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1. Introduction 

Life satisfaction is a positive, general and past-related emotion that is 

influenced by one's cognitive appraisal. It is start by stop complaining 

about the divine provisions and accepting and being pleased by it and 

it extends throughout life. As an educational work, “Golestan” is 

presented with beliefs and skills that promote satisfaction. Full 

satisfaction rank (Reza) is higher than submissive rank and lower than 

annihilation rank in mysticism. In positive psychology, satisfaction is 

one of the two dimensions of well-being. Our aim is to identify and 

analyze the concept of life satisfaction from Saadi's point of view by 

considering Golestan anecdotes. It seems that Saadi thinks that having 

a correct cognitive appraisal of the world by utilizing moral and 

educational virtues such as Reza - patience, contentment, gratitude 

and appreciation - is the key tool for having life satisfaction. The 

study shows that Saadi presented the concept of life satisfaction in the 

form of storytelling, anecdote and allegory with the help of rhetorical 

and literary techniques such that audience receive and perceive his 

message in the most beautiful art form. The research method is 

descriptive-analytical, based on analysis of documents and anecdotes 

of the Saadi's Golestan. 
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2. Methodology  
The basis of the authors' work in this study is a descriptive-analytical 

method. Firstly, Golestan was studied as a statistical population and 

then those sections and stories related to life satisfaction were 

extracted. Then, variables related to life satisfaction in positive 

psychology and mysticism were analyzed. 

 

3. Discussion  
In religious and mystical texts, satisfaction is divided into two general 

types of God satisfaction with servant and servant satisfaction with 

God. We consider servant satisfaction with God as life satisfaction, 

while, by satisfaction, Saadi generally means acceptance of divine 

justice and gratitude. Satisfaction (Saadi, 2004, p. 252) is generally 

one of the most important issues in the field of ethics and mysticism 

(Shobar, 2010, p. 367 & Ansari, 1993, p 274) which causes happiness 

and release from sadness. (Hojviri, 2008,p. 269 and Shobar, 2010,p. 

371) This concept in psychology is a universal concept and derives 

from the cognitive and emotional perception of one's lifetime and it is 

an indicator of mental well-being. Life satisfaction is a positive 

emotion, and it is the result of a cognitive-judgmental assessment of 

one's personal life, which is obtained by comparing existing living 

conditions with one’s own expectations at the cognitive level 

(Soltanizadeh And Malekpour & Neshat Doost, 2012, p. 54). Using 

psychology to understand literary texts enable us to surpass the 

surface of the work and to understand the secrets within it and to 

understand the aspirations and transformations of human spirit. In 

fact, literature is the stage for displaying human mental states bringing 

insight and self-knowledge by considering it (Shayganfar, 2005, 

p.130). Martin Seligman, as the Father of positive psychological 

science, divides emotions into three categories related to past, present, 

and future. He introduces life satisfaction as one of the positive 

emotions related to past and effective in human mental health 

(Seligman, 2018, p. 87). We consider life satisfaction to be a cognitive 

appraisal, and by analyzing anecdotes, figures, and conversations in 

Golestan, we try to understand the meaning of life satisfaction from 

Saadi’s point of view. In this research we seek to prove that, because 

of his Iranian and Islamic culture, and due to his scientific, religious 

and mystical background, Saadi is familiar with the concept of life 

satisfaction, and throughout his own anecdotal literature he teach this 

concept. Life satisfaction is one of the new concepts in positive 

psychology that has a strong link with Islamic mysticism and it is the 
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basis of many studies in several fields during the last decade. Henry 

Masse, teacher of Saadi's ethics, believes that since Saadi has acquired 

these ethical stances from studying human behavior, he stands out 

against his peers in his arguments. There are many practical ethical 

and psychological points that help us to see the complete image of 

Saadi's ideal imagination of a perfect human being (Masse, 1990, 

p.169-167). In Saadi's educational works, life satisfaction is a 

pervasive and enduring concept that has been incorporated into the 

fabric of many stories, and sometimes it is the subject of the story. 

The concept of life satisfaction in Golestan follows the ethical and 

educational concepts of patience, contentment, gratitude and 

appreciation. Saadi's anecdotes and introductions depict a world filled 

with contentment and happiness for the audience by addressing God's 

outward and inward blessings and referring to His forgiveness. Those 

who have satisfaction are more likely to experience positive emotions 

and appreciate the events surrounding them and have better mental 

health (Ghasemi and Kajbaf and Rabii, 2011, p. 25). 

In the first stage, Saadi introduces satisfaction as being a servant of 

divine ordinances, but with further examination in Golestan one finds 

that Saadi considers satisfaction to be necessary for the rest of one’s 

life. Saadi tells the story of enduring suffering and satisfaction 

necessary for the ethics of the mystics (Saadi, 2018, p. 71). Why does 

Saadi extend satisfaction to the satisfaction with adversities 

throughout life? In Saadi's view, love and satisfaction with the 

ordinances of God must be extended to all aspects of being, because in 

Saadi’s ontological logic, satisfaction and its benefits, such as patience 

for the hardships in life, are the divine commandments that underpin 

divine education and human growth in the world, and his ascension in 

the hereafter. Satisfaction with the divine judgment in the formative 

affairs and the fulfillment of His commandments, encompasses all 

walks of life in all personal and social aspects and throughout human 

life. Satisfaction contains all aspect of personal and social life, the 

judgment, the power, and the voluntary affairs of man. Saadi’s 

concept of satisfaction has a genuine connection with God’s 

satisfaction with His servant. When a person reaches the level of 

intellectual and religious maturity, it results in satisfaction and he 

prefers the satisfaction of God to the satisfaction of his soul and 

moves according to the pleasure of God. In fact, the satisfaction of 

God is in obeying divine commands such as patience, contentment 

and so forth which are also components of human satisfaction.  It is 

clear that in Islamic civilization, and in Saadi's viewpoint, life 
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satisfaction is a spiritual and virtuous and faith-related stage, and, if 

God is separated from this concept, then world satisfaction will 

become a moral villain. In psychology, satisfaction is a sign of mental 

health, and a person without satisfaction has a mental health problem. 

Every person, cognitively, examines experiences of living and when 

overall life satisfaction for man is combined with positive emotions, 

emotional well-being and mental health are attained for him (Magyar 

Moayi, 2018, p.82). Saadi also indicates satisfaction with human 

maturity by which he means self-esteem and mental health, and not 

physical maturity. Resilience makes one comfortable in the face of 

adversity, hardship and bitterness and satisfaction increases positive 

emotions, well-being and mental health, and this emotion creates a 

skill that helps with stress. People who experience more positive 

emotions cope with stresses and disadvantages of life and have more 

resilience and patience (Magyar Muay, 2018, p.33). Saadi also links 

satisfaction with patience. (Saadi, 2018, p.56) Virtual well-being 

emphasizes the meaning and purpose of life and invites foresight and 

restraint, and since patience is one of the components of virtuous well-

being it is effective in increasing life satisfaction (Aghababaei, Tebik 

& Hatami, 2014, p.17 & 21). Real happiness is the manifestation of 

virtue, piety, and values provided to man. Saadi emphasizes the 

meaning and purpose of life in Golestan narratives, since in his view, 

the purpose of life is the servitude to God; therefore, anything that 

does not impede this great virtue is not a major difficulty. Thus, in the 

anecdotes, Saadi considered higher value for virtuous well-being 

compared to pleasurable well-being. In several Golestan stories, Saadi 

deals with the theme of giving thanks and praise to God which is one 

of the areas of life satisfaction. In some anecdotes these three concepts 

have been used together to show that these concepts are necessary for 

each other. For example, in the story of the Wounded Devotee, Saadi 

highlights the Devotee’s satisfaction along with patience; he points 

out gratefulness of the character despite his illness (Saadi, 2018, p.56). 

Positive psychologists believe that the increase of appreciation leads 

to the increase of life satisfaction. (Magyar Muay, 2018, p.190). 

Isfahanian believes that in Islam appreciation and patience are two 

important issues for satisfaction, and that intolerance leads to 

dissatisfaction (Isfahanian, 2015, p.6) People who are more satisfied 

with life have more positive emotions and recall more positive events 

from the past (Isazadegan, 2016, p.99). Appreciation and gratitude are 

actually enjoyment and understanding of good events of the past that 

decrease human suffering. Inadequate gratitude and over-emphasis of 
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bad events are two important reasons for the decline in life satisfaction 

which Saadi explains in this anecdote (Seligman 2018, p.97).  

Appreciation of good past events is a sign of life satisfaction. 

Thankfulness to God for his spiritual motivation is the innermost 

emotion, and it is the most important kind of appreciation. The 

Devotee’s response for continuous appreciation despite the suffering 

is preventive of the greater loss of religion and the sinfulness (Saadi, 

2018, p.56). According to positive psychology research, there is a 

positive and meaningful relationship between two subscales of 

security and self-restraint, and life satisfaction (Sadoghi and 

KarimiMirabadi, 2015, p.7). Dependency on the world is Saadi's 

biggest obstacle to life satisfaction (Saadi, 2018, p.42) Saadi presents 

different ways to achieve satisfaction; he suggests not expecting from 

others and adapting expectations with financial condition. 

