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ABSTRACT

Article Type
Analytical Review

This study seeks to investigate the concept of positive thinking in the
teachings of Imam Ali (as) in order to provide educational implications and its
validation. The present study is a qualitative research that has been done using
thematic analysis method and based on inductive approach. The field of this
research included all written and digital texts and documents related to the
teachings of Imam Ali (as) using a purposeful approach. In data analysis,
thematic coding method was used to remove additional and common codes
and three columns under the following headings were categorized which were
basic themes (codes and key points of the text), organizing themes (themes
obtained from combining and summarizing basic themes) and global themes
(super-ordinte themes containing the principles governing the text as a whole).
Then these themes were drawn in the form of website network maps and the
prominent themes of each of these levels and the relationships between them
were shown. The results showed 350 basic themes, 4 organizing themes and 3
global themes. According to the results, the main concepts of positive thinking
in the teachings of Imam Ali (as) included logical interpretation (problems and
difficulties, assigning matters to God, oneself and others and the the temporary
nature of positive and negative events), positive expectation (waiting for help
from God and others and expecting pleasant events to occur), the role of God,
oneself and others in occurring events (attention to God and to God's
attributes) and attention to one's positive characteristics and thoughts (attention
to the results of deeds and to the actions).
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مقدمه

در سراسر نهجالبالغه و دیگر آموزههای حضرت علی (ع) به ابعاد
مثبت و سازنده رفتارها ،صفات افراد ،و افکار مثبت نگر توجه
شده است .حضرت علی (ع) نهتنها خود به این موارد توجه داشتند،
بلکه دیگران را نیز هدایت میکردند تا این ابعاد را بهطور
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چکیده
این پژوهش درصدد واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای حضرت علی (ع)
بهمنظور ارائهی داللتهای تربیتی و اعتباربخشی آن است .پژوهش حاضر در
زمره پژوهشهای کیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل مضمون و بر مبنای
رویکرد استقرایی انجام شده است .حوزه پژوهش شامل کلیه متون و اسناد
مکتوب و دیجیتال مرتبط با آموزههای حضرت علی (ع) با استفاده از رویکرد
هدفمند بود .در تجزیه و تحلیل دادهها از روش کدگذاری موضوعی استفاده شد
که کدهای اضافی و مشترک حذف و سه ستون تحت عناوین مضامین پایه
(کدها و نکات کلیدی متن) ،مضامین سازمان دهنده (مضامین به دست آمده از
ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی در برگیرنده
اصول حاکم بر متن به مثابه کل) دستهبندی شد .سپس این مضامین بهصورت
نقشههای شبکه تارنما رسم و مضامین برجسته هر یک از این سطوح و روابط
میان آنها نشان داده شد .یافتهها نشاندهنده  453کد مضمون پایه 3 ،مضامین
سازمان دهنده و  4مضمون فراگیر بود .بر اساس نتایج به دست آمده عمدهترین
مفاهیم مثبت اندیشی در آموزههای حضرت علی (ع) شامل تفسیر منطقی
(مشکالت و سختیها ،انتساب کارها به خداوند ،خود و دیگران و موقت بودن
حوادث مثبت و منفی) ،انتظار مثبت (انتظار کمک از سوی خداوند و دیگران،
انتظار وقوع رویدادهای خوشایند) ،نقش خدا ،خود و دیگران در وقوع رویدادها
(توجه مثبت به خداوند و توجه مثبت به ویژگیهای خداوند) و توجه به
ویژگیها و افکار مثبت خود (توجه مثبت به نتایج کارها و توجه مثبت به
اعمال) بود.
کلیدواژهها :مفهوم مثبت اندیشی ،آموزههای حضرت علی (ع) ،داللتهای
تربیتی ،اعتباربخشی.
