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 چکیده

شیمثبت ستی مجموعۀ و خدا، خود به بینانهوخوش امیدوارانه بینش نوعی اندی ست ه سند تحول بنیادین، یکی. ا ساس   بر ا

امیدواراساات. متوک سیساایب ادبیار فارساای به ویوی مثنوی مولوی  و شااادا  نیروی تربیت وپرورشآموزش عالی ازاهداف

اندیشی از سه مثبت گرا،مثبت نظریۀروانشناسی اساس بر جستار دراین روازاین است. و امیدوارانه های مثبتاندیشهسرشار از 

رای هر ب بررسی وین سه عنصر روابط میاک ا ها،شاخصهتفسیر و تحلیل هر سدام از این  پس ازشدی است، منظر سلی بررسی 

شواهدی از  ست و  شد.ذسر مثنوی سدام  صورر گرفته ا سناد ستابخانه ای  صیقی با ذسر ا این پووهش به روش تحلیلی و تو

جامعه آماری آک مثنوی معنوی مولوی اساات. نتایپ پووهش کاسی از آک اساات سه با توجه به  نای فرهنثی مثبت اندیشاای، 

سی  سی مثبتمولفاک ستا  های در شنا سازگار با روان ضامین  سبت به گنجاندک متونی با م سباید ن سازگار با اهداف  ند گرا و 

 تحول بنیادین در منابع آموزشی اهتمام داشته باشند.

 

 مقدمه .1

ت. اساا زندگیهای مثبت و جنبه هاتوانایی، ساااماک دادک به فکر و اندیشااه، درساات اندیشاایدک و تمرس  بر بینش امیدوارانه

ست. ذهن مثبت ،زندگی شایند ا شایند و ناخو شایند و منفی متوقف نمی تنهانهاندیش ترسیبی از امور خو شود در امور ناخو

 و دهدمیاندیش به کوادث معنا داند. انساااک مثبتای برای ترقی و رشااد میبرای آموختن و پله ایتجربهبلکه این کوادث را 

نیست.  فایدیبینهفته در کوادث است. در این دیدگای هیچ کادثه و اتفاقی آزاردهندی و  هاییآموزاسرار وهمواری در پی سشف 

شتن نثرش، افکار و رفتار مثبت» شی به معنای دا ست. مثبت بینانهخوشاندی شتن به ادر زندگی ا شی یعنی توجه دا مور اندی

 (.17 - 15: 1386سویلیام، «)منفی در زندگی هایجنبهمثبت در زندگی و نپرداختن به 
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 رب سه آکهای در روانشناسی برخیف دیثر شاخهه شناسی است. این شاخهای نوین رواکگرا از شاخهروانشناسی مثبت  

کداسثری از زماک کال و  ۀبر اسااتفاد و انساااک تمرس  دارد هایتواناییو  هاموفقیتبر  شااوندمیرفتارهای نابهنجار متمرس  

 (.56: 1391سلیثمن، )سندتأسیدمی آک نیمت شمردک 

 جایبهسه  علمی: »سندمیتعریف  گونهاینگرا را روانشناسی مثبت . اوگرا مارتین سلیثمن استپدر علم روانشناسی مثبت  

شری بر روی  هایضعفو  هاناتوانیتوجه بر  ست هایتواناییب ساک متمرس  ا ستن، لذر بردک، هایی؛ تواناییان شاد زی  از قبیل 

  .(26: 1395سلیثمن، )«بینیکل مسائل و خوش قدرر

شدی هو نظریه درماندگی آموخت ۀ نسبت دادک یا اسنادگرا را از تلفیق نظریمفاهیم روانشناسی مثبت ترینعمدیسلیثمن  

ست آورد ست درماندگیاو معتقد بود اگر  .به د سیلۀبهتواک پس می ؛آموختنی ا سنادی خوش هایسببتغییر  و را هم  یبینا

 وجبمبهتحولی سه  ؛گرا این است سه تحولی را در روانشناسی به وجود آوردآموخت. از نظر سلیثمن هدف روانشناسی مثبت

شود هاید د هآک  شرایط و کاالر بد زندگی به ایجاد بهترین سیفیت زندگی تبدیل  سی از ترمیم  شنا صلی روان رخی از ب. ا

ا رویارویی درست ب ۀاز: پرورش خیقیت، شیو اندعبارر شودمیپرداخته  هاآکنثر به موضوعار مهمی سه در روانشناسی مثبت

در  شااادگی رق وتجربۀ گرامثبت پرورش و آموزشتأسید بر  هیجانار، مدیریت بازیابی، و آوریتا ، هاچالشمشاااکیر و 

شااامردک در ادبیار فارسااای اسااات و معادل دم  نیمت  سه کال زندگی سردک و لذر بردک از زماک کاللحظار زندگی )در

 (.43: 1397: چیب سنت میهایی، )برای اطیعار بیشتر رک (اندسردیشعرایی چوک خیام و کافظ بسیار بر آک تأسید 

بررسی های آمااری نشااک مای دهاد ساه افساردگی یکای از مشاکیر جوانااک اسات ساه مای تواناد عامال مهمای در 

بااه خودسشاای، اعتیاااد و تهدیااد ساایمت بااه کسااا  آیااد. تحقیقااار انجااام بااروز ناااراکتی هااای عاااطفی و افکااار مربااو  

 همچناین باا توجاه باه ایان شدی بیانثر این است ساه افساردگی در میااک جوانااک ایرانای فراوانای قابال میکظاه ای دارد.