 

4. Conclusion  
In classical Persian literature, and especially Golestan, life satisfaction 

is one of the important concepts for creating happiness. Satisfaction is 

a positive inner feeling for human being in the face of external events 

that are effective in human cognition, insight and evaluation. This 

concept is formed by religious, scientific, cultural and social factors 

and is rooted in Islamic and mystical teachings. Through Glostan 

anecdotes, Saadi uses rhetorical methods to influence audience's 

insights to enable them such that they feel joy and have psychological 

flexibility. This ability helps them to maintain their life satisfaction 

and mental health in involving unpleasant thoughts and feelings and 

failures in practical situations of life, and reinforce this excitement in 

themselves by applying the principles of satisfaction. In Saadi’s point 

of view satisfaction is a general concept that not only takes place at 

the level of contentment but also covers all individual and social 

aspects of human life. Saadi, in Golestan anecdotes, introduces 

satisfaction as an intrinsic concept formed by human cognitive 

evaluation, and considers external conditions as irrelevant. Teaching 

of ethical concepts as patience, appreciation, contentment has a central 

role in this field. Saadi prepares his audience directly for external 

events and situations. In Golestan, he uses practical ethics, satisfaction 

beliefs, and coping skills to teach through anecdotes. The tendency to 

pursue virtuous well-being and denouncing pleasure is Saadi's 

important approach to satisfaction based on Islam and the religious 

teachings and the elders’ advices. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 پايیز و زمستان، 46شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
 بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در گلستان سعدی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 3 رحیمی دکتر امین، 2 اغیدکتر علی صبّ، 1 شجاع کیانپور

 چکیده
 

ارزيابی شناختی  ةو مرتبط با گذشته و متأثر از نحو ، كلّیهیجانی مثبت ،رضايتمندی از زندگی
رات الهی و خشنودی از آن آغاز و در تمام زندگی است كه با ترک اعتراض بر مقدّ در طولانسان 

بـا تـروي     علیمـی در گلستان سعدی به عنوان يکـی از ماـاهیا ادبیـات ت   و  يابدزندگی گسترش می
 .ی مقابلـه بـا تنیـدگی اراشـه شـده اسـت      هـا ی رضـايتمندی و آمـوزش مهـارت   هـا باورها و مهـارت 

آن در مرتبه صـديقین رـرار    ةتر از فنا و دارنددر مقامات عرفانی باالتر از تسلیا و پايین يتمندیرضا
هـد  مـا    .شـود ب مـی ذهنـی محسـو   گرا يکی از دو بُعد بهزيستیشناسی مثبتو در روان گیردمی
های مرتبط با آن از ديـدگاه  ماهوم رضايتمندی از زندگی و مؤلاه و تحلیل اين پژوهش شناختدر

بـه وسـیله    را دنیـا  سـعدی ارزيـابی شـناختی صـحی  از     .سعدی با استناد به حکايات گلسـتان اسـت  
شکر و  رناعت، صبر،، راتيت به مقدّچون رضايی گرافضیلت مندی از تعالیا اخالری و تربیتیِبهره

سـعدی   كـه  دهـد اين پژوهش نشان مـی  ةداند، نتیججاد رضايتمندی از زندگی میايعامل ردردانی 
تمثیل و شگردهای ادبی و بالغـی   به كمک پردازی ورضايت از زندگی را در رالب داستانماهوم 

را در زيباترين شـکل   با تکیه بر نقش ترغیبی زبان به مخاطبان عرضه كرده است تا مخاطب، پیام او
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بـر مبنـای روش    و تحلیلـی  ــ  توصـیای  ،اين مقالهروش پژوهش در .هنری دريافت و ادارک نمايد
 اسنادی و برپاية تحلیلِ محتوای حکايات گلستان سعدی است.

 

 .رضايت از زندگی، گلستانِ سعدیسعدی،   :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

و به معنای  است« رضايت» ةامروزی واژ معادل فارسی در ادبیات كالسیک« رضا» واژة

خشنودی، مرضات، رضوان، خرسندی، خوشدلی، دلپسندی و مقابل غضب و خشا و 

رضا از )ر ض ی( به صورت نارص  .نامه دهخدا، ذيل رضا()لغت استكار رفتهبهسخط 

به معنی خرسندی و  صورتدو و در هر يا از )ر ض و( به صورت نارص واوی استياشی

كريا برای تبیین  ررآنمتعدد يات در آ .)لسان العرب، ذيل رضا( ددهمعنا می طسخ ضد

 فَهُوَ» وصای ، معیشت، معاش و حیات؛ و از تركیبِةعیشهايی چون ماهوم زندگی از واژه

ماهوم رضايتمندی از زندگی استااده بیان ( برای 0القارعه:  ؛ 29)الحاره:  9«رَاضِیَةٍ عِیشَةٍ فِی

ی رضايت خدا از بنده و رضايت ايت در متون دينی و عرفانی به دو نوع كلّرض .شده است

اين پژوهش معادل رضايت از زندگی در نظر شود كه رسا اخیر دربنده از خدا تقسیا می

به معنای موافقت دل با عملی از  بنده از نظر عالمه طباطبايی رضايت .گرفته شده است

شود و يا از آن كراهتی داشته باشد و البته الزم نیست اعمال است بدون آنکه از آن ناراحت 

بنده  شود كهآن عمل را نیز دوست داشته باشد و زمانی رضايت بنده از خداوند حاصل می

تکوينی و دستورات تشريعی او راضی و تسلیا شود )طباطبايی،  اموربه رضای الهی و 

ی ارزيابی شناختی فردی از را نوع رضايتمندی ،عالمهبر اين اساس  .(971: 1ج ،9304

يکی  در مجموع رضا )رضايت( در تمدن اسالمی .كندای روانی تاسیر میزندگی و مسئله

( كه 204: 9302انصاری، ؛  360: 9381از مساشل مها در علا اخالق و عرفان است )شبر، 

كند را برای انسان فراها میو خشا و دور شدن از غا و اندوه  موجبات شادكامی

شناسی يکی از ابعاد ن ماهوم در علا رواناي .(309: 9381شبر، ؛  261: 9380ويری، )هج

ادراک شناختی و عاطای  ةاز نحو است كه بهزيستی ذهنی و شاخصی برای بهداشت روان

مثبت و  اتهیجان يکی ازرضايت از زندگی  .شوداش حاصل میاز تمام زندگی انسان
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شرايط  ةاست كه از مقايس انسان توسط  فردیندگی رضاوتی از ز -حاصل ارزيابی شناختی

آيد )سلطانی توسط خود فرد به دست می ذهنموجود زندگی با انتظارات تعیین شده در 

خود و رضاوت  ةاز گذشت ارزيابی انساندخو .(94: 9319زاده و ملک پور و نشاط دوست،

ها بر اساس ابیاين ارزي ؛گیردراجع به آن بر اساس اصول شناختی فردی صورت می

هايی ولی در مجموع  مؤلاه ،تواند متااوت باشدعملکرد افراد می ها وها و رابلیتشايستگی

)اكستريمرا ها هستند ارزيابی نوع اين عناصر ثابت و مها دراز مثل عزّت ناس و خودسازی 

 ،یدر گلستان سعد اين پژوهش رضايتمندی از زندگی رادرما نیز  .(992: 2798و ری، 

دانیا كه داده در گذشته میهای رخانسان از مورعیتهیجانی مرتبط با ارزيابی شناختی

نقش مهمی در ايجاد  ،خودسازی انسان در كنترل هیجانات منای و افزايش هیجانات مثبت

 ،رسد كه سعدی با استااده از چند مؤلاة به ها پیوستهبه نظر می .اين هیجان به عهده دارد

و به تبع آن آموزش نحوة  افزايش رضايتمندی از زندگی را  ترل هیجاناترصد آموزش كن

افراد راضی و خشنود هیجانات مثبت  شناسیاز نظر روان .استبه مخاطبان خود داشته

تری دارند و سالمت كنند و از رويدادهای پیرامون خود ارزيابی مثبتبیشتری را تجربه می

در نتیجه ارزيابی شناختی  .(29: 9317  و ربیعی،و كجبا روانی باالتر دارند )راسمی

صحی  انسان از هستی و خود و تنظیا هیجانات را در كنار ها بايد دو عنصر تشکیل دهندة 

 با علوم مختلفماهوم رضايتمندی  ةارتباط چند سوي رضايتمندی  از ديدگاه محسوب كرد.

جذابیت آن باعث افزايش  ای تحلیلبرشناسی و ... همچون عرفان، اخالق، حديث، روان

اين تنوع انديشگانی، چنداليگی و استااده از .شودمی تعلیمی سعدی و عملی ادبیات علمی

ادبیات  ةبه خوانشی روزآمد و كاربردی در حوز شودباعث می شناسانهكاركرد روان

 .سعدی دست بیابیا تعلیمی

 بیان مسئله -1-1

ذهن  ةآفرينش مورد مدارّ محتوای متن ادبی ربل از میبا توجه به آنکه در ادبیات تعلی      

ما  ،اس استحسّ ،گیرد و شاعر و نويسنده به محتوای اثر و مخاطب آن و تأثیر آنررار می

 ايرانی و اسالمی هستیا كه سعدی در ساية فرهنگ مسئلهاين  اين پژوهش به دنبال اثبات در

های و ارتباط آن با جنبه هوم رضايت از زندگیو با تربیت علمی، دينی و عرفانی خود با ما
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در رالب حکايات به  و و از طريق ادبیات تعلیمی ستآشنايی كامل داشته ا مختلف زندگی

سعدی آن است كه او به  نکتة مها در ادبیات تعلیمی .دنبال تعلیا آن به مخاطب بوده است

لکه با استااده از داستان ب ،ر  مااهیا اخالری و عرفانی نیستدنبال آموزش دادن صِ

اين دست پردازی و اصول بالغت به دنبال پرورش نیروی تاکر مخاطبان برای درک 

 ت ادبیات تعلیمیبا توجه به جامعیّ .ها برای پايبندی به اين اصول استو ترغیب آن مااهیا

 هایرسد كه استخراج و نقد و تحلیل مؤلاهسعدی در ابعاد مختلف زندگی، به نظر می

 های گلستان سعدی با توجه به پیوند ماهومیمرتبط با ماهوم رضايت از زندگی در حکايت

بینی سعدی و اراشه راهکارهای عملی جهاندر شناخت بیشتر نقش مهمی تواند ها میآن

ها اياا ها در طول زندگی برای همة انسانبرای رضايتمندی از زندگی با وجود نامرادی

 نمايد. 

