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Abstract
Islamic mysticism is full of moral and divine teachings that can be effective
with the support of religion and spirituality in solving the mental and moral
problems of contemporary human beings. This article, according to the
common origin of Sufism and Positive Psychology, aims to investigate the
psychotherapeutic approaches and social issues in mystical texts and to adjust
examples of practical ideas and theories of psychologists to the life and sayings
of mystics.
Comparing the social aspects of mysticism with social virtues and capabilities
of Positive Psychology shows the effectiveness of spirituality in achieving the
goals of positive psychology (i.e. the positive social character, improving social
relationships, and happiness). In fact, these issues represent the social aspects of
Islamic mysticism and explains the reason for the return of psychology to
divine and spiritual values in the treatment of mental illness. According to this
approach, pure Islamic mysticism can be used in order to achieve mental health
and raise living standards and intellectual integrity of human use.
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چکیده 
عرفان اسالمي سرشار از آموزههاي اخالقي و تعاليم الهي است .اين عرفاان باا پشاتوان ديان و معنويات ماي توانا
گره گشاي بسياري از مشکالت و مسائل رواني و اخالقي بشر معاصر باش  .در اين مقاله ،باتوجهبه خاستگاه مشترک
عرفان و روانشناسي مثبت ،رويکردهاي رواندرماني و مباحث اجتماعي آن در متون عرفاني بررسي ميشود و نمون
آشکار و عملي اي هها و نظريههاي روانشناسان با احوال و سخنان عارفان مقايسه ميگردد.
مقايس جنبه هاي اجتماعي عرفان با توانمن يهاي اجتماعي روان شناسي مثبات ،مايتوانا کاارايي معنويات در
رسي ن به اه اف روانشناسي مثبت ا شخصيت مثبت اجتماعي ا را آشکار کن ؛ در اين مقايسه همچنين ،بهبود روابط
اجتماعي و شادماني پاي ار نيز بررسي خواه ش  .درواقع اين سلسله بحث ها بيانگر اجتماعي بودن عرفان اسالمي و
تبيين کنن ة علت بازگشت روان شناسي به ارزش هاي الهي و معنوي در درمان بيماريهاي رواني است؛ باتوجهبه ايان
رويکرد ،از عرفان ناب اسالمي براي رسي ن به سالمت رواني و پيشرفت سطح زن گي و کمال فکري بشر ماي تاوان
استفاده کرد.
واژههایکلیدی

عرفان؛ عارف؛ روانشناسيمثبت؛ جنبههاي اجتماعي ،فضيلت؛ توانمن ي

1ـمقدمه
عرفان اسالمي برخاسته از سرچشمه هاي ديني و الهي است که جز در بستر جامعه به کمال واقعاي
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران t.khoshhal@yahoo.com

 دانشجوي کارشناسي ارش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران mzsf30@yahoo.com
تاريخ وصول 6031/1/61

تاريخ پذيرش 6031/6/12

 / 03پژوهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا) ،سال يازدهم ،شمارة دوم ،پياپي  ،00تابستان 6031

نخواه رسي  .درحقيقت تصور گوشه نشيني از تصوف اشتباه بزرگي است که با واقعيت موجود در
سير و سلوک عارفان هم خواني ن ارد .سخنان و احاوال آناان ثابات مايکنا کاه ماردم و مساائل
اجتماعي و مشکالت مردمي در زن گي عارفان و بينش آنان جايگاه ويژهاي دارد.
درحقيقت عرفان يک شيوه و روش خودرست بي پايه و اساس نيست که برپاي اوهاام و افکاار
سست شکل گرفته باش ؛ بلکه بر مبناي مفاهيم قرآني و سنت و سيرة پيامبر اکرم(ص) بنا ش ه است.
عرفان اسالمي ويژگي هاي بيمانن ي دارد که آدمي را ازنظر فکري و روحي پربار ميکن و برترين
ارزشهاي اخالقي و اجتماعي را به جامع انساني ارائه ميده .
مباحث عرفاني ج ا از اعتقادات ديني و اعمال عبادي ،امتيازهاي اخالقي و رفتاري دارد کاه در
زمين روانشناسي و مسائل اخالقي و اجتماعي نيز ميتوان استفاده شود .درواقاع احاوال عارفاان،
بهطورکلي مستن کردن مفاهيم روانشناسي و بهويژه روانشناسي مثبت است .عارف در ظاهر ب ون
توجه به وابستگيهاي دنيايي و مادي بشر در خلوتي معنوي است؛ اما در مسائل ضاروري جامعاه
حضور مفي و مؤثري دارد؛ حقيقت اين سير و سلوک اجتماعي در سخن ابوسعي ابوالخير اينگونه
نقل ش ه است« :شيخ را گفتن  :فالن کس بر روي آب مي رود .گفت :سهل است ،بزغي و صعوه اي
نيز برود .گفتن  :فالن کس در هوا پرد .گفت :مگسي و زغنه اي مي پرد .گفتن  :فاالن کاس در ياک
لحظه از شهري به شهري مي شود .شيخ گفت :شيطان نيز در يک نفس از مشرق به مغرب مي شود.
اين چنين چيزها را بس قيمتي نيست .مرد آن بود که در ميان خلق بنشين و بخسب و در ميان بازار
در ميان خلق ست و داد کن و با خلق بياميزد و يک لحظه ،به دل از خ اي غافل نباش » (محم بان
منور ،6045 ،ج.)633 :6
دي گاه اجتماعي عارفان يک بينش بشردوستانه و ياک منشاور اخالقاي اسات کاه باا پشاتوان
ارزشهاي اسالمي ،در هر فرهنگ و دورهاي ميتوان استفاده شود.
در قرن بيست و يکم ،در اوج قلههاي علم و صنعت ،روانشناسي پيشرفت غرب در بانبساتي
قرارگرفت که علم و ثروت ديگر نتوانست احساس رضايت و شادابي ايجاد کن و روح کمال طلب
بشر را راضي نگاه دارد .روانشناسي مثبت در اين تنگناي خستگي و افسردگي ،با ارائ دي گاهي نو
کوشي تا از مشکالت رواني بشر گره گشايي کن  .تفکر مثبت و توجه باه نيکايهاا و برتاريهااي
انساني از مهمترين ويژگيهاي اين روش است.
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مارتين سِليگمن ( ،)martin seligmanپا ر روانشناساي مثبات و همکاارش چياک سانت
ميهالي ( ،)csikszent mihalayiدربارة روانشناسي مثبت اينگونه سخن ميگوين  :ماا معتقا يم
که روان شناسيِ عملکرد مثبت انسان پ ي خواه آم و ازنظر علمي پذيرش خواه گرفت و سهم
مؤثري در رش و شکوفايي افراد و خانواده ها و اجتماعات خواه داشات (ساليگمن)53 :6023 ،؛
در عمل نيز اين علم به سرعت رش ميکن و جوامع علمي آن را مايپذيرنا  .باا نگارش و تفکار
مثبت ،به خوبي با روح افاراد ماي تاوان ارتباا برقارار کارد و باه آناان در رساي ن باه آراماش و
رضايتمن ي ياري رسان .
بررسي مباني روانشناسي مثبت بيانگر مفاهيم مشترک اين علم با عرفان اسالمي است و امکاان
کاربرديکردن فضايل اخالقي و اجتماعي عرفان در آن وجود دارد .درواقاع هار دو روش در ياک
مسير و با عنوانها و اه اف مختلا

