعی در واکاوی مؤلفههای یکی از مهمترین نظریات
مطرح در بهزیستی روانشناختی در این اثر خواهند داشت.
 .1-1پرسش و شیوة پژوهش

در این جستار خواهیم کوشید تا با روش تحلیلی -توصیفی ،عالوه بر آشنایی با مهمترین مؤلفههای
بهزیستی روانشناختی و جایگاه آن در بهداشت روانی ،پاسخی مناسب برای سؤاالت ذیل بیابیم:
 -1مقولة بهزیستی روانشناختی در نهجالبالغه از چه جایگاهی برخوردار است؟
 -2آیا مؤلفههای بهزیستی روانشناختی ریف در کالم امیرالمؤمنین مورد اشاره واقع شدهاند؟
 -8میزان اثرگذاری و شیوة بیان امام علی(ع) در آشنایی مخاطب با مؤلفههای فوق تا چه اندازه است؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

با توجه به این مسأله که مدل  1عاملی بهزیستی روانشناختی ریف بهعنوان یکی از بهترین مدلهای
ارائه شده در حوزة سالمت روان شناخته شده است؛ از همین روی ،پژوهشهای بسیاری را به خود
اختصاص داده است؛ اما از منظر واکاوی تمام مؤلفههای ششگانه ریف در متون دینی ،طبیعی است که
نمیتوان به پژوهشهای مستقل و منسجمی در این زمینه نائل آمد؛ با این حال ،پژوهشهایی در راستای
موضوع حاضر به سرانجام رسیده است که میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
-

-

-

مقالة «مؤلفههای اجتماعی بهداشت روانی در نهجالبالغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی ،روابط
اجتماعی و کارکرد حکومت» اثر شجاعی ،منتشر شده در دوفصلنامة مطالعات اسالم و روانشناسی،
بهار و تابستان ( .)1831در این جستار ،نویسنده به اهمیت مقولة کار و فعالیت اجتماعی و تأثیر آن بر
سالمت و بهداشت روان در نهجالبالغه اشاره نموده است.
مقالة «مثبتاندیشی و خوشبینی در نهجالبالغه» نوشتة صادقی نیری و الهیاری نژاد ،منتشر شده در
فصلنامة پژوهشهای نهجالبالغه ،تابستان ( .)1812در این مقاله نیز نگارندگان با در نظر گرفتن یکی
از مهمترین عوامل سالمت روان یعنی مقولة امیدواری و نگرش مثبت به زندگی ،به واکاوی مؤلفة
مزبور در کالم امیرالمؤمنین پرداختهاند.
مقالة «شاخصهای ارتباط مطلوب مردم با زمامدار در نهجالبالغه» نوشتة مروتی و رضایی ،منتشر
شده در پژوهشنامة نهجالبالغه ،بهار ( .)1812نویسندگان این مقاله کوشیدهاند تا با استناد به
فرمایشات امام علی(ع) ،ضمن توصیف اهمیت جایگاه ارتباط بین مردم و حاکم ،چگونگی ارتباط
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مطلوب را تحلیل و با دقت در زوایای فرمایشات آن حضرت در نهجالبالغه ،ویژگیهای بارزی که
برای ارزشیابی فرایند حاکمیت از این آموزهها بهدست میآید ،استخراج نموده و به این مهم بپردازند
که با ارایة این شاخصها میتوان چگونگی مؤلفههای ارتباط حاکمیت اسالمی را تبیین نمود.
 مقالة «رمزهای موفقیت از نگاه امام علی (ع)» اثر سبحانی ،منتشر شده در ماهنامة «مبلغان» حوزةعلمیة قم ،آبان ( )1832نگارنده در این جستار به بررسی مهمترین عوامل موفقیت در زندگی از نگاه
حضرت علی (ع) پرداخته است که در این میان ،به نقش پر رنگ عواملی همچون «هدفمندی در
زندگی»« ،رشد شخصی» و «ارتباط مثبت با دیگران» همراه با عوامل دیگر ،به شکلی مختصر مورد
اشاره واقع شده است.
 مقالة «بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه»اثر میکائیلی منیع ،منتشر شده در فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،تابستان
( .)1831نگارندة این مقاله نیز با انتخاب تعداد معدودی از دانشجویان دانشگاه ارومیه ،به مطالعه و
بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون  34سؤالی بهزیستی روانشناختی ریف و همکاران میپردازد.
همانگونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد ،در زمینة واکاوی عناصر و مؤلفههای بهزیستی روانشناختی ریف
در نهجالبالغه ،تا آنجا که نگارندگان این سطور جستجو نمودهاند ،پژوهشی یافت نشده است .از اینرو
پژوهش حاضر در پی گشودن راهی جدید و تازه در زمینة پژوهشهای مبتنی بر پیوند آموزههای دینی با
بهداشت روان میباشد تا با استفاده از چارچوبی علمی و مشخص ،یکی از مدلهای مطرح در بهزیستی
روانشناختی را در نهجالبالغه مورد بررسی قرار دهد.
 .2روانشناسی مثبت و بهزیستی روانشناسی
در اواخر سال( ،)1110مارتین سلیگمن ،1سپس رئیس انجمن روانشناسی آمریکا ،تغییر مهمی را در روشی
که درمانگران درباره کار و مراجعانشان فکر میکنند ،ایجاد کرد .سلیگمن ( )1111معتقد بود که
«روانشناسی صرفاً مطالعه بیماریها و آسیبها نیست؛ بلکه آن مطالعة توانایی و فضیلت است .درمان
صرفاً تعمیر کردن آن چیزی نیست که شکسته است؛ آن پرورش آن چیزی است که برای خودمان
بهترین است( ».اسنایدر.)145 :2003 ،2
روانشناسی مثبت در دهة اخیر شاهد پیشرفتهای زیادی بوده است و روانشناسان پیرو این مکتب،
در مقابل  DSMکه نظام طبقهبندی اختالالت روانشناختی بیماران است ،یک نظام طبقهبندی به نام
CSVرا به وجود آوردهاند که تواناییهای آدمها را در قالب  1گروه دستهبندی میکنند« .این شش گروه
عبارتند از:

1. martin Seligman
2. Snyder
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 -1خرد و دانایی :شامل خالقیت ،کنجکاوی ،باز و پذیرا بودن در مقابل تجارب جدید ،عشق به یادگیری و
وسعت نظر.