 ة پژوهشپیشین -1-2

شناسی برای فها متون ادبی، موجب عبور از سط  ظاهری اثر و درک استااده از روان       

در وارع ادبیات صحنة  ،شودها و تحوالت روح بشری میرازهای درون آن و فها آرمان

نمايش حاالت روحی بشر است كه با غور در آن، بصیرت و خودشناسی برای بشر میسر 

يکی از مااهیا جديد به عنوان  رضايتمندی از زندگی .(937: 9384ر، )شايگان ف گرددمی

و پاية بسیاری  دارد عرفان و اخالق اسالمیا، پیوند وثیقی با گرشناسی مثبتروان ةدر حوز

اين بر اساس  شناسانروان .بوده استها در چند دهة اخیر در سراسر جهان از پژوهش

مورد ارزيابی ررار  هاآن یهامالکاساس  فردی افراد را بر ،كیایت زندگیشاخص

را  های رضايتمندی از زندگیمقیاس9189 دينر و همکارانش  برای اولین بار در ؛دهندمی

ايران عباس پسنديده كتابی تحت عنوان  در .(27: 9314طراحی كردند )سجوی و ديگران، 

 .ير درآوردبه رشته تحر بر اساس منابع اسالمی9384 در سال رضايت از زندگی

مانند:  ،اين زمینه انجام شده استنامه و طرح پژوهشی درهايی نیز در رالب پايانپژوهش

ايجاد (؛ بررسی علل و عوامل9319فر،)ضرغامی رضايت از زندگی از ديدگاه ررآن

آموزشی  ة(؛ تدوين برنام9316رضايت از زندگی و اثر آن در ررآن و حديث )موسوی،

م و بررسی اثر بخشی آن بر رضايت از زندگی در دانشجويان دانشگاه شکر از ديدگاه اسال
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شناسی و همچنین مقاالت مختلای در حیطه روان. ( و ... 9314ررآن و حديث )اصاهانیان،

علوم اجتماعی با موضوع رضايت از زندگی در مجالت مختلف به چاپ رسیده است؛ 

گیری زندگی و اهدا  پیشرفت با رضايت از زندگی بررسی رابطه جهت»مانند: 

مدل پیش بین رضامندی زندگی بر اساس » ،(9314)محموديان و ديگران، «دانشجويان

مطالعات و جستجوها  ،بر اين اساس. ( و... 9314)نجای،  «گراشناسی مثبتهای روانسازه

زندگی در آثار سعدی پژوهشی مستقل اراشه دهد كه تاكنون دربارة رضايتمندی از نشان می

ها با موضوع رضايتمندی از زندگی در علوم روان شناسی و نشده است و بیشتر پژوهش

 .و دينی صورت گرفته است علوم اجتماعیِ

 ضرورت و اهمیّت پژوهش -1-3

ن پژوهش با پرداختن به ماهوم رضايت از زندگی به عنوان يکی از مااهیا ادب اي

ضمن غنی سازی  ،دارد كه ريشه در روان شناسی و علا اخالق و عرفان اسالمیتعلیمی

 .كندسعدی كمک میگلستان  به درک بهتر ادبیات تعلیمی های ادبیات تعلیمیپژوهش

ايجاد رضايتمندی در حکايات مختلف گلستان  هایها و زمینههمچنین بررسی و تبیین مؤلاه

 گراشناسی مثبتو روان سعدی پژوهی ةشگران در حوزدر غنی سازی تحقیقات ديگر پژوه

 .مؤثر خواهد بود

 

 بحث  -2

تقسیا  آثار ادبی به چهار نوع حماسی، غنايی، نمايشی و تعلیمی ادبیات جهانی در

 ةدر جرگ ،در میان آثار ادبی هر اثری كه هد  آن ارشاد و تعلیا و تربیت باشد .شوندمی

در نتیجه موضوعات مختلای چون اخالق، عرفان،  .گیردمیجای  ادبیات ارشادی و تعلیمی

های گوناگون در ادبیات مساشل و انتقادات اجتماعی و سیاسی، و آموزش علوم و دانش

و چه  اثر تعلیمی، اثری است كه دانشی را چه علمی»از نظر شمیسا .دنشووارد می تعلیمی

ذهبی و فلسای را به شکل ادبی عرضه نظری برای خواننده تشري  كند يا مساشل اخالری، م

 ای از ادبیات كالسیک فارسی را ادبیات تعلیمیعمدهبخش  .(24:  9306)شمیسا، « دارد

http://ensani.ir/fa/article/350156/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/350156/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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شود )كاافی، كه با عناوين تحقیق و زهد و پند و حکمت و وعظ از آن ياد می گیرددربرمی

د از كتاب خود با كه خداونای است در اسالم به اندازهو اندرز  پند اهمیت .(08: 9382

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ » كندرا نیز به عنوان اندرزگو معرفی می شكند و پیامبراد میه يعنوان موعظ

همچون سعدی  شعرا و نويسندگان بزرگ تمدن اسالمیبر اين اساس  .(29)غاشیه:  2«مُذَكِّرٌ

 راه دهندةادامه ،تعلیمی در وعظ و ارشاد با ادبیات انبیاپیروی از روش ررآن و  ةبه واسط

ها و به شدند و موضوعات و مااهیا مطلوب خود را در رالب حکايتتعلیا و تربیت 

سعدی در  .اراشه كردندهای بالغی به مخاطبین صورت غیر مستقیا و با استااده از شیوه

بان كند كه هد  او هدايت مخاطر تشبیه میانتهای كتاب گلستان، خود را به رسولی مذَكِّ

 فرمايد:است و می

ــا ــه نصــیحت م ــا ِ ب ــرديا خــود ج  ك
 

 بُـــرديا ســـر بـــه ايـــن در روزگـــار  
 

ــر ــد گ ــه نیاي ــوشِ ب ــتِ گ ــس رغب  ك
 

 بــــس و باشـــد  پیــــام رســـوالن  بـــر  
 

 (963: 9310)سعدی، 

های حکمت دن و تدبیر حیات متعالی و اخالق از زيرمجموعهسیاست مُ ،از نظر ردما 

ل انسان است و لذا برخی از  آثار منثور و منظوم  فارسی عملی و عامل سعادت و كما

همچون بوستان و گلستان در رالب حکايات شیرين و آموزنده برای تروي  حکمت عملی و 

سعدی را تعلیا  ههانری ماس .(230: 9307 اند )رزمجو،به رشتة تحرير درآمده یاخالراصول 

اين مواضع اخالری  د است كه چون سعدیداند و معتقدهندة اخالق به معنی دریق كلمه می

پندهای او اخالق عملی و  در ،ها در برابر ها به دست آورده استرا از مطالعة رفتار انسان

 در ترسیا سیمای كامل انسانِ كه راهنمای مااست ءشناختی زيادی رابل استحصانکات روان

حکايات سعدی منعکس  در وارع .(960-961: 9361)ماسه،  از ديدگاه سعدی استآرمانی 

اين حکايات به عنوان  توان ازمیو ها و آزمايش عملی علوم اخالری است كنندة تجربه

گلستان  .(994: 9389در رالب اخالق عملی ياد كرد )معبودی،  اخالق نظریاصول  ةمیو

ترين جنبة مها ،عملی اخالقِ اسالمی و زبان فارسی است كه تربیت سعدی از آثار تعلیمی

عالوه بر ظاهر و رفتارهای ظاهری، گلستان  حکايات تعلیمی درسعدی  ؛علیا آن استت

به عنوان استاد در آثار خود  او .دهدباطن و زوايای پنهان انسان را نیز مورد توجه ررار می
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همانند روان شناسی علا اخالق با غور در نمونه های عملی انسانی پايبند به اصول اخالری، 

 اين افراد از زندگی، خود و هستی و نحوه كنترل هیجانی شناختی ه ارزيابینحو حاذق به

ت خود بركتاب بوستان درمورد علّ ةغالمحسین يوسای در مقدم. پردازدها میآن

سعدی بر مخاطبانش و شادی بخش و آرامش بخش بودن آثار او  ةتأثیرگذاری انديش

اس بسیاری از نکات باريک و شنسعدی در مقام هنرمندی بزرگ و روان» نويسد:می

اين خصیصه موجب  های بلند خود را در لباس حکايات دلپذير عرضه داشته است وانديشه

نمايد و در او آمده كه آراء جدی و استوار او به صورتی مطبوع در نظر خواننده جلوه می

ست رضايت از زندگی يکی از اصول اخالق نظری ا .(98: 9383)سعدی،  «كندتأثیر می

رضايتمندی از  .كه در گلستان به صورت اخالق عملی در رالب حکايات اراشه شده است

حکايات است كه در بافت بسیاری از  و پايدار فراگیراخالری و روانی و  ماهومی زندگی

 رويکرد .گیردمیررار محوری حکاياتو گاهی نیز موضوع  استگنجانده شده سعدی

با اصولی همچون شکر و  های رضايتمندیمهارت و ورهاتروي  با موضوعاين  به سعدی

اين  ؛است با اصولی چون صبر و رضايت های مقابله با تنیدگیو آموزش مهارت رناعت

اصول موجبات افزايش هیجانات مثبت و كاهش هیجانات منای و در نتیجه افزايش احساس 

 كنند.رضايتمندی از زندگی را فراها می

 رضایت -2-1

ها اشاره رات در زندگی و خرسندی از آندر ادب عرفانی به پذيرفتن مقدّ رضامقام 

 خدای مر بنده را ؛ يعنی هر چه به وی رسد داند كه رضا نظر دل بود به اختیار ردياِ» ،دارد