حرکات مايکننا ؛ يعناي روانشناساي مثبات باراي درماان

بيماريهاي رواني و رسي ن به شادماني پاي ار ميکوش و عرفان براي پااکي نفاس و نزديکاي باه
خ اون تالش ميکن ؛ بنابراين بررسي تطبيقي اين موضوع در درمان بيماريهاي رواني و شاناخت
حقيقت عرفان اسالمي الزم است.
در بخش اول اين مقاله ،جنبههاي اجتماعي عرفان و دي گاه بشردوستان عارفان بررسي ميشود.
در بخش دوم ،خاستگاه مشترک عرفان و روانشناسي مثبت ،اه اف روانشناساي مثبات و فضاايل
اجتماعي مشترک بين آن دو بررسي خواه ش و نمون عملي توانمن ي ها و فضايل مطرح ش ه در
روانشناسي مثبت در سخنان و احوال عارفان بيان ميشود.
ه ف اين مقاله ثابت کردن حضور عرفاا در جامعاه و اجتمااعيباودن عرفاان اساالمي اسات؛
هم چنين نشان دادن کاربرد ارزش هاي اخالقي عرفان در روانشناسي مثبات ،از اها اف ديگار ايان
پژوهش است؛ افزونبر اين اه اف به اين نکته نيز تأکي ميشود که بازگشت به ارزشهاي الهاي و
پايبن ي به آن بهترين راه براي درمان بيماريهاي رواني و مشکالت اخالقي و اجتماعي است .اين
مسير نقش مؤثري در رضايتمن ي روح بشر و نجات او از پوچي و افسردگي خواه داشت.
2ـجنبههایاجتماعيعرفان 
رش و شکوفايي ارزشهاي اخالقي و انساني در عرفان اسالمي ،بهترين زمينه و راهکار براي حال
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مسائل بشر در قرن بيست و يک است؛ از سوي ديگر مطابقت آنان با ارزشهاي فطري و اعتقادات
الهي ،ياريگر انسان در آخرين لحظه هاي علم و قا رت و افساردگي و نااميا ي اسات؛ انساان باا
بازگشت به ارزشهاي اصيل و معنوي ميتوان روح سرگشت و نيازمن خود را سيراب کن و لذت
و رضايت را در مفاهيم ماورايي و الهياي مانن ياري ديگران ،مهرورزي و نوعدوستي بکاود.
در اين بخش با توجهبه توانمن يهاي اجتماعي که در روانشناسي مثبت مطرح اسات ،ديا گاه
عارفان دربارة مسائل اجتماعي ،نوع برخورد و بينش آنان در اين باره بررسي ميشود.
پيامبر ميفرماي « :اِنَّما المُؤمِنُونَ کَرَجُلٍ واحِ ٍ اِذا اشتَکي عُضوٌ مِن اَعضائِهِ اِشتَکي جَسَ ُهُ اَجمَعُ وَ
اِذا اشتَکي مُؤمِنٌ اِشتَکي المُؤمِنُون»؛ مؤمنان به حکم سوابق دوستي چنان مصفا ش ه باشن کاه اگار
يکي از ايشان را رنجي يا مکروهي رس  ،اثر آن به به ديگري نيز انتقال مي يباب ؛ همچنانکه اعضاا؛
چون يک عضو در رنج باش  ،اثر آن به هر عضوي رس (ابيبکر ،6345 ،ج .)015 :1عارفان همگام
با اين کالم بشر دوستان پيامبر به انساني ماورايي و الهي تبا يل ماي شاون کاه جاز خيرخاواهي و
مصلحتجويي مردم ان يشهاي ن ارن و مبناي رفتار اجتماعي خود را برپاي عشاق ،نرماي ،ايثاار و
م ارا بنا مي نهن  .اين بينش معنوي تا مرحلهاي پيش ميرود کاه عاارف بزرگاوار شايخ ابوالحسان
خرقاني مي گوي « :از ترکستان تا به در شام کسي را خاار در انگشات شاود آن از آن مان اسات و
همچنين اگر از ترک تا شام کسي را ق م در سنگ آي ؛ زياان آن مراسات و اگار انا وهي در دلاي
است ،آن دل از آن من است» (عطار نيشابوري.)433 :6021 ،
اين سخنان نشاندهن ه اين حقيقت است که عرفان و تصوف ناب اسالمي طريقهاي انزواطلباناه
و فردگرايانه نيست؛ بلکه توجه به جامع بشري و هم ردي با محرومان و مظلومان و دستگيري از
آنان رکن اصلي و اساسي آن است؛ بنابراين تعه و مسئوليت در برابر انسانها و هم ردي با آناان
معيار راستيني براي تشخيص تصوف و عرفان اصيل و ناب از تصوف ساختگي و انحرافي است.
باتوجهبه چنين دي گاهي ،رسي ن به شادماني پاي ار و شخصيت مثبت اجتماعي ،در جنباههااي
اجتماعي زن گي عارفان شايست بررسي است؛ در عنوانهاي زير ميتوان آنها را بررسي کرد:
 )6خوشاخالقي و تحمل رنج مردمان؛
 )1محبت و دلسوزي بر خلق و نوعدوستي؛
 )0ايثار و بخشش؛
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 )5شخصيت مثبت اجتماعي؛
 )4ه ايتگري و حفظ کرامت انساني.
خوشاخالقيوتحملرنجمردمان

2ـ1
عرفا برپاي سنت پيامبر(ص) و اعتقادات ديني ،افکار و رفتار خود را با مهر و عشق درآميختهانا .
آنان باتکيهبر احاديث پيامبر در مسير مردم داري و مردم ناوازي ،روحاي الهاي و فکار و ان يشاه اي
جهاني دارن ؛ آنان در کمترين مرتبه از روابط اجتماعي که حضور در جامعه است ،طالب شاادي و
خرسن ي مردمان ميشون  .عارفان تحمل رنج و سختي مردم را تعالي روح و پاکي نفس ميدانن و
همسو با اين سخن پيامبر هستن که مي فرماي  :شما مردماان را باه ماال خشانود نتاواني کاردن باه
گشادگي روي و نيکويي خوي ايشان را خشانود کنيا (قشايري .)031 :6022 ،عارفاان در رواباط
اجتماعي طبعي بزرگ و رويي گشاده دارن ؛ ايشان با پيروي از پيامبر با تفکري مثبت از کاستيها و
گناهان ديگران مي گذرن و در تنگناي غضب فروخورن ة خشم خاويش انا ؛ آناان مظهار لطا

و

رحمت هستن ؛ آنچنانکه در کالم ايشان آم ه است« :سؤال کردن از ساهل بان عبا ال تساتري اا
رحمه ال ا از خوي خوش .گفت :کمترين آن بار کشي ن است و ترک مکافات و رحمت بر ظالم و
دعاکردن او» (سهروردي.)360 :6010 ،
از شيخ ابوالحسين نوري نيز سؤال کردن که «اخالق ايشان چيست؟ گفت :خلاق را شاادگرداني ن و
از آزار آنان روي گرداني ن» (قشيري .)031 :6022 ،سرّي سقطي در اين باب ميگوي « :حسان خلاق آن
است که نرنجاني و رنج خلق بکشي بيکينه و مکافات» (عطار نيشابوري.)131 :6021 ،
در سراج السائرين نيز آم ه است که «ما را شب و روز کم آزاري اختيار ميبايا کارد و در کاار
خ اي تعالي ميان درباي بست تا بوَد که مسلماني از دست و پاي ما يا از زفان ما يا از مال ما آسايش
ياب » (نامقي .)643 :6023 ،در کالمي ديگر ميگوي « :هرکه ميخواه عزيز دو جهان گردد ،نباي بر
خلق جور و ستم کن و باي با ايشان به نيکي رفتار کن و از آنچه در دست مردمان است ،باي طمع
ببرد تا عزيز دو جهان شود و باي با مردمان خوشطبع و خوشخو باش » (همان.)15 :
در عوارف المعارف نيز چنين آم ه است« :م اراکردن با کاف خلاق از اخاالق صاوفيان اسات و
گفتهان  :هر چيزي را جوهري است و جوهر انسان عقل است و جوهر عقل صبر است و دليل عقل
مرد ،تحمل اذي و مؤونت مسلمانان است و م اراکردن با خلق ،دفع زهر نفس کنا و رد طايش و
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سرسبکي و زودخشمي» (سهروردي.)661 :6011 ،
همان گونهکه مشاه ه ميشود مهرباني و دلسوزي و م ارا با خلق در باالترين مرتباه از عباادات
قرار ميگيرد و اجراي اين آييننام اخالقي وابسته به شارايط وياژهاي نيسات .باا مطالعا زنا گي
عارفان ميتوان دريافت که آنان در هر شرايطي بر خشم و نفس خود تسلط داشتهان و تحمل رناج
خلق و راحترسان ن به آنان را نزديکترين راه رسي ن به خ ا ميدانستهان .
با بيان چن حکايت و توجه به اخالق عملي آنان ،تفکار مثبات و بينشاي انسااني را مايتاوان
دريافت.
از زن گي ابوعلي ثقفي نقل مي کنن که همسايهاي کباوتر بااز داشات و هار روز باراي او از آن
زحمتي بزرگ ايجاد ميش ؛ کبوتران بر بام و سراي مينشستن و او سنگ ميان اخت .روزي شايخ
نشسته بود و قرآن ميخوان  .همسايه سنگي به سوي کبوتر ان اخت .سنگ بر پيشاني شيخ خورد و
شکست و خون بر روي او جاري ش  .ياران شيخ شاد ش ن و گفتن  :فردا نزد حاکم شهر ميرود و
شر او را دفع ميکن ؛ سخن شيخ در پيشگاه امير پذيرفتني است و ما از زحمت او نجات مي ياابيم.
شيخ خ متکار را خوان و گفت :در آن بوستان برو و چوبي بياور .وقتي خادم چوب آورد .گفات:
ببر و به کبوترباز ب ه و بگوي کبوتران را با اين چوب به حرکت وادار (عطار نيشابوري.)6021 :
از اويس قرني(رض) نيز آم ه است که «هميرفتي و کودکاان سانگ همايان اختنا ي انا ر وي؛
گفتي :باري سنگ خُرد ان ازي تا ساق من شکسته نشاود کاه آنگااه نمااز بار پااي نتاوانم کارد»
(غزالي .)11 :6016،
احن

قيس نيز در مقابل ستم مردم صبر و م ارا پيشه ميکرد« :مردي او را دشانام مايداد و از پاس

