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چکیده 
عرفان اسالمی سرشار از آموزههای اخالقی و تعالیم الهی است .این عرفاان باا پشاوواة دیان و معنویات مای تواةا
گره گشای بسیاری از مشکالت و مسائل رواةی و اخالقی بشر معاصر باش  .در این مقاله ،باتوجهبه خاسوگاه مشورک
عرفان و روانشناسی مثبت ،رویکردهای رواندرماةی و مباحث اجوماعی آن در موون عرفاةی بررسی میشود و ةموة
آشکار و عملی ای هها و ةظریههای روانشناسان با احوال و سخنان عارفان مقایسه میگردد.
مقایس جنبه های اجوماعی عرفان با توانمن یهای اجوماعی روان شناسی مثبات ،مایتواةا کاارایی معنویات در
رسی ن به اه اف روانشناسی مثبت ا شخصیت مثبت اجوماعی ا را آشکار کن ؛ در این مقایسه همچنین ،بهبود روابط
اجوماعی و شادماةی پای ار ةیز بررسی خواه ش  .درواقع این سلسله بحث ها بیاةگر اجوماعی بودن عرفان اسالمی و
تبیین کنن ة علت بازگشت روان شناسی به ارزش های الهی و معنوی در درمان بیماریهای رواةی است؛ باتوجهبه ایان
رویکرد ،از عرفان ةاب اسالمی برای رسی ن به سالمت رواةی و پیشرفت سطح زة گی و کمال فکری بشر مای تاوان
اسوفاده کرد.
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1ـمقدمه
عرفان اسالمی برخاسوه از سرچشمه های دینی و الهی است که جز در بسور جامعه به کمال واقعای
ةخواه رسی  .درحقیقت تصور گوشه ةشینی از تصوف اشوباه بزرگی است که با واقعیت موجود در
سیر و سلوک عارفان هم خواةی ة ارد .سخنان و احاوال آةاان ثابات مایکنا کاه ماردم و مساائل
اجوماعی و مشکالت مردمی در زة گی عارفان و بینش آةان جایگاه ویژهای دارد.
درحقیقت عرفان یک شیوه و روش خودرسو بی پایه و اساس ةیست که برپای اوهاام و افکاار
سست شکل گرفوه باش ؛ بلکه بر مبنای مفاهیم قرآةی و سنت و سیرة پیامبر اکرم(ص) بنا ش ه است.
عرفان اسالمی ویژگی های بیماةن ی دارد که آدمی را ازةظر فکری و روحی پربار میکن و برترین
ارزشهای اخالقی و اجوماعی را به جامع اةساةی ارائه میده .
مباحث عرفاةی ج ا از اعوقادات دینی و اعمال عبادی ،امویازهای اخالقی و رفواری دارد کاه در
زمین روانشناسی و مسائل اخالقی و اجوماعی ةیز میتواة اسوفاده شود .درواقاع احاوال عارفاان،
بهطورکلی مسون کردن مفاهیم روانشناسی و بهویژه روانشناسی مثبت است .عارف در ظاهر ب ون
توجه به وابسوگیهای دةیایی و مادی بشر در خلوتی معنوی است؛ اما در مسائل ضاروری جامعاه
حضور مفی و مؤثری دارد؛ حقیقت این سیر و سلوک اجوماعی در سخن ابوسعی ابوالخیر اینگوةه
ةقل ش ه است« :شیخ را گفون  :فالن کس بر روی آب می رود .گفت :سهل است ،بزغی و صعوه ای
ةیز برود .گفون  :فالن کس در هوا پرد .گفت :مگسی و زغنه ای می پرد .گفون  :فاالن کاس در یاک
لحظه از شهری به شهری می شود .شیخ گفت :شیطان ةیز در یک ةفس از مشرق به مغرب می شود.
این چنین چیزها را بس قیموی ةیست .مرد آن بود که در میان خلق بنشین و بخسب و در میان بازار
در میان خلق سو و داد کن و با خلق بیامیزد و یک لحظه ،به دل از خ ای غافل ةباش » (محم بان
منور ،6945 ،ج.)633 :6
دی گاه اجوماعی عارفان یک بینش بشردوسواةه و یاک منشاور اخالقای اسات کاه باا پشاوواة
ارزشهای اسالمی ،در هر فرهنگ و دورهای میتواة اسوفاده شود.
در قرن بیست و یکم ،در اوج قلههای علم و صنعت ،روانشناسی پیشرفو غرب در بانبساوی
قرارگرفت که علم و ثروت دیگر ةوواةست احساس رضایت و شادابی ایجاد کن و روح کمال طلب
بشر را راضی ةگاه دارد .روانشناسی مثبت در این تنگنای خسوگی و افسردگی ،با ارائ دی گاهی ةو
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کوشی تا از مشکالت رواةی بشر گره گشایی کن  .تفکر مثبت و توجه باه ةیکایهاا و برتاریهاای
اةساةی از مهمترین ویژگیهای این روش است.
مارتین سِلیگمن ( . ،). ...... ..... . ..پا ر روانشناسای مثبات و همکاارش چیاک سانت
میهالی (  ،).... ...... . .......دربارة روانشناسی مثبت اینگوةه سخن میگوین  :ماا معوقا یم
که روان شناسیِ عملکرد مثبت اةسان پ ی خواه آم و ازةظر علمی پذیرش خواه گرفت و سهم
مؤثری در رش و شکوفایی افراد و خاةواده ها و اجوماعات خواه داشات (سالیگمن)53 :6923 ،؛
در عمل ةیز این علم به سرعت رش میکن و جوامع علمی آن را مایپذیرةا  .باا ةگارش و تفکار
مثبت ،به خوبی با روح افاراد مای تاوان ارتباا برقارار کارد و باه آةاان در رسای ن باه آراماش و
رضایتمن ی یاری رساة .
بررسی مباةی روانشناسی مثبت بیاةگر مفاهیم مشورک این علم با عرفان اسالمی است و امکاان
کاربردیکردن فضایل اخالقی و اجوماعی عرفان در آن وجود دارد .درواقاع هار دو روش در یاک
مسیر و با عنوانها و اه اف مخولا

حرکات مایکننا ؛ یعنای روانشناسای مثبات بارای درماان

بیماریهای رواةی و رسی ن به شادماةی پای ار میکوش و عرفان برای پااکی ةفاس و ةزدیکای باه
خ اوة تالش میکن ؛ بنابراین بررسی تطبیقی این موضوع در درمان بیماریهای رواةی و شاناخت
حقیقت عرفان اسالمی الزم است.
در بخش اول این مقاله ،جنبههای اجوماعی عرفان و دی گاه بشردوسواة عارفان بررسی میشود.
در بخش دوم ،خاسوگاه مشورک عرفان و روانشناسی مثبت ،اه اف روانشناسای مثبات و فضاایل
اجوماعی مشورک بین آن دو بررسی خواه ش و ةموة عملی توانمن ی ها و فضایل مطرح ش ه در
روانشناسی مثبت در سخنان و احوال عارفان بیان میشود.
ه ف این مقاله ثابت کردن حضور عرفاا در جامعاه و اجومااعیباودن عرفاان اساالمی اسات؛
هم چنین ةشان دادن کاربرد ارزش های اخالقی عرفان در روانشناسی مثبات ،از اها اف دیگار ایان
پژوهش است؛ افزونبر این اه اف به این ةکوه ةیز تأکی میشود که بازگشت به ارزشهای الهای و
پایبن ی به آن بهورین راه برای درمان بیماریهای رواةی و مشکالت اخالقی و اجوماعی است .این
مسیر ةقش مؤثری در رضایتمن ی روح بشر و ةجات او از پوچی و افسردگی خواه داشت.
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2ـجنبههایاجتماعيعرفان 
رش و شکوفایی ارزشهای اخالقی و اةساةی در عرفان اسالمی ،بهورین زمینه و راهکار برای حال
مسائل بشر در قرن بیست و یک است؛ از سوی دیگر مطابقت آةان با ارزشهای فطری و اعوقادات
الهی ،یاریگر اةسان در آخرین لحظه های علم و قا رت و افساردگی و ةاامیا ی اسات؛ اةساان باا
بازگشت به ارزشهای اصیل و معنوی میتواة روح سرگشو و ةیازمن خود را سیراب کن و لذت
و رضایت را در مفاهیم ماورایی و الهیای ماةن یاری دیگران ،مهرورزی و ةوعدوسوی بکاود.
در این بخش با توجهبه توانمن یهای اجوماعی که در روانشناسی مثبت مطرح اسات ،دیا گاه
عارفان دربارة مسائل اجوماعی ،ةوع برخورد و بینش آةان در این باره بررسی میشود.
پیامبر میفرمای « :اِةَّما المُؤمِنُونَ کَرَجُلٍ واحِ ٍ اِذا اشوَکی عُضوٌ مِن اَعضائِهِ اِشوَکی جَسَ ُهُ اَجمَعُ وَ
اِذا اشوَکی مُؤمِنٌ اِشوَکی المُؤمِنُون»؛ مؤمنان به حکم سوابق دوسوی چنان مصفا ش ه باشن کاه اگار
یکی از ایشان را رةجی یا مکروهی رس  ،اثر آن به به دیگری ةیز اةوقال می یباب ؛ همچنانکه اعضاا؛
چون یک عضو در رةج باش  ،اثر آن به هر عضوی رس (ابیبکر ،6345 ،ج .)915 :1عارفان همگام
با این کالم بشر دوسواة پیامبر به اةساةی ماورایی و الهی تبا یل مای شاوة کاه جاز خیرخاواهی و
مصلحتجویی مردم اة یشهای ة ارة و مبنای رفوار اجوماعی خود را برپای عشاق ،ةرمای ،ایثاار و
م ارا بنا می ةهن  .این بینش معنوی تا مرحلهای پیش میرود کاه عاارف بزرگاوار شایخ ابوالحسان
خرقاةی می گوی « :از ترکسوان تا به در شام کسی را خاار در اةگشات شاود آن از آن مان اسات و
همچنین اگر از ترک تا شام کسی را ق م در سنگ آی ؛ زیاان آن مراسات و اگار اةا وهی در دلای
است ،آن دل از آن من است» (عطار ةیشابوری.)433 :6921 ،
این سخنان ةشاندهن ه این حقیقت است که عرفان و تصوف ةاب اسالمی طریقهای اةزواطلباةاه
و فردگرایاةه ةیست؛ بلکه توجه به جامع بشری و هم ردی با محرومان و مظلومان و دسوگیری از
آةان رکن اصلی و اساسی آن است؛ بنابراین تعه و مسئولیت در برابر اةسانها و هم ردی با آةاان
معیار راسوینی برای تشخیص تصوف و عرفان اصیل و ةاب از تصوف ساخوگی و اةحرافی است.
باتوجهبه چنین دی گاهی ،رسی ن به شادماةی پای ار و شخصیت مثبت اجوماعی ،در جنباههاای
اجوماعی زة گی عارفان شایسو بررسی است؛ در عنوانهای زیر میتوان آةها را بررسی کرد:
 )6خوشاخالقی و تحمل رةج مردمان؛ .
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 )1محبت و دلسوزی بر خلق و ةوعدوسوی؛ .
 )9ایثار و بخشش؛ .

