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1. Introduction
From the old ages to the present, achieving a happy, meaningful life
based on moral virtues and human capabilities has kept the thinkers
mind of various cultures and in the absence of psychology, theology
and literature met the psychological needs and moral issues of the
mankind. As poets and writers set themselves in the mission of
guiding and informing people and beside of God words, their literal
achievements count as rich sources of moral virtues and great human
treatments which guides people based on their hardworking to achieve
a proper life which leads to happiness and welfare. Qaboos-Nameh or
Nasihat-Nameh written by Onsor-Al-Ma`Ali Keykavoos son of
Eskandar(Alexander), is one the most important literal achievement of
the fifth century AH in the field of educational literature which
clarifies his perspective on positivism and optimism of improvements
and blooming of moral virtues, human capabilities, and educational
programs. Onsor-Al-Ma`Ali wrote Qaboos-Nameh for advices,
training, achieving values and positive capabilities to have happiness
and his child success, GilanShah, and a book which leads you to
achieve good things in life. As he presents it: Advising and giving you
good portion is my purpose in this book.
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2. Methodology
The present research is based on Descriptive-analytical method and its
data collection is library method. By seeking and analyzing the
internal and external resources and analyzing them critically, the
purposes and Psychological criteria of positive psychology were
received and practical criteria for analyzing the text of Qaboos-Nameh
are presented. Then based on the theories of positive psychology, the
dominant intellectual frameworks of Onsor-Al-Ma`Ali are explained,
and then Qaboos-Nameh is analyzed. The purpose of this study was to
identify and explain four of the most important components of
positive psychology called: Wisdom, courage, justice and moderation,
and the matching of the two forces of character are the virtues of these
virtues with the text of the Qaboos-Nameh and answering these
questions: What are the examples of the positive character traits of
these virtues in the worldview and positive attitude of Onsor-AlMa`Ali? To what extent has Onsor-Al-Ma`Ali dealt with the forces
of the positive virtues of wisdom and knowledge (love of learning and
Perspective), courage (honesty and effort), justice (fairness and
teamwork), and moderation (restraint and caution) in Qaboos-Nameh?
And how did he explain them?
3. Discussion
Positive psychology is a new approach to psychology that was
formally founded in 2000 by Martin Seligman, the president of the
American Psychological Association. This approach claims to present
a new paradigm in psychology and has an optimistic view of human
beings and their capabilities and identifies and explains human
virtues and capabilities. It should be noted that emphasizing
positivism does not mean denying psychological pathology; rather, it
emphasizes that positive thoughts and emotions and their unparalleled
impact on mental and physical health have been neglected. Because
"the quality of life of individuals is determined not by the things in
the world, but by the thought they choose to build their world
through." (Dyer, 2005, p.42) Therefore, positive psychology
emphasizes on identifying emotions, controlling feelings and
emotions, creating optimism and hope, and fighting negative
thoughts.
Despite the different methods of reviewing and evaluating literary
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works, critique and analysis of such works based on the achievements
of modern psychological knowledge is one of the most attractive and
at the same time the most complex methods of evaluating literary
texts; Because despite the originality and value of the work of art, the
traces of the author's mentality are reflected in the text. Accordingly,
with the help of the knowledge of psychology and its new
achievements and theories, it is possible to achieve a correct analysis
of literary texts, including Qaboos-Nameh and its creator,Onsor-AlMa`Ali.
Onsoor-Al-Ma`Ali, as a wise, optimistic and positive human being in
Qaboos-Nameh, seeks to develop the true and worthy virtues and
abilities of human beings; As Gholam Hossein Yousefi has given the
title of "lesson of life" (Yousefi,, 1992, p.13) to Qaboos-Nameh. Due
to the belief of Onsor-Al-Ma`Ali, achieving the desired happiness and
perfection of human beings will not be possible and realized except in
the shadow of education and acquisition of moral virtues, he, as a
wise and positive adviser, takes responsibility for moral education of
his child in order to increase And he has undertaken to find goodness
in both worlds, pointing out that: "If you do not benefit from my
words of goodness, there are other seekers who have the good fortune
to hear and do good deeds." (Onsor Al-Ma'Ali, 1994, p.4) Generally,
the comprehensiveness of this work in explaining and promoting
positive thoughts and emphasizing human virtues and abilities is such
that Malek-Oshoara Bahar in her book "Stylistics" believes: "Moral
usefulness and practical wisdom have not been missed." (Bahar,
2002, p.127) Therefore, the study of literary works of our country,
especially Qaboos-Nameh with its rich cultural background can
provide the necessary grounds for the growth and flourishing of
positive abilities of individuals and provide them. Be guided to the
borders of true happiness and perfection; Because Onsor-Al-Ma`Ali,
as a self-fulfilling and perfected personality, seeks to develop and
promote a culture of positive thinking, fostering a healthy human
being and a positive personality, in order to achieve inner peace,
happiness and well-being.
4. Conclusion
Qaboos-Nameh, as an educational work, is a treasure trove of moral
points and educational issues. Influenced by the positive discourses
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governing Iranian-Islamic thought and civilization, Onsor-Al-Ma`Ali,
with an optimistic attitude and aware of the basics of self-knowledge
and human virtues and abilities, has tried to use the principles of
narrative and allegorical methods. It offers self-education and ideas
affecting human growth and excellence to its audience in the form of
Qaboos-Nameh educational system. He has placed valuable and
diverse educational ideas as a suitable platform for designing
psychological thoughts and strategies in order to promote and
develop the benefit and growth of positive human abilities and
capabilities. Onsor-Al-Ma`Ali as a positive adviser, with a
psychological, behavioral and sociological approach to the virtues
and abilities of character and with the aim of educating human beings
to grow and flourish virtues and achieve happiness, He has addressed
his child and the audience and issued moral and educational
instructions for him and other seekers of science, literature and
culture. It should be pointed that Onsor-Al-Ma`Ali enjoys a great deal
of knowledge in various fields, with a clear accent, modesty, free
from any prejudice and bias, and honestly, while admitting his slips
in his youth, with a free-thinking spirit. As a kind and positive father,
devises his advice and counsel. Awareness and accuracy of Onsor-AlMa`Ali, towards the customs of the society, and his wise and
benevolent advice in order to achieve the desired state and perfection
of humanity, is a sign of his positive attitude.
Keywords: Qaboos-Nameh, Onsor-Al-Ma`Ali, Positive Psychology,
Martin Seligman.
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چکیده
روانشناسی مثبت كه پیشینة آن به آرای مارتین سلیگمن در دهة (0441م) میرسد ،رويکردی
نوين در علم روان شناسی است كه مدّعی ارائة پارادايمی جديد در اين حوزه است .اين رويکرد بر
جنبههای مثبتِ شادی ،خوشبینی و امید تأكید دا شته و به شناسايی و تبیین فضائل و توانمندیهـای
انسان در شش گروه :خرد و دانايی ،شجاعت ،انسانیت ،عـداتتطلبـی ،اعتـدال و تلـاتی بـه همـراه
بیسـت و ههــار لابلیــت ،بــا عنــوان فضــیلتهــای همــه جــا حا ــر مــیپــردازد .لــابو نامــه تــأتی
عنصراتملاتی لابو بن وشمگیر ،يکی از آثار برجستة ادبیات تللیمی در سدة پنجم هجـری اسـت
كه بازتاب دهندة خودشناسی و ارائة راهکارهای مناسب در جهت شناخت فضايل مثبت و نیـل بـه
سلادت و شادكامی اصیل ،به عنوان يکی از آرزوهای ديرينة انديشمندان بوده اسـت .از ايـن من ـر
میتوان عنصراتملاتی را در زمرة انديشمندان متلهد ،اخالقگرا و مثبتانديشی در ن ر گرفت كه از
سرهشمهها ی ناب مضامین اخاللی و حکمی مثبت فرهنگ ايرانی سیراب شده و به خوبی توانسـته
است اين فضايل و توانمندیهای مثبت را ،كه بخش اع می از آن نشأتگرفتـه از تجربیـات خـود
اوست با صدالت ،فروتنی و آزادانديشی در اختیار فرزند خـويش و سـاير جوينـدگان علـم و ادب
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لرار دهد .دستاورد پژوهش ناظر بر اين است كه فضايل مثبت خرد و دانش با  42/24درصد ،میانـه
روی  41/24درصد ،ملنويت و تلاتی  7/44درصد ،شجاعت  5/47درصد ،عـداتت  5/44درصـد و
رأفت و عشق  2/02درصد ،به ترتیب از فراوانی بیشتری برخوردار بودهاند.
واژههایکلیدی :لابو نامه ،عنصراتملاتی ،روانشناسی مثبتنگر ،مارتین سلیگمن.