)هجويری، « م باشدسابق است بر من، مضطرب نگردد و خرّ اين را ارادتی رديا و حکمی

ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ »يه آ با تکیه بر منازل الساشرينانصاری در خواجه عبداهلل  .(202: 9380

راهى به  ،گیرد كه هركس از خداوند ناخشنود باشدنتیجه مى ،(28)فجر:  3«مَرْضِیةً رَاضِیةً

سو  خداوند ندارد و حضرت حق شرط رجوع كامل بنده به خود را در مقام رضا ررار 

يت، مر ناراضی را به سوی خود راهی نگذاشته آ يناخداوند  در»گويد: داده است و می

 به را رضايت سعدی .(80: 9369انصاری، « ) پس رصد كننده را دخول در رضا شرط است
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 الهی توسط او به ردر و رضا پذيرش معنای خشنودی ناگزير بنده و در همان معنای عرفانی

 :است برده كار

ــو ــرددمـــی رد چـ ــا خـــدنگ نگـ  رضـ

  
 

 رضـــا جــز  را نـــدهب مــر  نیســـت ســپر  
 

( 292: 9383سعدی،)                                                                                                 

های ظاهری و باطنی خداوند حکايات و ديباچة گلستان سعدی به واسطة پرداختن به نعمت

برای  بنده از خداوند و زندگی رادی و اشاره به عاو و گذشت او، جهانی مملو از رضايتمن

رضايت را به  ،های گلستانشیخ اجل در يکی از حکايت، 4كشدمخاطب به تصوير می

 شود:كند كه رستگاری با گردش به دور آن برای انسان حاصل میای تشبیه میكعبه

ــعدی ــ ره ســـ ــا ةكعبـــ ــر رضـــ  گیـــ


ــرد ای  ــدا مـــ ــدا ره خـــ ــر خـــ  گیـــ


 بتابــــد ســــر كــــه كســــی بــــدبخت


ــ  ــه در، نزيــ ــر دری كــ ــد دگــ  نیابــ


 (04: 9310)سعدی، 

 الهی در زندگیرات بنده از مقدّ خشنودیلة اول رضايت را به عنوان هسعدی در و

 يابدالبته دری دگر و خدايی دگر را نمی ،اين هیجان عاری باشد داند كه اگر كسی ازمی

فرد  ،رات خداوندناراضی از تقديشخص  ،در نتیجه از نظر سعدی ؛به او رجوع كندكه 

بدبختی است كه سالمت روان و پاداش اخروی خود را بدون هیچ جايگزينی از دست 

رضايتمندی را برای تمام  شويا كه سعدیبا تاحص بیشتر در گلستان متوجه می .دهدمی

داند، الزم و ضروری می های آن اعا از تقديری و اختیاریو در تمام جنبه دوران زندگی

ها در زندگی دنیا و رضايت به ل نامرادیتحمّ های گلستانحکايتاز يکی سعدی در 

كند كه بدون آن ادعای سیر و معرفی می عارفاندرويشان و طريقت ةناماليمات را الزم

)انکار(  ی رندان به خالفتطاياه» نويسد:و می سلوک عرفانی ادعای دروغی بیش نیست

طارتی پیش زدند و برنجانیدند، شکايت از بیدرويشی بدر آمدند و سخنان ناسزا گاتند و ب

هر  ،رضاست ةدرويشان جام ةای فرزند، خرر: گات پیر طريقت برد كه چنین حالی رفت،

 عی است و خرره بر وی حرام است.مدّ ،مرادی نکند اين جامه تحمّل بیكه در
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ــای ــراوان دري ــود ف ــره نش ــه تی ــنگ ب   س



 «هنـوز  اسـت  آب تنک برنجد كه عار  



 (09: 9310عدی،)س

وَ رِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیهِ السَّالَمُ » در روايتی از امام صادق )ع( در اصول كافی آمده است:

نْ سُرُور  أَوْ بِأَی شَیءٍ يعْلَاُ ]يعْرِ ُ[ اَلْمُؤْمِنُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ رَالَ بِالتَّسْلِیاِ لِلَّهِ وَ اَلرِّضَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیهِ مِ

توان گات كه سعدی، اين روايت می با استناد به .(996: 4، ج9317كلینی، )9«سَخَطٍ

كار برده است كه در همه حال به خصوص در زمان درويش را به معنای مؤمن حقیقی به

يعنی « خررة درويشان جامة رضاست» .كندنامرادی، رضايت از زندگی خود را حاظ می

باشد، اما علت آن  رضايتمندی از زندگی در همه حال دارایمؤمن زمانی مؤمن است كه 

به رضايت از ناماليمات در طول زندگی تَسرّی رضا و امور تقديری كه سعدی رضايت از 

دهد چیست؟ از نظر سعدی عشق و رضايت را  بايد در تمام جوانب هستی و زندگی می

ها امرادیشناسی او رضايت و لوازم آن همچون صبر بر نزيرا در منطق هستی ،گسترش داد

در زندگی از اوامر الهی است كه زمینه ساز تربیت الهی و رشد انسان در دنیا و  تعالی او در 

رضايت به رضای الهی در امور تکوينی و رضايت به احکام او در از نظر او  .شودآخرت می

تمام جوانب فردی و  از اختیاری و تقديری و اعاّامور تشريعی، تمام عرصة زندگی 

از نظر سعدی زمانی كه انسان به  .گیردرا فرا می ساختهخود ی زندگی انساناجتماع

از زندگی با وجود تمام  رضايت و خرسندی و شادكامی ،ای از عوامل پايبند باشدمجموعه

رضايتمندی بنده از نظر سعدی ارتباط وثیقی با رضايت  .شودها برای او حاصل مینامرادی

برسد و از هیجانات  روحیبلوغ  ةانسان به مرتبكه ر او زمانی از نظ ؛خداوند از بنده دارد

سعدی به  .شودبرای او حاصل میكلّی از زندگی رضايتمندی  ،نامطلوب ناسانی پاک شود

رضايت الهی در زندگی را نشانة رشد  ،اين ترتیب با تقسیا رضايت به ناسانی و الهی

طال بودم كه » :نويسدهاتا می، سعدی در حکايت يازدها باب كنديافتگی اعالم می

بزرگی را پرسیدم از بلوغ، گات: در مسطور آمده است كه سه نشان دارد: يکی پانزده 

ا در حقیقت يک نشان دارد بس، آنکه امّ، ا بر آمدن موی پیشیُّسالگی و ديگر احتالم و سِ

 كه درودر بند رضای حق جلّ وعال بیش از آن باشی كه در بند حظّ ناس خويش و هر آن

از نظر  .(937: 9310)سعدی،« اين صات موجود نیست به نزد محققان بالغ نشمارندش
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يات آ های دنیوی و غالت ازرضايت از زندگی اگر به معنای شیاته شدن به نعمت سعدی

گرايی مادی را در انسان دنیاپرستی و لذت جهالت و موجبات ،الهی و ذكر خداوند باشد

ررآن كريا به  .ا خواهد بودسقوط در جهنّ ،دارندة اين تمايلنجام آورد كه سرامی فراها

اند و ناس خويش هستند و به ماديات از زندگی دنیا بسنده كرده حظّ كسانی كه در بندِ

الدُّنْیا  بِالْحَیاةِإِنَّ الَّذِينَ لَا يرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا » فرمايد:دهد و میهشدار می اندرضايت داده

 6«اياتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِکَ مَأْوَاهُاُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يکْسِبُونَطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُاْ عَنْوَا

و ديدگاه سعدی رضايت از  شود كه درتمدن اسالمیاينجا مشخص میر د .(8و0)يونس:

ای معنوی و بهمرت كه امری كلّی و فراگیر در تمام زندگی است،عالوه بر آن زندگی،

 ازرا ايمان به خدا  كه اگر شودنیز محسوب میايمان به خداوند  گرايانه و مرتبط بافضیلت

اين ماهوم جای  در دلرا  و برآورده شدن هواهای ناسانی و دنیا طلبی كنیااين ماهوم جدا 

خمینی)ره( امام  .اخالری تبديل خواهد شد ایهبه رذيل زندگیآنگاه رضايتمندی از  ،هیابد

آن با محبت دنیا  رابطهدر مورد ارتباط رضايتمندی در تمدن اسالمی با محبت الهی و نای 

ر است، كه از جذوة محبت الهی بهره دارند، و از نور معار  رلبشان متنوّ آنان» نويسد:می

و  ها مثل ما در ظلمت دنیا فرو نرفتند، و از لذاتآن، با حق دلخوش و با رضای او مأنوسند

طر رلوبشان به حق و اسماء و صاات او ماتوح است، ها شَآن، شهوات دار فانی مناعل نشدند