 -2شجاعت :شامل خودباوری ،پایداری ،کمال و سر زندگی.
 -8تنوع دوستی :شامل عشق ،مهربانی و هوش اجتماعی.
 -4عدالتجویی :شامل رعایت حقوق شهروندی ،بیطرفی و رهبری.
 -5اعتدال :شامل بخشش و دلسوزی ،فروتنی و آزرم ،احتیاط و نظم بخشیدن به عملکرد خود.
 -1تعالی :شامل دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها ،قدرشناسی ،امیدواری ،شوخطبعی و معنویت» (رشید
و سلیگمن.)212 :2018 ،
این رویکرد جدید روانشناسی مدعی است که افراد توانایی التیام بخشیدن به خود ،تأمین سالمتی و
راهکارهای عملی را دارند .با این وجود ،احتماالً انجام این کار مشکل است ،بهویژه برای افرادی که از
محیطهای سمی یا آلوده میآیند« .بر اساس روانشناسی مثبت ،اگر درمانگران بتوانند افراد را قادر به
شناسایی و دستیابی به نیروهای ذاتی و رشد یافتهشان کنند ،این میتواند مانند سپری آنها را در برابر
تأثیر مشکالت عاطفی محافظت کند و در آنها انعطافپذیری بهوجود آورد؛ بهگونهای که ظرفیت مقابلة
مؤثر و واکنش به تجارب منفی را برای آنها فراهم سازد» (فوریرد و سلیگمن.)38 :2012 ،1
امروزه بهزیستی روانشناسی بهعنوان یکی از شناختهشدهترین زیرشاخههای روانشناسی مثبتگرا ،از
کارکردهای علمی بسیار مفیدی در زمینة پیشگیری و درمان آسیبهای روحی و روانی بشر برخوردار
است .تاکنون تعاریف متفاوتی از بهزیستی روانشناختی 2شده است که به چند مورد از آنها اشاره میشود:
 .1احساس رضایت و سازگاری فرد با موازین و هنجارهای اجتماعی (پورافکاری .2 ،)118 :1838 ،قابلیت
ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حلّ تضادها و تمایالت
شخصی (میالنیفر )8 :1831 ،و  .8داشتن روحیه و توانایی همکاری با دیگران ،صمیمیت و ابراز
احساسها در روابط بین فردی ،آگاهی از خود و محیط و سازگاری با مشکلهای زندگی(گریگوری،8
.)531 :2004
از میان نظریات و چارچوبهای تعریف شده فراوانی که از بهزیستی روانشناختی در اختیار داریم،
نظریة ریف بهعنوان یکی از شناختهشدهترین نظریات مطرح در این زمینه میباشد که از شش مؤلفة
اساسی تشکیل شده است که عبارتاند از:
« -1پذیرش خود :یعنی نگرش مثبت به خود و پذیرش جنبههای مختلف خود مانند ویژگیهای خوب و
بد و احساس مثبت دربارة زندگی گذشته -2 ،روابط مثبت با دیگران :احساس رضایت و صمیمیت از رابطه
با دیگران و درك اهمیت این وابستگیها -8 ،خودمختاری :احساس استقالل و اثرگذاری در رویدادهای
1. Foreard & Seligman
2. psychological well–being
3. Gregory
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زندگی و نقش فعال در رفتارها -4 ،تسلط بر محیط :حس تسلط بر محیط ،کنترل فعالیتهای بیرونی و
بهرهگیری مؤثر از فرصتهای پیرامون -5 ،زندگی هدفمند :داشتن هدف در زندگی و باور به اینکه
زندگی حال و گذشته او معنیدار است و  -1رشد شخصی :احساس رشد بادوام و دستیابی به تجربههای نو
بهعنوان یک موجود دارای استعدادهای بالقوه» (ریف ،سینگر و الو100 :2004 ،1؛ لیندفورس ،برنتسون و
الندبرگ.)1211 :2001 ،2
در این جستار بهاختصار خواهیم کوشید تا مؤلفههای مزبور را در کالم امیرالمؤمنین(ع) مورد بازکاوی
قرار داده تا ضمن تبیین جایگاه و اهمیت مقولة سالمت روان در کالم آن حضرت(ع) ،برگی دیگر از پیوند
مستحکم آموزههای دینی و سالمت جسم و روان را ورق بزنیم.
 .3بهزیستی روانشناختی در نهجالبالغه
«اگرچه مفهوم بهداشت روانی به شکل امروزی و مدرن خود در نهجالبالغه مورد اشاره قرار نگرفته است؛
اما بحثهای زیادی در نهجالبالغه وجود دارد که از نظر محتوایی با بهداشت روانی سازگاری و همخوانی
دارد .در واقع ،یکی از کارکردهای مفاهیم اخالقی نهجالبالغه ،حفظ و ارتقای بهداشت روانی افراد است
بهگونهای که حضرت علی(ع) نگاهی دقیق و موشکافانه به این مسأله داشته است .برای مثال ،آن حضرت
همواره افراد را به داشتن روحیة همکاری ،اصالح محیط فردی و اجتماعی ،حلّ تضادها و تمایلهای
شخصی ،ارتباط سالم و سازنده با دیگران ،صمیمیت و ابراز احساس در روابط بین فردی ،آگاهی از خود و
محیط و سازگاری با مشکالت زندگی سفارش نمودهاند» (شجاعی.)101 :1831 ،
استفاده از مدل ریف تاکنون بیشتر به شیوة آمایشی و سنجی مورد کاربرد قرار میگرفته است؛ اما در
این جستار برانیم تا این مساله را تبیین نماییم که اصول مرتبط با کیفیت زندگی ،تنها به نظریات مدرن و
جدید روانشناسان معاصر محدود نمیشود؛ بلکه میتوان همة این نظریات را به شکلی کلّیتر در متون
وحیانی همچون قرآن و یا غیروحیانی همچون احادیث ،جستجو و دریافت نمود .در این بین ،خواهیم
کوشید تا به استخراج مؤلفههای بهزیستی روانشناختی ریف در بطن سخنان حضرت علی(ع) در
نهجالبالغه بپردازیم .برای ورود به این مبحث ،ابتدا هر یک از مؤلفههای مطرح در الگوی ریف را ذکر
نموده و در ادامه به ذکر شواهدی از نهجالبالغه دراینباره خواهیم پرداخت.