ک اندیشای اشااری شادی اسات؛ از جملاه در بخاش اهاداف سایهای مهام مثبتسه در سند تحاول هام باه برخای از م لفاه

نفس، دانااا و توانااا، ، سااه در آک بااه بسترسااازی باارای تربیاات انسااانی بااا ارادی و امیاادوار، خودباااور و دارای عاا ر1شاامارۀ

(؛ 24:  1390وپرورش،خاایق و سااارآفرین و سااالم و بانشااا  تأسیااد شاادی اساات )ر.ک سااند تحااول بنیااادین آمااوزش

 نماید.ناپذیر میری ضروری و اجتنا های آک در متوک آموزشی اماندیشی و م لفهپرداختن به مثبت

شد و همچنین بحراک ستردی در جوانینوجوانی و  هایبا توجه به آنچه گفته  سانیکیطه ارتباطار و تغییرار گ صر ع در ان

هدف ما در این سند، می روشن راگنجاندک آک در ستب درسی  و اندیشیضرورر پرداختن به مفاهیمی چوک مثبت سه مدرک

 ۀگرا و دسااتاوردهای آک در فرایند تعلیم و تربیت اساات. با توجه به پیشااینضاارورر توجه به روانشااناساای مثبت مقاله تبیین

سی در کوز شاک ادبیار فار شی و میراث مثبت ۀدرخ سه در این زمینه وجود دارد و نیاز فراوانی سه در مدارس  بهاییگراکاندی

 یشازپبیشدر مراس  علمی و تربیتی  و ساربست عملی آک موضوعبه این شود، ضرورر پرداختن اکساس می هاآموزیما به این 

 شود:اندیشی در منابع آموزشی اشاری میاز فواید استفادی از متوک مبتنی بر مثبت . در ذیل به برخیشودمیآشکار 
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آک برای جذابیت بیشاااتر  و آموزشساربردی شااادک  منجربه درسااای هایدرستا  اندیشااایوجود متوک مبتنی بر مثبت -1

 به آنها در جهت دادکآگاهی  آموزاک ودانش سردکمجه   را برای مناساابای اندیشاای زمینهمثبت. شااودآموزاک میدانش

 آورد.میرویارویی با مشکیر و اتفاقار ناگوار زندگی فراهم 

و اساااتعدادهای  اساااتفادی کداسثری از نیروی جوانی ۀسند و زمیناندیشااای از افساااردگی و ناامیدی جلوگیری میمثبت -2

 .آوردخدادادی را فراهم می

 .سندایجاد می نفسبه اعتمادو با  ایماک با، پرانرژی ،پرورش نسلی شادا  برای مناسباندیشی بستری مثبت -3

 پژوهش . پیشینه1,1

اسات،  قرارگرفتاه وتأسیاد توجاه ماورد بیشاتر یکام و بیسات قارک ازابتادای ساه گرامثبات های معرفتی روانشناسایریشه

 خااود سااه ب رگااانی. شااودمی یافاات مااا وعارفاااک شاااعراک فکااری درمنظومااه روانشناساااک، ازاظهااارنظر قباال هاااقرک

 . هستند واسیم ایراک فکری و فرهنثی  نی دارپیشینۀمیراث

را گاساات و  الب آثاری سه به روانشااناساای مثبت گونه سه باید سشااف و معرفی نشاادیاما متأساافانه این پیشااینۀ  نی آک

 اند، تألیف پووهشثراک  یرایرانی بودی است.پرداخته

 . بحث2

 اندیشی در ادبیات فارسیمثبت های. سرچشمه2,1

سی ما صه خ ،ادبیار فار سیب و عرفانیا شار از نثای و بینش مثبت ،ادبیار سی ضی از سر ست. بع ساک و جهاک ا گرایانه به ان

 :اند ازاین نوع بینش و نثرش عبارر هایسرچشمهترین آبشخورها و مهم

 ؛بینی عرفانی و اشراقی شاعراک برجسته ادبیار فارسیجهاک. 1

 ؛دینی اکمتعالی قرآک و تعالیم ب رگ هایآموزیتوجه شاعراک برجسته به  .2

 ؛یب مصلح اجتماعی ۀمثابجایثای شاعراک در جامعه به .3

 .دی ادیباک برای رشد فضایل اخیقیمنمحور بودک ادبیار سیسیب و د د همخاطب .4

شکیر و  علی سامانیر م م شفتثیو  هاناب شو مختلف کتی در دور هایدوریدر  هاآ سیب ،مغول ۀپرآ سی،  در اد  سی فار

شاعراک طراز اول ما،به ساک، و جهاک به شاک واخیقی عرفانی نثای نوع دلیل ا لب  سکین رایب ان شی به خود و دیثراک و ت بخ

 سرایند.بخش میشادیبا مضامین امیدوارانه و  اشعاری ،روکیه امیدواری و ایماک و اعتقاد مخاطباککفظ 
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درباری انساک و جایثای او  ایارزندیعالیم بسیار تایراک قبل از اسیم نی   هایآموزیدر  ،فرهنگ  نی اسیمی  وک بر ایناف 

  .پندار نیب گفتار نیب و سردار نیب :ازجمله در تعالیم دین زرتشت به سه اصل مهم اشاری شدی است ؛وجود دارد اشاندیشهو 

: 1385)اوستا، « خود را نی  چناک خواهد سرد کردارو  گفتاریا بد، بی گماک دین، و  اندیشدمی! آنکس سه نیب  ای م دا »

سه (. 66 صول  سیار ترتیب این ا سا و  جابهگانه ب ست شدیک ش .ا ستن ما تمام اقوال و افعال ۀافکار و پندار مثبت ما ری . ده

با و افعال بذر سخناک زی ،تفکر مثبت سهچرا ؛ها استگوناگوک و تعالی آک هایاندیشهسنترل فکر و  ،یعنی گام اول تربیت نفس

 پسندیدی است. 