در علا  .(908: 9380)خمینی،« اندو از ديگران دل خود را بسته و چشا خود را پوشیده

 نقص ی كلّی از زندگی نشانةرضايتناسالمت روانی است و ةنشان ،شناسی رضايتمندیروان

های خود از زندگی در دنیا را بررسی از نظر شناختی، انسان تجربه .ستا در سالمت روحی

ی از زندگی برای انسان به همراه عاطاة مثبت جمع شود كند و زمانی كه رضايتمندی كلّمی

 .(82: 9310)مگیار موشی،  آيدبهباشی هیجانی و سالمت روانی برای انسان به دست می

 روحی و سالمت روانی انسانرا نشان از بلوغ سعدی نیز در حکايت اخیر رضايتمندی 

 داند.می
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 صبر -2-2

صبر در لغت به معنای تحمل و شکیبايی و در اصطالح حبس ناس از اظهار جزع و 

آوری و صبر تاب .(929: 9307، سجادی) شکايت، در هنگام فروآمدن بال و مصیبت است

است كه سعدی در حکايات  ايجاد رضايت از زندگی در گلستان مها مقدماتيکی از 

ها و آوری موجب آرامش انسان در مواجهه با ناكامیتاب .0خود به آن نظر داشته است

مثبت،  ةايجاد عاطا هیجان رضايتمندی به علت .شودمی ر زندگید هاها و تلخیسختی

 ها كمکايجاد مهارت مقابله با تنیدگی به و پی دارد بهزيستی و سالمت روان انسان را

كنند در مقابله با شدايد و ناماليمات افرادی كه هیجان مثبت بیشتری تجربه می ؛كندمی

در  .(33: 9310آوری و صبر بیشتری دارند )مگیار موشی،تاب و كنندزندگی بهتر مقابله می

ای بین صبر و رضايتمندی وجود دارد كه همديگر را تقويت نتیجه ارتباط دو سويه

 ايمان و عامل اصلی رِسَ ،رضايت و صبر را در پیوند با ها علیه الساّلم امام صادق .كنندمی

اَللَّهِ اَلصَّبْرُ وَ اَلرِّضَا عَنِ اَللَّهِ فِیمَا أَحَبَّ  طَاعَةِرَأْسُ » فرمايد:كند و میايمان معرفی می ايجاد

 8«أَوْ كَرِهَ إِالَّ كَانَ خَیراً لَهُ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ اَلْعَبْدُ أَوْ كَرِهَ وَ الَ يرْضَى عَبْدٌ عَنِ اَللَّهِ فِیمَا أَحَبَّ

سعدی به پیوند میان رضايتمندی و ، در يکی از حکايات گلستان .(997 /4 :9317)كلینی، 

پارسايی را ديدم بر كنار دريا كه زخا پلنگ داشت و به هیچ » :نويسدپردازد و میصبر می

ن رنجور بود و شکر خدای عزّوجل علی الدوام گاتی ها در آشد مدتدارو به نمی

 گويی گات شکر آن كه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتیپرسیدندش كه شکر چه می

  زيـ عز اريـ  آن دهـد  كشـتن  به زار مرا گر



 باشـد  جـانا  غـا  دم آن در كـه  يینگو تا 



  شـد  صـادر  گنه چه نیمسک ةبند از ايگو



 «باشـد  اآنـ  غا من از شد آزرده دل كاو 



 (96: 9310)سعدی، 

رضايت داشتن بنده از خداوند در همة  ،يکی از شرايط رضايتمندی در عرفان اسالمی

 مندی در زندگی با وجودرضايت .های زندگی، از جمله بال و سختی و بیماری استمورعیت

چگونگی رضايتمندی با باره ، هجويری درامکان پذير استمصايب  با صبر بر هاسختی

كه به بال از وی راضی باشد، آن بود كه آن»نويسد: میها در زندگی جود بالها و سختیو
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ت ِمشاهدتِ اندر بال مُبلی بیند و مشقت آن به مشاهدت مُبلی بتواند كشید و رن  آن به مسرّ

غزالی در نقد سخن كسانی كه رضا به بال را  .(207: 9380)هجويری، « دوست به رن  ندارد

رضا به خال  هوا ممکن است از  ،چون دوستی غالب شد» نويسد:دانند میغیرممکن می

دو وجه: يکی آنکه چنان مستغرق و مدهوش شود به عشق كه از درد خود آگاهی نیابد... 

وجه ديگر آنکه اَلَا دريابد، لیکن چون داند كه رضای دوست در آن است بدان راضی 

ابیات حکايت فوق عشق به خداوند را عامل  سعدی نیز در .(678 /2 :9380)غزالی، «باشد

 كند.ها معرفی میها و رضايت به آنصبر بر غا

زيرا انسان در تجارب خود به  ،داندسارا اشنیتکر صبر را نیازی اساسی برای انسان می

شود و در نتیجه انتظار و صبر بخشی غیر رابل اجتناب طور مداوم با سرخوردگی مواجه می

های مطلوب شخصیتی و عامل پیشرفت انسان و شود كه از ويژگیمی از زندگی محسوب

در  انسان در مواجهه با  او صبر را گرايش به آرامی .نشان ردرت يک شخصیت نیز هست

داند كه دستیابی به رضايت از زندگی را با ها میها و نا امیدیها و رن ها و تلخیناكامی

های كاهش تنیدگی در صبر يکی از راه.(263: 2792)اشنیتکر،  كندوجود موانع تسهیل می

ها ها است كه راه درمان و عالج فوری برای آنها و مشکالت و بیماریمواجهه با سختی

ها و مديريت ها و پذيرش وارعیتمقاومت در برابر سختی وجود ندارد و به معنای

اصالح شناخت و انتظاراتِ  ها با تغییر واين گونه مورعیتدر .های ناخوشايند استمورعیت

خود از دنیا و زندگی، رضايتمندی از زندگی با وجود مورعیت ناخوشايند برای انسان 

اين داستان، پارسا با ثبات ناس و عدم در .(339-347: 9388شود )پسنديده، حاصل می

همچنین با ديالوگ  ؛دهداضطراب و پريشانی، صبر بر مصیبت را به صورت عملی نشان می

از عبادات محسوب  هك«شکر علی الدوام»دهد و با گاتن ود از صبر بر معصیت خبر میخ

رسد اين داستان به نظر میدر .دهدپايبندی خود را به صبر بر طاعت نیز نشان می ،شودمی

كه پیامبر چنان ،كه سعدی هر سه نوع صبر را بر اساس روايت نبوی به تصوير كشیده باشد

 1«الْمَعْصیةِوَ صَبْرٌ عَنِد  الطّاعَةِ، وَ صَبْرٌ عَلَى لْمُصیبَة: صَبْرٌ عِنْدَ اةٌثَالثَاَلصَّبْرُ »)ص( فرمود: 

 .(292 /4 :9317)كلینی، 

مند جايگزين شادمانی كرد اصطالح بهزيستی ذهنی را به صورت روش 9187داينر در 

ستی لحاظ كرد، از نظر ی به محیط و شرايط را در تعريف بهزيو همچون میهالی نگرش كلّ
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بعد شناختی آن میزان رضايت از  ؛او بهزيستی ذهنی دارای دو بعد شناختی و عاطای است

زندگی و بعد عاطای آن، برخورداری از حداكثر عاطاه مثبت و حدارل عاطاه منای است 

بهزيستی ذهنی دارای دو گرايش متااوت بهزيستی  .(23: 9317،و ديگران )راسمی

بهزيستی  .(89: 9319جعاری، نژاد و رحیمیگرا است، )رحیمیو بهزيستی لذتگرا فضیلت

كند و به دور انديشی و خويشتنداری دعوت گرا بر معنا و هد  زندگی تأكید میفضیلت

های بهزيستی كند و با توجه  به آنکه صبر  به علت دعوت به خويشتنداری يکی از مؤلاهمی

فزايش میزان رضايت از زندگی موثر است )آراباباشی، در ا ،شودگرا محسوب میفضیلت

وارعی در تجلی فضیلت و  گرا شادیِدر بهزيستی فضیلت .(29و90: 9313تبیک و حاتمی، 

در حکايات گلستان بر معنا و  نیز سعدی .شودها برای انسان فراها میتقوا و انجام ارزش

زندگی، بندگی خداوند است در از آنجا كه از نظر او هد   ؛كندهد  زندگی تأكید می

اين  به .شودمحسوب نمیاين فضیلت بزرگ نشود سختی مهمی نتیجه هر چیزی كه مانع

اين حکايت به مخاطب  گرا را در رالببهزيستی فضیلتصبر و ترتیب سعدی ارزش باالی 

 كشد.به تصوير می

 

 شکر -2-3

ا به واسطة نعِار نعمت مُشکر در لغت به معنای سپاس نعمت است و در اصطالح اظه

رضايتمندی از زندگی  .(976: 9307، سجادی) و تالی مقام صبر است ؛اعترا  دل و زبان

در  هاو سختی تحمل ناماليماتردرت شود كه ر میانسان میسّ زمانی برای ،مدتدر بلند

يکی از نتاي  صبر، افزايش سعة  .شکل گرفته باشدبه صورت عملی درون وجود انسان 

 یهاها در كنار سختیشمار خداوند و شکر بر آنهای بیانسان و توجه به نعمت صدر

 پردازدمی خداوند حمد و شکر موضوع به گلستان حکايت چند در سعدی .زندگی است

در حديثی ردسی خطاب به پیامبر )ص(  .97است زندگی از رضايت جادايی هازمینه از كه

اند و جايگاه صديقین را به كار رفتهيکديگر بهدر كنار سه ماهوم رضا و صبر و شکر 

اين اين مااهیا به يکديگر است در اين فضايل وعده داده است كه نشان از پیوستگیدارندة 

عَبْدِی اَلْمُؤْمِنَ الَ أَصْرِفُهُ فِی شَیءٍ إِالَّ جَعَلْتُهُ خَیراً لَهُ فَلْیرْضَ بِقَضَاشِی وَ » آمده است:حديث 

 :9317)كلینی، 99 «مُحَمَّدُ مِنَ اَلصِّدِّيقِینَ عِنْدِی يا أَكْتُبْة لَى بَالَشِی وَ لْیشْکُرْ نَعْمَاشِیلْیصْبِرْ عَ