 )5شخصیت مثبت اجوماعی؛ .
 )4ه ایوگری و حفظ کرامت اةساةی. .
خوشاخالقيوتحملرنجمردمان

2ـ1
عرفا برپای سنت پیامبر(ص) و اعوقادات دینی ،افکار و رفوار خود را با مهر و عشق درآمیخوهاةا .
آةان باتکیهبر احادیث پیامبر در مسیر مردم داری و مردم ةاوازی ،روحای الهای و فکار و اة یشاه ای
جهاةی دارة ؛ آةان در کمورین مرتبه از روابط اجوماعی که حضور در جامعه است ،طالب شاادی و
خرسن ی مردمان میشوة  .عارفان تحمل رةج و سخوی مردم را تعالی روح و پاکی ةفس میداةن و
همسو با این سخن پیامبر هسون که می فرمای  :شما مردماان را باه ماال خشانود ةواواةی کاردن باه
گشادگی روی و ةیکویی خوی ایشان را خشانود کنیا (قشایری .)931 :6922 ،عارفاان در رواباط
اجوماعی طبعی بزرگ و رویی گشاده دارة ؛ ایشان با پیروی از پیامبر با تفکری مثبت از کاسویها و
گناهان دیگران می گذرة و در تنگنای غضب فروخورة ة خشم خاویش اةا ؛ آةاان مظهار لطا

و

رحمت هسون ؛ آةچنانکه در کالم ایشان آم ه است« :سؤال کردة از ساهل بان عبا ال تساوری اا
رحمه ال ا از خوی خوش .گفت :کمورین آن بار کشی ن است و ترک مکافات و رحمت بر ظالم و
دعاکردن او» (سهروردی.)369 :6919 ،
از شیخ ابوالحسین ةوری ةیز سؤال کردة که «اخالق ایشان چیست؟ گفت :خلاق را شاادگرداةی ن و
از آزار آةان روی گرداةی ن» (قشیری .)931 :6922 ،سرّی سقطی در این باب میگوی « :حسان خلاق آن
است که ةرةجاةی و رةج خلق بکشی بیکینه و مکافات» (عطار ةیشابوری.)131 :6921 ،
در سراج السائرین ةیز آم ه است که «ما را شب و روز کم آزاری اخویار میبایا کارد و در کاار
خ ای تعالی میان دربای بست تا بوَد که مسلماةی از دست و پای ما یا از زفان ما یا از مال ما آسایش
یاب » (ةامقی .)643 :6923 ،در کالمی دیگر میگوی « :هرکه میخواه عزیز دو جهان گردد ،ةبای بر
خلق جور و سوم کن و بای با ایشان به ةیکی رفوار کن و از آةچه در دست مردمان است ،بای طمع
ببرد تا عزیز دو جهان شود و بای با مردمان خوشطبع و خوشخو باش » (همان.)15 :
در عوارف المعارف ةیز چنین آم ه است« :م اراکردن با کاف خلاق از اخاالق صاوفیان اسات و
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گفوهاة  :هر چیزی را جوهری است و جوهر اةسان عقل است و جوهر عقل صبر است و دلیل عقل
مرد ،تحمل اذی و مؤوةت مسلماةان است و م اراکردن با خلق ،دفع زهر ةفس کنا و رد طایش و
سرسبکی و زودخشمی» (سهروردی.)661 :6911 ،
همان گوةهکه مشاه ه میشود مهرباةی و دلسوزی و م ارا با خلق در باالترین مرتباه از عباادات
قرار می گیرد و اجرای این آیینةام اخالقی وابسوه به شارایط ویاژهای ةیسات .باا مطالعا زةا گی
عارفان میتوان دریافت که آةان در هر شرایطی بر خشم و ةفس خود تسلط داشوهاة و تحمل رةاج
خلق و راحترساة ن به آةان را ةزدیکترین راه رسی ن به خ ا میداةسوهاة .
با بیان چن حکایت و توجه به اخالق عملی آةان ،تفکار مثبات و بینشای اةسااةی را مایتاوان
دریافت.
از زة گی ابوعلی ثقفی ةقل می کنن که همسایهای کباوتر بااز داشات و هار روز بارای او از آن
زحموی بزرگ ایجاد میش ؛ کبوتران بر بام و سرای میةشسون و او سنگ میاة اخت .روزی شایخ
ةشسوه بود و قرآن میخواة  .همسایه سنگی به سوی کبوتر اة اخت .سنگ بر پیشاةی شیخ خورد و
شکست و خون بر روی او جاری ش  .یاران شیخ شاد ش ة و گفون  :فردا ةزد حاکم شهر میرود و
شر او را دفع میکن ؛ سخن شیخ در پیشگاه امیر پذیرفونی است و ما از زحمت او ةجات می یاابیم.
شیخ خ موکار را خواة و گفت :در آن بوسوان برو و چوبی بیاور .وقوی خادم چوب آورد .گفات:
ببر و به کبوترباز ب ه و بگوی کبوتران را با این چوب به حرکت وادار (عطار ةیشابوری.)6921 :
از اویس قرةی(رض) ةیز آم ه است که «همیرفوی و کودکاان سانگ همایاة اخونا ی اةا ر وی؛
گفوی :باری سنگ خُرد اة ازی تا ساق من شکسوه ةشاود کاه آنگااه ةمااز بار پاای ةواواةم کارد»
(غزالی .)11 :6916،
احن

قیس ةیز در مقابل سوم مردم صبر و م ارا پیشه میکرد« :مردی او را دشانام مایداد و از پاس

وی میدوی  .احن

چون با قبیل خویش رسی  ،بیسواد و گفت :اگر چیزی دیگر اة ر دلت ماة ه اسات،

بگو آةجا تا کسی ازین بیخردان از قبیل ما ةشنود که تو را جواب ده » (قشیری.)935 :6922 ،
عارف ،عاشقی است که خ اوة چشم و دل و دست اوست .بیةیازی ةفس ،وجودش را سرشار
از عشق و محبت کرده است .او خطا بخش است؛ زیرا ةفسش بزرگ تر از آن است کاه باا مشااه ة
لغزشهای بشری تأثیر پذیرد و ب رفواری کن  .او کینهها را از یاد میبرد؛ زیرا دلش سرگرم حق است
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(یثربی)131 :6921 ،؛ بنابراین عارف شکوه اةساةی را در بخشش و حسن خلق میداة  .خلق ةیکو،
صفت خاص و قرآةی پیامبر(ص) است و پیروی از آن وظیف فردی است که میخواه اةسان باش .
آةچه در این قسمت بیان ش  ،برگزی ه ای از گفوار و رفوار عارفاةی است کاه باا داشاون بیانش
مثبت و الهی به درجه ای از بزرگی و صبر و ظرفیت رسی ه اة که در مقابل گسواخی دیگران صبور
و بخشن ه اة  .آةان در بارور کردن توانمن ی اجوماعی خودکنورلی ا که در مبحث روان شناسی مثبت
مطرح است ا موفق بودهاة .
نوعدوستي
2ـ 2مهرباةی و دلسوزیبرخلقو 
دلسوزی و مهرباةی برخلق و ةوع دوسوی ،عالیترین درون مای عرفان اسالمی است کاه موجاب
بیارزشی منافع اةسان و طمع های مادی او میشود؛ در این هنگام من اةساةی به ةوعی جلوهای الهی
مییاب ؛ همان گوةه که عالمه جعفری میگوی  :در عرفان مثبت ،ةفی من ،به هیچ وجه معنایی ة ارد؛
بلکه آةچه واقعت دارد این است که منِ آدمی به سبب خلق گرفون به اخاالق اللّاه و ادبشا ن باه
آداب اللّه به مرحلهای از کمال میتواة برس که ماةن شعاعی از اشع ةور روح الهی گردد (:6936
 .)2همانگوةهکه ابوبصیر در روایوی از امام صادق علیهالسّاالم ةقال مای کنا کاه ایشاان فرمودةا :
«المؤمن اخو المؤمن کالجس الواح اذا اشوکی شیئاً منه وج الم ذلک فی سائر جس ه و ارواحهما
من روح واح و ان روح المؤمن الش اتصاالً بروح اللّه من اتصال شعاع الشمس بها؛ مؤمن بارادر
مؤمن است؛ ماةن اعضای یک پیکر که اگر از یک عضو ةالهای داشوه باشا  ،درد آن را در اعضاای
دیگر جس درمییاب و ارواح آةان از یک روح است و قطعی است که روح ماؤمن باه روح الهای
موصّلتر است از شعاع خورشی به خورشی » (کلینی ،6931 ،ج .)615 :1بنابراین روح ةوعدوسوی و
مهرباةی بر خلق در چنین اةساةی به کمال می رس ؛ حقیقت اةساةی در او ةمود می یابا و سایرت و
منش او در بسور جامعه گرهگشای مشکالت میشود و تعری

و تبلیغ دین پیامبر مهرباةی میکن .