 اندیشی و شواهد آن در شعر موالناهای مثبتترین مؤلفه. برجسته2,2

ست سه امروزی نه تنها مردم ایراک زمین، بلکه مردم  سی ا مثنوی معنوی مولوی یکی از واالترین آثار عرفانی زباک و ادبیار فار

شناخت و به تبع آک عیقه و انثی ی  مردم، دید او به  ستند. یکی از دالیل این  شنا ه دهکدی جهانی نی  با او و اثر گرانقدرش آ

. همچنین نثای روانشناسانه و به ویوی، خوش بینانه او و در عین کال واقع گرایانه او به استرفانی مسائل اخیقی، اجتماعی و ع

زندگی، عامل مهم تری در اف ایش این عیقه و انثی ی اساات. امروزی نی  در دنیای  ر  با تغییر نثرش و زاویه دید نساابت به 

ستقل، با عنواک شی م سی، در جنب شنا ساک در علم رواک  سی مثبت ر» ان شنا صی به مثبت گرایی در زندگی « واک  توجه خا

ست شادا ، امیدوار و مثبتهای مثبتترین م لفه. بنابراین مهمشدی ا سل  شی را سه در تعلیم و تربیت ن شی اندیش، ناندی ق

و خیرخواهی  طلبیجویی، زیباییکقیقت -2بینی، ایماک و خوش -1تواک در سه بخش خیصه سرد: سنند، میاساسی ایفا می

 اند. شادمانی و رضایت دروک. این سه م لفۀ برجسته در ادبیار سیسیب فارسی نی  بسیار مورد توجه بودی -3و 

 بینیخوشایمان و 

سته ما و   شکافانه هاقرکمولوی  ویویبهشاعراک برج سی جدید نکاتی ظریف، عمیق، دقیق و مو شنا رر قد ۀدربار قبل از روان

شه در خیال ساک  و اندی ست؛ آدمی رواک و روح هایالیه ترینباعمیق مرتبط اندسهسردی بیاکزندگی ان  ازآک سه چی ی هماک ا

و( افربهی معنوی و روانی )فربهی انسااااک قدرر خیال و  گوید سه می صاااراکتبهی ولوم. سنندتعبیرمی ضااامیرناخودآگای به

 دبینباندیش است یا و مثبت بینخوش ؛نسبت به خویش و جهاکست. اینکه آیا انساک در اندیشه خود ومربو  به طرز تفکر ا

سیارمبتکرانه، دقیق ذسرخواهیم سرد خیال و فکر قدرر و شناخت زمینه در مولوی از درذیل سه تعابیریو بددل.   گشا یرا و ب

 است:

  آدمی را فربهی هساااات از خیااال

 و سااودم گاار تااو را ر در ماایاااک مااا 

بود نس  مو تو را  مر  سودم   مااار و 

تش  خیاااال  جمااالبودصاااااکااب گر

 بااا خاایاااالر خااوشاااااک دارد خاادا

میااای رخیاااال ساااک  ی  بود مس س
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 شیرین از خیال خوش شدی است ،صبر

  

مدی پیش فرج خیاالر ساک   اسااات آ

 (600 -569دفتر دوم مثنوی: )مولوی، 

انتظار وقوع  ،بینیچرا سه خوش ؛کتی بودک در میاک مار و عقر  نی  بدوک خطر اسااات ،با خیال خوش ،از نظر مولوی  

 .استو خوشایند رویدادهای مثبت 

اساات.  سااونظن یا ظنکساان ،تلقین )مثبت یا منفی( ،ژرف و عمیق دارد تأثیریاز جمله اموری سه بر فکر و خیال انساااک  

شود شد و چه از جانب دیثراک به فرد القا  شی گاثرار خود را بر جای می ،تلقین چه از طرف خود فرد با ذارد. قدرر تلقین نا

 است.  م ثرشنود در روح و رواک و زندگی انساک بسیار سند یا میاز قدرر سیم است. سیمی سه انساک بر زباک جاری می

 خانهمکتبقدرر تلقین بداک اشاری سرد داستاک برخورد شاگرداک یب  تأثیرتواک در ادبیار برای از جمله شواهدی سه می  

ن معلم را به دروغ به ای ،با القای تلقینار منفی ،برای خیص شدک از سیس و معلمپی آک شاگرداک  است سه دربا استاد خود 

 سنند:میسیس درس برای چند روز تعطیل  بدین ترتیب سه او بیمار است و رسانندمیباور 

بی از اوساااتاااد ت ک م  سودساااک 

سار ند در تعویق   مشاااورر سرد

 این تاادبیر سرد ترزیرکآک یکی 

ست شد رنگ تو بر جای نی  خیر با

 اناادسی اناادر خیااال افتااد ازین

ثو ب کتااب  م یی از در   چوک درآ

ندسی اف وک شاااود یالش ا  آک خ

 گشت استاد سست از وهم و ز بیم

 

هاد  ند از میل و اجت ید  رنپ د

تد در اضاااطرار  ...تا معلم درف

 سه بثوید اوساااتا چونی تو زرد

ست بیتاین اثر یا از هوا یا از   ا

 چنینتو برادر هم مدد سن این

 خیر باشاااد اوساااتا اکوال تو

 ...س  خیالی عاقلی مجنوک شود

 سشاااانید او گلیمبرجهید و می

 

در پایاک  شااود ومی صاارفاب با تلقینار منفی شاااگرداک بیمار و بدکال ای از بیماری در وجود او نبود،نشااانه اسااتاد سه هیچ

 وتأثیرگذاراست: مهم بسیار گیردمی کداستا ازاین مولوی سه اینتیجه

 

 

 

 داند:مولوی فربهی و ال ری باطن را ناشی از شیرینی و تلخی فکر می

 همی رنجورگرداند بد فال

 یفرض قبولااه پیغمبر قول

 

  ااماای ناابااودسااااتااش راسااه آدماای 

تم اک ینااا تمااارضاااا مرضااااوا لااد  ت

 (1580تا1522مثنوی: )مولوی،دفترسوم
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ند       تا خیال و فکر خوش بر وی ز

 

  نیست وش باشد خیال اندر رواک

   بر خیالی صلحشاک و جنثشاک

 

 اندجمله خلقاک سخرۀ اندیشه

فربااه سنااد فکر  مرد را   شااایرین 

 (  289)مولوی، دفتر ششم مثنوی:   

نی تو لی جهااا خیااا ین بر  رواک ب

 ننثشاااااک و فخرشاااااک وزخیااالی

 (71 و 70: )مولوی،دفتراول مثنوی

 اندپیشه و  م دلخستهزاک سبب 

 (3559 )مولوی، دفتردوم مثنوی:

ستحکم و مطمئن   سخ به خداوند متعال پایه م سن فکریخوشبینی و برای خوش یایماک را ست. مولوی پایو ک  ۀظن ما

و انساک بدوک  امیدواری استاک فاقد صبر و مداند و معتقد است انساک بدوک ایرا در ایماک و اعتقاد انساک می هاگشایشهمه 