وي ميدوي  .احن

چون با قبيل خويش رسي  ،بيستاد و گفت :اگر چيزي ديگر ان ر دلت مان ه اسات،

بگو آنجا تا کسي ازين بيخردان از قبيل ما نشنود که تو را جواب ده » (قشيري.)035 :6022 ،
عارف ،عاشقي است که خ اون چشم و دل و دست اوست .بينيازي نفس ،وجودش را سرشار
از عشق و محبت کرده است .او خطا بخش است؛ زيرا نفسش بزرگ تر از آن است کاه باا مشااه ة
لغزشهاي بشري تأثير پذيرد و ب رفتاري کن  .او کينهها را از ياد ميبرد؛ زيرا دلش سرگرم حق است
(يثربي)131 :6021 ،؛ بنابراين عارف شکوه انساني را در بخشش و حسن خلق ميدان  .خلق نيکو،
صفت خاص و قرآني پيامبر(ص) است و پيروي از آن وظيف فردي است که ميخواه انسان باش .
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آنچه در اين قسمت بيان ش  ،برگزي ه اي از گفتار و رفتار عارفاني است کاه باا داشاتن بيانش
مثبت و الهي به درجه اي از بزرگي و صبر و ظرفيت رسي ه ان که در مقابل گستاخي ديگران صبور
و بخشن ه ان  .آنان در بارور کردن توانمن ي اجتماعي خودکنترلي ا که در مبحث روان شناسي مثبت
مطرح است ا موفق بودهان .
نوعدوستي
2ـ 2مهرباني و دلسوزيبرخلقو 
دلسوزي و مهرباني برخلق و نوع دوستي ،عاليترين درون ماي عرفان اسالمي است کاه موجاب
بيارزشي منافع انسان و طمع هاي مادي او ميشود؛ در اين هنگام من انساني به نوعي جلوهاي الهي
ميياب ؛ همان گونه که عالمه جعفري ميگوي  :در عرفان مثبت ،نفي من ،به هيچ وجه معنايي ن ارد؛
بلکه آنچه واقعت دارد اين است که منِ آدمي به سبب خلق گرفتن به اخاالق اللّاه و ادبشا ن باه
آداب اللّه به مرحلهاي از کمال ميتوان برس که مانن شعاعي از اشع نور روح الهي گردد (:6036
 .)2همانگونهکه ابوبصير در روايتي از امام صادق عليهالسّاالم نقال ماي کنا کاه ايشاان فرمودنا :
«المؤمن اخو المؤمن کالجس الواح اذا اشتکي شيئاً منه وج الم ذلک في سائر جس ه و ارواحهما
من روح واح و ان روح المؤمن الش اتصاالً بروح اللّه من اتصال شعاع الشمس بها؛ مؤمن بارادر
مؤمن است؛ مانن اعضاي يک پيکر که اگر از يک عضو نالهاي داشته باشا  ،درد آن را در اعضااي
ديگر جس درميياب و ارواح آنان از يک روح است و قطعي است که روح ماؤمن باه روح الهاي
متصّلتر است از شعاع خورشي به خورشي » (کليني ،6031 ،ج .)615 :1بنابراين روح نوعدوستي و
مهرباني بر خلق در چنين انساني به کمال مي رس ؛ حقيقت انساني در او نمود مي يابا و سايرت و
منش او در بستر جامعه گرهگشاي مشکالت ميشود و تعري

و تبليغ دين پيامبر مهرباني ميکن .

مهرباني بر خلق در سخن عارفاان جلاوة معناوي و تاازه اي ماييابا کاه آدماي را باا قاوانين
فراموش ش ة قرب و کمال آشنا ميکن  .عارفان در باب مهرباني بر خلق سخنان متفاوتي دارن ؛ ولي
باطن کالم آنان ،نشان مهر و رأفت به خلقال را بر پيشاني دارد؛ براي مثال «از جني سؤال کردن از
شفقّت بر خلق .گفت :شفقّت بر خلق آن است که به طوع به ايشان دهي ،آنچه طلاب مايکننا و
باري بر ايشان ننهي که طاقت آن ن ارن و سخني نگويي که ن انن » (عطار نيشابوري.)036 :6021 ،
ابوالخير اقطع نيز مهرباني بر خلق و ياري مردم را نشان ايمان ميدانا و مايگويا « :دل هاا در
اصل آفرينش متفاوت است؛ دلي است که جاي ايمان است و عالمت آن شفقّت اسات بار جملا
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مسلمانان و جه کردن در کارهاي ايشان و ياريدادن ايشان را در آنچه صالح ايشاان در آن باود و
دلي است که جايگاه نفاق است و عالمت آن حق و غلّ و غشّ و حس است» (همان.)526 :
در احوال عارفان اين سخنان جلوة لطي تر و زيبا تري ميياب و آدمي را در طلاب ايان عشاق
خراباتي ،مشتاق و خراب مي کن تا به ياري آن وجود خويش را از شارّ نفاس رهاايي دها و باه
ارزشهاي الهي و انساني آراسته شود.
از ابوعلي دقّاق نقل ميشود که «روزي به مرو به دعوتش خوان ن  .در راه که مايرفات ،از خاناه اي
نال پيرزني ميآم که ميگفت :بار خ ايا! مرا چنين گرسنه بگذاشته اي و چن ين طفل بر من گماشاته اي؛
آخر اين چه چيز است که تو با من ميکني؟ شيخ برگشت و چون به دعوت رساي  ،بفرماود تاا طبقاي
بياراستن  .خ اون دعوت شادمان ش که امروز شيخ زلّه خواه تا به خانه برد چون بياراستن  ،برخاست
و بر سر نهاد و به در سراي آن پيرزن برد و به ايشان داد» (عطار نيشابوري.)414 :6021 ،
حوادث و پيشام هاي روزگار نيز مي ان حضور عارفاني است که تاب رنج ديگران را ن ارنا و
مردم را جزئي از پيکر خود ميدانن و رنج آنان را با تمام وجود درک ميکنن و تا مردم به آرامش
نرسن  ،آرام ن ارن ؛ مانن حکايت عب ال تروغب ي که از زبان عمر بن محمّ بن احما نقال شا ه
است« :از زن عب ال تُروغبَ ي شني م که قحط بود و مردمان هميمردنا از گرسانگي و ابوعبا ال
ان ر خانه ش و مق اري دو من گن م يافت و گفت :مردمان از گرسنگي ميميرن و ان ر خان مان
گن م باش و درشوري و هرگز به هوش نيام ؛ مگر به وقت نماز .فريضه بگزاردي و بااز آن حاال
ش ي و بر اين حال هميبودي تا زمان يافت» (قشيري.)630 :6022 ،
عارف انساني است که مردم پارة تن و جزئي از وجود او به شمار ميرونا ؛ بناابراين درد هار
دردمن ي ،درد اوست و رنج هر گرفتار و نيازمن ي ،رنج اوست که باي زود بهبود ياب  .گاه با هم
وجود و دارايي کمک ميکن و گاه با تضرّع و زاري به درگاه خ اون ياري و کمک ميخواه .
روح لطي

عارف هر گونه نا آرامي و رنج را در ميياب و آرامش و آسايش ديگران براي او بيش

از هرچيز ديگري اهميت دارد .او به پشتوان ايمان ،فضايل روانشناسي مثبت ،يعني رأفت و عشاق
را در خود پرورش داده است و از ياري به ديگران حتي کساني که نميشناس  ،بسيار لذت ميبرد و
به رضايت و خشنودي دست ميياب که البته يکي از اه اف اين علم است.
2ـ3ايثاروبخشش 
ايثار در عرفان اسالمي نقشي برتر از چهرة معمول خود ميياب  .عارفان هم هستي خاود را در
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عين نياز ميبخشن و فراتر از آن ،از جان نيز ميگذرن و بخشش جان را در راه عشاق سابک وزن
ميدانن  .عارفان نمون آيات وحيان که خلق و خوي آنها علم ه ايت در جامع بشري برافراختاه
و به حکم آيات وحي در عين نيازمن ي از بخشش و ايثار پروايي ن ارن « .وَ يُؤثِرُونَ عَلي اَنفُسِهِم وَ
لَو کانَ بِهِم خَصاصَ »؛ ايثار ميکنن اگرچه ب ان حاجتمن باشن (حشر.)3 :
بيان سخنان عارفان ،تکرار دوبارة سنت رسول اکرم(ص) است که با آشناکردن سالک به حقيقات
هستي ،او را از خود تهي مايکنا ؛ طاوريکاه فقاط خ اونا را مالاک حقيقاي وجاود مايدانا ؛
همان گونهکه يوس