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اختیاری و آگاهانه مورد توجه قرار دهند .برای مثال ،به
زیباییهای جهان توجه داشته باشیم ،صفات خداوند را که همه
مثبت هستند فراموش نکنیم ،کارهای نیک و مثبت دیگران را به
خاطر داشته باشیم و از پیامدهای مثبت اعمال غفلت نکنیم .توجه
به این ابعاد جهان در واقع نگاه واقعبینانه و در عین حال،
مثبتنگرانه به مسائل است .از طرفی در باب مفهوم مثبتاندیشی
بایست بیان نمود که مثبتاندیشی به معنای داشتن نگرشها ،افکار
و رفتار و کرداری خوشبینانه در زندگی است .به عبارت دیگر ،از
نظر روانشناسی ،مثبتگرایی هم مثبتاندیشی است و هم
مثبتکرداری ((.)1
در مبحث لغوی و مفهومی مثبت اندیشی باید بیان نمود که مثبت
اندیشی در لغت به معنای «مثبت نگری»« ،خوشباوری»« ،مثبت
فکر کردن» و «داشتن امید همیشگی به یافتن راه حل» است .از
سویی بر اساس تعریف روانشناسی مثبتگرا ،مثبت اندیشی نوع
نگرش و عادات فکری روزمره مردم بر زندگی آنهاست .مطالعات
نشان میدهد که مثبت اندیشی امید به زندگی و تغییر شرایط در
جهت مثبت را به همراه خواهد داشت (.)2همچنین مثبت اندیشی
استفاده کردن از تمامی ظرفیتهای ذهنی مثبت و نشاطانگیز و
امیدوارکننده در زندگی ،برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی
ساخته ذهن و احساسهای یأسآور ناشی از دشواری ارتباط با
انسانها و رویارویی با طبیعت است (.)4
از طرفی مثبت اندیشی ،آن دسته از افکاری هستند که بر اساس
اهداف ویژهای سازمان مییابند و فرد با در نظر گرفتن آن اهداف،
افکار خود را نیز سازمان میدهد ،بهطوریکه شخص میتواند
بهصورت گامبهگام به تهیه مراحلی بپردازد که موجب رسیدن او
به اهدافش خواهد شد ( .)3از طرفی مثبت اندیشی ،تالشی است
ذهنی ،برای پاسخگویی صحیح و دقیق به سؤاالت ذهنی که به
ابزاری چون منطق ،خردورزی ،دانش ،تجربه و درک صحیح
موضوع نیازمند است .هر یک از روشهای مثبت اندیشی را
میتوان متدهایی دانست که به کمک آنها ،قسمتی از فرایند حل
مسئله ،با موفقیت طی میشود ( .)5همچنین مثبت اندیشی شیوهای
از فکر کردن است که فرد را قادر میسازد نسبت به رفتارها،
نگرشها ،احساسها ،عالئق و استعدادهای خود و دیگران برداشت
و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و
عاقالنهترین تصمیم را بگیرد (.)6از سویی مثبت اندیشی در
آموزههای حضرت علی (ع) جایگاه خاص و ارزشمندی دارد و به
واژههایی همچون «حُسن ظَن»« ،نیکاندیشی» و «نیکو گمانی»
نزدیک است و میتوان در راستای آنها به واکاوی پرداخت .از
جمله اینکه در حدیثى ایشان فرمود :حسن ظن از بهترین صفات
انسانى و پربارترین مواهب الهى است (.)7
در حدیث دیگرى از همان امام بزرگوار میخوانیم :حسن ظن از
بهترین خوى ها و برترین بهرهها است ( .)7مثبتاندیشی به افراد
کمک میکند تا به بهترین شکل با زندگی کنار بیایند.
مثبتاندیشی صرفاً در داشتن افکاری خاص خالصه نمیشود ،بلکه
نوعی رویکرد و جهتگیری کلی درباره زندگی است .مثبتاندیشی
یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به
جنبههای منفی .مثبتاندیشی به معنای آن است که تصور خوبی از

 33رضا فراشبندی و همکارلن

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

دوره  ،5شماره  ،2تابستان 1411

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

خویش داشته باشیم ،نه آن که همواره خود را سرزنش کنیم.