 صبر وامید رای به جایی نمی برد:

 ضااامیردر ایماک  آک فرج آید ز

بد ایماک صااابراز  یا  سااارسله ب

  گفت پیغمبر خداش ایماک نداد

 زکیر و امیاادی نااا ایماااک ضاااعف  

یماااک لااه  فی ا بر   کیااال ال صاااا

سه باشااااد صااابری را هر هاد در ن  ن

 (603 - 601: )مولوی،دفتردوم مثنوی

 خیرخواهی و اندیشیزیبایی ،جوئیحقیقت. 2,2,1

ست. علم، فعالیتهمۀ افیطوک  ویویبهاز نظر ککمای قدیم و   صلی کقیقت، زیبایی و نیکویی ا سه محور ا ساک کول  های ان

جمال و خیر  (،علم)دار محقق سردک این سه اصل در زندگی انساک هستند. گاهی از این سه اصل به داناییهنر و اخیق عهدی

ست بودندککمای قدیم معتقد ».شودهم یاد می ست یسه ه صل ا سه ا کقیقت، خیر و جمال و این امر مبتنی بر : مبتنی بر 

 هیکی قوی عالمه، دیثر قوی عامله و س. شوداین اصل است سه انساک به جهت داشتن سه قوی الهی از دیثر موجودار ممتاز می

و سمال قوۀ مبدعه و  است یا فعل خیر ارادی عامله قوی  ایت. است کقیقت شناخت یا سشف هعالم قوی  ایت دیثر قوی مبدعه.

   ایت آک آفرینش امر زیبا یا به سخن دیثر خلق زیبایی و جمال است.

مثبت و درست انساک را به سمت امور  ۀاندیش. دنشومهم می گانهسهاندیش بیشتر از سایرین جذ  این های مثبتانساک

سوق می متعالی صار د.دهو مثبت  صه سرد و سه گوهر کقیقت، زیبایی و تواک در را میو سماالر  هاخوبیتمام  ۀع خیر خی

 :دوچنداک دارد یاندیش بروز و ظهورمثبت هایانساکاین سه اصل در وجود 

 خو  خوبی را سند جذ  این بداک

 در جهاک هر چی  چی ی جذ  سرد

 طیبااار و طیبین بر وی بخواک 

 گرم گرمی را سشااید و ساارد ساارد
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 اناادناااریاااک مر ناااریاااک را جاااذ 

 

 اناادنوریاااک مر نوریاااک را طااالااب

 (82 - 80)مولوی،دفتردوم مثنوی: 

سویه ایرابطه صل وجود دارد و هر سدام در دیثری  دو سه ا صل  چراسه گذارند؛تأثیرمیو قوی میاک این  سه از یب ا هر 

 و کقایق است. هازیباییجامع همه خیرار و  خالق هستی است سهاین اصل واکد  اند.واکد سرچشمه گرفته

ست و دیثری)خالق به مقدمۀ علم( خودشناسی) خود های توانایی و خود به علم  سود به ازخودشناسی درروایار. مخلوقار(ا

 ترینپرفایدی نفس (.معرفت9865: کدیال 1429)اآلمدی، « معارف أنفعال معرفۀالنفس»اساات.  تعبیرشاادی هادانش مندترین

ست.معرفت ساکاولین ویوگی  ها شناخت عمیق آکمثبت هایان ست و  سبت به خود و اندیش درک در خود  هایتواناییها ن

 :سنندو معارف می هادانشاین افراد سرمایه عمر را صرف بهترین  روازاین ؛است

 

 :طور مطلق ارزشمند استهالبته در نثای مولوی علم ب 

 علم ساالیماناسااتخاتم ملب 

 آدمی را زین هنر بیچاری گشت

عالم صاااورر و   له  ناساااتجم  علم جا

سوی و دشاااات خلق   خلق دریاااهااا و 

 (1031و  1030مولوی،دفتر اول مثنوی: )

شد. ترنافععلم و معرفتی اما  ساک عجین و هماهنگ با شد یعنی با جاک ان ساک بجو ست سه از دل و باطن ان  هاعلم این ا

 شوند:میپرواز انساک  و ترقی وسیله

هل دل کمالشااااک هایعلم  ا

 یاری شودعلم چوک بر دل زند 

 اهاال تاان اکاامااالشاااااک هااایعاالاام 

تن زنااد باااری شااااود بر  چوک  لم   ع

 (3447و  3446مثنوی: ، دفتر اولمولوی)

 

 و نیکویی)خیر( زیبایی. 2,2,2 

آک در میاک ککما و فیسااافه  کطالب زیبایی و مجذو  آک هساااتند. درباری زیبایی و انواع آک و سیفیت در ذاتاب هاانسااااک

 ام مقاله دربارۀ زیبایی برای دراین آنچهناپذیری زیبایی هستند.قائل به تعریف هم ایعدی و فراوانی وجود دارد نظرهایاختیف

 ل داند از علومصاااصاااد ه اراک ف 

 دانااد او خاااصااایاات هر جوهری

 چیست سه دانی می قیمت هر ساله

 جاک خود را می نداند آک ظلوم 

 در بیاک جوهر خود چوک خری 

 قیمت خود را ندانی ابلهی است 

 (2648تا  2663مثنوی: دفتر سوم )مولوی،
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ست،این مهم ست ا ساک سه ا ست ان ش همو عالم  زیبایی طالب موجودی ا ست زیبایی رازاسر  دیدگای منطبق باعرفاک این. ا

سیمی ست ا ست و نتیجۀتج عالم درعرفاک. ا ست تعالیکقلی کق ا ست روازاین ؛جمال مطلق ا سر زیبا ا سرا خداوند و  عالم 

 (.7)سجدی: « الََّذِیأَکْسَنَکُلََّشَیْنٍخَلَقَهُ ».هستی را در نهایت زیبایی آفریدی است

 :یت بیشتری با زیبایی دارندخسن هاآک شوند؛چوکمیهای عالم اندیش بیشتر جذ  زیباییمثبت هایدر این میاک انساک   