1. Ryff, Singer & Love
2. Lindfors, Berntsson &Lundberg
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 .4مؤلفههای ششگانه ریف
 .1-4داشتن روابط مثبت با دیگران

«در بررسى فعالیتهاى بهداشت روانى ،مناسبات بین فرد و روابط انسانى حائز اهمیت باالیى است .هر
فرد ،واحدى از یک خانواده و هر خانواده ،واحدى از یک اجتماع است .بهعالوه ،انسان موجودى اجتماعى
است؛ از اینرو ،وجود روابط بین افراد جامعه امرى قهرى و طبیعى است .توانایى ایجاد رابطة صحیح با
دیگران ،برقرارى مناسبات با افراد و چگونگى این روابط از نظر بهداشت روانى بسیار مهم است»
(نیلفروشان« )841 :1818 ،علت اهمیت برقرارى روابط را مىتوان به سبب حمایت اجتماعىاى دانست که
این روابط بهدنبال مى آورند .حمایت اجتماعى فرایندى است که دیگران توسط آن امکانات عاطفى و عملى
خود را براى به دوش کشیدن نیازهاى فرد هنگام رنج بردن از یک بحران ،به میان مىآورند و او را یارى
مىدهند» (ریو.)835 :1830 ،
ریف معتقد است که «داشتن یک روحیة آرام و خونسرد که نشاندهندة بلوغ باشد ،منجر به بهبود
یافتن تعامالت و توجه بیشتر دیگران میشود .در حالیکه روابط خوب موجب درك بیشتر دیگران
میشوند ،روابط ضعیف میتوانند سبب ناکامی شوند» (ریف و کییس .)320 :1115 ،1در واقع این نوع
مؤلفه از نظر ریف عبارت است از توانایی برقراری روابط نزدیک و صمیمی با دیگران و اشتیاق برای
برقراری چنین رابطهای و نیز عشق ورزیدن به دیگران .این جنبة اجتماعی -ارتباطی بهزیستی ،روابط و
تعامالت اجتماعی و بین فردی را دربر میگیرد .دین مبین اسالم نیز همواره بر اجتماعی بودن انسان
اهتمام ویژهای داشته است و پیروان خود را به برقراری ارتباط با یکدیگر و دوری از انزوا فرا میخواند.
«علت اینکه اسالم نسبت به نگهدارى و حفظ پیوند خویشاوندى این همه پافشارى کرده این است که
همیشه براى اصالح ،تقویت ،پیشرفت ،تکامل و عظمت بخشیدن به یک اجتماع بزرگ ،چه از نظر
اقتصادى یا نظامى و چه از نظر جنبههاى معنوى و اخالقى باید از واحدهاى کوچک آن شروع کرد .با
پیشرفت و تقویت تمام واحدهاى کوچک ،اجتماع عظیم ،خود به خود اصالح خواهد شد» (مکارم شیرازی،
 ،1834ج  .)151 :1در جایجای نهجالبالغه نیز شاهد فرمایشات حضرت علی(ع) در زمینة برقراری
تعامالت صحیح و با ارزش با مردم هستیم .یکی از باارزشترین توصیههای امام علی(ع) در نامة  81آن
حضرت خطاب به فرزند بزرگوارشان نهفته است .ایشان در این نامه در ذیل توصیههای فراوان دیگر،
اهمیت فراوانی برای ارتباط صمیمانه با مردم قائل هستند و در اینباره چنین میفرمایند:
«در برابر برادرت این مطالب را بر خود بپذیر .به هنگام قطع رابطه از ناحیة او تو پیوند نما و هنگام قهر
و دوریاش ،لطف و نزدیکى .در برابر بخلش ،بذل و بخشش و در زمان دوریاش ،نزدیکى ،به هنگام
سختگیریاش نرمش ،به هنگام جرمش قبول عذر ،آنچنانکه گویا تو بندة او هستی و او صاحب نعمت
1. Ryff & Keyes
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تو است( .اما) بر حذر باش از اینکه آنچه گفته شد ،در غیر محلش قرار دهى یا دربارة کسى که اهلیت
ندارد به انجام رسانى» (نامه.)81/
امام علی(ع) در نامة فوق ،ضرورت برقراری ارتباط را بهخوبی به فرزندش گوشزد نموده و از او
میخواهد تا راه لجاجت را در پیش نگیرد و به پیوند رشتة دوستی با کسی که از او بریده است روی بیاورد.