مثبتاندیشی یعنی نیک اندیشیدن درباره دیگران و حسن ظن
داشتن به آنها و با دیگران بهصورت مثبت برخورد کردن.
مثبتاندیشی به این معناست که انتظار داشته باشیم تا در دنیا به
بهترین چیزها برسیم و یقین داشتن به این که به خواستههای خود
خواهیم رسید .برای داشتن یک زندگی مثبتتر ،اولین قدم ،آن
است که احساسات ،افکار و باورهای خود را (.)1
در باب مثبت اندیشی آیات و روایات متعددی از سوی قرآن و ائمه
معصومین (ع) بیان شده است از جمله اینکه :امام علی (ع)
میفرمایند« :به کلمهای که از (دهان) کسی خارج میشود و تو
برایش احتمال خیری مییابی گمان بد مَبَر» .از سویی دیگر حضرت
علی (ع) میفرمایند« :شادمانی ،گشایش خاطر میآورد» (آمدی ،ح
 .)7( .)2324نیز در جای دیگر میفرمایند« :اوقات شادی ،غنیمت
است» ( .)7همچنین میفرمایند« :هرکس شادیاش اندک باشد،
آسایش او در مرگ خواهد بود» ( .)8بهترین آیینها ،با طبیعت
آدمی و سازمان آفرینش او سازگار بوده ،نیازمندیهای طبیعی و
فطریاش را برآورد؛ در غیر این صورت ،نه قابل عمل است و نه
میتواند آدمی را خوشبخت و سعادتمند سازد .تعالیم اسالم به دلیل
توجه به این نیازها و متناسب بودنش با فطرت آدمی است .به گفته
عالمه طباطبایی ،اسالم ،نه انسان را از نیروها غرایز و
خواستههایش محروم میکند و نه همه توجه را به تقویت
جنبههای مادی معطوف میدارد؛ نه او را از جهانی که در آن
زندگی میکند ،جدا میسازد و نه او را بینیاز از دین و شریعت،
بهحساب میآورد و این سه زاویه ،مثلثی را ترسیم کرده که انسان
در محدوده آن کمال مقصود خود را به دست میآورد و به سعادت
ابدی میرسد و اگر یکی از این زاویهها باز شود و نادیده تلقی
گردد ،انسان را دچار سقوط میکند و از اوج انسانیت به ورطه
هالکتش میکشاند ( .)1بیتردید نحوه تفکر مثبت نگرانه و
امیدوارانه به زندگی است که در آن انسان به جنبههای خوشایند
و روشن زندگی خود توجه کافی میکند و از پرداختن به یاس و
احساسات نابجا و مخرب دوری میجوید .این نوع تفکر دارای آثار
و برکات فراوانی در زندگی است .هرچند تاکنون کتابهای
مختلفی در این زمینه نگارش یافته است ،کمتر منبعی میتوان یافت
که به مثبتاندیشی از نگاه متون اسالمی (آیات و روایات)
نگریسته باشد .در نظام تعلیم و تربیت اسالمی نوع نگاه انسان به
دنیا میتواند منجر به پیامدهای مثبت یا منفی شود .نگاه منفی و
انزواطلبانه و پشت به دنیا نهتنها مورد تأکید مربیان بزرگوار نظام
تعلیم و تربیت اسالم نبوده بلکه توسط معصومین (ع) مورد مذمت
نیز قرار گرفته است .این نوع نگاه میتواند منجر به اضطراب،
سستی ،تنبلی ،عدم تحرک اجتماعی و نهایتاً عقبماندگی اقتصادی و
اجتماعی و نهایتاً توسعه همهجانبه اجتماعی بشود ( .)13آینده هر
فردی تا حد باالیی به نگرش او بستگی دارد و مثبت اندیشیدن
میتواند مقدمات موفقیت و کامیابی را برای فرد فراهم نماید .یکی
از بازخوردهای مثبت اندیشی داشتن روان سالم است ،بدین خاطر
در آموزههای حضرت علی (ع) به ابعاد مثبت و سازنده رفتارها،
صفات افراد و افکار سازنده توجه زیادی شده است .حضرت
علی(ع) نهتنها خود به این موارد توجه داشتند ،بلکه دیگران را نیز

هدایت میکردند تا این ابعاد را بهطور آگاهانه مورد توجه قرار
دهند .از منظر آموزههای حضرت علی (ع) توجه به این ابعاد جهان
در واقع نگاه واقعبینانه و در عین حال ،مثبتنگرانه به مسائل