 (3100سسی)مولوی،دفترششم مثنوی:ازبی را روح رهاند سه   رسیچوک شدی زیبا بداک زیبا 

سه هست بشناسد عاشق جمال خود خواهد  گونهآککقیقت وجود انساک است. انساک اگر خود را  هازیباییاین  ۀاز جمل 

ینش این ب.است وجود انساک هایزیباییو  هاسشف شثفتیها و گرا هم تمرس  بر شناخت توانمندیشد. در روانشناسی مثبت

 در ادبیار فارسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است:

 تو خوش و خوبی و ساک هر خوشی

منااار سر  سااارر فرق بر تاااج 

 

 تااو چاارا خااود مااناات بااادی سشاااای  

 باارر اعااطاایااناااک آویاا  طااوق  

 (3574و  3573 :)مولوی،دفترپنجم مثنوی

 (یدانای)عقل  گانۀسااهاز نظر سااهروردی زیبایی یکی از صاافار وجود دارد. تنثاتنگارتباطی هم  میاک دانایی و زیبایی 

ست.  سبحانه و تعالی »ا فت صسه  و این گوهر را سردیافرید گوهری بود تابناک اورا عقل نام ببداک سه اولین چی ی سه کق 

شی شناخت آک سه نبود پس ببود.دبخ شناخت خود و یکی  شناخت کق و یکی   الیتعکق شناخت به سه فتص ازآک : یکی 

شت، تعلق سن دا شت، خودتعلق شناخت به سه صفت ازآک و خوانند نیکویی را آک پدیدآمدسه ک شق دا  ار آک پدیدآمدسه ع

شت صفت سه ازآک و مهرخوانند شناخت آنچه نبود پس ببود تعلق دا سه  ،به  ک ک پدید آمد سه آک را اندوی خوانند و این هر 

گفت سه هم علم و معرفت  تواکمیبنابراین (.1392:152 سااهروردی) «یکدیثرند برادراک و اندپدیدآمدی سااارچشاامهاز یب 

وزیبا  فکرخوش هایانساااکخصاالت  ،و این هر دو اف ایدمیزیبایی اساات و هم زیبایی بر علم و معرفت ما  سااویبهراهبر ما 

و  در گرو داشااتن دروکهم  عالم هایزیباییدرک ندارند. مأوایی نثرمنفی و آشاافته در اذهاک اندیش اساات. دانایی و زیبایی

 :اندیش است زیبا ذهنی

پر گاال جهاااک  تو دل  پر  از 

با با سن ،یمیما زی  خویش را زی

 گوهرباشی ساک سه خواهیورمی 

یبااا  خوش ز لوی، م د  و و مو  (294: 1376آمااد)

 ز دیااثااراک خااو وا ساان ،خااو بااا مااا ساان

 (1376:1500)مولوی، سن دریا را وسینه بثشای را دل

 

ش   ست و این اعتقاد یکی از و آفرینندۀ زیبا خود مولد  ۀاندی ست سه عقاید در زمینه مثبت تریننا زیبایی ا شی ا  هارکقاندی

 :قبل مولوی آک را بیاک سردی است
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 ی اکسن تند هر صورتی اکسن شدیز اندیشه        است صورر پود تارو سواندیشه ج  زیبا مکن 

 (2281: 1376)مولوی، 

، اقوال تا افکار سندمیسعی  روجوید وازاینمیمغایر با زیبایی باشد دوری  آنچهانسانی سه طعم زیبایی را چشیدی باشد از هر  

 عاالروانف فعلکتی طرز لباس پوشیدک، رای رفتن، خندیدک، نثای سردک و سایر  ،همثی زیبا، هماهنگ و موزوک باشندشو افعال

سئله زیبایی در مکاکزیبایی گذر می صافیِاو از  شود آمار سنند. اگر همین م شی رعایت  ضباطی،بیهای آموز شونت و ان  خ

سخن یابد.میساهش  شدربهرمندگی از تعلیم و تربیت  شی، ظاهر معلماک، سیفیت  ضای مدارس و امکانار آموز معماری و ف

توجه به زیبایی از طلبی انسااااک اسااات.دوساااتی و زیباییس زیباییگفتن میاک افراد و... در مدارس ما چقدر هماهنگ با ک

شادی و خیر  جهت اهمیت دارد سهاین ساک را به  شاندمیزیبایی ان صول س سوم از ا صل  ست  گانهسه. خیر و نیکویی سه ا ا

ساک برخوردار از معرفت و درک  نوعیبه ست. ان صل قبلی ا صل دو ا سیخوایزیباییبرآیند و کا سمت  ناخوایشنا و  اهخوبیبه 

 :سردی استتبیین  خوبیبهشود. مولوی رابطه میاک زیبایی و خوبی و شادی را خیرار سوق دادی می

  هاباراکوز قراک خاک با 

سب ی   ها با آدمیوز قراک 

  وز قراک خرمی با جاک ما

 هاااریااحاااک سااااباا ی و و هاااماایااوی  

 وخاارماای  ااماایباای و خااوشاااایدل

  مااا اکساااااک و خااوباای باا ایااد ماای

 (1097- 1095)مولوی، دفتردوم مثنوی:

شاد  ساک را  سرخوش و خوشحال  سندمیزیبایی ان ساک را  شادی ان سرخوش تولید خیر و نیکویی  سندمیو  ساک  . ندسمیو ان

 ،معرفت به اینکه عالم هسااتی در مقابل هر عمل هاساات.انساااکها در افسااردگی و بدکالی ریشااه بساایاری از ناهنجاری

شاک خواهد دادمتن العملیعکس سب با آک را ن ساک دانا و زیبا اندیش را بر آک  ،ا سمت    تا ج داردمیان و خیرار  هاخوبیبه 

گساااتردی به این  طوربههم  مثنویدر .زیرا مطابق با قانوک انعکاس نتیجه هر ساری به خود ما بر خواهد گشااات ؛کرست نکند

 :قانوک کاسم بر عالم هستی اشاری شدی است

 ما ندا وفعلاین جهاک سوی است 

 

ها را صااادا   ندا ید  ما آ  ساااوی 

 (215، دفتر اول مثنوی: مولوی)