 122 46شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

اند كه كار رفتهاين سه ماهوم در كنار يکديگر به در بعضی حکايات سعدی نیز .(4/993

ای زخا خورده، از جمله در داستان پارساين مااهیا الزم و ملزوم يکديگرند، دهد نشان می

اين حکايت كند، سعدی دررضايتمندی پارسا را در كنار صبر و شکرش برجسته میسعدی 

رنجور بود و ... : »فرمايدو می كنداشاره می در كنار بیماری او به صات شاكر بودن پارسا

 «؟گويیپرسیدندش كه شکر چه می ،علی الدوام گاتی شکر خدای عزّوجلّ

عملی  ةسیر ريشه درها و ناماليمات ر و ستايش خداوند در سختیشک .(96: 9310سعدی،)

در اين باره   علیه الساّلم كه امام صادقچنان ،و توصیه بزرگان دين اسالم دارد پیامبر )ص(

 وَرَدَ ذااِ وَ النعمَةِ هذِهِ عَلی لِلّهِ اَلحَمد رالَ يَسرُّهُ اَمرٌ عَلَیهِ وَرَدَ اِذا: اللّهِ رَسُولُ كان»فرمايد: می

داستان سعدی اين   .(223 /4 :9317)كلینی، 92« حال  كُلِّ عَلی اَلحَمدُ لِلّهِ رالَ بِهِ يَغتَاُّ اَمرٌ عَلَیهِ

صادق علیه امام  ؛را برجسته كرده است ريشه در تعالیا الهی اسالم داردشکر در بیماری  كه

هر كه شبی را به »فرمايد: میها به رضايتمندی و شکر در بیماری السالم در ترغیب  انسان

مرض بگذراند و ربول كند آن را و شکر خدا را ادا كند مانند كسی است كه شصت سال 

گرا، افزايش شکر و ردردانی را عامل روان شناسان مثبت .(097: 9381)نراری، « عبادت كند

عتقد است م نیز اصاهانیان .(917: 9310دانند )مگیار موشی، افزايش رضايت از زندگی می

دو و نابردباری و ناسپاسی  مها برای كسب رضايتمندی ةكه شکر و صبر در اسالم دو مقول

دارای بهزيستی ذهنی يا شادكامی .(6: 9314)اصاهانیان، استنارضايتمندی و سخط  عامل

افرادی كه رضايت  ؛دو مؤلاة عاطای )مثبت و منای( و شناختی )رضايت از زندگی( است

ی دارند هیجان مثبت بیشتری دارند و رويدادهای مثبت بیشتری را از از زندگی بیشتر

شکر و ردرشناسی در وارع  .(11: 9319آورند )عیسی زادگان و ديگران، اد میيه گذشته ب

های موجود را برای انسان لذت بردن و درک رويدادهای خوب گذشته است كه ناگواری

اكافی و تأكید زياد بر رويدادهای بد، دو ردرشناسی نشکر و در وارع  ،كندكا تأثیر می

ردردانی از  .(10: 9310)سلیگمن،  هستنددلیل مها در كاهش احساس رضايت از زندگی 

ترين انوع ردردانی اش از درونی ترين احساسات و از مهاانگیزش معنوی ةخداوند به واسط

را حتی در  دگیرضايتمندی فرد از زن ی خداوندهايادآوری نعمت كه باشودمحسوب می

 شکرعلت برای  در اين حکايت سعدی پارسا پاسخ .بخشدزمان بیماری و نامرادی بهبود می

گرفتار نشدن به مصیبت بزرگتر يعنی از دست دادن دين  اش،علی الدوام او با وجود بیماری
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 «گات شکر آن كه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی»: و معصیت خداوند است

يکی از علل تحصیل شکر با وجود مصاشب در علا اخالق، شکر بر  .(96: 9310سعدی،)

 .(619: 9381كوچک بودن مصیبت و شکر بر نعمت اعظا يعنی سالمت دين است )نراری، 

كند می معرفی پارسا معصیت پروردگار را مصیبت اعظمیسعدی از زبان  نیز، اين داستاندر

اين حکايت متوجه بر اساس .كندلوه نمیدر كنار آن چندان مها ج كه مصیبت و بیماری

ها شويا كه سعدی احساس شادی و غا و نارضايتمندی و رضايتمندی را به مورعیتمی

بلکه آن را در گرو تاسیر فرد از آن مورعیت و ارزيابی شناختی او  ،كندمنتسب نمی

عاصر، كه از آرون تمکین بک از اساتید مارتین سلیگمن و از روانپزشکان مطرح م .داندمی

شود ها نظر با سعدی، الگوهای شناختی را زير ياد مینیز  او به عنوان پدر شناخت درمانی

ها و الگوهای شناختی از نظر او تااسیر و ارزيابی .كندبنای احساسات و هیجانات معرفی می

ايجاد واكنش هیجانی  و ارزيابی مثبت عامل دارددنبال بههای هیجانی را واكنش

اين حکايت در مقام حکمت عملی به سعدی در .(67و  99: 9388بک، ) است تمندیرضاي

اين دست  و با روايت است هیجاناتتعیین رفتار و بروز در تاکر آموزش نقشدنبال 

تاکر سازگارانه و ناسازگارانه  ،ها با استااده از رويکرد شناخت درمانی به مخاطبحکايت

 .(21: 9380گذارد )رک: شار ، به نمايش میرا  هیجاناتايجاد وتأثیر آن بر

  

 قناعت -2-4

رناعت در لغت به معنای خرسندی و در اصطالح رضا دادن به رسمت است كه راحت 

عالوه بر صبر از ديدگاه سعدی  .(646: 9307، سجادی) كندابدی را برای انسان فراها می

ای كنندهارد كه سها تعیینهای ديگری نیز همچون رناعت وجود دعوامل و زمینهو شکر 

بزرگترين مانع  سعدیتعلق به دنیا از نظر  .93دنرضايت از زندگی دار جاد احساسايدر

در فضیلت »سعدی در گلستان، عنوان باب سوم خود را  ؛رضايتمندی از زندگی است

 اين موضوع پرداخته ولی به صورت پراكنده در ابواب ديگر نیز به ،ررار داده است« رناعت

ای نشسته بود گوشه به مجرد درويشی» نويسد:او در باب اول در مورد رناعت می .است

نیاورد و التاات بر پادشاهی برو بگذشت درويش از آن جا كه فراغ ملک رناعت است سر

پوشان امثال اين طاياه خرره جا كه سطوت سلطنت است برنجید و گاتنکرد، سلطان از آن
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مرد سلطان روی ای جوان ت ندارند وزير نزديکش آمد و گاتدمیّت و آاند و اهلیّحیوان

گذر كرد چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گات سلطان را زمین بر تو 

خدمت از كسی دار كه تورع نعمت از تو دارد و ديگر بدان كه ملوک از بهر  بگوی تورعِ

از  :ا گاتِ درويش استوار آمد گاتاند نه رعیت از بهر طاعت ملوک... ملک رپاس رعیت

گات مرا پندی بده،  ،خواها كه دگر باره زحمت من ندهی گات آن همی .من تمنا بکن

 گات:

 «رود دست به دستكین دولت و ملک می  درياب كنون كه نعمتت هست به دست

 (42: 9310)سعدی،  

مناعت طبع و  گويد كه به علتساخته سخن میاين داستان از درويشی خودعدی درس

در  .كندرنش نمیرناعت دارای عزّت ناس بااليی است به شکلی كه در مقابل پادشاه نیز كُ

توان گات زند در نتیجه میبیشتر حکايات، سعدی رناعت را با ماهوم عزّت ناس پیوند می

از نظر سعدی كسی كه  .داندكه سعدی رناعت را مقدمه عزّت ناس و كرامت انسانی می

شود و در نتیجه دچار زياده خواهی می ،س و كرامت خود را با رناعت حاظ نکندعزّت نا

 وكا شدن ارادت ديگران و نارضايتمندی از زندگی را تجربه خواهد كرد« ت خلقبار منّ»

 .(89: 9310)سعدی، 

و هر گاه انسان به مقدار  انسان منوط به رناعت است رضايتبی نیازی و آرامش و 

 ،كنداين خودمهارگری و رناعت آسايش روانی او را فراها میايت كند اندكی از دنیا كا

 يَکْاِیهِ فِیهِ مَا أَيْسَرُ كَانَ يُجْزِيهِ بِمَا اَلدُّنْیَا مِنَ رَضِیَ مَنْ»فرمايند: امیر المؤمنین)ع( می كهچنان

 .(373 /4 :9317)كلینی،  94«يَکْاِیهِ یْءٌشَ فِیهَا يَکُنْ لَاْ يُجْزِيهِ بِمَا اَلدُّنْیَا مِنَ يَرْضَ لَاْ مَنْ وَ

ناسانی است كه باعث اكتاا نمودن انسان به ردر حاجت و ضرورت به  ةرناعت يک ملک

: 337شود )نراری، می انسان در وجودمشغولی و حرص از دل مانع شود ومال دنیا می

د كه ناس رناعت آن بو»نويسد: خواجه نصیرالدين طوسی در تعريف رناعت می .(9381

آسان فراگیرد امور مآكل و مشارب و مالبس و غیر آن و رضا دهد به آنچه سدِ خلل كند 

عامل  ،رناعت  همراه با تالش .(994 :9361)نصیر الدين طوسی،« از هر جنس كه اتااق افتد

احساس آرامش روانی و كلید رضايت از زندگی و موجب رسیدن انسان به حیات ايجاد 
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حرص و طمع هرچند با تالش نیز همراه باشد به جهت برآورده نشدن  ابل، در مقطیبه است