بن الحسين ا رحمه ا گفته است« :هر آن کس که خود را مالک چيازي دانا ،

ايثار از او درست نياي  .از بهر آنکه نفس خود ب ان چيز سزاوارتر ميبين و ايثار آن است که جمل
اسباب ،ملک و ملک حق تعالي دانن و هر آن کس که در آن ملک تصرف کن او از خود سزاوارتر
بين و نفس را گوي  :به دست تو عاريت بوده ،ملک به صاحب رساي » (ساهروردي.)660 :6011 ،
عارف در اين راه ديگران را بر خود مق م ميدارد ،همچنانکه ابوحفص ،رحمهال ،ميگوي « :ايثار آن
است که حظّ برادران و دوستان را در امور دنيا و آخرت بر حظوظ و امور خود تق يم کني چنانکه
ميان برادران صلبي و خويشاون ان و ميان دوستان هيچ فرق و تميز جايز نشمري» (همان.)660 :
احوال عارفان بيانگر کالم آنان است و انسان را در عملکردن به سخن ايشان پاي ارتر ميکن  .از
سلطان العارفين بايزي بسطامي ،رحمه ال ،نقل است که گفت« :هيچ کس بر من چنان غلبه نکرد که
جواني از بلخ از حج ميآم ؛ مرا گفت :يا بايزي ح ّ زه نزديک شما چيسات؟ مان گفاتم :چاون
بيابيم بخوريم و چون نيابيم ،صبر کنيم .گفت :سگان بلخ نيز هماين صافت دارنا  .پاس مان او را
گفتم :ح ّ زه نزد شما چيست؟ گفت :ما چاون بياابيم ،ايثاار کنايم و چاون نياابيم ،صابر کنايم»
(سهروردي .)661 :6011 ،در شرح حال احم بن عاصم انطاکي نيز نقل ميکنن که «شابي ساي و
ان کس از ياران او جمع ش ن و سفره نهادن  .نان ان ک بود شيخ پاره ميکارد و چارا برگرفات
چون چرا بازآورد ،هم پاره ها بر جاي خود بود که کاس نخاورده باود ،از طرياق ايثاار» (عطاار
نيشابوري.)013 :6021 ،
روحي ايثار و جوانمردي ،آنان را از بشربودن فراتر برده است و به مرتبه اي از ان يش معنوي و
فرامادي رسان ه است کاه حاضارن درد و باالي دنياايي و آخرتاي مردماان را نياز تحمال کننا ؛
همچنانکه از سَرّي سقطي نقل ميکنن « :خواهم که آنچه بر دل مردمان است بار دل مان اساتي از
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ان وه تا ايشان فار بودن ي از ان وه» (همان.)122 :
شيخ خرقاني هم در ان يشه اي فرا مادي ميگوي « :کاشکي ب ل هم خلق من بمردمي تا خلق را
مرگ نبايستي دي  .کاشکي حساب هم خلق با من بکردي تا خلق را به قيامات حسااب نبايساتي
دي  .کاشکي عقوبت هم خلق مرا کردي تا ايشان را دوزخ نبايستي دي » (همان.)436 :
بنابراين عرفان اسالمي ،تب يل روح بشري به روح جهاني کل نگر است که جز منافع ديگران به
چيزي نميان يش ؛ عارف نيز انساني است که در کمترين مرتبه از اوصاف خ ايي ،عشاق و مهار و
بخشش را به ديگران نثار مي کن و اين چنين معجزه گر انسانيّت و محبت ميشود .او با ديا الهاي،
جهان و هم چارچوب هاي مادي بشر را درهم ميريزد و راهي فراتر از من و ما به بشريت تقا يم
ميکن  .عارف به دور از تعلقات دنيايي از همه چيز ميگذرد؛ زيرا دلبستگي به دنياا منشاأ بخال و
تنگ چشمي و حرص و آز است که اينها همگي عامل خواري و اسارت انسان ها و سرچشم هما
تعلقات پست مادي است (يثربي.)130 :6033 ،
2ـ4شخصیتمثبتاجتماعي 
روابط اجتماعي و تعامل با افراد بيشترين نقش را در آشکارکردن شخصيت انسان دارد .درواقاع
انسان در کشاکش ارتباطات اجتماعي کمال فکاري و عملاي خاود را نشاان مايدها و از هماين
رهگذر ،ارزش دروني خود را درميياب و با دلنشين ترين سخن و شايسته ترين برخاورد باه ساوي
ه ف و مقص متعالي خود گام بر ميدارد .وي آراستگي به صفات الهي را راه رسي ن به قرب الهي
ميدان  .همچنان که ه ف از رسالت پيامبر خاتم(ص) برپاي سخن ايشان جز اين نبود که «اِنِّي بُعثتُ
لِاُتِّمَ مَکارِمَ االَخالق» من براي تکميل ارزش هاي اخالقاي برانگيختاه شا م .عارفاان نياز همساو و
همگام با پيامبر(ص) فراتر از مباحث نظري ،نشان دادن که تا چه ان ازه به يااري فضاايل اخالقاي و
نگرش مثبت ،بر مسائل رواني حاکم بر روح بشار ماي تاوان چياره شا  .درحقيقات عرفاان تغييار
نگرشها و آراستگي به ارزشهاي اخالقي است.
همنشيني و هم صحبتي با عارفان مرهم روح و سرچشم فتوح است؛ همچنانکه ميگوين « :از
سهل بن عب ال تستري پرسي ن که با که صحبت داريم؟ گفت :با عارفاان ،از جهات آنکاه ايشاان
هيچ چيز را بسيار نشمارن و هر فعلي که رود آن را به نزديک ايشان تأويلي بود .الجارم تاو را در
همه احوال معذور دارن » (عطار نيشابوري .)123 :6021 ،شيخ ابونجيب سهروردي نيز در اين باب
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ميگوي « :آداب هم صحبت آن است که در حرمت داشت وي سعي کني و از غيبت تغافل کني و از
او با هيچ کس در ميان ننهي و عليالجمله با او آن کني که دوست داري او با تو کن » (سهروردي،
 .)636 :6011سهروردي از حسن خلق و بخشش با فتوت و مردانگي ياد ميکن « :اگر کسي با شما
ع اوت و دشمني کن  ،شما در مقابل آن به مسامحت و مساهلت پيش آيي و به محاسن اخالق که
عنوان نام فتوّت است خود را آراسته گرداني » (همان)45 :؛ چه بسايار اسات کاه عارفااني ماننا
ابراهيم ادهم ،با خلق و خوي عارفان خود ،همنشين خود را شگفت زده ميکردنا و در ارتباا باا
مردم ،مطابق متن قرآن عمل مي کردن که ميفرماي « :وَ الکاظِمينَ الغَيظَ وَ العافينَ عَنِ النّااسِ وَ الُ
يُحِبُ المُحسِنينَ» (آلعمران .)60 :آنان در کوتاهيها و تنش ها از خود بهانه ميتراشي ن و بخشش
و چشمپوشي را و ظيف خود ميدانستن و در اين راه فروگذار نبودن تاح ّي که از ابوحفص ح ّاد
نقل ميکنن « :اگر از برادري ،ترک ادبي بيني  ،آن را عذري از خود برانگيزيا و باي او آن عاذر از
خود بخواهي  .اگر ب ان عذر ،غبار برنخيزد و حق به دست تو بود ،عذري بهتار برانگياز و عاذري
ديگر از خود بخواه تا چهل بار» (عطار نيشابوري.)054 :6021 ،
عملکرد اجتماعي عرفا ،بيانگر تعاليم اخالقي اسالم است که انجام آن در رواباط اجتمااعي از
بسياري مشکالت اخالقي مثل کينه ورزي و سوءظن و قهر و دشمني گره گشايي ميکن و انساان را
به آرامش و پيشرفت روحي ميرسان .
2ـ4هدايتگریوحفظکرامت انساني
عارفان به حکم آي «وَ اِذا مَرُّوا بِالَغوِ مَرُّوا کِراماً» در مقابل هر امار زشاتي کاه از افاراد ناادان و
جاهل سرميزن  ،بزرگوارانه برخورد ميکنن (فرقان)31 :؛ آنان با بينشي الهاي ،از خطااي ديگاران
چشم ميپوشن و حفظ حرمت انساني را مهم ترين عامل براي برگشت آنان به جامعه و ه ايت باه
صرا مستقيم ميداننا ؛ البتاه ايان بزرگ اشات بارهاا در زنا گي عارفاان اتفااق افتااده اسات و
خيرخواهي و مصلحتجويي آنها به توبه و ه ايت افراد بيبن وبار و خطاکار ميانجام .
اين مسئله در عرفان اسالمي به شکل هاي مختلفي مشاه ه ميشود .درواقع با بزرگواري و دي
مثبت عرفا ،افراد بسياري از خالف و گمراهي دست کشي ه ان و ايمان و انسانيت را محور زنا گي
خود قرار داده ان  .از ابراهيم ادهم نقل ميکنن که «وقتي بر مستي بگذشت .دهان مست آلوده باود.
آب آورد و دهان بشست و ميگفت :دهني که ذکر خ اي تعالي بر آن دهان رفته باشا اگار آلاوده
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بگذاري ،بيحرمتي باش  .چون آن مرد بي ار ش او را گفتن  :زاه خراسان دهان تو بشست .آن مرد
گفت :من نيز توبه کردم .بع از آن ابراهيم به خواب دي که گفتن  :تو از براي ما دهان او بشساتي،
ما دل تو بشستيم» (عطار نيشابوري.)633 :6021 ،
بيشتر ،اين جوانان هستن که وسعت دي  ،طبع بلن و برخاورد تأثيرگاذار عارفاان آناان را باه
سمت مشرق ه ايت ،راهنمايي ميکن و قلب و جانشان در نظر کريمان عارفاان غارق مايشاود؛
همچنانکه از بايزي نقل است« :شيخ شبي از گورستان ميآما  .جاواني از بازرگزادگاان بساطام،
بربطي ميزد .چون نزديک شيخ رسي  ،شيخ گفت« :ال حولَ و ال قوَّةَ الّا بال» .جوان بربط بر سر شيخ
زد و هر دو بشکست .شيخ باز زاويه آم و عليالصّباح ،بهاي بربط به دست خادم ،با طبقي حلوا پيش
آن جوان فرستاد و عذر خواست و گفت :او را بگوي که بايزي عذر ميخواه و ميگوي که دوش
آن بربط در سر ما شکستي .اين قراضه بستان و ديگري را بخر و اين حلوا بخور تا غص شکستگي و
تلخي آن از دلت برود .چون جوان حال چنان دي  ،بيام و در پاي شيخ افتاد و توبه کارد و بسايار
گريست و چن جوان دگر با او موافقت کردن  ،به برکت اخالق شيخ» (همان.)652 :
از ابوعثمان حيري نيز نقل است که «جواني قلّاش ميرفت و رَبابي در دست داشت و سرمست.
ناگاه ابوعثمان را ب ي  .موي در زير کاله پنهان کرد و رباب در آساتين کشاي  .پن اشات کاه شايخ
احتساب خواه کرد .ابوعثمان از روي شفقت نزديک او ش و گفت :مترس که برادران همه يکاي
باشن  .جوان چون آن ب ي  ،توبه کرد و به خانقاه ش  .شيخ غسلش فرمود و خرقه در وي پوشي و
سر برآورد و گفت :الهي! من از آن خود کردم .باقي ،تو را ميباي کرد .درساعت واقع مردان به وي
فروآم  ،چنانکه ابوعثمان در آن واقعه متحيّر ش  .نماز ديگر ابوعثمان مغربي برسي  .ابوعثمان حيري
گفت :اي شيخ! از رشک ميسوزم که هرچه ما به عمري طمع داشتيم ،رايگان در کناار ايان جاوان
نهادن که از شکمش بوي خمر ميآي تا ب اني که کار ،خ اي دارد نه خلق» (همان.)563 :
در عرفان هيچ چيزي به ان ازة ه ايت انسانها اهميت ن ارد .براي عارف نوع جرم و خطا مهم
نيست؛ مهم ه ايت و کمال جامعه است .عارف در رويارويي با مساائل غيار اخالقاي فقاط صافت
بخشن گي و ه ايتگري را در نظر ميگيرد و بزرگوارانه ه ايتگر انسانهاي جاهل و بيخبر ميشود.
او با هوش اجتماعي ويژة خود ،مطابق با خلقيات و روحيات ديگران برخورد ميکن و تفاوتها را
در نظر ميگيرد؛ هم چنين با بينش مثبت و خلق الهي خود در دل افراد نفوذ ميکنا و باا برخاورد
دلنشين و انساندوستانه ،آنان را به راستي و پاکي دعوت ميکن .
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روانشناسيمثبت 
3ـبررسيخاستگاهمشترکعرفاناسالميو 
روان شناسي مثبت ،محصول روان شناسي غرب است که با تکياهبار ارزش هااي فطاري موجاود در
فرهنگ ها و اديان مختل  ،ميکوش تا مشکالت رواني و اخالقي جامع انساني قرن بيست و ياک
را حل کن  .روان شناسي مثبت با نگرشي مثبت به تواناييها و استع اد هاي دروني هر فرد ،او را در
رسي ن به کمال و تعالي ياري ميده .
تفاوت روان شناسي مثبت با روانشناسي اين است که اين علم باتوجهبه تواناييهاي دروني ،بر
موفقيت انسان تمرکز دارد؛ اما شاخههاي ديگر روانشناسي بر رفتارهااي نابهنجاار و اخاتاللآمياز
تمرکز ميکنن  .تمرکز روانشناسي مثبت بر کمک به افراد براي شادش ن و رضاايت بيشاتر اسات؛
البته در اين مسير به کمک توان فرد ،او را ياري ميده ؛ بنابراين در طول ده ساال گذشاته ،توجاه
عمومي به روان شناسي مثبت افزايش يافته است و امروزه ،افاراد بيشاتري در جساتوجاوي ايان
هستن که چگونه ميتوانن رضايتمن ي بيشتري در زن گي کسب کنن و بيشاتر باه توانااييهااي
بالقوه خود دست يابن (عسگري .)04 :6023 ،بهطور قطعي علت توجه جامع علمي به اين شااخه
از علم روانشناسي ،پايه گذاري آن بر مبناي ارزش هاي الهي و فطاري اسات کاه شاکوفايي آن در
عرفان ناب اسالمي نيز مشاه ه ميشود .درواقع همين موضوع به رش ساالک مايانجاما  .ساير و
سلوک عارفان ،جلوة زميني اخالق الهي و نمايش حقيقت عيني و مستن مباني روان شناساي مثبات
است که حقيقتپذيري و محسوسبودن مفاهيم روانشناسي مثبت را نشان ميده .
روانشناسان مثبتگرا در آغاز ،فضايل انساني را در مکتب ها و مذاهب مختل