چوک  ؛دنها سااار ن ند و یا دلی را از خود نرنجانمراقب بودند تا خطایی از آک شااادربهبود سه عارفاک و دانایاک  جهتبدین

 :سردندبیفاصله عوارض ناشی از آک را دریافت می

 و سی سردی تو شرسی سوی سردی  

ماک تادی دمی بر آسااا  سی فرسااا

 هین مراقاب بااش گردل باایادر 

 اثاار درپاایسااه ناادیاادی الیااقااش  

 آک مااثاال ناایااامااد پاای ساا  ایناایااکاای

  زایاادر چاایاا ی هاارفااعاال پاای ساا 
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تو  بیاادار  مراقااب باااشااای و   گر 

 

 ...یااناای هاار دم پاااسااااخ سااردار تااوباا

 (2466 -2456مولوی، دفترچهارم مثنوی:)

ست سه زیبایی و خیرجمع میاک دانایی و  سعادر  ا سیمت و  سرمن ل  ساک را به  ساندمیان سه و هر عمل  ۀو نطف ر این هر 

ست ایشایسته ساک نهفته ا شه ان س.در فکر و اندی سیار نارسا و ناقص ا صل در مدارس ما ب سه ا م و در بُعد عل ت.ساربست این 

 آسیب در این زمینه است.  ترینب رگعلمی خود  ضعف محتوایآموزند. نمیدانایی آنچه را سه نافع و سودمند است 

 شادمانی و رضایت درون. 2,2,3

 و روانشااناساای مختلف مکاتب شااادی دربارۀ. اساات گرامثبتهای مهم در روانشااناساای شااادمانی و رضااایت دروک از م لفه 

 وکافیط ازنظر. رساادبه نظر می جامع افیطوک تعریف تعاریف این ازمیاک اندسردی ارائه مختلفی تعاریف هریب روانشااناساااک

اندیش انساک مثبت(.1138: 1366رک: افیطوک،اک سه قوی عقل، اکساسار و امیال است )می هماهنثی و تعادل کاصل شادی

شادی هم  ست.  شادی ا ساک  ست.  هایانرژیخود در تقویت و اف ایش  نوبه بهان شی و نتایپ مثبت درواقعمثبت دخیل ا اندی

صل از آک همواری  سویه دارند و بر هم رابطه باهمکا ضایت دروک در زندگی فردی و اجتماعی گذارندتأثیرمیای دو شادی و ر  .

 است. خیقیت و نوآوری محصول یب ذهن شاد و یب دروک آرام است.  تأثیرگذاربسیار 

سه زما صل تعادل میاک  ست کالک گذشته، شادمانی درونی و رضایت باطنی کا ستفادی  ؛و آیندی ا یعنی رضایت از گذشته، ا

ل کال و آیندی بررسی و تحلی ،بینی به آیندی. سلیثمن شادمانی درونی را در این سه بعد یعنی گذشتهدرست از کال و خوش

ست ساک ؛سردی ا شکل سهان ستفادی را میبه این  شاد از زماک کال نهایت ا سهای  شته و رربرند و کال خود را با ک های گذ

 (.39: 1395سلیثمن، )رک:سنندهای آیندی تبای نمینثرانی

 :در ادبیار فارسی به مقوله شادی و نشا  و رضایت درونی توجه بسیار زیادی شدی است 

دروک و باطن انساااک اساات و ارتباطی با  ۀداند. شااادی از نظر مولوی زادمولوی منبع و منشااأ ایجاد شااادی را دل انساااک می 

 :اردار بیرونی و مصادیق خارجی نداردو

 (426: 1376شکر )مولوی، ساک زهی آید ازدلت ساک ایشادی  مخر در دلت آیدانساک از جهاک  ایشادی

و عقاید ما متعالی و  هابسااتثیدلعمیق وجود دارد. هرچه  ایرابطهانساااک و عقاید او  هایبسااتثیدلمیاک شااادی و نوع 

 :است ماناترو  ترعمیقبه هماک اندازی شادی ما هم  ،باشد ترمعنوی

 گاانااجاادنااماایز شااااادی و فاارح در جااهاااک 

 سسآکنثویم یار را شادی سه از شادی گذشته است 

 (375: 1376مولوی، ) لقاااداردخوشدلی سااه چوک تو دالرام  

 (1376:400آید )مولوی، میشااادی عار  زمرا از فر  عشااق او 
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 دارد از عاایااش چااه ساام دارد را تااوسااه 

 

 (272: 1376)مولوی، دارد  م چه مای ای بیند را تو سه سس واک

 

نجا سه خداوند باشااد جایی برای  م و . آدانداز عشااق خداوند میدل  و خالی بودک همتیدوکلوی  م خوردک را ناشاای از مو

 :اندوی نیست

باشاااد مت دوک  نه  م بودک از ه خا   در 

    صه در آک دل بود س  هوس او تهی است

 

 (1376:262مولوی، ) باشد چوک اسرار تو همتدوک ندردلاو 

 (1376:214مولوی، ) عیارنیست بت ساک رود جا آک همه  م

 :موجب  م است. دلی سه گرفتار  م است قدرر پرواز و ترقی ندارد هم کنااهیبستثی به امور نازل و ناپایدار و معاشرر با دل

 ه گرد  م نثردد سبثو دل را 

میبیدل اناادر  بیااابااد      پری 

 

  ساک  م نشینی شادی چثونه بینی با

 

 ازیاارا  اام بااه خااوردک ساام نااثااردد 

ثر ی ین گرد سااه د لم ا لوی  عااا مو ثردد) ن

،1376:277) 

نه موش و ازموش فت سی خا ندی سس یا  بل

 (1376:1170)مولوی،  

 دیثراکانسااانی خود را در قبال خداوند و و انسااانی سه وظایف بندگی  پاداش اساات. وظیفهانجاماز نظر عارفاک شااادی م د 

ستدهد، انجام  خوبیبه ساک موظف به انجام آک ا سندی چی ی نخواهد بود. بعد از انجام هر ساری سه ان شادی و خر  ، یر از 