مهرباةی بر خلق در سخن عارفاان جلاوة معناوی و تاازه ای ماییابا کاه آدمای را باا قاواةین
فراموش ش ة قرب و کمال آشنا میکن  .عارفان در باب مهرباةی بر خلق سخنان موفاوتی دارة ؛ ولی
باطن کالم آةان ،ةشان مهر و رأفت به خلقال را بر پیشاةی دارد؛ برای مثال «از جنی سؤال کردة از
شفقّت بر خلق .گفت :شفقّت بر خلق آن است که به طوع به ایشان دهی ،آةچه طلاب مایکننا و
باری بر ایشان ةنهی که طاقت آن ة ارة و سخنی ةگویی که ة اةن » (عطار ةیشابوری.)936 :6921 ،
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ابوالخیر اقطع ةیز مهرباةی بر خلق و یاری مردم را ةشاة ایمان میداةا و مایگویا « :دل هاا در
اصل آفرینش موفاوت است؛ دلی است که جای ایمان است و عالمت آن شفقّت اسات بار جملا
مسلماةان و جه کردن در کارهای ایشان و یاریدادن ایشان را در آةچه صالح ایشاان در آن باود و
دلی است که جایگاه ةفاق است و عالمت آن حق و غلّ و غشّ و حس است» (همان.)526 :
در احوال عارفان این سخنان جلوة لطی تر و زیبا تری مییاب و آدمی را در طلاب ایان عشاق
خراباتی ،مشواق و خراب می کن تا به یاری آن وجود خویش را از شارّ ةفاس رهاایی دها و باه
ارزشهای الهی و اةساةی آراسوه شود.
از ابوعلی دقّاق ةقل میشود که «روزی به مرو به دعوتش خواة ة  .در راه که مایرفات ،از خاةاه ای
ةال پیرزةی میآم که میگفت :بار خ ایا! مرا چنین گرسنه بگذاشوه ای و چن ین طفل بر من گماشاوه ای؛
آخر این چه چیز است که تو با من میکنی؟ شیخ برگشت و چون به دعوت رسای  ،بفرماود تاا طبقای
بیاراسون  .خ اوة دعوت شادمان ش که امروز شیخ زلّه خواه تا به خاةه برد چون بیاراسون  ،برخاست
و بر سر ةهاد و به در سرای آن پیرزن برد و به ایشان داد» (عطار ةیشابوری.)414 :6921 ،
حوادث و پیشام های روزگار ةیز می ان حضور عارفاةی است که تاب رةج دیگران را ة ارةا و
مردم را جزئی از پیکر خود میداةن و رةج آةان را با تمام وجود درک میکنن و تا مردم به آرامش
ةرسن  ،آرام ة ارة ؛ ماةن حکایت عب ال تروغب ی که از زبان عمر بن محمّ بن احما ةقال شا ه
است« :از زن عب ال تُروغبَ ی شنی م که قحط بود و مردمان همیمردةا از گرسانگی و ابوعبا ال
اة ر خاةه ش و مق اری دو من گن م یافت و گفت :مردمان از گرسنگی میمیرة و اة ر خاة مان
گن م باش و درشوری و هرگز به هوش ةیام ؛ مگر به وقت ةماز .فریضه بگزاردی و بااز آن حاال
ش ی و بر این حال همیبودی تا زمان یافت» (قشیری.)639 :6922 ،
عارف اةساةی است که مردم پارة تن و جزئی از وجود او به شمار میروةا ؛ بناابراین درد هار
دردمن ی ،درد اوست و رةج هر گرفوار و ةیازمن ی ،رةج اوست که بای زود بهبود یاب  .گاه با هم
وجود و دارایی کمک میکن و گاه با تضرّع و زاری به درگاه خ اوة یاری و کمک میخواه .
روح لطی

عارف هر گوةه ةا آرامی و رةج را در مییاب و آرامش و آسایش دیگران برای او بیش

از هرچیز دیگری اهمیت دارد .او به پشوواة ایمان ،فضایل روانشناسی مثبت ،یعنی رأفت و عشاق
را در خود پرورش داده است و از یاری به دیگران حوی کساةی که ةمیشناس  ،بسیار لذت میبرد و
به رضایت و خشنودی دست مییاب که البوه یکی از اه اف این علم است.
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2ـ3ايثاروبخشش 
ایثار در عرفان اسالمی ةقشی برتر از چهرة معمول خود مییاب  .عارفان هم هسوی خاود را در
عین ةیاز میبخشن و فراتر از آن ،از جان ةیز میگذرة و بخشش جان را در راه عشاق سابک وزن
میداةن  .عارفان ةموة آیات وحیاة که خلق و خوی آةها علم ه ایت در جامع بشری برافراخواه
و به حکم آیات وحی در عین ةیازمن ی از بخشش و ایثار پروایی ة ارة « .وَ یُؤثِرُونَ عَلی اَةفُسِهِم وَ
لَو کانَ بِهِم خَصاصَ »؛ ایثار میکنن اگرچه ب ان حاجتمن باشن (حشر.)3 :
بیان سخنان عارفان ،تکرار دوبارة سنت رسول اکرم(ص) است که با آشناکردن سالک به حقیقات
هسوی ،او را از خود تهی مایکنا ؛ طاوریکاه فقاط خ اوةا را مالاک حقیقای وجاود مایداةا ؛
همان گوةهکه یوس