بررسي کردنا

تا بتوانن طرحي باتوجه به معيار هاي کلي و فطري ارائه کنن که در هر مکان و زماني ،پاساخگاوي
نيازهاي رواني و مشکالت روحي بشر باش ؛ سارانجام باه ايان نتيجاه رساي ن کاه در دوره هااي
مختل

و در ميان فرهنگ ها همگرايي شگفت انگيزي دربارة فضيلت ها و توانمن ي ها وجاود دارد.

کنفوسيوس ،ارسطو ،آکوئيناس ،آيين سامورايي ،قرآن ،بهاگاواد ا گيتا و ساير سنت هااي معتبار ،در
جزئيات با يک يگر اختالف دارن ؛ اما همگي شش فضيلت اساسي را در برمايگيرنا کاه عباارت
است از )6 :خرد و دانش؛  )1شجاعت؛  )0رأفت و عشق؛  )5ع الت؛  )4ميانهروي؛  )1معنويات و
تعالي (سليگمن.)16 :6023 ،
روانشناسان اين شش فضيلت را به بيست و چهار توانمن ي تقسايم ماي کننا کاه کشا

و
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آشکارکردن هريک از آنها به رش جنبه اي از شخصيت انسان مي انجام ؛ درواقع توجه به هم اينها
توانمن ي بشر را در رسي ن به آرامش و تعالي ياري ميده  .روانشناساي مثبات ماننا عرفاان باه
دنبال رش ارزش هاي فردي و اجتماعي است؛ اها اف روانشناساي مثبات ،ارزش واالي اها اف
عرفان را ن ارد؛ اما اشتراک آن با عرفان در اين است که سير تکاملي بشر در عرفان و درمانگري در
روان شناسي مثبت ،هردو به داشتن فضايل انساني و شخصيت خوب و متعالي تأکي ميکنن و ايان
در حالي است که مفهوم شخصيت خوب ،يکي از مهم ترين موضوعات روانشناساي مثبات اسات
(لينلي و ژوزف.)55 :6022 ،
باتوجهبه خاستگاه مشترک عرفان و روانشناسي مثبات ،بررساي تطبيقاي ايان موضاوع نشاان
خواه داد که چگونه فضايل مشترکي مانن عشق ،ايثار ،نوع دوستي و بخشش ،عارف را باه کماال
مي رسان و انسان خست قرن بيست و يک را از تنگناي اخالقي و رواني نجات مي ده تا با بيانش
الهي به انساني کمالطلب و مثبتنگر و مثبتان يش تب يل شود.
روانشناسيمثبت 
4ـاهداف  
مارتين سليگمن با بازگشت به ارزش هاي اصيل و فطري ،نگرشي ج ي در روانشناسي ايجاد کرد.
اين نگرش با تکيهبر توانمن يهاي دروني و نگاهي مثبت ،اه اف مختلفي را براي پيشرفت سالمتي
و رسي ن به زن گي کامل دنبال ميکرد؛ برخي از اين اه اف عباارت اسات از )6 :ايجااد معناا در
زن گي؛  )1رسي ن به شادماني پاي ار؛  )0شخصيت مثبت اجتماعي؛  )5روابط اجتمااعي مثبات؛ )4
زن گي مول و پرورشدادن استع ادها.
اين اه اف براي رسي ن به ه ف اصلي روانشناسي مثبت ،يعني زن گي کامل شکل گرفته انا .
اين مرتبه از زن گي عبارت است از درک احساسات مثبت از لذت ها و دست يابي به رضايتمن ي
فراوان از توانايي هاي شخصي و استفاده از اين توانايي ها براي چيزي فراتار از خاود باراي ياافتن
معناي زن گي (همان.)41 :
سه نکت اساسي و مهم در اين تعري