 :آیدوجودمی به در خاطرانساککسن رضایت و خرسندی و شادمانی 

 (1376:1154، مولوی)دید خلق و نبیند ز شادی آثاری ن  ی استه مشارق شادسبه  یر خدمت ما 

 :سندمیرا تبدیل به شادی  ها ماست سه  یمتعالی به زندگی سیمیای نثرش

 خوش شادی شود آک  م سه خوریمش چو شکر

 

 (1376:569،مولوی)ای  م بر ما آی سه اسسااایر  مانیم  

 

شادی ست سه موجد  م و  ساک به زندگی ا شه در عقاید، باورها، س نوع نثای ان ست. نثاهی سه خود ری ستثی هاششا  هایو واب

 :انساک نی  شکوهمند و معنوی خواهد شد هایشادیمیداک دید انساک متعالی و ب رگ باشد،  هراندازیانساک دارد و به 

نه شااااادی  چه سنم اسااااتخا ندارم   دلم  صااااه 

 با شاااادی سه شاااادی آک من باشاااد اسااات عهدیمرا 

  رضااا شااد سه چو ما شااد همثی لطف و سسآکخنب 

 (1376:805)مولوی، دورم و بی ارم از او ترشااایعااالمهرچااه بااه  

ست قولیمرا  شد ا  (1376:252)مولوی، با جاناک سه جاناک جاک من با

 (1376:315)مولوی،  دشاا وفا و شااادی همه ز صااه و رساات زجفا
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موای  م  گر نیساااات ا مناات بااار  یش  پ  شااااوی 

 

ست این مقام  شکر ا ستپر   (1376:214)مولوی،  هیچ تو را سار نی

 

شا  به دانشنوآوری، خیقیت و شکوفایی دانش شادی و ن ست.  شاد و آرام ا شور و شوق و آموزاک محصول یب ذهن  آموزاک 

شوق کتی اگر به انثی ی می شور و  ساک بدوک  ست. به تعبیر مولوی ان ستر و  مقدمۀ انجام هر ساری ا شوق نی  ب شور و  دهد. 

 مندی رستم هم باشد، ساری از او ساخته نیست:زور

 ذوق است ساندر نیب و بد در دست و پا قور دهد

 با ذوق مسکین، رستمی؛ بی ذوق رستم پر  می  

سکین سند  ستماک جفت تن م  ساین ذوق زور ر

 گر ذوق نبود یار جاک جاک را چه با تمکین سند

 (235: 1376)مولوی،                     

ها، رو در این زمینه هم باید فضاهای آموزشی ما از نظر اصول زیبایی و معماری در نهایت جذابیت باشند و هم آموزشاز این 

د تا آموزاک را برانثی انندوستی دانشطلبی و زیباییای باشند سه کس زیباییها و محتواهای آموزشی به گونهها، برنامهطراکی

 اک را فراهم آورند.در نهایت موجبار شادی و خرسندی آن

صلی ناامیدی و بیهای آموختهدرماندگی سیار مهمی انثی گی در دانششدی یکی از عوامل ا ست. انثی ی و امید نقش ب آموزاک ا

ستیابی به اهداف و موفقیت دارند.  سمت د شتکار، تیش و کرست به  ساک »در پ شرفت ان ستعداد و هوش در پی اما  ؛م ثرندا

ید و انثی ی موارد کل نمیام ها هیچ کرستی شااا سه در نبود آن ند  ست بینی پیشگیرد و خوشی هسااات یاز این کر ن

دستیابی به امید و  اما شوند؛داک منتقل میفرزن به وراثت ازطریق زیادی کد تا هوش و (. استعداد56: 1391،سلیثمن«)است

آموزاک ایجاد و شکوفا شود محیط های آموزشی دانشترین جایی سه باید این نیاز در استسابی دارد و مهم ۀبیشتر جنب ،انثی ی

سی مثبت شنا ست. یکی از اهداف مهم روان سیار تأثیرگذار و سلیدی ا ست و نقش مدارس در این باری ب گرا به وجود آوردک ا

سئولیتی از عوارض بینی وطرد درماندگیکس خوش سردگی، بی عیقثی و بی م سلیثمن اف ست. از نظر  شدی ا های آموخته 

 ودرنتیجه درماندگی ایجاد باعال ما درمدارس سه عواملی ترینازمهم .(44: 1396سلیثمن،رماندگی آموخته شدی است )رک: د

تواک به مواردی چوک: جو عمومی کاسم بر مدرسه )جو مثبت یا منفی(، نوع یم شودمی آموزاکدردانش امیدی نا و انثی گیبی

تدریس معلماک اشااااری سرد )رک:  ۀتعامل و شااایو ۀهای درس و نحوسااااختار سیسروابط عاطفی میاک افراد در مدرساااه، 

بنابراین با توجه به این سه آموزش و پرورش صااحیح مقدمار رشااد و شااکوفایی جامعه را .(12: 1387، پور و دیثراکرکماک

ضروری وهای مثبتفراهم می آورد، توجه به آموزی سیار  شی در فرایند تعلیم و تربیت ب ست. جایث ین سردک  اندی شا ا راهث

بینی به جای بدبینی و توانمندی و اعتماد به نفس به جای ناتوانی و درماندگی از دساااتاوردهای مهم آموزش و پرورش خوش

 .گرا استمثبت
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 گیری. نتیجه3

صر دربارۀ رواکقرک شمنداک معا سی مثبتها پیش از آرای اندی  در ادبیار سیسیب های این تفکرها و م لفهگرا، پایهشنا

سته با  شاعرانی چوک عطار، موالنا، کافظ، سعدی، نظامی و ... آمیخته به بیانی هنری عرضه شدی و توان فارسی و در آثار 

نشاایب ساارزمین ایراک در ضاامیر مردماک این  و اندیشاای را دردرازنای تاریخ پرفرازآوری امیدواری و مثبتنیروی زباک

صر به نظر میهمه در هجوم بحراک این سرزمین پرورش دهد. با شی ما چنداک توجهی به این های معا سد متوک آموز ر

شخور سویی نوجواناک ما به آک نیازمندند های مثبتم لفه ترینپرمایه ندارد. در این مقاله ما به برجسته آب شی سه از  اندی