 -1مقدمه
از دوران گذشته تا عصر حا ر ،دستیابی به يک زندگی سـلادتمندانه ،ملنـادار و مبتنـی
بر فضائل اخاللی و توانمندیهای انسانی همواره ذهن متفکران و انديشمندان فرهنـگهـای
مختل ـ

را بــه خــود ملشــو

داشــته و در غیــاب دانــش روانشناســی ،اتهیــات و ادبیــات

پاســخگــوی نیازهــای روانــی و مشــکالت اخاللــی افــراد بــوده اســت هنــانكــه شــاعران و
نويسندگان ،برای خود رساتت آگاهیبخشی و هدايت افراد را در ن ر داشتهاند و آثار ادبـی
آنان در كنار آموزههای اتهی ،از جملـة ذخـاير پرمايـة فضـايل اخاللـی و مـنشهـای وایی
انسانی شمرده میشود كه به فراخور اراده و همّت افراد ،آنان را بـرای دسـتیابی بـه زنـدگی
مشلوب ،نیل به سلادت و خوشبختی رهنما بوده است .لابو نامه يـا «نصـیتتنامـه» تـأتی
«عنصراتملاتی كیکاوو

بن اسکندر» يکی از آثار مهم لرن پنجم هجری در حـوزة ادبیـات

تللیمی است كه مبیّن نگرش مثبت و خوشبینانة وی نسبت بـه رشـد و شـکوفايی فضـائل و
توانمندیهای اخاللی و تربیتی انسان است .عنصـراتملاتی ،لـابو نامـه را بـا هـد

انـدرز،

آموختن حکمـت ،كسـب فضـايل و توانمنـدیهـای مثبـت بـرای نیـل بـه سـلادت و كمـال
فرزندش ،گیالنشاه و ارائة رهنمودهايی بـرای يـافتن آن هیـکی كـه زنـدگی خـوب نامیـده
میشود تأتی

كرده است هنانكه خود به آن اذعان دارد« :غرض من اندر اين كتـاب پنـد

دادن است و روزبهی تو( ».عنصراتملاتی)450 :0474 ،
 -1-1بیان مسئله
0

روانشناسی مثبت رويکردی نوين در علم روانشناسی است كه به صـورت رسـمی در
سال  4111توسط مارتین سلیگمن ،4رئیس ولـت انجمـن روانشناسـی آمريکـا بنیانگـذاری
شد .اين رويکرد مدعی ارائة پارادايمی جديد در علـم روانشناسـی اسـت و نگـاهی خـوش

بهار و تابستان 1411

تحلیل قابوسنامه از منظر روانشناسی مثبت

781

بینانه به انسان و توانمندیهای او داشته و به شناسـايی و تبیـین فضـائل و لابلیـتهـای انسـان
میپردازد .اتبته تأكید بر مثبتگرايی به ملنای نفی آسیبشناسی روانـی نیسـت بلکـه نکتـه
اينجاست كه افکـار و هیجانـات مثبـت و تـأثیر بـیماننـد آن در سـالمت روانـی و جسـمی
آدمی ،مورد غفلت لرار گرفتـه اسـت .هراكـه «كیفیـت زنـدگی افـراد نـه توسـط هیکهـای
موجود در جهان ،بلکه بسته به انديشهای كه انتخاب میكنند دنیـای خـويش را از طريـق آن
بسازند ،تلیین میشود( ».داير )24 :0442 ،بنابراين روانشناسی مثبت بر شناسايی هیجـانهـا،
كنترل احساسات و عواط  ،ايجاد خوشبینی و امید و مبارزه با افکار منفی تأكید دارد.
با وجود شیوههای مختل
اسا

بررسی و ارزيابی آثار ادبی ،نقد و تتلیل ايـنگونـه آثـار بـر

دستاوردهای دانش نوين روانشناسی يکی از جذابترين و در عین حال پیچیدهترين

روشهای ارزشیابی متون ادبی است هراكه بـا وجـود اصـیل و بـا ارزش بـودن اثـر هنـری،
«جای پای سبک زندگی و انگیکههای ناخودآگاه و به طور كلی ذهنیت نويسـنده در اثـر او
بازتاب دارد( ».صنلتی )44 :0441 ،در والع ادبیات يکی از ابلاد هنر اسـت كـه در پیونـد بـا
روان آدمی آفريده مـیشـود «روان انسـان ،ادبیـات را مـیسـازد و ادبیـات ،روان انسـان را
میپروراند( ».امامی )044 :0477 ،بر همین اسا

به كمک دانش روانشناسـی ،دسـتاوردها

و ن ريههای نوين آن ،میتـوان بـه تتلیلـی درسـت از متـون ادبـی ،از جملـه لـابو نامـه و
آفرينندة آن ،عنصراتملاتی دست يافت .هراكه «آفريدن يـک اثـر ادبـی نـوعی رفتـار لابـل
شناخت به حساب میآيد و مـیتـوان آن را برآينـد يـک انگیـکة روانشـناختی و پرتـوی از
زندگی روانی خاتق آن دانست( ».كارتونی )44 :0444 ،مارتین سلیگمن نیـک بـه تـأثیر مثبـت
تمثیل و آوردن پند و تللیم در لاتب آثار ادبی اشاره داشـته و ملتقـد اسـت« :فرهنـگهـا بـا
فراهم آوردن نهادها ،مناسک ،اتگوهای نقش ،تمثیلها ،پنـدها و داسـتانهـا از لابلیـتهـای
منش حمايت میكنند( ».سـلیگمن )041 :0444 ،در حقیقـت تغییـر نگـرش در روانشناسـی
مثبتنگر ،توجه به آثار ادبی را نسبت به گذشته پر رنگتر كرده و ادبیـات بـه عنـوان يـک
بستر فرهنگی و هنری مناسب ،برای تبیین و تشـري فضـايل و توانمنـدیهـای انسـان ،مـورد
توجه روانشناسان لرار گرفته است.
عنصراتملاتی به عنوان انسانی خردمند ،خوشبین و مثبتنگـر در لـابو نامـه بـه دنبـال
توسلة فضايل و توانمندیهای راستین و شايستة نوع بشر است هنانكه غالمحسین يوسـفی
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تقبِ «در ِ زندگی» (يوسفی ،)04 :0470 ،را به لابو نامه داده است .از آنجا كه در بـاور
عنصراتملاتی نیل به سلادت و كمال مشلوب انسـان ،جـک در سـاية تربیـت و كسـب فضـايل
اخاللی میسّر و متقّق نخواهد شد ،وی همچون ناصـتی خردمنـد و مثبـتنگـر ،مسـلوتیت
آموزش و تربیت اخاللی فرزند خويش را در جهت فکونی و نیکنـامی يـافتن در دو جهـان
بر عهده گرفته است و به اين نکته اشـاره مـیكنـد كـه« :اگـر تـو از گفتـار مـن بهـرة نیکـی
نجويی ،جويندگان ديگر باشند كه شنودن و كار بستن نیکی غنیمت دارند( ».عنصـراتملاتی،
 )2 :0474به طور كلی ،جاملیّت اين اثر در تبیـین و تـرويا انديشـههـای مثبـت و تأكیـد بـر
فضايل و توانمندیهای انسان به حدّی است كه ملکاتشلرا بهار در كتـاب «سـبکشناسـی»
ملتقد است« :عنصراتملاتی در اين كتاب از آوردن مشاتب سودمند اخاللی و حکمـتهـای
عملی ،دلیقهای فروگذار نکرده است( ».بهار )047 :0440 ،از اينرو مشاتلـه و بررسـی آثـار
ادبی سرزمین ما به ويژه لابو نامه با پیشینة غنـی فرهنگـی آن مـیتوانـد زمینـههـای یزم را
برای رشد و شکوفايی توانمندیهای مثبت افراد فراهم آورده و آنها را به مرزهای سلادت
و كمال راستین رهنمـون گـردد هراكـه عنصـراتملاتی بـه عنـوان شخصـیتی خودشـکوفا و
كماليافته به دنبال توسله و ترويا فرهنگ مثبتانديشی ،پرورش انسـان سـاتم و شخصـیت
مثبت ،در راستای نیل به آرامش درونی ،سلادت و بهروزی و همان هیـکی كـه «ارسـشو آن
را زندگی خوب نامید( ».سلیگمن)5 :0444 ،
 -2-1پیشینة تحقیق
دربارة شناسايی و تبیین ملتفههای روانشناسی مثبت در لـابو نامـه ،تـاكنون بـه شـکل
منسـجم و مسـتقل پژوهشـی صـورت نگرفتــه اسـت امـا مـیتـوان بــه هنـد اثـر بـا مو ــوع
مثبتنگری كه در اين پژوهش راهگشا بودهاست اشاره كرد:
پروين گلیزاده ( )0445در مقاتهای با عنوان «تتلیل انديشههای مثبتگرايانه در مثنـوی
ملنوی از من ر علم روانشناسی» بیان میكند كه تمام ملتفههای روانشناسی مثبت به طـور
مشروح در مثنوی يافت میشود و موتوی همانند روانشناسی حاذق ،هکارتـوی روان آدمـی
را كاويده ،و ديد و نگرشی مثبت نسبت به انسان و توانمندیهای او داشته است.
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سوسن ن ری ( )0444در مقاتهای با عنوان «شاعر نیشابوری و مثبتنگری» با خوانشی نـو
در رباعیات خیام ،به شناسايی و تبیین ملتفههای روانشناسی مثبت در رباعیات او پرداختـه و
به اين نتیجه رسیده كه خیام پیوسته مخاطب خود را به مثبتنگری ،شـادی و تـذّت بـردن از
تت ههای زندگی تشويق كرده است.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
آثار شاعران و نويسندگان فرهنگ پر بار ايرانی به ويـژه لـابو نامـه ،بـا توجـه بـه مقـام
اسـتثنايی و غنـای آن ،سرشـار از نکتــههـای اخاللـی ،تربیتــی و روانشناسـی فـراوان اســت،
هنانكه در طی ساتیان متمادی سینه به سینه نقل گشته و همواره مرجع و اتگوی مردمان اين
سرزمین بوده است .در والع بسـیاری از ايـن بکرگـان و انديشـمندان از جملـه عنصـراتملاتی
عنايت ويژهای نسبت به مسائل اخاللی ،پرورش انسان ساتم ،شخصیت مثبـت و دسـتیابی بـه
كمال داشتهاند ،به نتوی كه پیشینه و ردّپای بسـیاری از مشـاتبی را كـه بـه تـازگی از سـوی
صاحبن ران روانشناسـی مثبـت دربـارة انسـان و توانمنـدیهـای او مشـرح شـده اسـت را
میتوان در آثار و متون شاخص ادبی همچون لابو نامه به و وح مشاهده كـرد ،از ايـنرو
كش  ،مقايسه و تشبیق آنها با يافتههای روانشناسی نوين هم بـرای ملرفـی فرهنـگ غنـی
ايرانی و هم برای نشان دادن امتیازات آن بر روانشناسـی مثبـت ،امـری ـروری و رسـاتتی
بالوه است.
 -2بحث
 -1-2تاریخچهای کوتاه از روانشناسی مثبت
روانشناسی مثبتنگر «تاريخچهای كوتاه و گذشتهای طـوینی (بـه زمـان آثـار فالسـفة
يونان و خردورزان شرق) دارد» (نائلصاتتی ،)4 :0440 ،كه در اواخر «دهة  0441به وسـیلة
مارتین سلیگمن ،در مدتی كه رئیس انجمن روانشناسی آمريکا بود شکل گرفت( ».شـوتتک،
 )410 :0444اين نگرش نو بـه روانشناسـی و فلاتیـتهـای آن را ،بـه ايـن دتیـل كـه صـرف ًا
سرگرم بیماری نیست و به بهتر كردن زندگی مردم و افکايش سالمت روانی و شادی آنهـا
توجه دارد ،روانشناسی مثبت نامیدهاند .مهمترين متورهای روانشناسی مثبت ،افکايش امیـد
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و خوشبینی و شناسايی شیوههايی است كه «بهکيستی و شادكامی انسـان را بـه دنبـال دارد».
(نائلصاتتی )4 :0440 ،به عبارت ديگر «مو ـوع روانشناسـی مثبـتنگـر مشاتلـة سـالمتِ
روان و بهکيستی است( ».شهیدی )42 :0444 ،اين رويکرد ،نوعی اعتـراض بـه ديـدگاههـای
موجود است ،و روانشناسی را صرفاً به بررسی بیمـاریهـا ،آسـیبهـا و ـل هـا متـدود
نمیداند بلکه ملتقد است« :روانشناسان نه تنها به توانايیها و لابلیتهای آدمی و جنبههای
مثبت و فضايل درونی انسان توجه كافی نکـردهانـد ...بلکـه آدمـی ،ايـن اشـر