وجود دارد که ارتبا معناداري با بيانش الهاي و ساير و

سلوک معنوي عارفان دارد و در زن گي آنان به بهترين شکل نمود يافته اسات؛ درواقاع عاارف باا
رعايت همين موازين توانسته است به کمال الهي و اجتماعي برس .
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لذتها 
4ـ1درکاحساساتمثبتاز 
روانشناسي مثبت ،لذتها را برپاي اه اف به دو دساته تقسايم ماي کنا ؛ اها اف بيروناي کاه
سامان دادن زن گي با پول و دارايي ،وجه عمومي و منزلات اجتمااعي اسات (هماان .)633 :ايان
لذت ها از دي گاه آنان پاي ار نيست و باعث ايجاد لذت برتر يعني خشنودي نمي شاود .دسات دوم،
اه اف ذاتي هستن که تالش براي رش فردي ،صميميت و کمک به جامعه را در بر ميگيرد؛ يعني
همان ارزشهايي که با محتواي پن ارة روانشناسي مثبت از زن گي کامل رابطه دارد (همان).
در روانشناسي مثبت ،توجه به اه اف ذاتي يکي از راه هاي رسي ن به زن گي کامال اسات کاه
باعث خشنودي و رضايتمن ي و روان بهزيستي فرد در جامعه مي شود؛ هم چناين افازون بار رشا
فردي ،به گسترش ارزشهاي اخالقي در جامعه کمک ميکن و روحي نوعدوستي ،بخشش ،ايثار و
محبت را افزايش ميده ؛ اينها همان صفات انساني هستن که جامع امروزي بيش از هر چيز ب ان
نيازمن است.
مندهایشخصي
توان 
4ـ2رضايتمندی بسیار از 
اين نکته مبناي تفاوت روانشناسي با روانشناسي مثبت است؛ به طورکلي رفتار منفي و اشاکال
گوناگون ب کارکردي در روان شناسي اهميت بسياري دارد و پيشرو است؛ اما در روانشناسي مثبت،
روي تجارب مثبت و شخصيت مثبت يا ويژگيهاي نيک اخالقي تأکي مي شاود (هماان)02 :؛ باه
همين سبب معتق ن توانمن يها و نيکيهاي اخالقي ويژگايهااي مثبتاي هساتن کاه احساساات
خوب و خشنودي را ميآفرينن (سليگمن)63 :6023 ،؛ هيچ عااملي ماننا ديان و معنويات باراي
کارآم ي مؤثر نيست و تحقيقات روانشناسي نيز اين موضوع را اثبات ميکنا کاه ديان باه افاراد
مت ين ،نوعي احساس کنترل و کارآم ي ميبخش که ريش خ ايي دارد (دادفر.)662 :6020 ،
آشکار است که ه ف از روانشناسي مثبت ،کسب لذت نيسات؛ بلکاه رساي ن باه شاادماني و
خشنودي است .به طور قطعي اين خشنودي زماني به دست ميآي که آدمي از توانمن يهاي خاود
در رسي ن به کمال استفاده کن ؛ اوج بهره گيري از استع ادهاي دروني ،زماني شکل ميگيرد که بار
مبناي دين و معنويت باش و به طور دقيق اين مسئله ،نقط برخاورد عرفاان و روان شناساي مثبات
است؛ زيرا عارف باتکيهبر نيروي معنويت ،به مؤثرترين فرد در جامعه تب يل ميشود.
بنابراين همانگونهکه عارف و سالک اليال با پشتوان دين به کمال ميرس  ،روانشناسي مثبات
نيز با رش فضايل اخالقي ميتوان فرد را به تعالي انساني و اخالقي برسان .
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4ـ3ايجادمعنادرزندگي
دنياي معاصر با فرمان روايي ق رت و ثروت و صنعت ،انساان را در خلاوت خانا افساردگي و
پوچي گرفتار کرده است .بيترديا در چناين آشافته باازاري ،مادياات باراي ايجااد رضاايت روح
کمال طلب بشر نيروي خود را از دست داده است و پايان اين راه دشوار به ه ف عاالي و متعاالي
نرسي ه است؛ بنابراين روان شناسي مثبت بر اين اعتقاد است که با ايجاد معناا و ها ف در زنا گي
افراد ،امي و خوش بيني و آين ه نگري در وجود افراد تقويت ميشود و آنان متوجه معنايي فراتار از
خود و دنياي مادي خواهن ش ؛ البته تنها دين ميتوان موجب ايجاد معني شود؛ بنابراين ديان باه
زيستن و مردن انسان معني ميبخش (همان)621 :؛ اعتقادات ديني موجب اميا واري مايگاردد و
خوشبيني افراد را افزايش ميده (سليگمن.)41 :6336 ،
اه اف روانشناسي مثبت ،شامل اه اف ظاهري و مادي نميشود؛ زيرا اين اه اف ناتواني خود
را در جامع جهاني به اثبات رسان ه است و نيازمن ي بشر را به ه في واال و ارزشامن نشاان داده
است .اه اف معنوي در زن گي ،باعث معنا بخشي به زن گي و جلوگيري از دل زدگاي و افساردگي
ميشود؛ اين اه اف باعث رش توانمن يهاي فاردي مايگاردد و بشار را نياز باه کماال حقيقاي
ميرسان  .هم چنين اين اه اف عارف را به قرب الهي ميرساان و او را باه عاارفي عاشاق تبا يل
ميکن که بينشي الهي و نگرشي مثبت دارد؛ درحقيقت اين عارف ،فراتر از ان يشاه هااي جزئاي و
مادي ،ان يش جهاني و تفکري کلنگر دارد و با انرژي معنويت ،هم عوامل ظاهري و معنوي تفرقه
را از ميان برميدارد؛ همه را دوست دارد و دردشان را بهطور کامل درميياب (يثربي.)134 :6021 ،
زن گي کامل را در زن گي عرفا به صورت عيني و ب ون مطالعات آزمايشگاهي ميتوان مشاه ه
کرد .انسان عارف با انتخاب ه في واال ،آراسته به صفات متعالي است که در مسير ساير و سالوک
معنوي و عرفاني خود با تکيهبر توانمن يهاي دروني ،اساتع اد هااي ماادي و معناوي خاود را در
راستاي رش فردي و اجتماعي شکوفا ميکن ؛ او باالترين لذت هاي معناوي را درک کارده اسات.
درواقع عارف نمون واقعي انسان کماليافته و زن گي کامل اسات؛ زيارا دنباال لاذتهااي دنياايي
نيست و خشنودي خود را در رضايت خ ا و خلق ال جست وجو ميکن ؛ سير و سلوک او ،راهاي
براي شکوفايي استع اد هاي دروني و توانمن يهاي شخصي است و اين هماه برخاساته از ها ف
واالي او در زن گي است.
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روانشناسيمثبت 
5ـبررسيفضايلاجتماعي 
آنچه در قالب جنبه هاي اجتماعي عرفان بيان ش  ،درواقع بيان فضيلت هاي روانشناسي مثبت است
که روان شناسان ،با پشتوان آن ميکوشن تا از مشکالت بشر گره گشايي کنن  .آنان معتق ن زمان آن
فرارسي ه است که راهکارهاي معنوي با نظريه و روش علمي روان درمااني ترکياب شاود (وسات،
)60 :6022؛ همچنين به اين نتيجه رسي هان که تجربههاي مذهبي و بهويژه عرفاني ،تأثير بسياري بر
روان درماني گذاشته است؛ حتي بر اين باورن که از جنبه هاي بسياري برنامه ريازي درماانگر باراي
ايجاد تغييرات اصلي در ساختار شخصيت مراجعه کنن گان ،به صورت مساتقيم باه هماين حااالت
مذهبي وابسته است (همان).
نظريههاي روانشناسي باال بر اين مطلب تأکي ميکن که اه اف روانشناساي با ون اخاالق و
معنويت به نتايج منظور نميرس و اگر همراه ارزش هاي اخالقي نباش  ،نميتوان شخصيت کاملي
تربيت کن ؛ يعني ما نميتوانيم ب ون اينکه خوب باشيم ،شادکام زن گي کنيم (ه فيل .)646 :6031 ،
مارتين سليگمن پ ر روانشناسي مثبت با نگرشي معنايي ،مطابق با ان يشه هاي رواندرماني بااال
معتق است که تواناييهايي در انسان وجود دارد که ماننا سارر علياه بيمااريهااي رواناي عمال
ميکنن ؛ مانن شجاعت ،آين هنگري ،ايماان ،صا اقت ،اميا و( ...لاوپز .)4 :6033 ،او روانشناساي
مثبت را در سه زمين ذهني و فردي و اجتماعي بررسي ميکن  .زمينههاي ذهني به تجاارب مثبات،
بهرواني ،رضايت از گذشته ،لذت و درک سازن ه از آينا ه اا شاامل خاوش بيناي و اميا و ايماان
ميشود ا مربو مي شود (سليگمن)6 :6023 ،؛ در سطح فردي باه ويژگايهااي شخصايتي ماننا
ظرفيت عشق ،تعه  ،شجاعت ،مهارت هاي بين فردي ،زيباييدوستي ،بخشش و ...مربو مي شاود
(همان)1 :؛ در سطح جمعي نيز به فضايل شهرون ي مانن احساس مسائوليت ،مهارورزي ،ايثاار و
م ارا و اخالق کاري و ...مربو ميشون و هم چنين به مؤسسه هايي ارتبا ميياب کاه فارد را باه
سوي شهرون بهتر ه ايت مي کنن (همان)؛ بنابراين مباحث اين مقالاه بيشاتر جنباه هااي فاردي و
جمعي را در بر ميگيرد که بيشترين سطح از حوزة مسائل اجتماعي است.
اين زمينههاي رواني همان توانمن يهاي بيست و چهارگانه است که روانشناسي مثبات باا آن
در پي باال بردن سطح شادماني و رضايتمن ي مردم از خود و جامعه است؛ همان گوناه کاه پيشاتر
بيان ش به نظر روان شناسي مثبت ،فقط اه اف ذاتي ميتوانن انسان را به خشنودي و لذت پايا ار
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برسانن  .به همين سبب مارتين سليگمن براي اثبات ميزان شادي اه اف ذاتي در فعاليتهاي مردمي
و نوع دوستانه آزمايشي انجام داد .او در مقايس ميزان شادي يک فعاليّت لذت بخش با يک فعاليات
نوع دوستانه به اين نتيجه رسي که پيام نهايي فعاليات لاذتبخاش در مقايساه باا تاأثيرات اقا ام
مهرورزانه رنگ ميبازد و زمانيکه کارهاي نوعدوستان ما خودانگيخته و مبتني بر تاوانمنا يهااي
شخصي باش  ،هم روزِ فرد در حال و هواي بهتاري مايگاذرد (هماان .)62 :روانشناساي مثبات
بشردوستي و نيکيکردن به ديگران را بهترين راه براي کسب شادماني پاي ار ميدانا ؛ يعناي عمال
بشردوستي باي کامالً براي کسب شادي ديگران انجام شود و تنها در اين راه است که به شاادکامي
حقيقي ميتوان دست يافت (ه فيل  .)112 :6031 ،در تعري