البته در پایان سخن ،امام بر ضرورت ادای احترام در جایگاه مناسب و شایسته تأکید میکند .مقولة توجه و
حمایت از مردم تنها در زمینة ارتباط دوستانة شخصی محدود نمیشود؛ بلکه امام در نامة  58به مالک
اشتر نیز بر ضرورت توجه و اهتمام به مردم و دوری از خشونت با آنان و رعایت حقوق آنان سفارش می-
کند .امام در این نامه چنین میفرمایند:
«قلب خویش را نسبت به مردم ،مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حیوان درندهاى نسبت
به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شمارى؛ زیرا آنها دو گروه بیش نیستند :یا برادران دینى تو
هستند و یا انسانهائى همچون تو .گاه از آنها لغزش و خطا سر مىزند .ناراحتیهائى به آنان عارض
میگردد و بهدست آنان عمداً یا بهطور اشتباه کارهائى انجام مىشود(در این موارد) از عفو و گذشت خود
آن مقدار به آنها عطا کن ،که دوست دارى خداوند از عفوش به تو عنایت کند؛ زیرا تو مافوق آنها و
پیشوایت ما فوق تو و خداوند مافوق کسى است که تو را زمامدار قرار داده است» (نامه.)58/
در نامة فوق ،میبینیم که توجه به مسائلی همچون ابراز محبت به مردم ،دوری از خشونت ،پرهیز از
سرزنش و مؤاخذه و استفاده از عفو و بخشش در برخورد با مردم ،در رأس فرمایشات حضرت علی(ع) به
مالک اشتر در هنگام عزیمت به مصر قرار داشته است .میتوان گفت «در نهجالبالغه به کیفیت روابط نیز
توجه شده است بهگونهای که هر اندازه روابط اجتماعی فرد بر پایهی احترام ،محبت ،اعتماد و خوشبینی
باشد ،به همان اندازه تأثیرات مثبتی بر بهداشت روانی او خواهد داشت»(قرشی.)241 :1853 ،
 .2-4رشد شخصی در زندگی

«رشد فردی به توانایی فرد برای پیشرفت و ارتقای خود بهمنظور مبدل شدن به یک انسان با عملکرد
کامل ،رسیدن به خودشکوفایی و نیل به اهداف تلقی میشود و در همین راستا ،افراد برای رسیدن به
سطوح باالی عملکرد روانی باید بهصورت پیوسته در جنبههای متفاوتی از زندگی رشد کنند( ».ریف و
کییس .)321 :1115 ،در واقع این مؤلفه از بهزیستی روانشناختی حاکی از این است که فردی که دارای
رشد شخصی هستند شماری از ویژگیهایی زیر را دارا میباشند:
«الف :افزایش دانش شخصی .ب :احساس توانمندی برای شکلدهی به رفتارها و نگرشهای جدید .ج:
احساس تعالی مستمر و تلقی خود بهعنوان موجودی در حال رشد .د :تغییر بهگونهای که نشاندهندة
افزایش کارآمدی و دانش شخصی باشد .هـ :داشتن حس تغییر مثبت یا توسعه در طول زمان» (میکائیلی
منیع.)150 :1831 ،
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آموزههای دینی همواره بر این معیار اساسی بهزیستی روانشناختی تأکید ویژهای داشته است؛ چرا که
خلقت انسان ،هدفی بهجز کمالجویی و هدایت بهسوی انسان کامل نداشته است .در این راستا عدم
ایستایی و همچنین پویایی در تمام زمینههای حیات ،یکی از مهمترین مؤلفههای بهداشت روان به شمار
میرود .اساساً تعالی روح انسان در پرتو دانشاندوزی و تغییرات مثبت و ارزنده در طول زندگی میسر
میشود .البته نباید از این مسأله غافل بود که روند رو به رشد و پیشرفت انسان بهسوی کمال ،همواره با
مشکالتی مواجه خواهد بود که وجود چنین چالشهایی استعدادهای فرد را شکوفا نموده و مراحل بعدی
کمالجویی را برای فرد تسهیل مینماید.
رهنمودهای حضرت علی(ع) در نهجالبالغه ،در راستای موازین دین اسالم و سالمت روح و جسم
حرکت میکنند .در این راستا به اهمیت این موضوع در فرمایشات آن حضرت در کتاب شریف نهجالبالغه
روی میآوریم .ایشان در زمینة اهمیت چشمگیر خودسازی و کمالجویی انسان چنین میفرماید:
«کسیکه خود را در مقام پیشوائى و امام مردم قرار مىدهد ،باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد به
تعلیم خویش پردازد و باید تأدیب کردن او به عملش پیش از تأدیب کردن بهزبانش باشد .کسی که معلم و
ادب کنندة خویشتن است به احترام ،سزاوارتر از کسى است که معلم و مربى مردم است»(حکمت.)38/
در عبارت فوق امام با بیان اهمیت و ضرورت خودسازی و تزکیة نفس ،پیش از تعلیم دیگران ،این پیام
را به مخاطب القا مینماید که ارزش و جایگاه کسی که نفس خود را تهذیب و پیراسته میسازد در مقایسه
با سایر مربیان ،از جایگاه و شأن واالتری برخوردار است .این مساله دقیقاً در راستای مقولة کمالجویی و
رشد شخصی است که از مهمترین مؤلفههای بهزیستی روانشناختی ریف محسوب میشود .پیش از این
بیان شده بود که یکی از مهمترین مصادیق رشد شخصی ،داشتن تغییر مثبت و رو به جلو است و بنابراین
الزمة دستیابی به چنین مقولهای ،بهرهمندی از دانش و تجربیات دیگران میباشد .در همین رابطه نیز
امام(ع) در دو جمله قصار مجزّا چنین میفرماید:
«کسیکه از افکار دیگران استقبال کند موارد خطا را مىشناسد( ».حکمت)138/
«کسى که استبداد رأى داشته باشد هالك مىشود و هر کس با مردانبزرگ مشورت کند در عقل و دانش
آنها شریک است»( .حکمت)111/
در دو حکمت فوق ،مسألة مشورت و استفاده از نظرات دیگران در زمینة یافتن مسیر صحیح به چشم
می خورد .از سویی دیگر ،ضرورت یادگیری و دوری از ترس و سستی نیز از زیرمجموعههای مقولة رشد
شخصی به شمار میرود که امام در اینباره نیز میفرماید:
«هنگامیکه از چیزى زیاد میترسى خود را در آن بیفکن! که(گاه)آن ترس ،از خود آن چیز سختتر
است» (حکمت.)135/
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 .3-4خودمختاری

یکی دیگر از معیارهای مطرح در مدل ریف ،داشتن احساس استقالل و عدم اتکا به دیگران و خودکفایی
میباشد .در اینجا ذکر این مساله حائز اهمیت است که «مفهوم خودمختاری در الگوی ریف برخالف
آنچه از ظاهر آن برمیآید ،به معنای عدم اجتماعی بودن و خودمحوری نیست؛ بلکه به معنی احساس
اراده است که میتواند با هر رفتاری خواه مستقل و یا وابسته ،اجتماعی و یا فردی همراه باشد .از نظر
ریف ،خودمختاری به معنای تنظیم رفتار خود از طریق منبع کنترل درونی است که در این حالت ،انسان
دارای عملکرد کامل از سطح باالیی از ارزیابی درونی برخوردار است و خودش را بر اساس هنجارها و
استانداردهای خویش مورد ارزیابی قرار میدهد ،نه بر اساس استانداردهای دیگران .افراد خودمختار برای
بهدست آوردن تأیید دیگران تالش نمیکنند ،آنها بیشتر به عقاید خوشان اهمیت میدهند و کمتر تحت
تأثیر نظرات دیگران قرار میگیرند .سطح باالی خودمختاری سبب استقالل و سطح پایین آن موجب
ادراك خویشتن مفرط میشود» (ریف و کییس.)328 :1115 ،
افرادی که دارای چنین معیاری هستند رفتارشان ناشی از فعالیتهای خودشان است .رفتار زمانی
خودمختار است که تمایالت ،ترجیحات و خواستههای فرد فرآیند تصمیمگیری را برای انجام دادن یا
انجام ندادن فعالیتی خاص هدایت کنند .در این حالت فرد توانایی ایستادگی در برابر فشارهای محیط را
در خود دارد؛ اما زمانی که محیط بیرون و افرادی بهجز خود شخص انسان را وادار به شیوة خاصی از تفکر
و یا رفتار نماید ،نشان دهندة این است که فرد از خودمختاری برخوردار نیست .این مسأله در نهجالبالغه
نیز مورد غفلت قرار نگرفته و در نامة حضرت به مالک اشتر ،به زیبایی به این مؤلفه اشاره شده است.