است .از منظر آموزههای حضرت علی (ع) یکی از ویژگیهای
مثبت انسان که هم در رشد و تکامل خود او نقش مهمی دارد و
هم اساس روابط اجتماعی میباشد مثبت اندیشی است (.)11
از طرفی داللت در لغت به معنی راهنمایی ،هدایت ،ارشاد و
رهنمون میباشد ( .)12در مفهوم داللت ،یعنی چیزى بهگونهای
باشد که علم به وجود آن موجب انتقال ذهن به چیز دیگرى شود
یا چیزی ذهن ما را به چیز دیگر رهنمون نماید .انتقال ذهن از یک
امر به امر دیگر یا بهعبارتدیگر داللت یک شئ بر شئ دیگر،
بیجهت و بدون سبب نیست .سبب این انتقال ،در واقع همان عالقه
و پیوند راسخ و استواری است که میان دو شی در ذهن برقرار است
و این پیوند ذهنی نیز علتی دارد که آن علت ،علم به مالزمه میان
دو شی و همراهی آنها در بیرون از ذهن است و چون این مالزمه
و همراهی دو چیز ،گاهی ذاتی آن امر است و گاهی طبعی و گاهی
نیز از قرارداد و وضع نشأت میگیرد ( .)14از طرفی تربیت
پیچیدهترین حوزه فعالیت بشری است،که تحول و توفیق در آن
دغدغه همیشگی تاریخ بشر بوده و هست و برای موفقیت در این
مسیر باید به بخشها و عوامل مختلف مؤثر در آن اهتمام داشت.
اگر جایگاه تربیت را بهخوبی دریابیم ،میفهمیم که تبیین و تقویت
حضور آن در صحنه تربیت مطلوب و زندگی معقول اجتنابناپذیر
است ( .)13روانشناسی و اندیشه اسالمی و هر حوزه علمی و
معرفتی به اشکال مختلف بر این نیاز اصرار میورزند و اهمیت آن
را در تعالی و شکوفایی مادی و معنوی انسان متذکر شدهاند بدین
خاطر ،محقق بر آن شد که داللتهای تربیتی مثبت اندیشی را در
آموزههای حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار دهد.
همچنین با بررسی پژوهشها در داخل و خارج در راستای موضوع
مشخص شد که در داخل کشور تحقیقی بهصورت مستقیم به
واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای حضرت علی (ع)
بهمنظور ارائهی داللتهای تربیتی پرداخته نشده است در برخی از
تحقیقات بهصورت ضمنی در مقدمه به آن اشارهایی شده است و
نتایج ناهمخوانی بهدستآمده است از جمله اینکه :مثبت اندیشی از
دیدگاه صاحبنظران عنوان پژوهشی است که توسط حشمتی
انجام شد .نتایج پژوهش حاکی از این بود که مثبت اندیشی شکلی
از فکر کردن است که برحسب عادت در پی به دست آوردن
بهترین نتیجه از بدترین شرایط میباشد به عبارت دقیقتر مثبت
نگری فرآیندی تعمدی و انتخابی است .افکار و نگرش مثبت باعث
افزایش سطح دفاعی بدن میشود و بدن را قویتر میکند .تعادل
روح بهترین دفاع بر ضد افکار منفی و بیماریهاست .مثبت اندیشی
بهترین راه مبارزه با استرس است .اضطراب و استرس دائمی برای
بدن و ذهن بسیار خطرناک است .در نتیجه مثبت اندیشی موجب
عمر طوالنی میشود .در واقع شادمانی را باید از درون خود شروع
کنیم و این امر جز با مثبت اندیشی میسر نمیشود( .)11از سویی
رستم نژاد و همکاران در پژوهشی به بررسی مثبت اندیشی و
موانع آن از منظر قرآن و احادیث پرداختند .نتایج پژوهش حاکی
از این بود که مثبت اندیشی نحوه تفکر خوشبینانه و امیدوارانه به
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زندگی است که در آن انسان به جنبههای خوشایند و روشن
زندگی خود توجه کافی میکند و از پرداختن به یاس و احساسات
نابجا و مخرب دوری میجوید .این نوع تفکر دارای آثار و برکات
فراوانی در زندگی است.)13( .