بن الحسین ا رحمه ا گفوه است« :هر آن کس که خود را مالک چیازی داةا ،

ایثار از او درست ةیای  .از بهر آةکه ةفس خود ب ان چیز سزاوارتر میبین و ایثار آن است که جمل
اسباب ،ملک و ملک حق تعالی داةن و هر آن کس که در آن ملک تصرف کن او از خود سزاوارتر
بین و ةفس را گوی  :به دست تو عاریت بوده ،ملک به صاحب رسای » (ساهروردی.)669 :6911 ،
عارف در این راه دیگران را بر خود مق م میدارد ،همچنانکه ابوحفص ،رحمهال ،میگوی « :ایثار آن
است که حظّ برادران و دوسوان را در امور دةیا و آخرت بر حظوظ و امور خود تق یم کنی چنانکه
میان برادران صلبی و خویشاوة ان و میان دوسوان هیچ فرق و تمیز جایز ةشمری» (همان.)669 :
احوال عارفان بیاةگر کالم آةان است و اةسان را در عملکردن به سخن ایشان پای ارتر میکن  .از
سلطان العارفین بایزی بسطامی ،رحمه ال ،ةقل است که گفت« :هیچ کس بر من چنان غلبه ةکرد که
جواةی از بلخ از حج میآم ؛ مرا گفت :یا بایزی ح ّ زه ةزدیک شما چیسات؟ مان گفاوم :چاون
بیابیم بخوریم و چون ةیابیم ،صبر کنیم .گفت :سگان بلخ ةیز هماین صافت دارةا  .پاس مان او را
گفوم :ح ّ زه ةزد شما چیست؟ گفت :ما چاون بیاابیم ،ایثاار کنایم و چاون ةیاابیم ،صابر کنایم»
(سهروردی .)661 :6911 ،در شرح حال احم بن عاصم اةطاکی ةیز ةقل میکنن که «شابی سای و
اة کس از یاران او جمع ش ة و سفره ةهادة  .ةان اة ک بود شیخ پاره میکارد و چارا برگرفات
چون چرا بازآورد ،هم پاره ها بر جای خود بود که کاس ةخاورده باود ،از طریاق ایثاار» (عطاار
ةیشابوری.)913 :6921 ،
روحی ایثار و جواةمردی ،آةان را از بشربودن فراتر برده است و به مرتبه ای از اة یش معنوی و
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فرامادی رساة ه است کاه حاضارة درد و باالی دةیاایی و آخرتای مردماان را ةیاز تحمال کننا ؛
همچنانکه از سَرّی سقطی ةقل میکنن « :خواهم که آةچه بر دل مردمان است بار دل مان اساوی از
اة وه تا ایشان فار بودة ی از اة وه» (همان.)122 :
شیخ خرقاةی هم در اة یشه ای فرا مادی میگوی « :کاشکی ب ل هم خلق من بمردمی تا خلق را
مرگ ةبایسوی دی  .کاشکی حساب هم خلق با من بکردی تا خلق را به قیامات حسااب ةبایساوی
دی  .کاشکی عقوبت هم خلق مرا کردی تا ایشان را دوزخ ةبایسوی دی » (همان.)436 :
بنابراین عرفان اسالمی ،تب یل روح بشری به روح جهاةی کل ةگر است که جز منافع دیگران به
چیزی ةمیاة یش ؛ عارف ةیز اةساةی است که در کمورین مرتبه از اوصاف خ ایی ،عشاق و مهار و
بخشش را به دیگران ةثار می کن و این چنین معجزه گر اةساةیّت و محبت میشود .او با دیا الهای،
جهان و هم چارچوب های مادی بشر را درهم میریزد و راهی فراتر از من و ما به بشریت تقا یم
میکن  .عارف به دور از تعلقات دةیایی از همه چیز میگذرد؛ زیرا دلبسوگی به دةیاا منشاأ بخال و
تنگ چشمی و حرص و آز است که اینها همگی عامل خواری و اسارت اةسان ها و سرچشم هما
تعلقات پست مادی است (یثربی.)139 :6933 ،
2ـ4شخصیتمثبتاجتماعي 
روابط اجوماعی و تعامل با افراد بیشورین ةقش را در آشکارکردن شخصیت اةسان دارد .درواقاع
اةسان در کشاکش ارتباطات اجوماعی کمال فکاری و عملای خاود را ةشاان مایدها و از هماین
رهگذر ،ارزش دروةی خود را درمییاب و با دلنشین ترین سخن و شایسوه ترین برخاورد باه ساوی
ه ف و مقص موعالی خود گام بر میدارد .وی آراسوگی به صفات الهی را راه رسی ن به قرب الهی
میداة  .همچنان که ه ف از رسالت پیامبر خاتم(ص) برپای سخن ایشان جز این ةبود که «اِةِّی بُعثتُ
لِاُتِّمَ مَکارِمَ االَخالق» من برای تکمیل ارزش های اخالقای براةگیخواه شا م .عارفاان ةیاز همساو و
همگام با پیامبر(ص) فراتر از مباحث ةظری ،ةشان دادة که تا چه اة ازه به یااری فضاایل اخالقای و
ةگرش مثبت ،بر مسائل رواةی حاکم بر روح بشار مای تاوان چیاره شا  .درحقیقات عرفاان تغییار
ةگرشها و آراسوگی به ارزشهای اخالقی است.
همةشینی و هم صحبوی با عارفان مرهم روح و سرچشم فووح است؛ همچنانکه میگوین « :از
سهل بن عب ال تسوری پرسی ة که با که صحبت داریم؟ گفت :با عارفاان ،از جهات آةکاه ایشاان
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هیچ چیز را بسیار ةشمارة و هر فعلی که رود آن را به ةزدیک ایشان تأویلی بود .الجارم تاو را در
همه احوال معذور دارة » (عطار ةیشابوری .)123 :6921 ،شیخ ابوةجیب سهروردی ةیز در این باب
میگوی « :آداب هم صحبت آن است که در حرمت داشت وی سعی کنی و از غیبت تغافل کنی و از
او با هیچ کس در میان ةنهی و علیالجمله با او آن کنی که دوست داری او با تو کن » (سهروردی،
 .)636 :6911سهروردی از حسن خلق و بخشش با فووت و مرداةگی یاد میکن « :اگر کسی با شما
ع اوت و دشمنی کن  ،شما در مقابل آن به مسامحت و مساهلت پیش آیی و به محاسن اخالق که
عنوان ةام فووّت است خود را آراسوه گرداةی » (همان)45 :؛ چه بسایار اسات کاه عارفااةی ماةنا
ابراهیم ادهم ،با خلق و خوی عارفاة خود ،همنشین خود را شگفت زده میکردةا و در ارتباا باا
مردم ،مطابق مون قرآن عمل می کردة که میفرمای « :وَ الکاظِمینَ الغَیظَ وَ العافینَ عَنِ النّااسِ وَ الُ
یُحِبُ المُحسِنینَ» (آلعمران .)69 :آةان در کوتاهیها و تنش ها از خود بهاةه میتراشی ة و بخشش
و چشمپوشی را و ظیف خود میداةسون و در این راه فروگذار ةبودة تاح ّی که از ابوحفص ح ّاد
ةقل میکنن « :اگر از برادری ،ترک ادبی بینی  ،آن را عذری از خود براةگیزیا و بای او آن عاذر از
خود بخواهی  .اگر ب ان عذر ،غبار برةخیزد و حق به دست تو بود ،عذری بهوار براةگیاز و عاذری
دیگر از خود بخواه تا چهل بار» (عطار ةیشابوری.)954 :6921 ،
عملکرد اجوماعی عرفا ،بیاةگر تعالیم اخالقی اسالم است که اةجام آن در رواباط اجومااعی از
بسیاری مشکالت اخالقی مثل کینه ورزی و سوءظن و قهر و دشمنی گره گشایی میکن و اةساان را
به آرامش و پیشرفت روحی میرساة .
2ـ4هدايتگریوحفظکرامت انساني
عارفان به حکم آی «وَ اِذا مَرُّوا بِالَغوِ مَرُّوا کِراماً» در مقابل هر امار زشاوی کاه از افاراد ةاادان و
جاهل سرمیزة  ،بزرگواراةه برخورد میکنن (فرقان)31 :؛ آةان با بینشی الهای ،از خطاای دیگاران
چشم میپوشن و حفظ حرمت اةساةی را مهم ترین عامل برای برگشت آةان به جامعه و ه ایت باه
صرا مسوقیم میداةنا ؛ البواه ایان بزرگ اشات بارهاا در زةا گی عارفاان اتفااق افوااده اسات و
خیرخواهی و مصلحتجویی آةها به توبه و ه ایت افراد بیبن وبار و خطاکار میاةجام .
این مسئله در عرفان اسالمی به شکل های مخولفی مشاه ه میشود .درواقع با بزرگواری و دی
مثبت عرفا ،افراد بسیاری از خالف و گمراهی دست کشی ه اة و ایمان و اةساةیت را محور زةا گی
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خود قرار داده اة  .از ابراهیم ادهم ةقل میکنن که «وقوی بر مسوی بگذشت .دهان مست آلوده باود.
آب آورد و دهان بشست و میگفت :دهنی که ذکر خ ای تعالی بر آن دهان رفوه باشا اگار آلاوده
بگذاری ،بیحرموی باش  .چون آن مرد بی ار ش او را گفون  :زاه خراسان دهان تو بشست .آن مرد
گفت :من ةیز توبه کردم .بع از آن ابراهیم به خواب دی که گفون  :تو از برای ما دهان او بشساوی،
ما دل تو بشسویم» (عطار ةیشابوری.)633 :6921 ،
بیشور ،این جواةان هسون که وسعت دی  ،طبع بلن و برخاورد تأثیرگاذار عارفاان آةاان را باه
سمت مشرق ه ایت ،راهنمایی میکن و قلب و جاةشان در ةظر کریماة عارفاان غارق مایشاود؛
همچنانکه از بایزی ةقل است« :شیخ شبی از گورسوان میآما  .جاواةی از بازرگزادگاان بساطام،
بربطی میزد .چون ةزدیک شیخ رسی  ،شیخ گفت« :ال حولَ و ال قوَّةَ الّا بال» .جوان بربط بر سر شیخ
زد و هر دو بشکست .شیخ باز زاویه آم و علیالصّباح ،بهای بربط به دست خادم ،با طبقی حلوا پیش
آن جوان فرسواد و عذر خواست و گفت :او را بگوی که بایزی عذر میخواه و میگوی که دوش
آن بربط در سر ما شکسوی .این قراضه بسوان و دیگری را بخر و این حلوا بخور تا غص شکسوگی و
تلخی آن از دلت برود .چون جوان حال چنان دی  ،بیام و در پای شیخ افواد و توبه کارد و بسایار
گریست و چن جوان دگر با او موافقت کردة  ،به برکت اخالق شیخ» (همان.)652 :
از ابوعثمان حیری ةیز ةقل است که «جواةی قلّاش میرفت و رَبابی در دست داشت و سرمست.
ةاگاه ابوعثمان را ب ی  .موی در زیر کاله پنهان کرد و رباب در آساوین کشای  .پن اشات کاه شایخ
احوساب خواه کرد .ابوعثمان از روی شفقت ةزدیک او ش و گفت :مورس که برادران همه یکای
باشن  .جوان چون آن ب ی  ،توبه کرد و به خاةقاه ش  .شیخ غسلش فرمود و خرقه در وی پوشی و
سر برآورد و گفت :الهی! من از آن خود کردم .باقی ،تو را میبای کرد .درساعت واقع مردان به وی
فروآم  ،چنانکه ابوعثمان در آن واقعه موحیّر ش  .ةماز دیگر ابوعثمان مغربی برسی  .ابوعثمان حیری
گفت :ای شیخ! از رشک میسوزم که هرچه ما به عمری طمع داشویم ،رایگان در کناار ایان جاوان
ةهادة که از شکمش بوی خمر میآی تا ب اةی که کار ،خ ای دارد ةه خلق» (همان.)563 :
در عرفان هیچ چیزی به اة ازة ه ایت اةسانها اهمیت ة ارد .برای عارف ةوع جرم و خطا مهم
ةیست؛ مهم ه ایت و کمال جامعه است .عارف در رویارویی با مساائل غیار اخالقای فقاط صافت
بخشن گی و ه ایوگری را در ةظر میگیرد و بزرگواراةه ه ایوگر اةسانهای جاهل و بیخبر میشود.
او با هوش اجوماعی ویژة خود ،مطابق با خلقیات و روحیات دیگران برخورد میکن و تفاوتها را
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در ةظر میگیرد؛ هم چنین با بینش مثبت و خلق الهی خود در دل افراد ةفوذ میکنا و باا برخاورد
دلنشین و اةساندوسواةه ،آةان را به راسوی و پاکی دعوت میکن .
روانشناسيمثبت 
3ـبررسيخاستگاهمشترکعرفاناسالميو 
روان شناسی مثبت ،محصول روان شناسی غرب است که با تکیاهبار ارزش هاای فطاری موجاود در
فرهنگ ها و ادیان مخول  ،میکوش تا مشکالت رواةی و اخالقی جامع اةساةی قرن بیست و یاک
را حل کن  .روان شناسی مثبت با ةگرشی مثبت به تواةاییها و اسوع اد های دروةی هر فرد ،او را در
رسی ن به کمال و تعالی یاری میده .
تفاوت روان شناسی مثبت با روانشناسی این است که این علم باتوجهبه تواةاییهای دروةی ،بر
موفقیت اةسان تمرکز دارد؛ اما شاخههای دیگر روان شناسی بر رفوارهاای ةابهنجاار و اخاواللآمیاز
تمرکز میکنن  .تمرکز روانشناسی مثبت بر کمک به افراد برای شادش ن و رضاایت بیشاور اسات؛
البوه در این مسیر به کمک توان فرد ،او را یاری میده ؛ بنابراین در طول ده ساال گذشاوه ،توجاه
عمومی به روان شناسی مثبت افزایش یافوه است و امروزه ،افاراد بیشاوری در جساتوجاوی ایان
هسون که چگوةه میتواةن رضایتمن ی بیشوری در زة گی کسب کنن و بیشاور باه تواةااییهاای
بالقوه خود دست یابن (عسگری .)94 :6923 ،بهطور قطعی علت توجه جامع علمی به این شااخه
از علم روانشناسی ،پایه گذاری آن بر مبنای ارزش های الهی و فطاری اسات کاه شاکوفایی آن در
عرفان ةاب اسالمی ةیز مشاه ه میشود .درواقع همین موضوع به رش ساالک مایاةجاما  .سایر و
سلوک عارفان ،جلوة زمینی اخالق الهی و ةمایش حقیقت عینی و مسون مباةی روان شناسای مثبات
است که حقیقتپذیری و محسوسبودن مفاهیم روانشناسی مثبت را ةشان میده .
روانشناسان مثبتگرا در آغاز ،فضایل اةساةی را در مکوب ها و مذاهب مخول