ایشان در این نامه چنین میفرمایند:
«به تصدیق سخن چینان تعجیل مکن؛ زیرا آنان گرچه در لباس ناصحین جلوهگر شوند ،خیانت مىکنند.
بخیل را در مشورت خود دخالت مده؛ زیرا که تو را از احسان منصرف و از تهى دستى و فقر مىترساند و
نیز با افراد ترسو مشورت مکن؛ زیرا درکارها روحیهات را تضعیف مىنمایند .همچنین حریص را به
مشاورت مگیرکه حرص را با ستمگرى در نظرت زینت مىدهد ...به اهل ورع وصدق و راستى بپیوند و
آنان را طورى تربیت کن که ستایش بى حد از تو نکنند و تو را نسبت به اعمال نادرستى که انجام ندادهاى
تمجید ننماید؛ زیرا مدح و ستایش بیش از حد عجب و خود پسندى به بار میآورد و انسان را به کبر و
غرور نزدیک مىسازد» (نامه.)58/
پیش از این ذکر شد که از نظر ریف ،شخص خود مختار برای بهدست آوردن رضایت دیگران کار نمی-
کند؛ بلکه کمتر تحت تأثیر سخن دیگران قرار میگیرد .در گفتار امام نیز به هشدار ایشان از تأثیرپذیری از
سخن نمّامان و بخیالن و حریصان اشاره شده است .همة این هشدارها به این دلیل است تا فرد بتواند
خود بر اساس معیاری صحیح و دوراندیشانه ،تصمیمات ارزشمندی اتخاذ کند و دیگران به جای او تصمیم
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گیرنده نباشند .در همین نامه ،امام(ع) به مالک دستور میدهد تا قاضیانی انتخاب کند که همانند خود او
چنین ویژگی داشته باشند .ایشان در اینباره میفرمایند:
«و براى قضاوت در میان مردم ،یکى از افرادی را برگزین که از نظر تو برتر از دیگران است .از آن کسانی
که کارها بر او دشوار نیست و از عهدة کار قضا برمیآید .مردى که دیگران نتوانند رأى خود را بر او
تحمیل کنند؛ از کسانیکه چربزبانى و ستایشِ کسی به خودپسندیاش نکشاند؛ و در اثر تشویق و ترغیب
دیگران به یکى از دو طرف دعوا متمایل نشود؛ چنین افرادی بسیار اندك هستند ،پس بر عملکرد او بسیار
نظارت کن و در بذل مال به او گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاریاش برطرف شود و نیازش به مردم
نیفتد و او را در نزد خود چنان منزلتى ده که نزدیکانت دربارة او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران
در امان ماند» (نامه.)58/
در کالم فوق امام(ع) به مالک توصیه میکند که قاضیانی انتخاب نماید که ستایش دیگران موجب
انحراف آن ها از استقالل رأی نشود و به مال و دارائی مردم چشم نداشته باشند تا مبادا با این صفت
قضاوتی نادرست ارائه دهند.
 .4-4هدفمندی در زندگی

هدفمندی به معنای داشتن غایتها و اهدافی است که به زندگی فرد جهت و معنا میبخشد .باورهای
فرد دربارة داشتن هدف و معنای زندگی از مهمترین مؤلفههای بهزیستی روانشناختی به شمار میرود.