ایماک و  -1اند از عبارر ایم. این سااه م لفهاند، پرداختهو از سااوی دیثر بازتابی گسااتردی در متوک سیساایب ما داشااته

شاادمانی و رضاایت دروک. ساپس با ذسر نمونه از اد   -3طلبی و خیرخواهی و یی و زیباییجوکقیقت -2بینی و خوش

ایم سه کضااور این متوک در منابع آموزشاای ما چه فوایدی در پی خواهد داشاات. خودباوری و پارساای بررساای سردی

جویی، زیبایی طلبی و خیرخواهی از بینی و امیدواری، کقیقتشاااکوفایی، شاااادابی و نشاااا ، خوشنفس، خوداعتمادبه

ستاوردهای عملی مثبت سل جواک هر جامعهد شرفت مادی و معنوی ن شد و پی ست سه مقدمار ر شی ا ای را فراهم اندی

شدی دررو به نظر میسند. ازاینمی سند تحول و فواید ذسر  سد با توجه به اهداف  شی در جواناک با بارۀ القای مثبتر اندی

اساتفادی از سارمایۀ اندیشاثانی متوک سیسایب، توجه هر چه بیشاتر مولفاک به گنجاندک متونی با مضاامین ساازگار با 

 رسد.گرا در منابع آموزشی بایسته به نظر میروانشناسی مثبت

 

 منابع

 قرآک سریم -

 .االسیمی م سسۀدارالکتا : قم الرجائی، مهدی السید ،تحقیقغررالحکم ودررالکلمق(، 1429اآلمدی،عبدالواکد ) -

 .انتشاراتثروس ،تهراک:معنوی حکمت و هنر، (1375) اعوانی،  یمرضا -

شاارست  تهراک: ،3 و جلد 2لطفی، رضااا ساویانی، جلد  محمدکساان، ترجمه دورۀ آثار افالطون ،(1366) افیطوک -

 .سهامی انتشارار خوارزمی

  .، تهراک: مرواریدو پژوهش جلیل نیکخواه گزارش(، 1385اوستا ) -

 .اسبرسیف،تهراک:دوراکعلی ،ترجمههای یادگیریای برنظریهمقدمه (،1385هرگنهاک ). آر.اولسوک، ام. اچ و بی -

، نشریه شدهشناسی نظام آموزشی با تأکید بر درماندگی آموختهآسیب(، 1387پور، محمد و دیثراک )رکماک -

 .135پیاپی ، 12معرفت، شماری 

 .پنای، میترا محمدی،رشدفروزندی داور ، ترجمهشدهبینی آموختهخوش(، 1391سلیثمن، مارتین ) -
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 ترجمه،(گرا درخدمت خشاانودی پایدارروانشااناساای مثبت) شااادمانی درونی(، 1395) -------------- -

 نشر دانوی. :نیلوفری وعلی سریمی رامین تبری ی، مصطفی

سریمی، تهراک:  ، ترجمۀرامیننگرشده و روانشناسی مثبتنظریه درماندگی آموخته(، 1396ااااااااااااااا ) -

 نشر دانوی.

، درک جدیدی ازنظریه شادکامی و بهزیستی) گراشناسی مثبتشکوفایی روان(، 1397ااااااااااااااا )  -

 ترجمۀامیرسامکار، تهراک: رواک.

 (، دبیرخانۀ شورای عالی انقی  فرهنثی.1390پروش )سند تحول بنیادین آموزش و  -

صنفات، ، (1392) یحیی الدینشااها سااهروردی،  - سه، جلدهایمجموعه م با تصااحیح و مقدمه هانری  یک تا 

 .موسسه مطالعار و تحقیقار فرهنثی :سربن، تهراک

 آگای، ، تهراک: روانشناسی پرورشی )روانشناسی یادگیری و آموزش((، 1380سیف، علی اسبر ) -

 .، قادر فاضلی، تهراک: فضیلت علمآن( بندیموضوع)به همراه  گلشن راز،(1377شبستری، محمود ) -

 .میاسی قم:دفترانتشارار اسبر فاری، علی: تصحیح ،کتاب من الیحضره الفقیه،ق( 1413علی ) بن محمد صدوق، -

و جواد مصاااطفوی، تهراک: ، ترجمۀ  هاشااام رساااولی 2اصااوک کافی، جلد (، 1369سلینی، محمد بن یعقو ، ) -

 فروشی علمیه اسیمیه.ستا 

 تهراک:،یافسانه صادقبراتی و  فرید اثرترجمه کاربردی گراییمثبت و اندیشیمثبت (،1386سویلیام، سوزاک ) -

 .جوانه رشد

 .های اسیمی آستاک قدسبنیاد پووهش :، ترجمۀ اکمد رضوانی(، انگیزش و شخصیت1376مازلو، ابراهام اچ ) -

 روانشناسی، سبک و اسالم ازمنظرمکتب شادی (،1395) عسکری زینب آرانی، سادار طیبه و مازوچی، طاهری -

 .139- 120، صص 1شماری1، جلدسالمت محوریت با اسالمی زندگی

 آرا، تهراک: سپنپ.، ترجمه هوشیار رزمقدرت فکر(، 1393مورفی، ژوزف ) -

 .به تصحیح محمدرضا برزگر خالقی، تهراک: زوار ،مثنوی معنوی(، 1387الدین محمد )مولوی، جیل -

 .ال ماک فروزانفر، تهراک: امیرسبیر، به اهتمام بدیعکلیات شمس تبریزی(، 1376الدین محمد )مولوی، جیل -

سین - صحح،امیرالمؤمنین دیوانق(،1411الدین )معین بن میبدی،ک صطفی زمانی، ،محقق،م سیم قم: م  دارنداناال

 للنشر.

 ، تهراک: رشد.ترجمه دستر زهری قربانی، غرقگی(، 1397میهالی، ) میهای، چیکسنت -

 نشر ثالال. ، ترجمه اسماعیل کسینی، تهراک:اندیشیقدرت مثبت(، 1386وینست پیل، نورمن ) -
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