مخلولـات

خداوند را صرفاً با عینک آسیبشناختی برانداز كردهاند( ».كويلیام)01-4 :0441 ،
 -2 -2روانشناسی مثبت
روانشناسی مثبت به ملنای« :مشاتلـة علمـی عملکـرد بهینـة انسـان» (خـداويردی:0440،
 ،)45رويکردی نوين در علم روانشناسی و مدّعی ارائة پارادايمی جديد در اين حوزه است
كه نگـاهی خـوش بینانـه بـه انسـان دارد و بـه شناسـايی و تبیـین فضـائل و توانمنـدیهـای او
میپردازد .روانشناسی مثبتنگر «يک اصشالح هترگونه برای ن ريهها و پژوهشها دربـارة
آن هیــکی اســت كــه زنــدگی را بــه بهتــرين وجــه ارزشــمند مــیكنــد( ».بــدری)7 :0441 ،
روانشناسان مثبتنگر ملتقدند :افراد لابلیت پرورش و شکوفايی استلدادهای خود را دارند
و تالش برای تتقق بخشیدن به همهی استلدادهای باتقوّة انسان امری ـروری اسـت« .ايـن
رويکرد در تالش است به جای آموختن روشهای رهايی از بیچارگی و درمانـدگی ،روش
يافتن بهترينهـا را در انديشـه و كـرد ار بـه مـا بیـاموزد و ايـن يلنـی همـان نیمـة گمشـده در
روانشناســی( ».كريمــی )24 :0444 ،بــه بیــان ديگــر روانشناسـی مثبــت بــه دنبــال تتقــق و
گســترش خــود يلنــی :پــرورش صــفات و فضــايل مثبــت انســان اســت .در بــاور ســلیگمن:
«روانشناسی فقط مشاتلـهی بیمـاری ،ـل هـا ،كاسـتیهـا نیسـت .روانشناسـی مشاتلـه و
بررسی نقاط لوّت و جنبههای مثبت نیک است( ».سلیگمن)04 ، :0442
هد

روانشناسی مثبت اين است كه ،تتوتی را در روانشناسـی تسـريع كنـد تتـوّتی

كه به موجب آن ،دغدغة اصلی روان شناسـی از تـرمیم هیکهـای بـد در زنـدگی ،بـه ايجـاد
بهترين كیفیّت تبديل گردد و به نیمة مثبت انسان نیک توجه شود ،كه اين امر مستلکم تتقـق و
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شکوفايی توانمندیها و فضايل انسان است ،و در نهايـت سـبب زايـش كیفیـتهـای اصـیل
بشر ،نیل به كمایت بایتر و سلادت میشود.
 -3-2فضایل
فضايل خصايص اصلی و جهانشموتی است كـه «از ن ـر فیلسـوفان اخاللـی ،ارزشـمند
شمرده میشوند( ».كار )005 :0447 ،اين نیروهای مثبت «شخص را به انجام كارهای بهتـر و
پسنديده و خودداری از اعمال نکوهیده وامیدارد( ».شلاری نژاد )247 :0442 ،به نتوی كه
به دست آوردن و افکايش پايدار خشنودیهـا بـدون بسـط و توسـلهی لابلیـتهـا و فضـايل
شخصی امکان پذير نیست« .يونانیان باستان فضیلت اخاللی را با شادكامی برابر میدانستند».
(فرانکلین )040 :0444 ،به بیان ديگر شادكامی يا بِهباشی درونـی ،نتیجـة رشـد و شـکوفايی
فضايل انسانی اسـت كـه بسـیار فر  ،گسـترده و بـا دوام اسـت .در بـاور ارسـشو «تنهـا راه
دستیابی به شادكامی ،زندگی فضیلتمندانه و خوب بودن است( ».رندی جـی:0447 ،
)254
 -4-2نیروهای منش
منش ،ن امی است نسبتاً پايدار و «نیروهای مـنش راههـای رسـیدن بـه فضـیلتهاسـت».
(كار )004 :0445 ،كه كلیة تالشهای غیر غريکی يک فرد ،از طريق آن خود را با انسانهـا
و دنیای طبیلی مرتبط میكند .منش حقیقی انسان اغلـب از «طريـق آنهـه مـورد تلريـ

و

تمجید لرار میگیرد آشکار میشود( ».میتال )054 :0440 ،ازاينرو منش ،جـايگکينی اسـت
برای فقدان غرايک .به بیان ديگر« :منش مجموعة كاملی از صفات مثبت است» (نائلصاتتی،
 ،)04 :0440كه از فرهنگ نشأت گرفته و در سراسر تاريخ وجود داشته است.
روانشناسی مثبتنگر در ن ام ارزشهای طبقهبندی عمل نیروهـا ،بـه شناسـايی و تبیـین
شش فضیلت اصلی و  42توانمندی و نیروی منش زير مجموعـه آن ،كـه شـامل مـوارد زيـر
است می پردازد:
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« -0خــرد و دانــش :خاللیــت ،كنجکــاوی ،عشــق بــه يــادگیری ،لضــاوت ،هشــمانــداز ،هــوش
اجتماعی.
 -4جرأت :شهامت ،صدالت ،تالش.
 -4انسانیت :مهربانی ،عشق.
 -2عداتت :انصا  ،رهبری ،كارگروهی.
 -5میانهروی و اعتدال :خويشتنداری ،احتیاط ،توا ع.
-4فراروندگی«تلـاتی» :حیـرت و تتسـین زيبـايی و فضـیلت ،لـدردانی ،امیـد ،ملنويـت ،بخشـش،
شوخطبلی و اشتیاق( ».سلیگمن)414 : 0444،
 -1-4-2نیروهای خرد و دانش

خرد را میتوان انباشتگی يک عمر تجربه و مهارت در برابر مسائل مربوط بـه زنـدگی،
مديريت موللیتهای مختل

و حلّ مسأته در ن ـر گرفـت« :خـرد يـک سـش اسـتثنايی از

شايستگی شخصی و بینشخصی از جمله توانايیهای گوشدادن ،ارزيابی و توصیهكـردن را
در بر میگیـرد( ».كـار )411 :0447 ،نیـروی خـرد در حقیقـت «كـاربرد داوری عقالنـی در
هدايت زندگی را شامل میشود( ».رايس )275 :0444،بنابراين يک نیـروی شـناختی اسـت
كه با كسب دانش و استفاده از آن ارتباط دارد و در نگاه بسیاری از فالسفه ،فضـیلت اصـلی
در ن ر گرفته شده كه بقیة فضـايل را ممکـن مـیسـازد .بـه ن ـر شـلارینـژاد عقـل و خـرد
«فرآيندهای استدیل ،استناد ،داوری و تصوركردن را در بردارد .يـا عبـارت اسـت از :تـوان
ذهنــی( ».شــلارینــژاد )404 :0442 ،انســانهــای مثبــتنگــر بــا اســتفاده از نیــروی خــرد و
لابلیتهای آن میتوانند به اطالعات خود جهت داده و از آن در راستای ارتقـاء بهکيسـتی و
كمال خويش بهرهمند گردند.
 -1-1-4-2عشق به یادگیری