« سالمت روانی شامل آگاهی از این موضوع است که هر فرد یک هدف و مقصد بزرگتری در زندگی
دارد .فرد دارای سالمت و بهزیستی احساس جهت و مقصود در زندگی داشته و اهداف او راهنما و تعیین-
کنندة روش و فعالیتهای وی است .برای داشتن احساس هدفمندی و جهت در زندگی ،فرد باید بتواند
به حال و گذشتة خود معنی بخشیده و آنها را با هم مطابقت داده و یکپارچه سازد .این احساس بر تمام
شئونات زندگی فرد حاکم بوده و میتوان آنرا در فعالیتها و کارکردهای وی مشاهده نمود( ».ریف،
« )1023 :1131هدفمندی در زندگی بر اهمیت ادراك شده از وجود شخص و برنامهریزی و رسیدن به
اهداف است که در قدردانی از زندگی (دانستن ارزش زندگی) نقش دارد .داشتن درك روشنی از هدف در
زندگی ،احساس جهتیابی و هدفمندی ،پایة سالمت روانی به شمار میرود و بدینگونه تجربة احساس
معنا در زندگی گذشته و حال مشخص میشود» (ریف و کییس.)324 :1115 ،
امام علی(ع) در زمینة هدفمندی و معنا داشتن زندگی انسان چنین میفرمایند:
«اى بندگان خدا از (نافرمانى) خدا بپرهیزید و با اعمال نیک خویش بر مرگتان پیشی گیرید (پیش از
آنکه مرگ شما فرا رسد تا مىتوانید اعمال نیک بهجا آورید) به وسیلة چیزى که از دست شما مىرود،
آنچه براى شما جاودان مىماند خریدارى کنید .خود کوچ کنید که به سختى براى کوچ دادنتان کوشش
مىشود ،مهیاى مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است ،از کسانى باشید که آنها را بانگ زدند و بیدار
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شدند و دانستند که دنیا سراى جاودان نیست ،پس آن را با سراى آخرت مبادله کردند .خداوند شما را
بیهوده نیافریده و مهمل رها نکرده است» (خطبه.)14/
در عبارت فوق امام علی(ع) به تبیین خلقت انسانها میپردازد و وجود هدف در زندگی و تالش برای
تکامل را به مخاطبین خود گوشزد مینماید« .جمالت امیرالمؤمنین (ع) ما را به فطرت پاك و عقل ناب و
وجدان صاف ارجاع میفرماید که این حرکت با آن همه قوانین و عظمتها که در اختیار این کاروان
سریعالسیر در جریان است محال است بیآغاز و بیانجام و بیمقصد بوده باشد» (جعفری ،1831،ج :21
.)23
مسألة معناداری زندگی از مسائل همیشگی بشر بوده و نگرشهای مختلفی در تفسیر ،تحلیل و تبیین
آن ارائه شده است« .در این پژوهش دیدگاه باورمندان به متافیزیک موردنظر است؛ باوری که منحصر
دانستن هستی به دنیای مادی را مستلزم بیمعنایی زندگی دانسته ،به دنیای ماورای ماده معتقد است و بر
این اساس زندگی را دارای معنا میداند» (کاتینگهام .)11 :2008 ،اعتقاد به دنیای ماورا ،از جایگاه ارزنده-
ای در نهجالبالغه برخوردار است و این مساله هدفمندی انسان و بیهوده نیافریده شدن او را به تصویر
میکشد .همچنان که آن حضرت در جایی دیگر چنین میفرمایند:
«اى مردم ،از خدا بترسید .هیچ کس بیهوده و عبث آفریده نشده که به لهو و بازى بپردازد و او را به
حال خود وانگذاشتهاند تا خود را سرگرم کارهای بیارزش نماید .زینهار که دنیایی که در دیدگان زیباست،
جایگزین آخرتی شود که آنرا زشت میانگارند؛ و مغرورى که در دنیا به باالترین مقام رسیده است
همچون کسی نیست که در آخرت به کمترین نصیبی رسیده است» (حکمت.)830/
 .5-4تسلط بر محیط

«تسلط بر محیط به معنی توانایی فرد برای مدیریت زندگی است .با این توصیف فردی که حس تسلط بر
محیط دارد ،میتواند در جنبههای مختلف محیط مداخله کند ،تغییر دهد و ارتقا بخشد .در حالیکه سطح
باالی تسلط بر محیط منعکسکنندة توانایی فرد در کنترل محیطش است ،سطوح پایین تسلط بر محیط با
ناتوانی در کنترل موفقیتآمیز محیط ارتباط دارد» (ریف و کییس .)324 :1115 ،فردی که از این مؤلفه
برخوردار است ویژگیهای زیر را دارا میباشد« :عدم مشکل در تنظیم امور روزمرة زندگی ،داشتن احساس
تسلط و شایستگی در مدیریت محیط ،داشتن برنامة جامع و پیچیده برای کنترل محیط ،استفاده مناسب از
فرصتهای محیط ،توانایی انتخاب و یا ایجاد بافتهای متناسب با ارزشها و نیازهای شخصی»
(میکائیلی .)150 :1831 ،این کار در گرو این است که فرد محیطش را مطابق خصوصیات و نیازهای
فردی خود شکل دهد و بتواند آنرا به همان شکل نگه دارد .چنین تسلط و احاطهای تنها با تالش و
عملکرد خود فرد به دست میآید .حضرت علی(ع) همواره به اهمیت برنامهریزی در زندگی در جهت
دستیابی مطلوب به اهداف از پیش تعیینشده سفارش فرمودهاند .نقش مدیریت صحیح در روند اجرای
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تمام امور حکومتی و شخصی همواره مورد توجه دین اسالم و قرآن و احادیث بوده است و در همین رابطه
نیز امام علی(ع) در زمینة مدیریت وقت چنین میفرماید:
«انسان مؤمن ساعات زندگى خود را به سه بخش تقسیم مىکند :قسمتى را صرف مناجات با
پروردگارش مىنماید ،قسمت دیگرى را در طریق اصالح معاش و زندگیاش به کار مىگیرد و قسمت
سوم براى بهرهگیرى از لذتهاى حالل و دلپسند؛ بنابراین براى شخص عاقل درست نیست که حرکتش
جز در یکى از این سه جهت باشد :براى اصالح امور زندگى ،یا در راه آخرت و یا در لذت غیر حرام»
(حکمت.)810/
در جملة فوق ،اهمیت مدیریت زمان به شکلی شفاف به چشم میخورد .اهمیت چنین برنامهریزی و