نوع دوستي نيز ميگوين  :نوع دوستي

معنايش اين نيست که ما براي خ مت به ديگران خود را به زحمت ان ازيم؛ بلکه آن است که آدمي
در خ مت به ديگران احساس لذت کن (همان.)03 :
بنابراين فرد زماني به شادماني پاي ار دست مي ياب که مانن عارف ،از خاود و وابساتگيهااي
درونياش رها شود؛ در مسير مردم نوازي و مردمداري ق م باردارد و از خا مت ،ايثاار ،بخشاش و
رحمت ،بيشترين لذت را برد .اين مسئله با ورود فرد به وادي عشق و معرفات و آراساته شا ن باه
کماالت انساني ممکن ميشود .موضوعي که نبود آن ،با وجود رفاه مادي و اقتصادي ،باعث نگراني
و افسردگي افراد ميشود .برخي بر اين باورن که براي بهرهمن ي از شادي ،لذت ،شور و راحتي ،از
راههاي ميانبر ميتوان استفاده کرد و به توانمن يها و فضيلتهاي شخصي خود توجهي ن اشات؛
اين باور باعث ميشود که بسياري از مردم در اوج رفاه و ثروت از نباود معنويات در رناج باشان
(سليگمن)14 :6023 ،؛ بنابراين شادي طبيعي و حقيقي و اب ي را در ماجراجويي ،هيجان يا آسايش
و لذت جسمي نميتوان يافت .درواقع تنها با رضايت دروني ،ايمان ،امي و آسودگي خااطر اسات
که ميتوان به شادي رسي (ري.)00 :6033 ،
روانشناسان توانستهان با برگشت به ارزشهاي الهي به موفقيتهايي دست يابن و از اعتقادات
فطري و الهي در ايجاد معنا و روحي بشر دوستانه بهره ببرن  .آنان ايماان و معنويات را مايا باروز
استع اد ها در بشر ميدانن ؛ همانگونهکه عارفان با نياروي ايماان ،ها في واال در زنا گي انتخااب
کردن و اين ه ف در رش استع اد ها و کماالت اخالقي و انساني آنان مؤثر بود .احوال و ساخنان
عارفان ،باور انسان بودن و ارزشمن بودن را در بشر رش ميده و مفاهيم الهي را از حوزة افرادي
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خاص خارج ميکن و انسان را براي رسي ن به مطلوب ياري ميده .
موضوع جنبههاي اجتماعي عرفان با فضايل اخالقي و اجتماعي در روانشناسايمثبات ارتباا
دارد .اين فضايل اخالقي عبارت است از )6 :مهرباني و عشق؛  )1ع الت و انصاف؛  )0ميانهروي و
اعت ال؛  )5تعالي و کمال.
اين فضايل توان من يهاي اجتماعي و الهي را در بر ميگيرد که توجاه و کااربرد آن در رواباط
اجتماعي و مردمي ،راه رسي ن به زن گي بهتر را به بشر ميآموزد .انساان باا دانساتن ايان فضاايل
تفسير ديگري از حيات به دست ميآورد و انساانيت را باه خودخاواهي و منفعاتطلباي محا ود
نميکن ؛ بلکه فراتر از خود و آرزوهاي وجودياش به جستوجوي کمال برميخيزد.
مهرباني و عشق ،نخستين فضيلت است؛ مهرباني و بخشش در اين فضيلت ،بيشترين ارتباا را
با عرفان دارد؛ اين دو در تعامالت اجتماعي مثبت با ديگاران و در برخاورد باا دوساتان ،آشانايان،
اعضاي خانواده و ناآشنايان نشان داده ميشون (سليگمن .)633 :6023 ،توانمن ي مهرباني ،راههاي
مختل

برقراري ارتبا با يک شخص ديگر با مشاه ة خواست هاي آن فارد اسات؛ باه طاوريکاه

ممکن است درخواست هاي او بر خواستها و نيازهاي شخصي خودتان برتري داده شون (همان:
 .)631اين توانمن يها به توان و دي گاه مثبت فرد در مقابل معيارهاي زير وابسته است:
 )6چهق ر براي ديگران ارزش در نظر ميگيريم؟
 )1چه ان ازه از خوبيکردن به ديگران ،حتي اگر آنها را نشناسيم ،لذت ميبريم؟ (همان).
اين معيارها بيانگر ميزان ارزش ديگران در ذهن ماست؛ يعني اگار بتاوانيم در ارتباا باا هما
انسان ها رابط خوب و مثبتي داشته باشيم ،به گونه ايکه حتي خواست آنان را بر خواست خود برتر
ب انيم و از نيروي معنويت و انسانيت نهفته در وجودمان استفاده کنيم ،در زنا گي و در ارتباا باا
ديگران ،فشار عصبي و روحي کمتري خواهيم داشت؛ عارفان با م ارا ،سازگاري ،مهرباني و ايثار ،در
ارتباطات اجتماعي موفق بودن و با نگرشي مثبت و معنوي ،از مهربانيکردن به هم مخلوقات جهان
لذت ميبردن  .آنان برآوردن نياز و حاجت ديگران را با وجود نيازمن ي ،وظيف خود ميدانستن و از
همين رهگذر افزونبر به دست آوردن جايگاه اجتماعي واال ،از مخلوق به خالق ميرسي ن .
دومين فضيلت ،ع الت است که اين توان من ي در فعاليتهاي م ني خود را نشان ميده  .اين
فضيلت به نيروي معنوي و چگونگي ارتبا برقرار کردن فرد با گروه هاي بزرگ تر ماننا خاانواده،
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جامعه ،ملت و جهان ارتبا دارد (همان .)635 :در اين فضيلت ،توان منا ي انصااف و براباري باا
موضوع عرفان اجتماعي پيوسته است و معيارهاي آن عبارتان از:
 )6احساسات شخصي موجب جهتگيري در تصميم شما نميشود؛
 )1آيا شما رفاه ديگران ا حتي کساني که نميشناسي ا را بهان ازة رفاه خود ج ي مي گيريا ؟
(همان.)635 :
اين توانمن ي با سازگاري ،نوع دوستي و ايثار در عرفان ارتبا دارد؛ زيرا مشارب عارفاان بار
بخشش و م ارا با مردم استوار است؛ همان گونه که در بخش سازگاري و شخصيت مثبت بيان ش ،
عارفان حتي در مقابل رفتار توهين آميز ديگران نيز برخوردي مناسب جايگاه انسان دارن و با خوي
پسن ي ة خود ديگران را شرمن ه ميکنن  .آنان در مقابل ظلم و ستم ديگران موضع گيري نميکننا ؛
بلکه عارفانه ،بهترين تصميم را ميگيرن و زيباترين سخن را بر زبان مايآورنا  .عرفاان اجتمااعي
نشان ميده که عرفا در مقابل آنچه در اجتماع ميگذرد ،حساسان و در پيش آما هاا و حاوادث
روزگار ياريرسان مردمان هستن و رفاه و آرامش مردم بيش از رفاه شخصي خودشان ارزش دارد.
سومين فضيلت ،ميانه روي است که توان من ي خودکنترلي را در بر ميگيارد .ايان فضايلت باه
واکنش رفتاري انسان در موقعيت هاي حساس و تنش زا وابسته است؛ ميتوان گفت معيار ارزياابي
آن به ارزشهايي وابسته است که در ادامه بيان ميشود:
 )6کنترل هيجانات زمانيکه روي اد ب ي رخ ميده ؛
 )1ترميم و خنثيسازي احساسات منفي و ايجاد احساس شادي در يک موقعيت دشوار (همان:
.)632
در دنياي شلو امروز تقويت خودکنترلي يکي از عوامال موفقيات در زنا گي و در ارتباطاات
اجتماعي است؛ يعني فرد بتوان توان خود را در مقابل گستاخي و جسارت ديگران به بهترين شکل
نشان ده ؛ به گونه ايکه مانن عارفان هم صبر و بزرگي روح خود را نشان ب ه و هم اين واکانش
رفتاري ،راهي براي ادبکردن و پيشرفت روحي ديگران و ماي رش اخالق در جامعه باش  .در باور
عارفان ،خودکنترلي ،صبر در مقابل ستم ديگران ،کشي ن بار مردم ،گذشت و شکيبايي در برابر اهانت
و سخنان تحقيرآميز ،صرا مستقيم ه ايت و جلوة «اِرحَمُوا تُرحَمُوا وَ اغفِرُوا يَغفِر لَکُم» (ابان اباي
بکر )11 :6345 ،است .آنان وزنه اي از عشق و ايمان در ترازوي سنجش اعمال ديگران دارن و باه
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همين سبب در برخورد هاي اجتماعي به بحث و ستيزه گري برنميخيزن ؛ بلکه صبر در مقابل خوي
سرکش و زبان تن و کنايهآميز ديگران را تربيت نفس و نزديکي به درگاه الهي ميدانن .
سومين فضيلت ،تعالي است که منظور از آن توان من يهاي هيجاني است که بيارون از فارد و
فراتر از او براي پيون دادن شخص به چيزي بزرگ تر و جاودان تر مانن مردم ،آينا ه ،تکامال ،ذات
الهي و يا کائنات است (سليگمن .)133 :6023 ،در اين فضيلت ،توان من ي بخشاش و گذشات باا
موضوع مقاله همسوست و تواناييهاي زير را شامل ميشود:
 )6شما کساني را که در حقتان ب ي کردهان  ،ميبخشي ؛
 )1هميشه يک فرصت دوباره به ديگران ميدهي و راهنماي مهم شما گذشت اسات ناه انتقاام
(همان.)135 :
توانمن ي بخشش و گذشت ،به بيان روانشناسي مثبت ،به رفع کينهتوزيهاا و حتاي احسااس
خيرخواهانه در فرد مي انجام  .وقتي افراد يک يگر را مي بخشن  ،انگيزش ها يا گرايش هااي عملاي
آنها در رابطه با افرد خطاکار ،مثبت تر ميشود و از منفيبودن آن کاسته ميشاود (هماان .)135 :باه
عقي ة روان شناسان ،گذشت براي ماست؛ نه کساني که ما از آنها ضربه خوردهايم .گذشت ،ماا را از
خشم و ترسي که وجودمان را مسموم مي کن  ،نجات ميدها و نظارات و احساساات منفاي را از
ذهن پاک ميکن و فضايي براي افکار مثبت ميسازد (ري)33 :6033 ،؛ ب ون تردي ايثار و گذشت
در تقويت روابط بين فردي و به اشت رواني مثبت مؤثر است؛ در اين باره شاواه روان شاناختي و
اجتماعي و باليني بسياري وجود دارد (دادفر.)663 :6020 ،
بنابراين گذشت و بخشش راهي براي پاک کردن کينه و احساسان منفاي اسات و باعاث بهباود
روابط و آرامش رواني فرد ميشود .همان گونهکه پيشتر بياان شا  ،عرفاان اساالمي نياز دوساتي و
همنشيني را در بخشش و قبول عذر کوتاهي و خطاکاري ديگران معنا ميکن  .عرفان ،تحمال رناج
مردم را هنر انسانيت در جامع بشري ميدان که از ب بيني ،اشکال تراشي و کينه توزيهااي بايجاا
جلوگيري ميکن  .روانشناسي مثبت ،با ياريگرفتن از همين فضايل انساني و فطري ميتوان روابط
بين فردي را بهبود بخش و شخصيت اجتماعي قوي و مثبتي را در افراد رش ده .
درواقع انسان ها اگر هم مانن عارفان دي مثبت به اعمال ديگران داشته باشن و خطاکاري بشر
را درک کنن  ،ديگر بخشش و گذشت بهترين و آسانترين واکنش در مقابل ديگران خواه بود کاه
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بهطورقطعي اين واکنش رفتاري باعث شادابي و گشايش خاطر و تعالي روح خواه ش .
توانمن ي هوش اجتماعي نيز با موضوع عرفان پيوستگي دارد .از نگاه روانشناسي مثبت اين ناوع از
هوش ،توانايي توجه و درک تفاوت ها در ميان ديگران و البته عمل کردن برپاي اين تفاوت هاسات اا باه
ويژه تفاوتهايي مثل خلق و خوي ،روحيه ،انگيزشها و مقاص ا (سليگمن.)621 :6023 ،
هوش اجتماعي به معناي درک و دريافت ديگران ،مثبت نگري به وضاعيت خلقاي و روحاي و
برخورد نوع دوستانه در مقابل ناهنجاريهاي اجتماعي است .اين مسئله با حفظ کرامت انسااني در
بينش عارفان ارتبا دارد .ران ن انسان هاي بيبن وبار و خالفکار در مباني تعري