عشق به يادگیری« :عالله به فراگرفتن مهارتها و انواع دانـش اسـت( ».لربـانی:0444 ،
 )40افراد بهرهمند از اين توانمندی ،از بلد شناختی درگیر مسائل میشوند .آنـان ملمـویً در
جريان فرآينـد كسـب مهـارت هـای جديـد ،ار ـای حـس كنجکـاوی و افـکايش دانـش و
آگاهی ،احساسات خوبی را تجربه میكننـد .ايـن فضـیلت ،فرآينـد پـرداختن بـه مو ـوعی
است كه ممکن است به منافع يا موفقیتهای فوری منجر نشود در عوض ،به انسان كمـک
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میكند در خالل زمان ،دانش و آگاهی خود را در حیشة مورد ن ـر گسـترش داده ،و آن را
به اطالعاتی كه از لبل داشته پیوند دهد .به طور كلی «دانستن ،آگـاه بـودن و شـلور داشـتن
برای بشر مشلوب و تذّتبخش است .انسان فشرتاً از جهاتـت و نـادانی مـیگريـکد» (شـاملو،
 ،)044 :0444و برای علم و آگاهی كه يکی از مهمترين ابلاد ملنويت است ارزش فراوانی
لائل است.
 -2-1-4-2چشمانداز ،دیدن تصویر بزرگ و خُرد

هشمانداز به ملنای داشتن راه هـايی بـرای نگـاه كـردن بـه جهـان اسـت كـه بـه خـود و
ديگران كمک میكند ،افراد بهرهمند از اين توانمندی «به نتـوی بـه جهـان مـینگرنـد كـه
لادرند دركی روشن برای خـود و ديگـران فـراهم آورنـد( ».میگارموئـه )77 :0444 ،آنهـا
خود را عالل نمیدانند درحاتی كه ديگران هنین نگرشی نسـبت بـه او دارنـد و از ن رهـا و
نصاي وی بهرهمند میشوند .جهـان بینـی و نگـرش ايـن افـراد نسـبت بـه مسـائل ملقوینـه،
خردمندانه ،از سر آگاهی و با تفکر و تأمّل همراه اسـت .آنهـا همـههیـکدان نیسـتند «وتـی
آمادة يادگیری بیشتر و پذيرای ديدگاههای ديگـران بـوده» (خـداويردی ،)22 :0440 ،و بـه
اخاللیات پايبند و زندگی هدفمندی دارند بنابراين ساير افراد بـرای در
نسبت به مو وعات مختل

و شـناخت بهتـر

به آنها مراجله میكننـد و راهنمـايیهـا و تـذكرات ايشـان را

نصباتلین خود لرار میدهند.
 -2-4-2نیروهای جرأت

جرأت مجموعه اعماتی است كه افراد ،آگاهانه يـا نـاآگاهانـه انجـام مـیدهنـد كـه در
نهايت به پیروزی يا شکست میانجامد« .از ن ـر روانشناسـان ،شـجاعت يلنـی اِعمـال اراده
برای رسیدن به اهدا

به رغم برخورد با مخاتفتهـای بیرونـی و درونـی( ».لربـانی:0444 ،

 )40جرأت در كتاب «فرهنگ علوم رفتاری» اينگونه تلري

شده اسـت« :گـرايش و وجـه

ن ر شخصی است در برخورد و الدام به خشرها ،موانع يا مشکالت به جای گريـک از آنهـا».
(شلارینژاد )011 :0442 ،ويژگی اصـلی ايـن نیـرو داشـتن ارادهای لـوی در جهـت تتقـق
اهدا

با وجود موانع درونی و بیرونی است .نیروهـای مـرتبط بـا فضـیلت جـرأت ،اصـالح

كننده هستند و به افراد كمک میكنند تا به پرورش و تقويت ساير نیروها و توانمنـدیهـای
خود بپردازند.
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 -1-2-4-2کمال ،صداقت ،اعتبار و اصالت

صدالت متصول شناخت و آگاهی و به ايـن ملناسـت كـه «فـرد از تـالش بـرای ارائـة
برداشـتی نیکــو از خــود دسـت بکشــد( ».ارونســون )242 :0444 ،صـدالت صــرفاً در گفتــار
خالصه نمیشود بلکه زندگیِ صادلانه و اصیل را هم در بر میگیرد هراكه «زندگی بدون
صــدالت ،نیــروی بســیار زيــادی مــیطلبــد( ».آنجلــیس )017 :0444 ،صــدالت و راســتی در
بردارندة اتگوی من می از رفتار است كه با ارزشهای مشلوب فرد و جامله همخوانی دارد
هنانكه انسان صادق دروغ نمیگويد «به ن ر آنان دروغ گفتن تتري
خودشان است( ».داير )441 :0441 ،آنان در

واللیت شخصـیت

روشن و صتیتی از خود و توانمندیهـای

خويش داشته و از عکّتنفس بایيی برخوردارند .از اينرو «اعتماد بـه نفـس از صـادق و رو
راست بودن دربارة توانايیهای شخص سرهشـمه مـیگیـرد( ».یمـا )445 :0442 ،سـلیگمن
صــدالت و درســتکاری را يکــی از «مهــمتــرين عوامــل رســیدن بــه شــادی و موفقیــت»
(سلیگمن ،)404 :0444،در ن ر گرفته است.
 -2-2-4-2پشتکار،جدیت ،تالش

اين لابلیت و ويژگی اكتسابی ،متراد

با سختكوشی و به عنوان يکی از شاخصههای

سالمت روانشناختی ملرفی شده است هراكه بـرای نیـل بـه «سـالمت روان ،تتقـق عـکّت
نفس و نیکبختی تالش و كوشش یزم است( ».هاشمی )54 :0474 ،در والع ايـن تـالش و
پشتکار است كه ماهیت ارادی انسان ساتم را شکل داده و به آن جاملیت میبخشد .پشـتکار
بــه ملنــی «پیگیــری وسواســی اهــدا

دســتنیــافتنی نیســت .يــک شــخص والل ـاً كوشــا،

انلشا پذير و والعبین است نه كمالگرا( ».سلیگمن )041 :0444 ،انسانهای مثبـتانـديش
در برخورد با فشارهای زندگی و در مقابله با سختیها پـا پـس نمـیكشـند و دهـار تـر

و

ناامیدی نمیشوند هرا كه «زندگی با سختكوشی همراه است ،هـر الـدام ملنـادار نیازمنـد
تالشی ملثّر است( ».هريس )440 :0447 ،بنابراين موفقیت توسط كسانی كسب میشود كه
با «نگرش مثبت ،تالشكردن را ادامه میدهنـد( ».هیـل )01 :0444 ،بـه طـور كلـی تـالش و
كوشش به عنوان عامل تلديل كنندة اثرات منفی استر
را بهبود میبخشد.

عمل كرده و سالمت روانـی افـراد
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 -3-4-2نیروهای عدالت

عداتت يک فضیلت اجتماعی و میان فردی به ملنای رفتار يکسان داشتن با همـة افـراد
است« .اين لابلیت بیشتر در فلاتیتهای مدنی آشکار میشود ،و به ورای روابط يک به يک
شخص با گروههای بکرگتر مانند :خانواده ،جامله ،ملت و جهان ارتباط دارد( ».سـلیگمن،
 )042 :0444در باور بیشتر مردم ،شادی و ملنای زندگی در تلـامالت اجتمـاعی و برلـراری
عداتت در جامله تلري
انفکا

و تقويت میشود «تالش به سوی عداتت و راستی ،جکء غیر لابـل

طبیلت آدمی است( ».فروم )441 :0475 ،نیروی عداتت تلامل مشلوب میان فـرد و

گروه يا اجتماع را به دنبال داشته و شباهت زيادی به نیروی انسانیت دارد با اين تفاوت كـه
انسانیت به روابط میانفردی « فرد  -فرد» ،وتی عداتت به روابـط میـان فـرد بـا افـراد اشـاره
دارد ولتی گروه ،كوهکتر و شخصیتر میشود ،انسانیت مشرح میشـود .بـه طـور كلـی
نیروی عداتت «شامل استلداد برلراری پیوند در جامله بکرگتر است( ».كار)004 :0447 ،
 -1-3-4-2انصاف ،برابری و عدالت

انصا

به ملنای « رفتار بـا ديگـران بـر مبنـای اصـول جهـانی تسـاوی و عـداتت اسـت».

(لربانی )44 :0444 ،يکی از اركان اساسی و مهم زندگی افراد برخـوردار از ايـن توانمنـدی
منصفانه رفتار كردن با ديگران است .شخص بهرهمنـد از ايـن لابلیـت اجـازه نمـیدهـد كـه
احساسات شخصیاش موجب سوگیری منفی نسبت به ديگران شـود« .وی بـه همـه فرصـت
میدهد از اصول كلیتر اخاللی پیروی میكند و رفاه ديگران را به اندازة رفاه خود جـدّی
میگیرد» (سلیگمن ،)045 :0444 ،بنابراين همواره از آرامـش درونـی برخـوردار اسـت .بـه
عقیدة میتال« :فقط افراد عادل از آرامش ذهن برخوردارند( ».میتـال .)045 :0440 ،ويژگـی
افراد منص

اين است كه تمايل دارند به همه فرصت بدهند ،اينان از تلصب به دور هستند،

به خوبی ديگران را میبینند و بدون دتیل از شخص يا گروهی خاص طرفداری نمیكننـد و
میكوشند با ديگران با انصا

رفتار كنند.