ها موجبات فشار روانی و غا و اندوه و نارضايتمندی از زندگی را برخی انتظارات و ناكامی

ماسه در مورد ارتباط رضايتمندی و  .(08-09: 9388آورد )پسنديده، فراها میبرای انسان 

وارعی است كه بشر با پاكی  ةوسیل ت به سرنوشت، اصوالًرناعت و رضاي»نويسد: رناعت می

: 9361)ماسه، « و خوشی زندگی كند و در ضمن، اسباب دردسر خود و ديگران نشود

های رضايتمندی از زندگی، رضايتمندی از سط  کی از مقیاسه ياز آنجا ك .(290

 نقش مهمی نرات مادی و پذيرش آها و مقدّارتصادی است، رضايت داشتن از محدوديت

گرا بین دو شناسی مثبتبراساس تحقیقات روان .كنداياا می ی انسانكلّ در رضايتمندی

 ،مؤلاة زير مجموعه رناعت يعنی امنیت مادی و خودمهارگری مادی با رضايت از زندگی

سعدی در بیت  .(0: 9314میرآبادی، مثبت و معناداری وجود دارد )صدوری و كريمی ةرابط

را برای خودمهارگری  ، بینش مهمیدنیاا اشاره به دست به دست شدن دولت و پايانی ب

اعطای بینش در رالب  ؛آموزدمادی و جلوگیری از حرص و طمع به مخاطبان خود می

داستان و موعظه دو روش مهاِ سعدی برای تعلیا رناعت و مقابله با حرص برای افزايش 

ل و میل نداشتن به گرد آوردن مال و رضايتمندی  در گلستان است، عدم حرص و بخ

بختی و نیکای كسب فضیلت رناعت ضروری است و ثروت در كالم سعدی بر

و فارغ بودن از حرص و مندی صحی  از امکانات مادی رضايتمندی انسان در گرو بهره

مال از بهر آسايش عمرست » نويسد:اين باره میسعدی در باب هشتا گلستان در .استطمع 

بخت كیست و بدبختی چست؟ كردن مال، عارلی را پرسیدند: نیکاز بهر گرد نه عمر

: 9310)سعدی، «شت.رد و هِبخت آن كه خورد و كشت و بدبخت آنکه مُنیک: گات

سعدی در حکايات مختلف راهکارهايی برای دستیابی به رناعت برای مخاطبان خود  .(947

ها و شرايط موجود انطباق انتظارت با وارعیتو  ديگراناز  نداشتن تورع مالیدهد، اراشه می

ها هماهنگ بودن انتظارات با وارعیت ،ورزی استرناعتديگر سعدی برای راهکار  مالی

بینی در جهان .(21: 9388)پسنديده،  يکی از اصول مها رضايتمندی از زندگی است

سکونت ت كه ی مورت برای زندگی اسدنیا محلّ ،كه مبتنی بر فرهنگ اسالمی است سعدی

، در را انتظار داشته باشیااز دنیا عیش مدام نبايد ، در نتیجه ما در آن همیشگی نیست

های هستی سعدی، هرگاه میان انتظارات انسان از زندگی دنیا و وارعیتبینی جهان
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 .آيدرضايتمندی برای انسان به وجود میآن نا ةناكامی و در نتیج ،ناهماهنگی به وجود بیايد

 فرمايد:ر اولین حکايت باب اول گلستان برای تنبیه خاطر مخاطبان میسعدی د

 

 كــــس بــــه نمانــــد بــــرادر ای جهــــان
 

  

ــدر دل ــان انـ ــرينجهـ ــد آفـ ــس و بنـ  بـ


 پشـــت و دنیـــا ملـــک بـــر تکیـــه مکـــن
 

 كشـت  و پـرورد  تـو  چون كس بسیار كه 
 

 (27: 9310)سعدی،

ی وارعیت دنیا شکل بگیرد و معتقد است كه انتظارات ما از دنیا بايد بر مبناسعدی 

در  ،ازآنجا كه روانین كلّی حاكا بر دنیا همچون مرگ از ردرت اختیار انسان خارج است

واكنش  روانین و وارعیت ها تنظیا كنیا. نتیجه ما بايد انتظارات خود از دنیا را بر اساس اين

های طبق بر وارعیتهای بیرونی در اختیار انسان است و زمانی كه انتظار ما منبه مورعیت

بیرونی باشد واكنش ما به اين مورعیت ها و اتاارات در زندگی خرسندی و رضايت خواهد 

نیز او از زبان راضی به تصحی  انتظار عیش مدام « جدال سعدی با مدعی»در حکايت  .بود

ا اَجَل در پس است و نعی ةلذت عیش دنیا را لَدغ» :فرمايدپردازد و میاز زندگی دنیا می

سعدی در اينجا انتظار عمر جاودان  .(938: 9310)سعدی، «بهشت را ديوار مکاره در پیش

داند ای می، انتظار بیهودهرا ها و مکارهدر دنیا و انتظار رسیدن به بهشت بدون تحمل سختی

صوص عمل بخاز نظر سعدی زندگی دنیوی و  .نیست علا هستیهای كه منطبق بر وارعیت

هايی همراه است كه منطبق با حقايق اين عالا است ها و نامرادیبا سختی هابر مبنای ارزش

را در  حرصسعدی يادگیری اصول مقابله با  .برای آن آماده كنند خود راها بايد كه انسان

دستیابی به رضايتمندی در دنیا و عاربت به  ةالزم ،هاراستای هماهنگی انتظارات با وارعیت

ت رضايتمندی از زندگی افراد شاخصی همچون اصل علّاين  .داندخیری در آخرت می

طول زندگیِ آنها برای ما روشن ها در ها و ناكامیها و آشوبسعدی را با وجود جنگ

 كند.می
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 گیرینتیجه -3

رضايتمندی از زندگی  ،خصوص گلستان سعدیكالسیک فارسی و بادبیات تعلیمیدر 

رضايتمندی يک هیجان و احساس  .پیوسته است میايجاد شادكا يکی از مااهیا مها برای

ها و رخدادهای بیرونی است كه با شناخت و درونی مثبت برای انسان در مواجهه با مورعیت

اين ماهوم در اثر عوامل اعتقادی، علمی،  .بینش و ارزيابی انسان ارتباط مؤثری دارد

سعدی  .و عرفانی دارد اسالمی است و ريشه در تعالیافرهنگی و اجتماعی و ... شکل گرفته

 دنبال تأثیر بر بینش مخاطبان، های بالغی به، با استااده از شیوهگلستاندر حکايات تعلیمی

 و هاست تا در مقابله با افکارپذيری روانی و آموزش احساس خرسندی به آنايجاد انعطا 

يتمندی از زندگی و های عملی زندگی، رضادر مورعیت هاو ناكامی احساسات ناخوشايند

اين هیجان را در  كار بردن اصول رضايتمندی،و با به سالمت روحی خود را حاظ كنند

ی فقط در سط  از نظر سعدی رضايت به عنوان يک ماهوم كلّ .وجود خود تقويت كنند

های زندگی و تمام جوانب فردی و ماند بلکه تمام عرصهباری نمی تقديرهاخرسندی به 

سعدی در حکايات گلستان  .گیردمیگی انسان را در طول عمر فرااجتماعی زند

ارزيابی شناختی انسان  نشأت گرفته ازدرونی در وجود انسان و  رضايتمندی را ماهومی

نقش محوری را  و های بیرونی ارتباط چندانی نداردكه به عوامل و مورعیت كندمعرفی می

صبر، شکر،  رضايت به تقديرها، ايی چونربیتیاين زمینه پايبندی به تعالیا اخالری و تدر

باورهای  استااده از اصول اخالق عملی،با  در گلستان سعدی .رناعت بر عهده دارد

 .دهدآموزش می حکايتدر رالب برای انسان را  های مقابله با تنیدگیمهارتو رضامندی 

ه عنوان رويکرد مها گرايی در دنیا بگرا در كنار تقبی   لذتتمايل به بهزيستی فضیلت

.ريشه در تعالیا وحیانی دين اسالم و سیره و سخن بزرگان دارد ،سعدی در رضايتمندی

 

 هایادداشت

 بود. خواهد بخشی رضايت زندگی در او .9

.نیست اين از غیر تو پیغمبری وظیاه كه ساز متذكر( الهی هایحکمت به) را خلق پس .2

.توست از راضی او و او هب خشنود تو كه آیباز پروردگارت حضور به .3
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و باب هاتا حکايت  40و  43در كتاب گلستان سعدی عالوه بر ديباچه در باب دوم حکايت .4

رسمت جدال سعدی با مدعی، به موضوع رضا پرداخته شده است. 27و 99

توان شناخت كه او مؤمن مؤمن را مى كه به كدام چیزسؤال شد علیه السّالم حضرت صادق از .9

در آنچه از شادمانى و ناگوار  بر او  او امر خدا و رضا او در برابر به تسلیا فرمود:  ؟است

شودوارد 

اند و و بدان اطمینان يافته راضی شدهكسانى كه امید به ديدار ما ندارند و به زندگى دنیا دل  .6

آوردند جايگاهشان آتش آنچه به دست مى  واسطهآنان به ، كسانى كه از آيات ما غافلند

.است

 42و 23و  93و  92در باب دوم حکايت  29و 0در كتاب گلستان سعدی در باب اول حکايت  .0

به موضوع صبر پرداخته شده  92و  34و  33و در باب هشتا در نکته  98و باب سوم حکايت 

است.