از طرفی مثبتگرایی و نقش آن در زندگی انسان از منظر قرآن
کریم عنوان پژوهشی است که توسط نادری انجام شد .نتایج
پژوهش حاکی از این بود که توجه به مثبت اندیشی و مثبتگرایی
امری نیک شمرده میشود .در آیات متعددی از قرآن ،ارزشهایی
همچون :صداقت ،قناعت ،تواضع و  ...زمینههای مثبتگرایی را
برای انسان فراهم میسازد .از سویی دیگر هر آنچه که زمینهساز
منفیگرایی است ،مورد نکوهش قرار میدهد ( .)15همچنین
شیوههای تقویت نگرش مثبت و موانع مثبت اندیشی از دیدگاه
قرآن کریم و نهجالبالغه عنوان پژوهش مقدسی و همکاران بود.
نتایج پژوهش حاکی از این بود که ذهن آدمی کارگاه تولید فکر
است .موفقترین انسانها کسانی هستند که توانستهاند در ذهن خود
اندیشههای مثبت داشته باشند .در حقیقت نوع و کیفیت افکار و
اندیشه آدمی ،سازنده نوع و کیفیت زندگی انسان است .اندیشههای
مثبت بر غنای زندگی میافزاید ،به انسان امکان و قدرت میدهد تا
احساس قدرت بیشتری کند و به اطمینان خاطر بیشتری برسد.
مثبت اندیشی صرفاً یک موضوع انگیزه بخشی نیست ،بلکه تأثیری
سازنده و قابل اندازهگیری بر شخصیت ،سالمتی و میزان انرژی و
خالقیت انسان دارد .اساسیترین نکته برای یافتن راهی بهمنظور
زندگی بهتر ،این باور است که برای تغییر در جهت مثبت و بهتر
شدن ،هیچگاه دیر نیست ،مهم این است که بدانیم میشود تغییر
کرد .برای تغییر کردن باید انعطافپذیر شد انعطاف اولین شرط
تغییرپذیری و نشانه یک ذهن برتر است .آیات قرآن کریم و
نهجالبالغه این نوع نگرش را تأیید مینمایند ( .)16محققیان و
همکاران در پژوهشی به تحلیلی از مبانی و مؤلفههای مثبت
اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسالم و عهد جدید پرداخت.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مفهوم مثبتاندیشی در
ادیان توحیدیِ اسالم و مسیحیت از راه کلیدواژه امید قابل پیگیری
است که متعلق اصلی این امید ،در بینش توحیدی اسالم ،خداوند
سبحان و در اناجیل سهگانه (متی ،مرقس و لوقا) و نیز تعالیم
پولس ،وعده فرارسیدن ملکوت است .در تفکرات یوحنا نیز ،مسیح
سرچشمه امید بهشمار میآید .البته گرچه پیرامون کیفیت دستیابی
به این امید و راهکارهای تقویت آن ،در ادیان فوق ،اختالفاتی
وجود دارد اما بهطور کلی ،امید ،در دو حوزه فوق ،مرتبط با
هدفمندی حیات بشر بوده و در راستای زندگانی اخروی آدمی واقع
شده است .از آثار و کارکردهای آن نیز ،تقویت روح محبت و
احسان به سایرین است (.)17
در بحث اهمیت و ضرورت پژوهش در حوزه نظری میبایست
بیان نمود که حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه آدمی ،سازنده
نوع و کیفیت زندگی انسان است .اندیشههای مثبت بر غنای
زندگی میافزاید ،به انسانها امکان و قدرت میدهد تا احساس