 -2-3-4-2شهروندی ،انجام وظیفه ،کارگروهی

شهروندی ،مسلوتیت اجتماعی يا كارگروهی ،به ملنای «كاركردن به عنوان عضو يـک
گروه در جهت منافع عمومی است( ».لربانی )44 :0444 ،برلراری روابط اجتماعی و تلامـل
با افراد ،بیشترين نقش را در آشکار شدن و تکامل شخصیت انسـان ايفـا مـیكنـد و «هرهـه
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شخص با فلاتیتها ،مردم و انديشههای متنوعتری در ارتبـاط باشـد ،سـالمت روان بیشـتری
میيابد( ».شوتتک )47 :0475 ،در حقیقـت انسـان در جريـان ارتباطـات اجتمـاعی و كارهـای
گروهی ،كمال فکری و عملی خود را بروز میدهد .احسا

مسلوتیتكردن يلنی :توانـايی

و آمادگی برای پاسخ دادن .به ن ر كانت« :اعمال انسـان بايـد از احسـا

وظیفـه سرهشـمه

گرفته باشد تـا بتوانـد دارای ارزش اخاللـی باشـد( ».بـن شـاهار )41 :0444 ،بـه طـور كلـی
مسلوتیتپذيری به زندگی انسان ملنا و دوام میبخشد و بدون تلهد داشتن ،انسان نمیتواند
به بلوغ و سالمت روانی دست يابد .وفاداری« ،وابستگی متکم و ثابت به يک فکر ،آرمان،
شخص ،نهاد ،گروه يـا شـهر و كشـور اسـت( ».شـلاری نـژاد )444 :0442 ،فـرد دارای ايـن
لابلیت بسیار وظیفهشنا

است و اين عمل منلکس كننـدة میـکان صـدالت و مشـاركت وی

در موللیتهای گروهی است.
 -4-4-2نیروهای اعتدال و میانهروی

اعتدال توانمندی مثبتی است كه افراد را از افراط و تفريط ،زيادهروی و تذّتهای آنـی
بــا عوالــب بــد و طــوینی متاف ــت كــرده ،و بــه ملنــای «ابــراز مناســب و ملتــدل امیــال و
خواستههای خود است .ارسشو اعتدال در امور را ( )Golden Meanيـا «میانـهروی زرّيـن»
مینامد( ».فرانکلین )55 :0444 ،اين نیرو به دنبال تلديل فلاتیتهای افراد اسـت نـه ايـنكـه
كامالً آنها را متول

كند به اين ملنی كه به افـراد كمـک مـیكنـد رفتـار خـود را تتـت

كنترل داشته باشند« .يک شـخص میانـهرو انگیـکشهـا را سـركوب نمـیكنـد بلکـه منت ـر
فرصتهای مناسب برای ار ای آنها میماند( ».سلیگمن )047 :0444 ،اعتدال و میانهروی
در برگیرندة توانمندی خودكنترتی و مستلکم «گرايش به حدّ وسط در ابراز تمايالت است و
با خويشتنداری و احتیاط تتقق میپذيرد( ».كار )004 :0447 ،به طور كلی اين توانمندی به
واكنش رفتاری انسان در موللیتهای حسا

و تنشزا وابسته است.

 -1-4-4-2میانهروی ،خویشتنداری و خودتنظیمدهی

خويشتنداری يک مکانیسم درونی مداخلهگر است كه باعث میشود فرد افکار ،عقايد
يـا تمـايالت نادرسـت يــا زيـانآور خـود را كـه بــه ذهـن مـیرسـد بــه عمـل تبـديل نکنــد.
خويشتنداری «به میکان كنترل فرد بر افکار ،عواط

و رفتارهـايش و نیـک نتـوة انشبـاق ايـن

كنترلها با استانداردها میپردازد( ».لربـانی )44 :0444 ،ايـن فضـیلت بـه فـرد يـاد مـیدهـد
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رفتارش را تن یم كند و خود را با واللیت تشبیق دهد نه واللیـت را بـا خـود .خويشـتنداری،
رفتار اخاللی افراد را هدايت میكند انسانهـای خويشـتندار «بـه آسـانی مـیتواننـد امیـال،
نیــازهــا و تکانــههــای خــود را در صــورت نیــاز كنتــرل كننــد( ».ســلیگمن)044 :0444 ،
برخورداری از اين نیرو افراد را در جهت رسیدن به منش استوار هدايت كرده و آنها را در
برابر افراط و تفـريط متاف ـت مـیكنـد .خويشـتنداری در موللیـتهـای دشـوار مـیتوانـد
احساسات منفی افراد را از بین برده و احسا

آرامش و شادی را در افراد ايجاد كند.

 -2-4-4-2مالحظه ،احتیاط ،دقّت و دوراندیشی

دورانديشی به ملنای «جهتگیری با توجه به آينـده اسـت( ».لربـانی )44 :0444 ،ايـن
توانمندی ،رفتار انسان را به سوی كسب پیامدهای مثبت و دوری جستن از پیامـدهای منفـی
هدايت میكند .افراد دورانديش بسیار بـا دلّـت عمـل مـیكننـد انتخـابهـای آنـان از سـر
آگاهی و متتاطانه است .آنان سودهای كوتاهمدّت را برای رسیدن به پـاداشهـای طـوینی
مدّت رها میكنند و مرالب تصمیمات خود هستند نه اينكه تصمیمگیـری نکننـد ،بلکـه تـا
جايی كه ممکن است از ريسکكردن بی مورد میپرهیکند .به ن ـر راكـش میتـال« :بهتـرين
بخــش شــجاعت ،مالح ــهكــاری و احتیــاط اســت( ».میتــال )44 :0440 ،ايــن توانمنــدی بــا
كوتهبینی و احتیاط بیش از حدّ يکی نیست بلکه در حقیقت به ملنای هوشـمندی و توانـايی
برنامـهريـکی بـرای رسـیدن بــه اهـدا

مهـم در زنــدگی اسـت .انســانهـای دورانــديش در

موللیتهای مخاطرهآمیک بیمالح ـه نیسـتند در برابـر تکانـههـا و هـو هـای آنـی تسـلیم
نمیشوند و نسبت به تصمیمهای تت های و بدون فکر و انديشه مقاومت میكنند.
 -5-2فضائل و نیروهای منش در قابوسنامه
 -1-5-2نیروهای خرد
 -1-1-5-2عشق به یادگیری

لابو نامه نمودار میکان اهمیت و جايگاه علم و دانش ،آگاهی و آموختن در انديشـهی
مثبــت عنصــراتملاتی اســت كــه فضــای تللیمــی ،تربیتــی را بــر آن حــاكم ســاخته اســت.
عنصراتملاتی به عنوان يک انسان كمالگرا ،همواره مشتاق يادگیری و درگیر شـدن فلاینـه
و آگاهانه با تازگیهای جهان پیرامونی است .در باور او «انسان نیک ،همیشه يک آموزنـده
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است( ».میتـال )07 :0440 ،هراكـه تتصـیل علـم و دانـش عامـل تسـهیل و اعـتالی بلـوغ و
پختگی فکری انسان است.
«پس آموختن را ولتی پیدا مکن هه در هر ولت و هر حال كه باشی ،هنـان باشـی كـه
يک ساعت از تو درنگذرد تا دانشی نیـاموزی و اگـر در آن ولـت دانـايی حا ـر نباشـد از
نادانی بیاموز كه دانش از نادان نیک ببايد آموخت( ».عنصراتملاتی)42 :0474 ،
در انديشة زاينده و بارور عنصراتملاتی دانايی و كسب دانش وایترين گـناهـا اسـت
هراكه افقهای جديدی هون شادمانی درونی ،آرامش روحی و تفوّق و برتری را بـه روی
انسان میگشايد .او لدرت و توانايی آدمی را صرفاً متـأثّر از نیـروی خـرد نمـیدانـد ،بلکـه
ملتقد است :انسان به مدد آموختن علم و اندوختن دانش ،میتواند خرد خـود را بـه كمـال
رساند و توانمندیهای خود را شکوفا سازد.
« و بر مردم واجب است هه بر بکرگان و هه بر فروتران ،هنر و فرهنگ آموختن كه فکونـی بـر
همسران خويش به فضل و هنر توان يافـت ...و دانـشجسـتن برتـری جسـتن باشـد بـر همسـران و
مانندان خويش( ».عنصراتملاتی)45-42 :0474 ،

عنصراتملاتی به سبب برخورداری از ذهنی پويا و بارور ،مشتالانه بر كسب علم و دانـش
تأكید دارد .احسا

نیاز به دانستن و دانايی در كالم او ،خود نشان از خـردورزی و نگـرش

مثبت وی به اين توانمندی است .دانايی مهـمتـرين دلنگرانـی و مشـغوتیت فکـری اوسـت
هنانكه تنها راه سلادتمندی انسان را آراسـتگی بـه دانـش و حکمـت ،آنهـم در جاملـهای
اخالقمدار و دانشدوست میداند.
«بدان كه عقل از دو گونه است :يکی عقل غريکی است و دوم عقل مکتسب است آن را كـه
عقل غريکی بود

خـرد خواننـد و آن را كـه عقـل مکتسـب اسـت دانـش خواننـد ...تـو در عقـل

مکتسبی رنا بر و بیاموز ،مکتسبی را با غريکی يار كن تـا بـديع اتکمـان باشـی ...بـاری بـه مکتسـبی
تقصیر مکن ،هندان كه طالت باشد بیاموز تا اگر از جمعِ خردمنـدان نباشـی بـاری از جمـع دانـاآن
باشی( ».عنصراتملاتی)444 :0474 ،

نمونههای ديگر.444-444-425-042-040-054-042-44-5 :
 -2-1-5-2چشمانداز ،دیدن تصویر بزرگ و خُرد

هد

اصلی عنصراتملاتی از طـرح فضـايل و مسـائل اخاللـی -تربیتـی در لـابو نامـه،

آگاهیبخشی و بیان ملانی حکیمانه به افراد است از اينرو میكوشد تا با ديـد مثبـت خـود
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نسبت به فضايل و توانمندیهای انسان ،آب حیات حکمت را در جان افراد جـاری نمايـد و
اين هیکی نیست جک نتیجة رساتت روشنگری كه او به عنـوان يـک مصـل اجتمـاعی بـرای
خويشتن لائل شده است.
«با مردم بیهنر دوستی مکن كـه مـردمِ بـیهنـر نـه دوسـتی را شـايد و نـه دشـمنی را( ».
عنصراتملاتی)50: 0474 ،
عنصراتملاتی به عنوان جاملـهشناسـی مثبـتانـديش ،دارای در

و بینشـی صـتی از

زنــدگی اســت .وی بــا ارائـة راهنمودهــای حکیمانــه و تــدابیر عالالنــه ،افــراد را از مواهــب
انديشههای نیک خود بهرهمند میگرداند در حقیقت جهانبینی مثبت و نگرش خردمندانـة
او در تبیین حقیقت ،هنین توانمندی به او عشا كرده است.
«با مردم نادان صتبت مکن ،خاصه با نادانی كه پندارد داناست و بر جهل خرسـند مشـو
و صتبت جک با مردم نیکنام مکن كه از صتبت نیکان ،مرد نیـک شـود( ».عنصـراتملاتی،
)44 :0474
آگاهیبخشی و دادن شناخت و بصیرت بـه ديگـران يکـی از اهـدا
تأتی

عنصـراتملاتی در

لابو نامه است هنانكه توصیه و تأكید او در باب بخشش و عفو گناهکاران ،يکـی

ديگر از مواردی است كه مبیّن روح بکرگ ،مثبتانديش و طینتِ پا

او است.