خداست نسبت به آنچه بنده دوست  از بودن راضی و شکیباشى خدا بندگى و طاعت اصل .8

ای از خدا نسبت به آنچه دوست دارد يا ندارد، راضی نباشد هیچ بنده داشته يا نداشته است و

 نداشته دوست آنچه در چه و باشد داشته دوست آنچه در اش در آن است چهجز آنکه خوبی

باشد.

گناه. از صبر و طاعت بر صبر و مصیبت در صبر: است رسا سه بر صبر .1

و در باب هشتا نکته  26و  93حکايت در كتاب گلستان سعدی عالوه بر ديباچه در باب دوم  .97

به موضوع شکر پرداخته شده است. 81و  80

 و باشد راضی من رضای به بايد پس است، خیر برايش بگردانا، كه حالتی هر به را مؤمنا بنده .99

 زمره در - محمد ای - را او(  نام) تا شکر گويد را هايانعمت و كند صبر من بالی بر

.كنا ثبت درگاها صديقان

 اين بر را خدا:  فرمودمی شدمى خوشحال چیز  از هرگاه آله و علیه اهلل صلى خدا پیامبر .92

 حال هر در خدا:  فرمودمى رسیدمى ايشان به ا كننده ناراحت امر هرگاه سپاس و نعمت

.است ستودنى

و   36و 28و  99ودر باب دوم حکايت  28و 3در كتاب گلستان سعدی در باب اول حکايت  .93

و در باب   29و  24و  91و  90و  96و  2بجز حکايات  28در باب سوم در حکايت ا تا  و 46
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و  39و در باب هاتا رسمت جدال سعدی با مدعی و در باب هشتا نکتة  98پنجا در حکايت 

به موضوع رناعت پرداخته شده است. 08

ت او را كاايت باشد كمتر چیزی كه در آن هس راضیهر كه در دنیا به آنچه او را بس است  .94

نباشد در دنیا چیزی نیست كه او را كاايت راضی كند و هر كه به آنچه او را بس است می

 نمايد

 

 منابعفهرست 

 هاالف(کتاب

 ررآن كريا. .9

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. جلد.98 .لسان العرب .ق(9496) .ابن منظور، محمد بن مکرم .2

 تهران: مولی..ترجمه روان فرهادی .زل السائرینمنا .(9369) .انصاری، خواجه عبداهلل .3

 جلـد. 2 .مجموعه رساائل وواهاه عبادان انیااری     .(9302) .انصاری، خواجه عبداهلل .4

 .تهران: توس

مهـدی رراچـه    ةترجمـ  .شناوت درمانی و مشکالت روانای  .(9388) .ک، آرون تمکـین ب .9

 .داغی، تهران: درسا

 را: دارالحديث. .گیهنر رضایت از زند .(9388) .پسنديده، عباس .6

تهران: موسسه تنظـیا و نشـر    .شرح حدیث هنود عقل و ههل .(9380) .روح اهلل خمینی، .0

 آثار امام خمینی)س(.

 تهران: دانشگاه تهران. جلد.99 .لغت نامه دهخدا .(9300) .دهخدا، علی اكبر .8

 مشـهد: آسـتان رـدس   . انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسای  .(9307) .رزمجو، حسین .1

 رضوی.

تهـران:   .فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیارات عرفاانی   .(9307) .سجادی، سید جعار .97

 طهوری.

: گزيده بوسـتان سـعدی بـه    در آرزوی ووبی و زیبایی .(9383) .سعدی، مصل  بن عبداهلل .99

 انتخاب و توضی  غالمحسین يوسای، تهران: سخن.
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تهـران:   .  محمـد علـی فروغـی   به تصـحی  .کلّیات سعدی .(9310) .سعدی، مصل  بن عبداهلل .92

 فرهنگ جامع.

گارا در وادمت   شناسای مثبات  شاادمانی درونای: روان   .(9310) .سلیگمن، مارتین .93

 تهران: دانژه. .و علی نیلوفریای تبريزی و رامین كريمیطترجمه مص .وشنودی پایدار

ترجمـه مهـرداد فیـروز     .های روان درمانی و مشااوره نظریه .(9380) .شار ، ريچار اس .94

 تهران: رسا. .بخت

نقد ادبی معرفی مکاتب نقد همراه با نقاد و تحلیال    .(9384). شايگان فر، حمید رضا .99

 تهران: دستان. .متونی از ادب فارسی

 را: هجرت. .ترجمه محمد رضا جباران .اوالق .(9381) .شبر، سید عبداهلل .96

 تهران: فردوس. .انواع ادبی .(9306) .شمیسا، سیروس .90

ترجمـه سـید محمـد بـارر موسـوی       .تفسایر المیازان   .(9304) .مد حسـین طباطبايی، سید مح .98

 را: دفتر انتشارات اسالمی. جلد.24 .همدانی

ــد  .91 ــدبن محم ــی، محم ــه كوشــش حســین خــديو جــا   .کیمیااای سااعادت .(9380) .غزال  .ب

 و فرهنگی.تهران: شركت انتشارات علمیجلد.2

در باب نظریه ادبیاات و   ادبیات تطبیقی: پژوهشی .(9382) .كاافی، محمد عبدالسـالم  .27

 مشهد: به نشر. .ترجمه سید حسین سیدی. شعر روایی

تهـران:   جلـد. 9 .ترجمـه حسـین اسـتاد ولـی     .اصول کافی .(9317) .كلینی، محمد بن يعقوب .29

 دارالثقلین.

 تهران: زوار. جلد.97 .شرح اصطالحات تیوف .(9388) .گوهرين، سید صادق .22

ترجمـه محمـد حسـن مهـدوی اردبیلـی و       .ساعدی تحقیق درباار    .(9361) .هـانری ماسه، .23

 تهران: توس. .غالمحسین يوسای

 تهران: تیرگان. .هامعه شناسی در آثار سعدی .(9389) .معبودی، زهرا .24

 .ترجمـه فريـد براتـی سـده     .گارا شناسی مثبات فنون روان .(9310) .مگیار موشی، جینا ال .29

 تهران: رشد.
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 را: پیام مقدس. .معراج السعاده .(9381) .احمد نراری، مال .26

تصـحی  مجتبـی مینـوی و     .اواالق ناصاری   .(9361) .نصیر الدين طوسی، محمد بن محمـد  .20

 تهران: خوارزمی. .علیرضا حیدری

بـا مقدمـه و تصـحی  و     .کشاف المحجاوب   .(9380) .هجويری، ابوالحسن علی بـن عثمـان   .28

تهران: سروش. .تعلیقات محمود عابدی



 هامقاله ب(

رابطه صبر با رضايت از » .(9313) ، جواد.محمد تقی و حاتمییک، تبآراباباشی، ناصر و  .9

، 2ش .شناختیهای كاربردی روانپژوهشةفصلنام .«زندگی، سالمت روانی و شخصیت

 .90-28صص

های هويت با بهزيستی سبک ةرابط» .(9319) ، محبوبه.جعارینژاد، عباس و رحیمیرحیمی .2

، 29ش .های روانشناختیها و مدلروش .«ه تعهدفضیلت طلبانه و لذت گرايانه با نقش واسط

 .83-977صص

 .«بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضايت از زندگی» .(9314) .سجودی، عادل و ديگران .3

 .91-37، صص92ش .رويش روان شناسی

رابطه بین » .(9319) ، حمید طاهر.و نشاط دوست ، مختارسلطانی زاده، محمد و ملک پور .4

شناسی بالینی روان. «با رضايت از زندگی  از دانشجويان دانشگاه اصاهانعاطاه مثبت و منای 

 .93-64، صص0ش .و شخصیت

بررسی رابطه رناعت و رضايت از » .(9314) ، سعید.میرآبادیصدوری، مجید و كريمی .9

شناسی و علوم تربیتی با رويکرد اولین كنگره بین المللی روان .«زندگی در دانشجويان متأهل

 .9-91صص .اسالمی

نقش تمايل به بخشش، ردردانی، امید و بهزيستی » .(9319) .عیسی زادگان، علی و ديگران .6

 .19-999، صص42ش .های نوين روانشناختیپژوهش ةفصلنام .«ذهنی در رضايت از زندگی

بررسی اثر بخشی گروه ». (9317)، محمد. و ربیعی ، محمدبارركجبا  راسمی، نظام الدين و .0

، 2ش .روانشناسی بالینی. «ر كیایت زندگی بر بهزيستی ذهنی و سالمت رواندرمانی مبتنی ب

 .23-34صص
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رابطه جهت گیری زندگی و اهدا  پیشرفت بررسی ».(9314) .محموديان، حسین و ديگران .8

 .990-921، صص39ش .روانشناسی تربیتی .«با رضايت از زندگی دانشجويان

های روانشناسی اساس سازه مدل پیش بین رضامندی زندگی بر» .(9314) .نجای، محمود .1

 .39-90، صص29ش .مطالعات روان شناسی بالینی .«مثبت گرا

 

 هانامهج(پایان

تدوين برنامه آموزشی شکر از ديدگاه اسالم و بررسی اثر بخشی » .(9314) .هانیان، محموداصا .9

 پايان نامه .محمود گلزاری «.آن بر رضايت از زندگی در دانشجويان دانشگاه ررآن و حديث

 اصاهان. دانشگاه ررآن و حديث كارشناسی ارشد.

 پايان نامه «.آن علیرضا دهقانپوررضايت از زندگی از ديدگاه رر» .(9319فر، نرگس)ضرغامی .2

 دانشگاه خوارزمی.كارشناسی ارشد. 

ايجاد رضايت از زندگی و اثر آن در بررسی علل و عوامل» .(9316) .موسوی، سیده فاطمه .3

ايالم.موسسه آموزش عالی باختركارشناسی ارشد.  پايان نامه. سهراب مروتی «.ررآن و حديث
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