بررسی کردةا

تا بوواةن طرحی باتوجه به معیار های کلی و فطری ارائه کنن که در هر مکان و زماةی ،پاساخگاوی
ةیازهای رواةی و مشکالت روحی بشر باش ؛ ساراةجام باه ایان ةویجاه رسای ة کاه در دوره هاای
مخول

و در میان فرهنگ ها همگرایی شگفت اةگیزی دربارة فضیلت ها و توانمن ی ها وجاود دارد.

کنفوسیوس ،ارسطو ،آکوئیناس ،آیین سامورایی ،قرآن ،بهاگاواد ا گیوا و سایر سنت هاای معوبار ،در
جزئیات با یک یگر اخوالف دارة ؛ اما همگی شش فضیلت اساسی را در برمایگیرةا کاه عباارت
است از )6 :خرد و داةش؛  )1شجاعت؛  )9رأفت و عشق؛  )5ع الت؛  )4میاةهروی؛  )1معنویات و

../..51پژوهشهای ادب عرفاةی (گوهر گویا) ،سال یازدهم ،شمارة دوم ،پیاپی  ،99تابسوان . .6931

.

تعالی (سلیگمن.)16 :6923 ،
روانشناسان این شش فضیلت را به بیست و چهار توانمن ی تقسایم مای کننا کاه کشا

و

آشکارکردن هریک از آةها به رش جنبه ای از شخصیت اةسان می اةجام ؛ درواقع توجه به هم اینها
توانمن ی بشر را در رسی ن به آرامش و تعالی یاری میده  .رواةشناسای مثبات ماةنا عرفاان باه
دةبال رش ارزش های فردی و اجوماعی است؛ اها اف روانشناسای مثبات ،ارزش واالی اها اف
عرفان را ة ارد؛ اما اشوراک آن با عرفان در این است که سیر تکاملی بشر در عرفان و درماةگری در
روان شناسی مثبت ،هردو به داشون فضایل اةساةی و شخصیت خوب و موعالی تأکی میکنن و ایان
در حالی است که مفهوم شخصیت خوب ،یکی از مهم ترین موضوعات روانشناسای مثبات اسات
(لینلی و ژوزف.)55 :6922 ،
باتوجهبه خاسوگاه مشورک عرفان و روانشناسی مثبات ،بررسای تطبیقای ایان موضاوع ةشاان
خواه داد که چگوةه فضایل مشورکی ماةن عشق ،ایثار ،ةوع دوسوی و بخشش ،عارف را باه کماال
می رساة و اةسان خسو قرن بیست و یک را از تنگنای اخالقی و رواةی ةجات می ده تا با بیانش
الهی به اةساةی کمالطلب و مثبتةگر و مثبتاة یش تب یل شود.
روانشناسيمثبت 
4ـاهداف  
مارتین سلیگمن با بازگشت به ارزش های اصیل و فطری ،ةگرشی ج ی در روانشناسی ایجاد کرد.
این ةگرش با تکیهبر توانمن یهای دروةی و ةگاهی مثبت ،اه اف مخولفی را برای پیشرفت سالموی
و رسی ن به زة گی کامل دةبال میکرد؛ برخی از این اه اف عباارت اسات از )6 :ایجااد معناا در
زة گی؛  )1رسی ن به شادماةی پای ار؛  )9شخصیت مثبت اجوماعی؛  )5روابط اجومااعی مثبات؛ )4

زة گی مول و پرورشدادن اسوع ادها. .

این اه اف برای رسی ن به ه ف اصلی روانشناسی مثبت ،یعنی زة گی کامل شکل گرفوه اةا .
این مرتبه از زة گی عبارت است از درک احساسات مثبت از لذت ها و دست یابی به رضایتمن ی
فراوان از تواةایی های شخصی و اسوفاده از این تواةایی ها برای چیزی فراتار از خاود بارای یاافون
معنای زة گی (همان.)41 :
سه ةکو اساسی و مهم در این تعری

وجود دارد که ارتبا معناداری با بیانش الهای و سایر و
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سلوک معنوی عارفان دارد و در زة گی آةان به بهورین شکل ةمود یافوه اسات؛ درواقاع عاارف باا
رعایت همین موازین تواةسوه است به کمال الهی و اجوماعی برس .
لذتها 
4ـ1درکاحساساتمثبتاز 
روانشناسی مثبت ،لذتها را برپای اه اف به دو دساوه تقسایم مای کنا ؛ اها اف بیروةای کاه
سامان دادن زة گی با پول و دارایی ،وجه عمومی و منزلات اجومااعی اسات (هماان .)633 :ایان
لذت ها از دی گاه آةان پای ار ةیست و باعث ایجاد لذت برتر یعنی خشنودی ةمی شاود .دساو دوم،
اه اف ذاتی هسون که تالش برای رش فردی ،صمیمیت و کمک به جامعه را در بر میگیرد؛ یعنی
همان ارزشهایی که با محووای پن ارة روانشناسی مثبت از زة گی کامل رابطه دارد (همان).
در روانشناسی مثبت ،توجه به اه اف ذاتی یکی از راه های رسی ن به زة گی کامال اسات کاه
باعث خشنودی و رضایتمن ی و روان بهزیسوی فرد در جامعه می شود؛ هم چناین افازون بار رشا
فردی ،به گسورش ارزشهای اخالقی در جامعه کمک میکن و روحی ةوعدوسوی ،بخشش ،ایثار و
محبت را افزایش میده ؛ اینها همان صفات اةساةی هسون که جامع امروزی بیش از هر چیز ب ان
ةیازمن است.

مندهایشخصي .
توان 
4ـ2رضايتمندی بسیار از 
این ةکوه مبنای تفاوت روانشناسی با روانشناسی مثبت است؛ به طورکلی رفوار منفی و اشاکال