«و به هر گناهی ،ای پسر مردم را مستوجب عقوبت مـدان و اگـر كسـی گنـاهی كنـد از
خويشـتن انـدر دل عـذر گنــاه او بخـواه كـه او آدمـی اســت و نخسـتین گنـاهی آدم كــرد».
(عنصراتملاتی)054 :0474 ،
نمونههای ديگر.441-427-444-404-040-025-014-44-24-04 :
 -2-5-2نیروهای جرأت
 -1-2-5-2پشتکار،جدیت ،تالش

به عقیدة عنصراتملاتی تالش و كوشش ،شرط یزم برای دستیابی بـه فضـل و بکرگـی،
رسیدن به سالمت جسـم و روان و خوشـبختی اسـت و انسـان موجـودی اسـت فلّـال و نـه
منفلل و تنها بايد با بسیا نیرو و تالش خويش به آنچه یزمة نیکبختی است نائل آيد واتّـا
هیچ هیک ابتدا به ساكن و رايگان برای آدمی تضمین نشده است.
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«كاهلی فساد تن بُوَد و اگر تن تو را فرمانبرداری نکند نگر تا ستوه نشوی ...پس تو به ستم ،تنِ
خويش را فرمانبردار گردان و به لهر او را به طاعت آور كه هر كه تـن خـويش را مشیـع خـويش
نتواند گردانید وی را از هنر بهره نباشد( ».عنصراتملاتی)45 :0474 ،

در انديشـة عنصــراتملاتی میــان كوشــش و نیــکبختــی انســان ازيــکســو و كــاهلی و
تیرهبختی از سويی ديگر توازن و رابشهای عمیق برلرار است .او ملتقد اسـت كـه :تـالش و
كوشش در انجام هر كاری با وجود موانع و فشارها ،آسايش و آرامش درونی را به همـراه
خواهد داشت.
«كار خويش بِه دان كه كار كسان ،وز كاهلی ننگدار كه كاهلی شاگرد بـدبختی اسـت .رنـا
بُردار باش ،از آنهه ،هیک از رنا گِرد شود نه از كاهلی و هنانكه از رنا فراز آيد از كاهلی بـرود
كه حکیمان گفتهاند :كوشا باشید تا آبادان باشید( ».عنصراتملاتی)012-014 :0474 ،

از نگاه عنصراتملاتی باور داشـتن بـه فرصـتهـای زنـدگی ،و تـکوم انديشـیدن و در
كاركرد خويش در عرصة هستی ،سبب میشود انسان حتی تت های از تالش و كوشش بـاز
نماند .او با داشتن هنین نگرش ملناداری ،تنها وجود و هستی انسان را در تـالش و كوششـی
هدفمند خالصه میداند ،و به همین سبب افراد را ترغیب میكند تا فلّاینه در راه رسیدن بـه
اهدا

و خواستههای خود بکوشند.

«آموختن هنر و تن را ماتیده داشتن از كاهلی ،سـخت سـودمند اسـت( ».عنصـراتملاتی،
)45 :0474
نمونههای ديگر.442-044-045-071-014-010-44-45-44-47 :
 -2-2-5-2کمال ،صداقت ،اعتبار و اصالت

صدالتِ سازگارانه ،به ملنای راستكرداری در گفتار و رفتار و تأكید بـر آن ،يکـی از
مبانی مثبتنگری عنصراتملاتی اسـت كـه در لـابو نامـه نمـود يافتـه و متـأثر از خويشـتن
شناســی و خودآگــاهی بــایی اوســت .هــد

نهــايی عنصــراتملاتی ،نهادينــه ســاختن ايــن

توانمندی مثبت انسانی ،به ملنای همسويی گفتار و كردار افراد ،در جامله است.
«و خويشتن را به نیکويی و نیکوكاری به مردم نمای و هون نمودی به خـال ِ نمـوده
مباش! به زبان ديگـر مگـوی و بـه دل ديگـر مبـاش ،تـا گنـدم نمـای جـو فـروش نباشـی!»
(عنصراتملاتی)44 :0474 ،
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در سرتاسر لابو نامه ،صدالت و راستگفتاری حکمفرماست عنصراتملاتی به سـبب
آنكه دارای شخصیتی كماليافته است ،به همان شیوه كه میانديشیده ،سخن گفتـه و ايـن
بدان ملناست كه او در ارتباط با دنیای بیرون ،احسـا

امنیّـت و آرامـش كـرده و در بیـان

حقايق نیازی به دروغ ،پردهپوشی و رياكاری نداشته است.
«اما تو ای پسر سـخنگـوی بـاش و دروغگـوی مبـاش! خويشـتن را بـه راسـتگـويی
ملــرو

كــن ...و هرهــه گــويی راســت گــو ،وتکــن راســتِ بــه دروغ ماننــد مگــوی!»

(عنصراتملاتی)20 :0474 ،
صراحت تهجـه و صـدالت عنصـراتملاتی در برخـورد بـا دروغ و رياكـاری عـالوه بـر
آرامش درونی ،فرصت يکپارهگی و فرديت شخصیت مثبت او را فـراهم كـرده اسـت .او
نسبت به گفتار ،احساسات و اعمال خود باز و گشوده است ،و راستگفتـاری و تأكیـد بـر
آن اسا

زندگی و تفکر وی را تشـکیل مـیدهـد .در والـع شـجاعت و جـرأتمنـدی بـه

عنصراتملاتی ،امکان رفتار و گفتار صادلانه را داده است.
« هرهه گويی آن گـوی كـه بـه راسـتی سـخن تـو گـوايی دهـد و اگرهـه بـه نکديـک
مردمان ،سخنگویِ صادق باشی( ».عنصراتملاتی)27 :0474 ،
نمونههای ديگر.454-427-420-404-047-001-42-24-44-2 :
 -3-5-2نیروهای عدالت
 -1-3-5-2شهروندی ،انجام وظیفه ،کارگروهی

از آنجا كه انسان موجودی است اجتماعی و ارتباط با ديگر همنوعان ،يکـی از مـوارد
مهمی است كه میتواند احسا

ارزشمندی و حس اعتماد به نفس را در افراد تقويت كند،

عنصراتملاتی نیک بر انجـام كارهـا بـه صـورت گروهـی تأكیـد داشـته و بـه اجتمـاع و انجـام
كارهای گروهی توجه خاصی دارد ،هراكه فلسفة او ،فلسفة زندگی است.
«و بدان كه رأی دو كس نه هون رأی يک كس باشد ،هه يـک هشـم آن نتوانـد ديـد
كه دو هشم بیند ،و يک دست آن نتواند برداشـت كـه دو دسـت بـردارد( ».عنصـراتملاتی،
)21 :0474
نگــرش مثبــت عنصــراتملاتی نســبت بــه احســا

مســلوتیت و وظیفــهشناســی در لبــال

آفريدگار هستی ،نقش مهمی در ملنا و دوام بخشیدن به زندگی او ايفا كرده است هنانكه
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همـواره ديگـران را بـه رعايـت بنـدگی در برابـر خداونـد فراخوانـده تـا از زنـدگی ســاتمی
برخوردار و به سلادت و كمال خويشتن دست يابند.
«هون گفتی كه من بندهام ،در بندِ بندگی بايد بودن و هون گفتی كه او خداونـد اسـت
در زير حکم خداوند بايد بود( ».عنصراتملاتی)04 :0474 ،
يکی از صفات بارز و برجستة انسانهای كماليافته ،اهتمام ايشان در نگاهـداری عهـد و
پیمان و رعايت وفاداری است .عنصراتملاتی نیک به سبب رسیدن بـه بلـوغ فکـری و سـالمت
روان ،همواره بر وفای به عهد و پايبندی به آن ،كـه يکـی از مهـمتـرين ملتفـههـای نیـروی
شهروندی است تأكید و افراد را به انجام آن ترغیب كرده است.
«طريق مردی و جوانمردی آن است كه امانت مردمان را نپذيری يا هـون بپـذيری نگـاه
داری تا به سالمت به خداوند باز رسانی( ».عنصراتملاتی)014 :0474 ،
نمونههای ديگر.455-452-042-044-040- 40-44 -42-04 :
 -2-3-5-2انصاف ،برابری و عدالت

عنصراتملاتی عداتت و دادگری را برترين فضیلت انسانی میداند و توجه به اين فضیلت
از دغدغهها و توصیههای ملكّد اوست .او ملتقد است برای ايجاد و تداوم زندگی اجتماعی
و بسامان ،برلراری و رعايت عداتت و انصا

رورت دارد.