مدیریت زمان نه تنها باعث خواهد شد تا فرد از برنامهای جامع و کارامد در استفاده از فرصتهای زندگی
برخوردار باشد؛ بلکه امور دنیوی و اخروی را همگام با یکدیگر به پیش میبرد .البته امام(ع) تنها به مسائل
شخصی اهمیت مدیریت در مسائل شخصی نپرداختهاند؛ بلکه در زمینة مسائل حکومتی نیز از این مقوله
غافل نبودهاند .ایشان در نامة معروف خود به مالک اشتر در همین رابطه چنین میفرمایند:
«از عجله در مورد کارهائى که وقتشان نرسیده یا سستى در کارهائى که امکان عمل آن فراهم شده یا
لجاجت در امورى که مبهم است یا سستى درکارها هنگامى که واضح و روشن است بر حذر باش و هر
امرى را در جاى خویش و هر کارى را بهموقع خود انجام ده» (نامه.)58/
در نامة تاریخی آن حضرت به مالک اشتر ،از یک سو دوری از سستی به چشم میخورد و از سوی
دیگر نیز به اهمیت برقراری نظم در کارها توصیه شده است .عالوه بر اهمیت نظم ،مسألة بهرهگیری
صحیح از فرصتها نیز یکی از متغیرهای مثبت در مؤلفة تسلط بر محیط به شمار میرود که امام(ع) این
نکته را نیز فراموش نکرده و در اینباره میفرمایند:
«خدا رحمت کند آن کس که این چند روز زندگى را مغتنم شمارد و پیش از آنکه مرگش فرا رسد،
خویش را آمادهکند و از اعمال نیک توشة آخرت برگیرد» (خطبه.)31/
 .6-4پذیرش خود

پذیرش خود ویژگی اصلی سالمت روان و یکی از مؤلفههای عملکرد بهینه است« .سطوح مطلوب پذیرش
خود سبب ایجاد نگرش مثبت و افزایش رضایت از زندگی میگردد .این مؤلفه بهعنوان مفهوم کلیدی
خودشکوفایی ،عملکرد روانی مطلوب و پیشرفت به شمار میرود» (ریف« .)1035 :1131 ،پذیرش خود
اشاره به احساس رضایت از زندگی داشته و برای سالمت روان بسیار مهم است .پذیرش خود نوعی بینش
است که باعث میشود فرد در مورد نقاط ضعف و قوت خویشتن به آگاهی واقعی برسد» (ریف و سینگر،
)1101 :2001؛ بنابراین میتوان گفت« :افراد با احساس بهزیستی باال هیجانات مثبت را تجربه میکنند و
از حوادث و وقایع پیرامون خودارزیابی مثبتی دارند؛ درحالیکه افراد با احساس بهزیستی پایین حوادث و
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وقایع زندگیشان را نامطلوب ارزیابی کرده و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب ،افسردگی و خشم را
تجربه میکنند» (داینر ،اوشی و دیگران.)851 :2008 ،
در تشریح این معیار از بهزیستی روانشناختی نباید آنرا با احساس غرور کاذب و یا خودشیفتگی برابر
دانست؛ بلکه نوعی عزت نفس قلمداد میشود که فرد کامالً از شرایط خوب و بد خود آگاه است و آنرا
پذیرفته است .اینکه فرد از کاستیهای خویش مطلع باشد و اشتباهات خود را بپذیرد ،یکی از مهمترین
مراحل تکامل شخصیت بهشمار میرود .چنین افرادی از ویژگیها و صفات خود ناخرسند نیستند و نسبت
به زندگی حال و گذشتهی خود احساس و نگرش مثبت دارند.
در مقولة پذیرش خود ،نقش بیبدیل قناعت در زندگی جایگاه بهسزایی دارد .اینکه شخص با مهم
برشمردن داشتههای خود و رضایت از وضعیت کنونی خود زمینهساز آرامش روانی خود میشود ،در
بهزیستی روانشناختی مورد اهتمام واقع شده است.
در همین باره ،امام علی(ع) در نامه به فرزند بزرگوارشان ،چنین مفهومی را اینگونه یادآور میشوند:
«بدانکه بهطور مسلم هرگز به همة آرزوهایت نخواهى رسید و از اجلت تجاوز نخواهى کرد (بیش از
آنچه مقرر شده عمر نخواهى نمود) و تو در راه همان کسانى هستى که پیش از تو مىزیستهاند؛ بنابراین
در طریق به دست آوردن دنیا مالیم باش و در کسب و کار میانهروى را پیشه کن (نه حرص داشته باش و
نه طمع)؛ زیرا بسیار شده که تالش بیحد در راه دنیا منجر به نابودى اموال گردیده است؛ چرا که نه هر
تالشگرى به روزى رسیده و نه مدارا کننده محروم مىشود .بزرگوارتر از آن باش که به پستى تن دردهى
هر چند تو را به مقصودت برساند؛ زیرا تو نمىتوانى در برابر آنچه از آبرو و شخصیت در این راه از دست
مىدهى ،بهائى به دست آورى .بندهی دیگرى مباش؛ چرا که خداوند تو را آزاد آفریده .آن نیکى که جز با
شر و بدى به دست نیاید ،نیکى نیست و نه آن آسایش و راحتى که با مشقت زیاد .نکند مرکبهاى طمع
با سرعت حرکت کنند و تو را به مهلکه بیندازند» (نامه.)81/
در فرمایش حضرت ،چندین نکته قابلتأمل وجود دارد که در راستای مؤلفة پذیرش خود میباشد.
نخست اینکه ایشان در ابتدا میفرمایند که انسان نمیتواند به تمام آرزوهای خود برسد و مرگ این اجازه
را به او نمیدهد .این مساله باعث میشود تا انسان کمتر دچار دغدغه و اضطراب ناشی از تالش برای
رسیدن به همهی آرزوهای بعضاً بیجا شود و روحیة حریصانه خود را کنار بگذارد .نکتة دوم اینکه ایشان،
مخاطب خویش را از پذیرش ذلّت در راه رسیدن به جاه و یا آرزوهای ناپسند باز میدارد؛ چرا که زمانیکه
عزت انسان خدشهدار شود ،هیچ چیزی نمیتواند آنرا جبران کند و در آخر اینکه امام(ع) فرزند خود را از
اینکه در راه طمعورزی ،به مهلکه وارد شود و برای رسیدن به آمال به هر کار ناپسندی دست بزند باز
میدارد .همة این موارد قطعاً زمینه را برای قناعتپذیری انسان و رضایت خاطر وی فراهم خواهد نمود که
در نتیجه باعث سالمت و بهداشت روح و جسم وی خواهد بود.