گوةاگون ب کارکردی در روان شناسی اهمیت بسیاری دارد و پیشرو است؛ اما در روانشناسی مثبت،
روی تجارب مثبت و شخصیت مثبت یا ویژگیهای ةیک اخالقی تأکی می شاود (هماان)92 :؛ باه
همین سبب معوق ة توانمن یها و ةیکیهای اخالقی ویژگایهاای مثبوای هساون کاه احساساات
خوب و خشنودی را میآفرینن (سلیگمن)63 :6923 ،؛ هیچ عااملی ماةنا دیان و معنویات بارای
کارآم ی مؤثر ةیست و تحقیقات روانشناسی ةیز این موضوع را اثبات میکنا کاه دیان باه افاراد
مو ین ،ةوعی احساس کنورل و کارآم ی میبخش که ریش خ ایی دارد (دادفر.)662 :6929 ،
آشکار است که ه ف از روانشناسی مثبت ،کسب لذت ةیسات؛ بلکاه رسای ن باه شاادماةی و
خشنودی است .به طور قطعی این خشنودی زماةی به دست میآی که آدمی از توانمن یهای خاود
در رسی ن به کمال اسوفاده کن ؛ اوج بهره گیری از اسوع ادهای دروةی ،زماةی شکل میگیرد که بار
مبنای دین و معنویت باش و به طور دقیق این مسئله ،ةقط برخاورد عرفاان و روان شناسای مثبات
است؛ زیرا عارف باتکیهبر ةیروی معنویت ،به مؤثرترین فرد در جامعه تب یل میشود.
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بنابراین همانگوةهکه عارف و سالک الیال با پشوواة دین به کمال میرس  ،روانشناسی مثبات
ةیز با رش فضایل اخالقی میتواة فرد را به تعالی اةساةی و اخالقی برساة .
4ـ3ايجادمعنادرزندگي .
دةیای معاصر با فرمان روایی ق رت و ثروت و صنعت ،اةساان را در خلاوت خاةا افساردگی و
پوچی گرفوار کرده است .بیتردیا در چناین آشافوه باازاری ،مادیاات بارای ایجااد رضاایت روح
کمال طلب بشر ةیروی خود را از دست داده است و پایان این راه دشوار به ه ف عاالی و موعاالی
ةرسی ه است؛ بنابراین روان شناسی مثبت بر این اعوقاد است که با ایجاد معناا و ها ف در زةا گی
افراد ،امی و خوش بینی و آین ه ةگری در وجود افراد تقویت میشود و آةان مووجه معنایی فراتار از
خود و دةیای مادی خواهن ش ؛ البوه تنها دین میتواة موجب ایجاد معنی شود؛ بنابراین دیان باه
زیسون و مردن اةسان معنی میبخش (همان)621 :؛ اعوقادات دینی موجب امیا واری مایگاردد و
خوشبینی افراد را افزایش میده (سلیگمن.)41 :6336 ،
اه اف روانشناسی مثبت ،شامل اه اف ظاهری و مادی ةمیشود؛ زیرا این اه اف ةاتواةی خود
را در جامع جهاةی به اثبات رساة ه است و ةیازمن ی بشر را به ه فی واال و ارزشامن ةشاان داده
است .اه اف معنوی در زة گی ،باعث معنا بخشی به زة گی و جلوگیری از دل زدگای و افساردگی
میشود؛ این اه اف باعث رش توانمن یهای فاردی مایگاردد و بشار را ةیاز باه کماال حقیقای
میرساة  .هم چنین این اه اف عارف را به قرب الهی میرسااة و او را باه عاارفی عاشاق تبا یل
میکن که بینشی الهی و ةگرشی مثبت دارد؛ درحقیقت این عارف ،فراتر از اة یشاه هاای جزئای و
مادی ،اة یش جهاةی و تفکری کلةگر دارد و با اةرژی معنویت ،هم عوامل ظاهری و معنوی تفرقه
را از میان برمیدارد؛ همه را دوست دارد و دردشان را بهطور کامل درمییاب (یثربی.)134 :6921 ،
زة گی کامل را در زة گی عرفا به صورت عینی و ب ون مطالعات آزمایشگاهی میتوان مشاه ه
کرد .اةسان عارف با اةوخاب ه فی واال ،آراسوه به صفات موعالی است که در مسیر سایر و سالوک
معنوی و عرفاةی خود با تکیهبر توانمن یهای دروةی ،اساوع اد هاای ماادی و معناوی خاود را در
راسوای رش فردی و اجوماعی شکوفا میکن ؛ او باالترین لذت های معناوی را درک کارده اسات.
درواقع عارف ةموة واقعی اةسان کمالیافوه و زة گی کامل اسات؛ زیارا دةباال لاذتهاای دةیاایی
ةیست و خشنودی خود را در رضایت خ ا و خلق ال جست وجو میکن ؛ سیر و سلوک او ،راهای
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برای شکوفایی اسوع اد های دروةی و توانمن یهای شخصی است و این هماه برخاساوه از ها ف
واالی او در زة گی است.
روانشناسيمثبت 
5ـبررسيفضايلاجتماعي 
آةچه در قالب جنبه های اجوماعی عرفان بیان ش  ،درواقع بیان فضیلت های روانشناسی مثبت است
که روان شناسان ،با پشوواة آن میکوشن تا از مشکالت بشر گره گشایی کنن  .آةان معوق ة زمان آن
فرارسی ه است که راهکارهای معنوی با ةظریه و روش علمی روان درمااةی ترکیاب شاود (وسات،
)69 :6922؛ همچنین به این ةویجه رسی هاة که تجربههای مذهبی و بهویژه عرفاةی ،تأثیر بسیاری بر
روان درماةی گذاشوه است؛ حوی بر این باورة که از جنبه های بسیاری برةامه ریازی درمااةگر بارای
ایجاد تغییرات اصلی در ساخوار شخصیت مراجعه کنن گان ،به صورت مساوقیم باه هماین حااالت
مذهبی وابسوه است (همان).
ةظریههای روانشناسی باال بر این مطلب تأکی میکن که اه اف روانشناسای با ون اخاالق و
معنویت به ةوایج منظور ةمیرس و اگر همراه ارزش های اخالقی ةباش  ،ةمیتواة شخصیت کاملی
تربیت کن ؛ یعنی ما ةمیتواةیم ب ون اینکه خوب باشیم ،شادکام زة گی کنیم (ه فیل .)646 :6931 ،
مارتین سلیگمن پ ر روانشناسی مثبت با ةگرشی معنایی ،مطابق با اة یشه های رواندرماةی بااال
معوق است که تواةاییهایی در اةسان وجود دارد که ماةنا سارر علیاه بیمااریهاای رواةای عمال
میکنن ؛ ماةن شجاعت ،آین هةگری ،ایماان ،صا اقت ،امیا و( ...لاوپز .)4 :6933 ،او روانشناسای
مثبت را در سه زمین ذهنی و فردی و اجوماعی بررسی میکن  .زمینههای ذهنی به تجاارب مثبات،
بهرواةی ،رضایت از گذشوه ،لذت و درک سازة ه از آینا ه اا شاامل خاوش بینای و امیا و ایماان
میشود ا مربو می شود (سلیگمن)6 :6923 ،؛ در سطح فردی باه ویژگایهاای شخصایوی ماةنا
ظرفیت عشق ،تعه  ،شجاعت ،مهارت های بین فردی ،زیباییدوسوی ،بخشش و ...مربو می شاود
(همان)1 :؛ در سطح جمعی ةیز به فضایل شهروة ی ماةن احساس مسائولیت ،مهارورزی ،ایثاار و
م ارا و اخالق کاری و ...مربو میشوة و هم چنین به مؤسسه هایی ارتبا مییاب کاه فارد را باه
سوی شهروة بهور ه ایت می کنن (همان)؛ بنابراین مباحث این مقالاه بیشاور جنباه هاای فاردی و
جمعی را در بر میگیرد که بیشورین سطح از حوزة مسائل اجوماعی است.
این زمینههای رواةی همان توانمن یهای بیست و چهارگاةه است که روانشناسی مثبات باا آن
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در پی باال بردن سطح شادماةی و رضایتمن ی مردم از خود و جامعه است؛ همان گوةاه کاه پیشاور
بیان ش به ةظر روان شناسی مثبت ،فقط اه اف ذاتی میتواةن اةسان را به خشنودی و لذت پایا ار
برساةن  .به همین سبب مارتین سلیگمن برای اثبات میزان شادی اه اف ذاتی در فعالیتهای مردمی
و ةوع دوسواةه آزمایشی اةجام داد .او در مقایس میزان شادی یک فعالیّت لذت بخش با یک فعالیات
ةوع دوسواةه به این ةویجه رسی که پیام ةهایی فعالیات لاذتبخاش در مقایساه باا تاأثیرات اقا ام
مهرورزاةه رةگ میبازد و زماةیکه کارهای ةوعدوسواة ما خوداةگیخوه و مبونی بر تاوانمنا یهاای
شخصی باش  ،هم روزِ فرد در حال و هوای بهواری مایگاذرد (هماان .)62 :روانشناسای مثبات
بشردوسوی و ةیکیکردن به دیگران را بهورین راه برای کسب شادماةی پای ار میداةا ؛ یعنای عمال
بشردوسوی بای کامالً برای کسب شادی دیگران اةجام شود و تنها در این راه است که به شاادکامی
حقیقی میتوان دست یافت (ه فیل  .)112 :6931 ،در تعری

ةوع دوسوی ةیز میگوین  :ةوع دوسوی

معنایش این ةیست که ما برای خ مت به دیگران خود را به زحمت اة ازیم؛ بلکه آن است که آدمی
در خ مت به دیگران احساس لذت کن (همان.)93 :
بنابراین فرد زماةی به شادماةی پای ار دست می یاب که ماةن عارف ،از خاود و وابساوگیهاای
دروةیاش رها شود؛ در مسیر مردم ةوازی و مردمداری ق م باردارد و از خا مت ،ایثاار ،بخشاش و
رحمت ،بیشورین لذت را برد .این مسئله با ورود فرد به وادی عشق و معرفات و آراساوه شا ن باه
کماالت اةساةی ممکن میشود .موضوعی که ةبود آن ،با وجود رفاه مادی و اقوصادی ،باعث ةگراةی
و افسردگی افراد میشود .برخی بر این باورة که برای بهرهمن ی از شادی ،لذت ،شور و راحوی ،از
راههای میانبر میتوان اسوفاده کرد و به توانمن یها و فضیلتهای شخصی خود توجهی ة اشات؛
این باور باعث میشود که بسیاری از مردم در اوج رفاه و ثروت از ةباود معنویات در رةاج باشان
(سلیگمن)14 :6923 ،؛ بنابراین شادی طبیعی و حقیقی و اب ی را در ماجراجویی ،هیجان یا آسایش
و لذت جسمی ةمیتوان یافت .درواقع تنها با رضایت دروةی ،ایمان ،امی و آسودگی خااطر اسات
که میتوان به شادی رسی (ری.)99 :6933 ،
روانشناسان تواةسوهاة با برگشت به ارزشهای الهی به موفقیتهایی دست یابن و از اعوقادات
فطری و الهی در ایجاد معنا و روحی بشر دوسواةه بهره ببرة  .آةان ایماان و معنویات را مایا باروز
اسوع اد ها در بشر میداةن ؛ همانگوةهکه عارفان با ةیاروی ایماان ،ها فی واال در زةا گی اةوخااب
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کردة و این ه ف در رش اسوع اد ها و کماالت اخالقی و اةساةی آةان مؤثر بود .احوال و ساخنان
عارفان ،باور اةسان بودن و ارزشمن بودن را در بشر رش میده و مفاهیم الهی را از حوزة افرادی
خاص خارج میکن و اةسان را برای رسی ن به مطلوب یاری میده .
موضوع جنبههای اجوماعی عرفان با فضایل اخالقی و اجوماعی در روانشناسایمثبات ارتباا
دارد .این فضایل اخالقی عبارت است از )6 :مهرباةی و عشق؛  )1ع الت و اةصاف؛  )9میاةهروی و
اعو ال؛  )5تعالی و کمال. .