«و اندر همه كاری داد از خويشتن بده كه هركه داد از خويشـتن بدهـد از داور مسـتغنی
باشد( ».عنصراتملاتی)44 :0474 ،
مضمون عداتت يکی از مفاهیم و مضامین اصلی لـابو نامـه اسـت شـايد بتـوان گفـت
عنصراتملاتی به عنوان وجـدان بیـدار جاملـه ،همگـان را نسـبت بـه بیـدادگری و سـتمهـای
اجتماعی ،آگاه نموده و آنان را ترغیب مـیكـرد تـا خـود را بـه زيـور عـدل و فضـیلت داد
بیارايند.
«و بر بندگان و آزادگان خويش بار به طالت او بر نِه تا از بیطالتی بـیفرمـانی نکنـد ،و
خود را به انصا

آراسته دار تا آراستة آراستگان باشی( ».عنصراتملاتی)004 :0474 ،

در ذهنیّت عنصراتملاتی و شبکة مفاهیم اخاللی مثبـت لـابو نامـه ،نگـاهداشـت جانـب
عدل و انصا

يکی از مهمتـرين اركـان جهانـداری اسـت هنـانكـه میـان عـدل و داد بـا
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شادكامی ،آرامش ،امنیّت و آبادی ،رابشة ملناداری برلرار كرده ،و ملتقد اسـت :دادگـری،
شادی دل و تتسین خلق را به دنبال دارد.
« پس بیداد در دل خويش راه مَده كه خانة ملکـا ِن دادگـر ديـر بمانـد و لـديمی گـردد و خانـة
بیدادگران زود پست شود زيرا كه داد ،آبادانی بود و بیداد ويرانی ...و حکیمان گفتهاند كه :هشمة
عمارت و خرّمیِ عاتم ،پادشاه دادگر است( ».عنصراتملاتی)444 :0474 ،

نمونههای ديگر.455-427-447-407-040-054-004-54-44-04 :
 -4-5-2نیروهای اعتدال و میانهروی
 -1-4-5-2میانهروی ،خویشتنداری و خودتنظیمدهی

خويشتنداری ،میانهروی و تتريض و تشـويق افـراد بـه آن ،يکـی از اصـلیتـرين مبـانی
اخاللی است كه عنصراتملاتی نسبت به آن اهتمام و تأكید ورزيده اسـت .در بـاور مثبـت او
دوری از افراط و تفريط ،كه دو جنبهی آزمنـدی و ركـود و سسـتی بـه شـمار مـیآينـد بـه
اعتدال میانجامد و سلادت و كمال انسان را در پی دارد.
«اما ای پسر! اندر كارها افراط مکن و افراط را شوم دان و اندر هر شغلی میانه بـاش كـه
صاحب شريلت ما (ص) گفت« :خَیرُایُمورِ اَوساطِها( ».4عنصراتملاتی)24 :0474 ،
اعتدالگرايی عنصراتملاتی در حوزة مسائل شخصی و اجتماعی نمود پیدا كـرده اسـت
او بــا نگرشــی مثبــت و حکیمانــه ،انســان را بــه شــکیبايی و بردبــاری در برابــر ناماليمــات و
تلخكامیها دعوت میكند .از ن ـر او خويشـتنداری ،خـودتن یمدهـی و میانـهروی اصـاتت
دارد و سبب میگردد كه انسان حضوری با كیفیـت و كارآمـد را در زنـدگی خـود تجربـه
كند.
«ديگر تندی و تیکی عادت مکن وز حلم خاتی مباش ،وتکن يکباره هنان نرم مباش كـه
از خوشی و نرمی بخورندت و نیـک هنـان درشـت مبـاش كـه هرگـک بـه دسـت نپسـاوندت».
(عنصراتملاتی)47 :0474 ،
در باور عنصراتملاتی خويشتنداری و رسیدن به در

درستی از فلسفهی زنـدگی راه را

برای دستیابی به وارستگی ،آزادگی و دوری از هرگونه زيادهخواهی و افـکونطلبـی همـوار
میكند و بهترين وسیله برای غلبه بر خواهشهای نفسانی ،غم و اندوه و در نهايـت دسـتیابی
به آرامش درونی و شادكامی است.
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« اگر خواهی كه مادام دل تنگ نباشی لانع باش و حسود مباش تا همیشه ولت تو خوش
بود كه اصل غمناكی حسد است( ».عنصراتملاتی)440 :0474 ،
نمونههای ديگر.440-424-047-054-027 -012-42-54-24 -44 :
 -2-4-5-2مالحظه ،احتیاط ،دقّت و دوراندیشی

عنصراتملاتی به واسشة شناخت درست و دلیق از خود ،توانايی در

و دريافت بهتـر و

صتی تر از مسائل پیرامون را داراست .لابلیت دورانديشی ،پیشنگـری و ديـدن دورتـر ،بـه
ملنای افقهای باز پیش رو و ترسیم آيندهای روشن ،يکـی از ويژگـیهـای بـارز شخصـیت
مثبتنگر عنصراتملاتی است كه بر آن تأكید دارد .او با گوشکد كردن بـر آينـدهنگـری ،بـر
ارتباط با جوانمردان سفارش میكند.
«پس ای پسر تو جهد كن تا به هر صفت كه باشی پیشبین باشی و بـا جـوانمردان لـرين
باشی تا از جهان گکين باشی!» (عنصراتملاتی)441 :0474 ،
در نگاه عنصراتملاتی انسان خردمند جوانب مختلـ

كـار خـود را در ن ـر مـیگیـرد و

متتاطانه عمل میكند .جهتگیری او نسبت به آينده عالالنه و از سر آگاهی است و با ايـن
شناخت میتواند پیامدهای احتماتی اعمال و رفتار خود را پیشبینی كنـد و دورنمـايی از آن
را در ذهن خويش داشته باشد.
«و به هر كاری كه بخواهی كردن هون در او خواهی شدن ،نخست بیرون رفتن آن كار
نگر و تا آخر نبینی اول مبین( ».عنصراتملاتی)447 :0474 ،
عنصراتملاتی به سبب برخورداری از درايت ،و با دورانديشی خاصی كه داشته است بـر
عالبتانديشی و تصمیمگیـری از روی تفکـر و تلقّـل تأكیـد دارد .در بـاور او پـیشبینـی و
دورانديشی نوعی كفايت و كـاردانی اسـت ايـن كـاردانی اسـت كـه مـانع انجـام اعمـاتی
میشود كه ممکن است در آينده پشیمانی و اندوه را به دنبال داشته باشد.
«و هرهه بگويی ناانديشیده مگوی و همیشه انديشه را مقدم گفتار دار تا بر گفته پشیمان
نشوی كه پیشانديشی دوم كفايت است( ».عنصراتملاتی)27 :0474 ،
نمونههای ديگر.455-442-445-404-071-054-022-70-50-44 :
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 -3نتیجهگیری
لابو نامه به عنوان اثری تللیمی ،گنجینهای سرشار از نکـات اخاللـی و مسـائل تربیتـی
است .عنصراتملاتی متأثّر از گفتمانهای مثبت حاكم بر تفکرات و تمدّن ايرانی -اسالمی ،با
نگرشی خوشبینانه و آگاه از مبانی شناخت نفس و فضايل و لابلیتهای آدمی ،كوشیده تـا
با استفاده از شیوههای روايی و تمثیلی ،اصول تربیت نفـس و انديشـههـای مـلثّر بـر رشـد و
تلاتی انسان را در لاتب ن ام تللیمی و تربیتی لابو نامه به مخاطبان خـويش عر ـه دارد .او
انديشههای تللیمی ارزشمند و متنوع را بستری مناسب بـرای طـرح تفکـرات و راهکارهـای
روانشناسانه ،در جهت ترويا و توسلهی بهرهمندی و رشد توانمندیها و لابلیتهای مثبـت
انسان لرار داده است .عنصراتملاتی به عنوان ناصتی مثبتنگر ،با رويکـردی روانشـناختی،
رفتارشناختی و جاملهشناختی نسبت به فضـائل و توانمنـدیهـای مـنش و بـا هـد

تللـیم و

تربیت انسان در جهت رشد و شکوفايی فضايل و دستیابی بـه سـلادت و خوشـبختی ،فرزنـد
خــويش را مخاطــب لــرار داده و بــرای او و ســاير جوينــدگان علــم و ادب و فرهنــگ،
دستوراتلملهای اخاللی و تربیتی و ع كرده است .نکتهی لابل تأمّل اين كه عنصـراتملاتی
بهرهمند از دانش فراوان در زمینههای گوناگون ،با صراحت تهجه ،توا ع و فارغ از هرگونه
تلصّب و جانبداری و با صدالت ،من اعترا

به تغکشهای خويش در روزگار جوانی ،بـا

روحی آزادانديش ،به عنوان پدری مهربان و مثبتنگر بـه طـرح نصـاي و انـدرزهای خـود
میپردازد .آگاهی و دلّت ن ر عنصراتملاتی ،نسبت بـه آداب و رسـوم جاملـه ،و انـدرزهای
حکیمانه و خیرخواهانة او در جهت نیل به و ـع مشلـوب و كمـال انسـانیت ،نشـانة نگـرش
مثبت و خوشبینانة اوست .تنوّع ،عینی و ملمو

بودن اندرزهای خیرخواهانة عنصـراتملاتی

در زمینههای گوناگون ،با ديد و نگرشی مثبـت ،يکـی از عوامـل توفیـق لـابو نامـه اسـت
هنانكه او لرنها پیش همچون روانشناسی مثبتنگر كوشیده تا با بیان ديـدگاههـای مثبـت
خود نسبت به انسان و توانمندیهای او ،آرامش درونی ،احسـا