ایشان در جملة کوتاه دیگری ،مفهوم پذیرش خود را اینگونه به مخاطب خود القا مینماید« :هرگاه
بهآنچه که میخواستی ،نرسیدی ،پس به هر آنچه هستی قانع باش» (حکمت.)11/
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ابنمیثم در شرح جمله فوق از امام(ع) چنین میگوید« :مفهوم این سخن ،جلوگیرى از اهمیت دادن و
افسوس خوردن نسبت به کارهایى است که انجام نشده است .با این توضیح که افسوس خوردن براى از
دست رفتن هدف ،باعث غم و اندوه میشود و این در حال حاضر زیانى است که هیچگونه فایدهاى بر آن
مترتب نمىباشد ،بنابراین مرتکب شدن چنین کار زیانبارى از نادانى است» (بحرانی ،1420 ،ج .)418 :5
حضرت امام(ع) مواعظ و پندهای بیشماری در اینباره ایراد فرمودهاند و انسان را به لزوم قناعت
دعوت نمودهاند و در بیان ارزشمند دیگری ،اینچنین میفرمایند:
«مانند کسى مباش که اگر دنیا را به او بدهند ،سیر نمىشود و اگر به او نرسد قناعت نمىکند»
(حکمت.)150/
هرچند میتوان در جایجای کتـاب شریف نهجالبالغه ،چنین نمونههایی را ذکر نمود؛ اما آنچه در
اینجا ذکر شد ،تنها نمونهای از سخنان آن حضرت در زمینة اهمیت قناعت و پذیرش شرایط خوب و بد
خود و دوری از حرص و طمع نابجا در راه رسیدن به آمال و آرزوهای دور و دراز میباشد.
 .5نتیجهگیری
جنبش روانشناسی مثبت بهعنوان یکی از مهمترین تحوالت دانش روانشناسی معاصر موجب شد تا
تمرکز علم روانشناسی از آسیبشناسی روانی بهسوی موضوعات مثبت مانند شادی ،سالمت ذهن،
عواطف مثبت ،معنویت ،خالقیت ،فضایل اخالقی و بهزیستی روانشناختی سوق داده شود .هدف
روانشناسی مثبت این است که در نظام روانشناسی جهان تحول بهوجود آورده و توجه صرف به ترمیم
بدترین چیزها را به سوی بهترین کیفیتها در زندگی تغییر دهد .به این منظور شکوفایی توانمندیها باید
در اولویت قرار گیرد که در همین راستا مدل بهزیستی روانشناختی ریف با ارائة چارچوبی مشخص ،راه را
برای تحقیقات بیشتر در این زمینه گشوده است .بهزیستی روانشناختی نیز با چنین رویکردی گامهای
بلندی در جهت ایجاد رضایت از زندگی و کاستن دغدغهها و مشکالت روانی برداشته است تا بدانجا که
ریف با ارائة الگویی جامع و کارآمد ،سعی در تکمیل و جمعبندی این شاخه از علم روانشناسی نموده
است .با توجه به پیوند عمیق دین و سالمت روان در این جستار تالش بر آن است تا با واکاوی کالم
حضرت علی(ع) در کتاب شریف نهجالبالغه به بررسی مدل شش عاملی بهزیستی روانشناختی ریف
پرداخته شود و در این بین نتایج زیر به دست آمد:
 -1کتاب شریف نهجالبالغه بعد از قرآن مجید بهعنوان یکی از مؤثرترین آثار دینی در بطن خود حاوی
نکات و سفارشات ارزندهای است که نهتنها در زمینة سیاسی ،بلکه در تمامی زمینهها از جمله بهداشت و
سالمت فردی در نوع خود بینظیر است .آنچه که در این جستار بدان پرداخته شده است ،اهمیت و نقش
بهزیستی روانشناختی در سخنان حضرت علی(ع) بود که در پایان این نتیجه حاصل شد که عنایت آن
حضرت به چنین مؤلفههایی  -هر چند بهصورت پراکنده -نشاندهندة جایگاه رفیع انسان و ارزش و شأن
او در بین سایر مخلوقات و همچنین اهمیت سالمت جسم و روان او میباشد؛ چرا که هر یک از
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مؤلفههای ششگانهی بهزیستی روانشناختی ریف در مسیر تکامل مرتبة انسان قرار دارد و این همان
چیزی است که دین مبین اسالم نیز خواهان آن است.
 -2با بررسی و مطالعة گفتار امام(ع) در نهجالبالغه هر چند به شکلی سطحی ،این نتیجه حاصل شد که
آن حضرت عنایت ویژهای بهضرورت ارتباط مثبت و کارآمد با دیگران و جنبة اجتماعی بودن انسان
داشتهاند .بهگونهای که در نامههای خود و همچنین کلمات قصار و خطبههای خود ،همواره این نکته را
متذکر شدهاند و دوم اینکه با توجه به اینکه ایشان دوستدار زهد بودهاند ،مصادیق مؤلفة پذیرش خود از
جمله قناعت و رضایت از زندگی ،جزء مؤلفههای پربسامد در کالم ایشان به شمار میرود.
 -8با واکاوی سبک گفتار ایشان در موضوعاتی از این قبیل این نتیجه حاصل شد که ایشان با گفتاری
صریح و به دور از پیچیدگیهای لفاظانه سعی در کاربرد مفاهیمی ساده و در عینحال اثربخش داشتهاند.
در واقع با توجه به همگانی بودن توصیههای ایشان در زمینة بهداشت و سالمت روان انسان و اهمیت
فحوای این سخنان ،شاهد گفتاری جذاب و موجز و به دور از زیادهگوییهای فراوان و خالی از هرگونه
ابهام و پیچیدگی هستیم.
آنچه که در این جستار بدان پرداختیم ،تنها گوشهای از بیانات آن حضرت در زمینة بهداشت روان و
مخصوصاً بهزیستی روانشناختی قلمداد میشود؛ اما در همین راستا میتوان با تبیین و شناخت و همچنین
مقایسة اصول و چارچوبهای علمی دیگر روانشناسان و نظریهپردازان علم روانشناسی در آیات قرآن
کریم و محتوای نهجالبالغه و سایر کتب دینی ،پرده دیگری از پیوند ناگسستنی دین و سالمت روان و
جسم را برای مخاطبین به نمایش گذاشت.
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