این فضایل توان من یهای اجوماعی و الهی را در بر میگیرد که توجاه و کااربرد آن در رواباط
اجوماعی و مردمی ،راه رسی ن به زة گی بهور را به بشر میآموزد .اةساان باا داةساون ایان فضاایل
تفسیر دیگری از حیات به دست میآورد و اةسااةیت را باه خودخاواهی و منفعاتطلبای محا ود
ةمیکن ؛ بلکه فراتر از خود و آرزوهای وجودیاش به جستوجوی کمال برمیخیزد.
مهرباةی و عشق ،ةخسوین فضیلت است؛ مهرباةی و بخشش در این فضیلت ،بیشورین ارتباا را
با عرفان دارد؛ این دو در تعامالت اجوماعی مثبت با دیگاران و در برخاورد باا دوساوان ،آشانایان،
اعضای خاةواده و ةاآشنایان ةشان داده میشوة (سلیگمن .)633 :6923 ،توانمن ی مهرباةی ،راههای
مخول

برقراری ارتبا با یک شخص دیگر با مشاه ة خواست های آن فارد اسات؛ باه طاوریکاه

ممکن است درخواست های او بر خواستها و ةیازهای شخصی خودتان برتری داده شوة (همان:
 .)631این توانمن یها به توان و دی گاه مثبت فرد در مقابل معیارهای زیر وابسوه است:
 )6چهق ر برای دیگران ارزش در ةظر میگیریم؟
 )1چه اة ازه از خوبیکردن به دیگران ،حوی اگر آةها را ةشناسیم ،لذت میبریم؟ (همان).
این معیارها بیاةگر میزان ارزش دیگران در ذهن ماست؛ یعنی اگار بواواةیم در ارتباا باا هما
اةسان ها رابط خوب و مثبوی داشوه باشیم ،به گوةه ایکه حوی خواست آةان را بر خواست خود برتر
ب اةیم و از ةیروی معنویت و اةساةیت ةهفوه در وجودمان اسوفاده کنیم ،در زةا گی و در ارتباا باا
دیگران ،فشار عصبی و روحی کموری خواهیم داشت؛ عارفان با م ارا ،سازگاری ،مهرباةی و ایثار ،در
ارتباطات اجوماعی موفق بودة و با ةگرشی مثبت و معنوی ،از مهرباةیکردن به هم مخلوقات جهان
لذت میبردة  .آةان برآوردن ةیاز و حاجت دیگران را با وجود ةیازمن ی ،وظیف خود میداةسون و از
همین رهگذر افزونبر به دست آوردن جایگاه اجوماعی واال ،از مخلوق به خالق میرسی ة .
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دومین فضیلت ،ع الت است که این توان من ی در فعالیتهای م ةی خود را ةشان میده  .این
فضیلت به ةیروی معنوی و چگوةگی ارتبا برقرار کردن فرد با گروه های بزرگ تر ماةنا خااةواده،
جامعه ،ملت و جهان ارتبا دارد (همان .)635 :در این فضیلت ،توان منا ی اةصااف و براباری باا
موضوع عرفان اجوماعی پیوسوه است و معیارهای آن عبارتاة از:
 )6احساسات شخصی موجب جهتگیری در تصمیم شما ةمیشود؛
 )1آیا شما رفاه دیگران ا حوی کساةی که ةمیشناسی ا را بهاة ازة رفاه خود ج ی می گیریا ؟
(همان.)635 :
این توانمن ی با سازگاری ،ةوع دوسوی و ایثار در عرفان ارتبا دارد؛ زیرا مشارب عارفاان بار
بخشش و م ارا با مردم اسووار است؛ همان گوةه که در بخش سازگاری و شخصیت مثبت بیان ش ،
عارفان حوی در مقابل رفوار توهین آمیز دیگران ةیز برخوردی مناسب جایگاه اةسان دارة و با خوی
پسن ی ة خود دیگران را شرمن ه میکنن  .آةان در مقابل ظلم و سوم دیگران موضع گیری ةمیکننا ؛
بلکه عارفاةه ،بهورین تصمیم را میگیرة و زیباترین سخن را بر زبان مایآورةا  .عرفاان اجومااعی
ةشان میده که عرفا در مقابل آةچه در اجوماع میگذرد ،حساساة و در پیش آما هاا و حاوادث
روزگار یاریرسان مردمان هسون و رفاه و آرامش مردم بیش از رفاه شخصی خودشان ارزش دارد.
سومین فضیلت ،میاةه روی است که توان من ی خودکنورلی را در بر میگیارد .ایان فضایلت باه
واکنش رفواری اةسان در موقعیت های حساس و تنش زا وابسوه است؛ میتوان گفت معیار ارزیاابی
آن به ارزشهایی وابسوه است که در ادامه بیان میشود:
 )6کنورل هیجاةات زماةیکه روی اد ب ی رخ میده ؛
 )1ترمیم و خنثیسازی احساسات منفی و ایجاد احساس شادی در یک موقعیت دشوار (همان:
.)632
در دةیای شلو امروز تقویت خودکنورلی یکی از عوامال موفقیات در زةا گی و در ارتباطاات
اجوماعی است؛ یعنی فرد بوواة توان خود را در مقابل گسواخی و جسارت دیگران به بهورین شکل
ةشان ده ؛ به گوةه ایکه ماةن عارفان هم صبر و بزرگی روح خود را ةشان ب ه و هم این واکانش
رفواری ،راهی برای ادبکردن و پیشرفت روحی دیگران و مای رش اخالق در جامعه باش  .در باور
عارفان ،خودکنورلی ،صبر در مقابل سوم دیگران ،کشی ن بار مردم ،گذشت و شکیبایی در برابر اهاةت
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و سخنان تحقیرآمیز ،صرا مسوقیم ه ایت و جلوة «اِرحَمُوا تُرحَمُوا وَ اغفِرُوا یَغفِر لَکُم» (ابان ابای
بکر )11 :6345 ،است .آةان وزةه ای از عشق و ایمان در ترازوی سنجش اعمال دیگران دارة و باه
همین سبب در برخورد های اجوماعی به بحث و سویزه گری برةمیخیزة ؛ بلکه صبر در مقابل خوی
سرکش و زبان تن و کنایهآمیز دیگران را تربیت ةفس و ةزدیکی به درگاه الهی میداةن .
سومین فضیلت ،تعالی است که منظور از آن توان من یهای هیجاةی است که بیارون از فارد و
فراتر از او برای پیوة دادن شخص به چیزی بزرگ تر و جاودان تر ماةن مردم ،آینا ه ،تکامال ،ذات
الهی و یا کائنات است (سلیگمن .)133 :6923 ،در این فضیلت ،توان من ی بخشاش و گذشات باا
موضوع مقاله همسوست و تواةاییهای زیر را شامل میشود:
 )6شما کساةی را که در حقوان ب ی کردهاة  ،میبخشی ؛
 )1همیشه یک فرصت دوباره به دیگران میدهی و راهنمای مهم شما گذشت اسات ةاه اةوقاام
(همان.)135 :
توانمن ی بخشش و گذشت ،به بیان روانشناسی مثبت ،به رفع کینهتوزیهاا و حوای احسااس
خیرخواهاةه در فرد می اةجام  .وقوی افراد یک یگر را می بخشن  ،اةگیزش ها یا گرایش هاای عملای
آةها در رابطه با افرد خطاکار ،مثبت تر میشود و از منفیبودن آن کاسوه میشاود (هماان .)135 :باه
عقی ة روان شناسان ،گذشت برای ماست؛ ةه کساةی که ما از آةها ضربه خوردهایم .گذشت ،ماا را از
خشم و ترسی که وجودمان را مسموم می کن  ،ةجات میدها و ةظارات و احساساات منفای را از
ذهن پاک میکن و فضایی برای افکار مثبت میسازد (ری)33 :6933 ،؛ ب ون تردی ایثار و گذشت
در تقویت روابط بین فردی و به اشت رواةی مثبت مؤثر است؛ در این باره شاواه روان شاناخوی و
اجوماعی و بالینی بسیاری وجود دارد (دادفر. .)663 :6929 ،
بنابراین گذشت و بخشش راهی برای پاک کردن کینه و احساسان منفای اسات و باعاث بهباود
روابط و آرامش رواةی فرد میشود .همان گوةهکه پیشور بیاان شا  ،عرفاان اساالمی ةیاز دوساوی و
همنشینی را در بخشش و قبول عذر کوتاهی و خطاکاری دیگران معنا میکن  .عرفان ،تحمال رةاج
مردم را هنر اةساةیت در جامع بشری میداة که از ب بینی ،اشکال تراشی و کینه توزیهاای بایجاا
جلوگیری میکن  .روانشناسی مثبت ،با یاریگرفون از همین فضایل اةساةی و فطری میتواة روابط
بین فردی را بهبود بخش و شخصیت اجوماعی قوی و مثبوی را در افراد رش ده .
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درواقع اةسان ها اگر هم ماةن عارفان دی مثبت به اعمال دیگران داشوه باشن و خطاکاری بشر
را درک کنن  ،دیگر بخشش و گذشت بهورین و آسانترین واکنش در مقابل دیگران خواه بود کاه
بهطورقطعی این واکنش رفواری باعث شادابی و گشایش خاطر و تعالی روح خواه ش .
توانمن ی هوش اجوماعی ةیز با موضوع عرفان پیوسوگی دارد .از ةگاه روانشناسی مثبت این ةاوع از
هوش ،تواةایی توجه و درک تفاوت ها در میان دیگران و البوه عمل کردن برپای این تفاوت هاسات اا باه
ویژه تفاوتهایی مثل خلق و خوی ،روحیه ،اةگیزشها و مقاص ا (سلیگمن.)621 :6923 ،
هوش اجوماعی به معنای درک و دریافت دیگران ،مثبت ةگری به وضاعیت خلقای و روحای و
برخورد ةوع دوسواةه در مقابل ةاهنجاریهای اجوماعی است .این مسئله با حفظ کرامت اةسااةی در
بینش عارفان ارتبا دارد .راة ن اةسان های بیبن وبار و خالفکار در مباةی تعری