ش ة روانشناسي

مثبت و بينش عارفان جايگاهي ن ارد؛ هر دو شيوه بر مبناي اصول اخالقي و فطري ،به دنبال ايجاد
جامع سالم و تعالي روحي نوع بشر هستن و هميشاه باا توجاهباه روحياات و خلقياات ديگاران،
عملکرد مناسبي انجام ميدهن .
عارف در عرفان اسالمي ،روانکاوي است که درد را درميياب و شايستهترين راه را براي درمان
انتخاب ميکن  .او براي حفظ کرامت انساني و بزرگ اشت روح بشري بيشترين اهميت را در نظار
ميگيرد؛ زيرا هر انساني فضايل و توان من يهايي دارد که نادي ه گرفتن آن ،هام از اصاول اخالقاي
اسالم به دور است و هم به نوعي ظلم به فرد و جامع بشري است.
با توجهبه فضايل ذکر ش ه ،مي توان دريافت که عرفان و روانشناسي مثبت با يکا يگر همگارا و
همسو هستن ؛ البته عارف از انجام اين اعمال ،ه ف واال و ارزشمن تعالي و کمال را دنبال ميکنا
و روانشناسي مثبت فقط در پي حال مشاکالت بشاري و نجاات انساان هاا از غرقااب پاوچي و
افسردگي است .درواقع روانشناسي مثبت با پرورش اين فضايل ميکوش بينش و تفکري مثبت در
زن گي انسان بيافرين تا با کمک فضايل الهي و معنوي و ايجاد نگرشي متفاوت ،ان يش بشر را باه
سوي معنويت ه ايت کن ؛ زيرا بر اين باورن که در پس هر فکر پلي ي ،نيروي پلي ي وجود دارد؛
اگر به افکار خوبي مثل دلسوزي ،عشق ،شادماني ،سرور ،زيبايي ،ايماان ،آزادي ،ساالمت ،تعاادل،
پاکي ،آرامش ،نيرو و خرد ان يشي ه شود ،فرد به نيروهاي روشنايي پيون ماي يابا و بهشات را در
پيرامون خود ميآفرين (دادفر.)661 :6020 ،
بنابراين نگريستن به جنبه هاي مثبت و توجه به توانمنا يهااي دروناي و دوري از تعصابات،
بزرگترين سرماي اخالقي است که عمل به آن ،آسودگي ،آرامش ،روح متعالي و منش انساني را به
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بشريت تق يم ميکنا و انساان را در مساير زنا گي باه جزئياات و تانشهااي کوچاک مشاغول
نمي گردان ؛ بلکه با بينشي معنوي ،همانن عارفان ،خود را آراسته به صفات انساني ميکن و عشاق
به خالق ،او را پر از انرژي محبت و نيکي ميکن ؛ اين مسئله ،همان رويکرد عرفاني است که از دي
روان شناسان تنها راه حل مشکالت بشري است؛ بنابراين ،تنهاا راه گشاودن مشاکالت دنياا هماين
عشق است؛ زيرا آدمي تنها از راه نيکي ميتوان در دنيا به صلح حقيقي دست ياب و جز از اين راه
تمام کنفرانسهاي تشکيلش ه براي صلح با شکست روبرو خواه ش (ه فيل .)614 :6031 ،
باتوجهبه آنچه در اين بخش گفته ش  ،به نظر ميرس نجات از تنگناي روحي و رواني و پاياان
راه روانشناسي مثبت ،ابت اي مسير الهي و انساني است که بشر بر آن سرشت آفري ه شا ه اسات؛
انسان جز با بازگشت به ارزش هاي اخالقي و الهي که در نهاد و فطارت هار انسااني وجاود دارد؛
نميتوان مشکالت رواني را بگشاي و روح سيريناپذير انسان را سيراب کن .
مباحث روان شناسي و عرفان نشان ميده که زن گي عارفان ظهور هم توانمن يها و فضايلي
است که در روان شناسي مثبت مطرح است .در اين جستار فقاط باه بررساي جنباههااي اجتمااعي
پرداخته ش ؛ اما امي است که در آين هاي نزديک به اين مبحث رواني و انساني قرن بيست و يکام
بيشتر توجه شود؛ به ويژه آنکاه ايان موضاوع در اعمااق تااريخ بشاري ريشاه دارد و چاه بساا باا
راهکارهاي عملي در عرفان اسالمي ،بشر درياب که هر انساني ميتوان به ارزش هااي فارا ماادي و
معنوي دست ياب و به آنها عمل کن .
6ـنتیجهگیری 
اين مقاله ميکوش تالش بشر براي رسي ن به مفهوم مشاترک کماال در عرفاان و زنا گي کامال،
رضايتمن ي و روان درماني در روانشناسي مثبت را تبيين کن  .مفاهيم مشترکي بين عرفان اسالمي
و روان شناسي مثبت وجود دارد که در ابت ا متفاوت به نظر ميرس که البته چنين نيست .تفکار در
ساختار و چگونگي شکلگيري عرفان اسالمي و رواننشاسي مثبت ،هر دو را به خاستگاه مشاترکي
پيون ميده ؛ درواقع هر دو در بنيانهاي الهي و معنوي ريشه دارن  .جنبههاي اجتماعي عرفان ،راه
رسي ن به سرمنزل مقصود است .درحقيقت سير و سلوک ،عبور از گذرگاه انساانيت و جاوانمردي
است که به صرا مستقيم ميانجام  .عارف در عرص اجتماع و به واسط خلق ،به مقام قرب الهي
دست مي ياب  .همين مفاهيم الهي به بشر قرن بيست و يک کمک ميکن که در آخرين لحظاه هااي
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علم و ق رت و افسردگي و ناامي ي ،دوباره خود را بياب و باا بازگشات باه ارزش هااي اصايل و
معنوي ،روح خود را سيراب کن  .فرد در اين هنگام لذتهاي مادي را در ياري ديگران ،مهروزي و
نوع دوستي جست وجو ميکن و مانن عارفان به هم هستي عشق ميورزد؛ به بياان ديگار هميشاه
چشمي براي بخشش دارد باش و دستي براي دهش.
جستجوهاي اين مقاله نشان مي ده که عرفان اسالمي نمون عملي و آشکار روان شناسي مثبت
است .راهبردهاي اجتماعي عرفاان ،نسابت باه روانشناساي مثبات ،در ايجااد شاادماني و درماان
بيماريهاي رواني نقش مؤثرتري دارد .هر انساني ،پر از انرژي انسانيت و معنويت اسات؛ بناابراين
انجام امور باال ،چه ازنظر عرفاني و چه از دي گاه روانشناسي مثبت ،کار غيربشاري نيسات؛ فقاط
نيازمن ه في واال و ارزشمن است و هماين انتخااب ها ف برابار باا مسائل رشا توانااييهاا و
توانمن يهاي دروني در روانشناسي مثبت است.
مباحث عرفاني ،اين مطلب را تأيي ميکن که عمليشا ن اها اف روان شناساي مثبات با ون
ه في ارزشمن و متعالي در زن گي امکان ن ارد؛ هيچ ه في به انا ازة اها اف الهاي ،انساان را در
رسي ن به کمال و آرامش ياري نخواه کرد .اعتقادات ديني ،باعث امي و خاوش بيناي و صابر در
مقابل مشکالت ميشود و سرانجام دين سبک زن گي سالم تري براي افراد پ ي ار مايکنا کاه بار
سالمت و به اشت رواني تأثير مثبت دارد.
از مباحث اين مقاله به نتيجهاي کلي ميتوان دست يافت؛ بعضي روانشناسان غرب مثبتان يشي
را از ص و پنجاه سال پيش کش

و ارائه کردن ؛ اما بسيار پيشتر از آن ،عرفان ناب اسالمي کاه از

احکام شريعت اسالم سرچشمه ميگيرد برپايه مثبتان يشي و عملکرد مثبت قرار داشته است .عرفاي
اسالمي برپاي فناي در توحي و يا غرقش ن در هستي الهي که خير ناب و مطلاق اسات ،بيانش و
عملکردي مثبت داشتن  .روش عملي آنان ميتوان در زن گي روزمرة انسان امروز کاربرد داشته باش
و شادي ،آرامش ،ه فمن ي و معناداري زن گي و شکوفايي توانمن يهاي بشر اماروز را بيافرينا ؛
همچنين با فراهمآوردن به اشت رواني از بسياري کاستيها و آسيبهاي اجتماعي جلوگيري کن و
تعالي و ترقي معنوي و مادي همهجانبه و لحظهبهلحظه را در زن گي بشر موجب شود.
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