شـادی و خوشـبختی و در

نهايت دستیابی به كمال و سلادت را برای انسان و نوع بشر به ارمغان بیاورد.
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نمودار فضایل مثبت در قابوسنامه
فراوانی فضايل مثبت در لابو

نامه
40
35
30
25
20
15
10
5
0

همانگونه كه در نمودار بای ديده میشود :بررسی فضايل مثبـت در لـابو نامـه نشـان
میدهد كه خرد و دانش با ( 42/24درصد) ،میانـهروی ( 41/24درصـد) ،ملنويـت و تلـاتی
( 7/44درصد) ،شـجاعت ( 5/47درصـد) ،عـداتت ( 5/44درصـد) و رأفـت و عشـق (2/02
درصد) ،به ترتیب از فراوانی بیشتری برخوردار بودهاند و میکان تکرار ايـن فضـايل نشـان از
اهمیت آنها نکد عنصراتملاتی دارد.
برای آزمودن فر یة پژوهش به من ور بررسی میکان و تفاوت فضايل مثبت در لـابو -
نامه از آزمون خی دو استفاده شد كه نتايا آن به شرح زيراست:
جدول آزمون خی دو
مقدارشاخص کای دو

درجةآزادی

P-Value

9/12

1

1/111
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با توجه به اطالعات جدول شمارة  ،0از آنجا كه  ، p<1/111تذا فرض تتقیـق تأيیـد و
فر یة صفر رد میشود و اين بدان ملناست كه عنصراتملاتی با صمیمیت و صراحت گفتـار
و نگاهی والعبینانه و نگرشی مثبت نسبت به فضايل و توانمندیهای منش در لابو نامه ،بـه
بیان پیامهای اخاللی و تربیتی خويش پرداخته اسـت .عـالوه بـر آن تفـاوت ملنـاداری میـان
استفاده از فضايل و لابلیتهای آن وجود دارد هنانكه خـرد و دانـش و رأفـت و عشـق بـه
ترتیب بیشترين و كمترين میکان فراوانی فضايل مثبت در لابو نامـه را بـه خـود اختصـاص
دادهاند.
یادداشتها:
Positive Psychology .0
 ،Martin E. P. Seligman .4روانشنا

آمريکايی ،استاد دانشگاه و پدر روانشناسی مثبت

است.
« .4بهترين كارها میانهروی است».
فهرست منابع
 .0ارونسون ،اتیوت .)0444( .روانشناسی اجتماعی .ترجمة حسین شکركن .تهران :رشد.
 .4امامی ،نصراته .)0477( .مبانی و روشهای نقد ادبی .هاپ اول .تهران :هاپخانة ديبا.
 .4بدری ،بهاره« .)0441( .شناسايی و تبیین ملتفـههـای روانشناسـی مثبـت در بوسـتان و گلسـتان
سلدی» .متمود گلکاری .پاياننامة كارشناسی ارشد روانشناسـی بـاتینی .دانشـکدة روانشناسـی و
علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايی.
 .2بن شاهار ،تال .)0444( .شادکامی به همین سادگی .ترجمـة احسـان حسـن لاجـار .هـاپ
سوم .تهران :انتشارات بین اتمللی گاج.
 .5بهار ،متمد تقی .)0440( .سبک شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی .ج .4تهران :زوار.
 .4خداويردی ،ترانه« .)0440( .شناسايی ملتفههای روانشناسی مثبت در ديـوان حـاف » .متمـود
گلکاری .پاياننامة كارشناسـی ارشـد روانشناسـی عمـومی .دانشـکدة روانشناسـی و علـوم تربیتـی
دانشگاه عالمه طباطبايی.
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 .7داير ،وين .)0442( .باور کنید تا ببینید .ترجمة متمـد ر ـا آل ياسـین .هـاپ نهـم .تهـران:
هامون
 .4داير ،وين .)0441( .چگونه شخصیت سالمتر بیابیم .ترجمة بدراتکمان نیک فشـرت .هـاپ
دوازدهم .تهران :نشر علم .44.دی آنجلیس ،باربارا .)0444( .لحظههای ناب زندگی .ترجمـة
شهرزاد تویهی .هاپ هفتم .تهران :نشر اوحدی.
 .4دی آنجلیس ،باربـارا .)0444( .لحظههای ناب زنددگی .ترجمـة شـهرزاد تـویهی .هـاپ
هفتم .تهران :نشر اوحدی.
 .01رايس ،فیلیپ .)0444( .روانشناسی رشد .ترجمـة مهشـید فروغـان .هـاپ هشـتم .تهـران:
ارجمند.
 .00رندی جی ،یرنسن و ديويـد ام ،بـا  .)0447( .روانشناسدی شخصدیت .ترجمـة فرهـاد
آواديس ،متسن دهقانی ،فريد براتی سده ،داود عرب لهستانی،

جمهری ،بهمن نجاريان ،هامايا

متبوبه خواجه رسوتی .تهران :رشد.
 .04سلیگمن ،مارتین ای پی .)0444( .شادمانی اصیل .ترجمة مصشفی تبريکی ،رامین كريمـی
و علی نیلوفری .هاپ اول .تهران :نشر دانژه.
 .04سلیگمن ،مارتین ای پی .)0442( .شکوفایی روانشناسی مثبتگرا .ترجمة امیر كامکـار
و سکینه هژبريان .تهران :روان.
 .02شاملو ،سلید .)0444( .مکتبها و نظریههدا در روانشناسدی شخصدیت .هـاپ نهـم.
تهران :رشد.
 .05شلاری نژاد ،علیاكبر .)0442( .فرهنگ علوم رفتاری .هاپ اول .تهران :امیر كبیر.
 .04شوتتک ،دوان پی .)0475( .روانشناسی کمال .ترجمة گیتی خوشدل .هـاپ دهـم .تهـران:
نشر پیکان.
 .07شوتتک ،دوان پی و سیدنی ،آتن .)0444( .نظریههای شخصیت .ترجمة يتی سید متمدی.
هاپ نوزدهم .تهران :نشر ويرايش.
 .04شهیدی ،شهريار .)0444( .روانشناسی شادی .تهران :لشره.
 .04صنلتی ،متمد .)0441( .تحلیلهای روانشناختی در هنر و ادبیات .تهران :نشر مركک.
 .41عنصراتملاتی ،كیکاوو

بن اسکندر .)0474( .قابوسنامه .به اهتمام و تصتی غالمتسـین

يوسفی .هاپ هفتم .تهران :علمی و فرهنگی.
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 .40فرانکلین ،ساموئل ا  .)0444( .روانشناسی شادکامی .ترجمة جلفـر نجفـی زنـد .هـاپ
اول .تهران :سخن.
 .44فروم ،اريک .)0475( .گریز از آزادی .ترجمة عکتاهلل فویدوند .تهران :مرواريد.
 .44لربانی ،زهره« .)0444( .طبقه بندی فضائل و توانمندیهای منش» .ماهنامة سپیدة دانايی .دورة
جديد ،شمارة  ،004-000صص.45 - 54
 .42كار ،آین .)0447( .روانشناسی مثبت علم شدادمانی و نیرومنددی انسدان .ترجمـة
حسن پاشا شريفی و جلفر نجفیزند .هاپ اول .تهران :سخن.
 .45كـارتونی ،ف.

 .)0444( .نقد ادبدی .ترجمـة نوشـین پکشـک .هـاپ اول .تهـران :سـازمان

انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 .44كريمی ،رامـین .)0444( .مارتین سلیگمن (نظریة درماندگی آموخته شده و روان-
شناسی مثبتنگر) .تهران :دانژه.
 .47كانت ،امانوئل .)0472( .تعلیم و تربیت .ترجمـة غالمتسـین شـکوهی .هـاپ دوم .تهـران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 .44كويلیام ،سوزان .)0441( .مثبت اندیشی و مثبت گرایی .ترجمة فريد براتی سده و افسانه
صادلی .هاپ دوم .تهران :جوانة رشد.
 .44یمــا ،دایی و كــاتلر ،هــوراد .)0442( .هنددر خوشددحالی .ترجمــة ســرور لاســمی .شــیراز:
انتشارات نويد شیراز.
 .41میتال ،راكش كی .)0440( .فرهنگنامة افکار مثبت .ترجمة مینا اع امی .تهران :نسـل نـو
انديش.
 .40میگار موئه ،جینا ال .)0444( .مداخالت روانشناسی مثبتنگر .ترجمة علی اكبر فروغی
و جلیل اصالنی .تهران :كتاب ارجمند.
 .44نائلصاتتی ،متبوبه« .)0440( .كار تشبیقی بین بررسی فضايل اساسی انسـان در روانشناسـی
مثبت و مقايسهی آن با سلدی» .متمود گلکاری .پاياننامة كارشناسی ارشـد روانشناسـی عمـومی.
دانشکدة پرديس نیمه حضوری دانشگاه عالمه طباطبايی.
 .44هاشمی ،جمال ،)0474(.سعدی و روانشناسی نوین .هاپ اول .تهران :شـركت سـهامی
انتشار.
 .42هريس ،را  .)0447( .تلة شادمانی .ترجمة دكتر علی صباحی و مهـدی اسـکندری .هـاپ
ههارم .تهران :سايهی سخن.
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 .45هیل ،ناپلئون 211 .)0444( .نکته در مورد نگدرش ههندی مثبدت .ترجمـة مینـا امیـری.
تهران :آشیانة كتاب.
 .44يوسفی ،غالمتسین .)0470( .تصحیح و تعلیقات قابوسنامه .تهران :علمی.