ش ة روانشناسی

مثبت و بینش عارفان جایگاهی ة ارد؛ هر دو شیوه بر مبنای اصول اخالقی و فطری ،به دةبال ایجاد
جامع سالم و تعالی روحی ةوع بشر هسون و همیشاه باا توجاهباه روحیاات و خلقیاات دیگاران،
عملکرد مناسبی اةجام میدهن .
عارف در عرفان اسالمی ،روانکاوی است که درد را درمییاب و شایسوهترین راه را برای درمان
اةوخاب میکن  .او برای حفظ کرامت اةساةی و بزرگ اشت روح بشری بیشورین اهمیت را در ةظار
میگیرد؛ زیرا هر اةساةی فضایل و توان من یهایی دارد که ةادی ه گرفون آن ،هام از اصاول اخالقای
اسالم به دور است و هم به ةوعی ظلم به فرد و جامع بشری است.
با توجهبه فضایل ذکر ش ه ،می توان دریافت که عرفان و روانشناسی مثبت با یکا یگر همگارا و
همسو هسون ؛ البوه عارف از اةجام این اعمال ،ه ف واال و ارزشمن تعالی و کمال را دةبال میکنا
و روانشناسی مثبت فقط در پی حال مشاکالت بشاری و ةجاات اةساان هاا از غرقااب پاوچی و
افسردگی است .درواقع روانشناسی مثبت با پرورش این فضایل میکوش بینش و تفکری مثبت در
زة گی اةسان بیافرین تا با کمک فضایل الهی و معنوی و ایجاد ةگرشی موفاوت ،اة یش بشر را باه
سوی معنویت ه ایت کن ؛ زیرا بر این باورة که در پس هر فکر پلی ی ،ةیروی پلی ی وجود دارد؛
اگر به افکار خوبی مثل دلسوزی ،عشق ،شادماةی ،سرور ،زیبایی ،ایماان ،آزادی ،ساالمت ،تعاادل،
پاکی ،آرامش ،ةیرو و خرد اة یشی ه شود ،فرد به ةیروهای روشنایی پیوة مای یابا و بهشات را در
پیرامون خود میآفرین (دادفر.)661 :6929 ،
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بنابراین ةگریسون به جنبه های مثبت و توجه به توانمنا یهاای دروةای و دوری از تعصابات،
بزرگترین سرمای اخالقی است که عمل به آن ،آسودگی ،آرامش ،روح موعالی و منش اةساةی را به
بشریت تق یم میکنا و اةساان را در مسایر زةا گی باه جزئیاات و تانشهاای کوچاک مشاغول
ةمی گرداة ؛ بلکه با بینشی معنوی ،هماةن عارفان ،خود را آراسوه به صفات اةساةی میکن و عشاق
به خالق ،او را پر از اةرژی محبت و ةیکی میکن ؛ این مسئله ،همان رویکرد عرفاةی است که از دی
روان شناسان تنها راه حل مشکالت بشری است؛ بنابراین ،تنهاا راه گشاودن مشاکالت دةیاا هماین
عشق است؛ زیرا آدمی تنها از راه ةیکی میتواة در دةیا به صلح حقیقی دست یاب و جز از این راه
تمام کنفراةسهای تشکیلش ه برای صلح با شکست روبرو خواه ش (ه فیل .)614 :6931 ،
باتوجهبه آةچه در این بخش گفوه ش  ،به ةظر میرس ةجات از تنگنای روحی و رواةی و پایاان
راه روانشناسی مثبت ،ابو ای مسیر الهی و اةساةی است که بشر بر آن سرشت آفری ه شا ه اسات؛
اةسان جز با بازگشت به ارزش های اخالقی و الهی که در ةهاد و فطارت هار اةسااةی وجاود دارد؛
ةمیتواة مشکالت رواةی را بگشای و روح سیریةاپذیر اةسان را سیراب کن .
مباحث روان شناسی و عرفان ةشان میده که زة گی عارفان ظهور هم توانمن یها و فضایلی
است که در روان شناسی مثبت مطرح است .در این جسوار فقاط باه بررسای جنباههاای اجومااعی
پرداخوه ش ؛ اما امی است که در آین ه ای ةزدیک به این مبحث رواةی و اةساةی قرن بیست و یکام
بیشور توجه شود؛ به ویژه آةکاه ایان موضاوع در اعمااق تااریخ بشاری ریشاه دارد و چاه بساا باا
راهکارهای عملی در عرفان اسالمی ،بشر دریاب که هر اةساةی میتواة به ارزش هاای فارا ماادی و
معنوی دست یاب و به آةها عمل کن .
6ـنتیجهگیری 
این مقاله میکوش تالش بشر برای رسی ن به مفهوم مشاورک کماال در عرفاان و زةا گی کامال،
رضایتمن ی و روان درماةی در روانشناسی مثبت را تبیین کن  .مفاهیم مشورکی بین عرفان اسالمی
و روان شناسی مثبت وجود دارد که در ابو ا موفاوت به ةظر میرس که البوه چنین ةیست .تفکار در
ساخوار و چگوةگی شکلگیری عرفان اسالمی و روانةشاسی مثبت ،هر دو را به خاسوگاه مشاورکی
پیوة میده ؛ درواقع هر دو در بنیانهای الهی و معنوی ریشه دارة  .جنبههای اجوماعی عرفان ،راه
رسی ن به سرمنزل مقصود است .درحقیقت سیر و سلوک ،عبور از گذرگاه اةسااةیت و جاواةمردی
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است که به صرا مسوقیم میاةجام  .عارف در عرص اجوماع و به واسط خلق ،به مقام قرب الهی
دست می یاب  .همین مفاهیم الهی به بشر قرن بیست و یک کمک میکن که در آخرین لحظاه هاای
علم و ق رت و افسردگی و ةاامی ی ،دوباره خود را بیاب و باا بازگشات باه ارزش هاای اصایل و
معنوی ،روح خود را سیراب کن  .فرد در این هنگام لذتهای مادی را در یاری دیگران ،مهروزی و
ةوع دوسوی جست وجو میکن و ماةن عارفان به هم هسوی عشق میورزد؛ به بیاان دیگار همیشاه
چشمی برای بخشش دارد باش و دسوی برای دهش.
جسوجوهای این مقاله ةشان می ده که عرفان اسالمی ةموة عملی و آشکار روان شناسی مثبت
است .راهبردهای اجوماعی عرفاان ،ةسابت باه روانشناسای مثبات ،در ایجااد شاادماةی و درماان
بیماریهای رواةی ةقش مؤثرتری دارد .هر اةساةی ،پر از اةرژی اةساةیت و معنویت اسات؛ بناابراین
اةجام امور باال ،چه ازةظر عرفاةی و چه از دی گاه روانشناسی مثبت ،کار غیربشاری ةیسات؛ فقاط
ةیازمن ه فی واال و ارزشمن است و هماین اةوخااب ها ف برابار باا مسائل رشا تواةااییهاا و
توانمن یهای دروةی در روانشناسی مثبت است.
مباحث عرفاةی ،این مطلب را تأیی میکن که عملیشا ن اها اف روان شناسای مثبات با ون
ه فی ارزشمن و موعالی در زة گی امکان ة ارد؛ هیچ ه فی به اةا ازة اها اف الهای ،اةساان را در
رسی ن به کمال و آرامش یاری ةخواه کرد .اعوقادات دینی ،باعث امی و خاوش بینای و صابر در
مقابل مشکالت میشود و سراةجام دین سبک زة گی سالم تری برای افراد پ ی ار مایکنا کاه بار
سالمت و به اشت رواةی تأثیر مثبت دارد.
از مباحث این مقاله به ةویجهای کلی میتوان دست یافت؛ بعضی رواةشناسان غرب مثبتاة یشی
را از ص و پنجاه سال پیش کش

و ارائه کردة ؛ اما بسیار پیشور از آن ،عرفان ةاب اسالمی کاه از

احکام شریعت اسالم سرچشمه میگیرد برپایه مثبتاة یشی و عملکرد مثبت قرار داشوه است .عرفای
اسالمی برپای فنای در توحی و یا غرقش ن در هسوی الهی که خیر ةاب و مطلاق اسات ،بیانش و
عملکردی مثبت داشون  .روش عملی آةان میتواة در زة گی روزمرة اةسان امروز کاربرد داشوه باش
و شادی ،آرامش ،ه فمن ی و معناداری زة گی و شکوفایی توانمن یهای بشر اماروز را بیافرینا ؛
همچنین با فراهمآوردن به اشت رواةی از بسیاری کاسویها و آسیبهای اجوماعی جلوگیری کن و
تعالی و ترقی معنوی و مادی همهجاةبه و لحظهبهلحظه را در زة گی بشر موجب شود.
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