قدرت بیشتری نماید و به اطمینان خاطر بیشتری برسد .همچنین
مثبت اندیشی صرفاً یک موضوع انگیزه بخشی نیست ،بلکه تأثیری
سازنده و قابل اندازهگیری بر شخصیت ،سالمتی و میزان انرژی و

خالقیت انسانها دارد .اساسیترین نکته برای یافتن راهی بهمنظور
زندگی بهتر ،این باور است که برای تغییر در جهت مثبت و بهتر
انسانها دیر نیست ،مهم این است که
شدن ،هیچگاه برای
بدانند میشود تغییر کرد بنابراین ،انعطاف اولین شرط تغییرپذیری
و نشانه یک ذهن برتر است که آموزههای حضرت علی (ع) این
نوع نگرش را تأیید مینمایند و بر آنان تأکید دارند.
از سویی با توجه به اهمیت و جایگاه قوۀ مثبت اندیشی در اندیشه
اسالمی ،برنامههای درسی باید به نحوی باشد که تالش و پویش
فکری متربیان را بهگونهای تنظیم کند تا هدایت آنان به سمت
مثبتگرایی و مثبت اندیشی و حقیقت هستی میسّر گردد ،بر این
اساس برنامههای درسی نیز باید بر این اصل استوار باشند که
متربیان را بهسوی حقیقت هستی رهنمون نماید و این در سایه
برانگیختن قوۀ تفکر و مثبت اندیشی امکانپذیر است بدین خاطر،
محقق بر آن شده که داللتهای تربیتی اصل مثبت اندیشی را بر
اساس آموزههای حضرت علی (ع) مورد واکاوی قرار دهد .در
حوزه پژوهشی و زوایای پنهان این پژوهش نسبت به پژوهشهای
قبلی باید بیان داشت که واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای
حضرت علی (ع) ،تأثیرات فوقالعادهای بر تعلیم و تربیت دارد؛
زیرا اصول و روشهای بیانشده در این پژوهش برگرفته از
آموزههای حضرت علی (ع) میباشد که میتوان از دستاوردهای آن
در مراکز آموزشی استفاده نمود .همچنین با بررسی پژوهشها در
داخل و خارج در راستای موضوع مشخص شد که تاکنون پژوهشی
جامع در مورد واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای حضرت
علی (ع) بهمنظور ارائهی داللتهای تربیتی و اعتباربخشی آن انجام
نگرفته است ،بر همین اساس تعیین واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در
آموزههای حضرت علی (ع) بسیار ضروری است.
در حوزه کاربردی نیز باید گفت که نتایج و واکاوی مفهوم مثبت
اندیشی در آموزههای حضرت علی (ع) بهمنظور ارائهی داللتهای
تربیتی و اعتباربخشی آن میتواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف
حوزه مثبت اندیشی کمک زیادی نماید .همچنین بسترسازی
آموزشی در زمینهی واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای
حضرت علی (ع) میتواند جهت ارائه به مراکز تربیتی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،مراکز تربیتی وزارت آموزشوپرورش،
دانشگاههای سراسر کشور و دیگر نهادهای مرتبط راهکارهایی در
جهت رفع موانع و مشکالت مثبت اندیشی و ایجاد برنامهای برای
افزایش مهارتهای مثبت اندیشی ارائه دهد.
علیرغم پژوهشهای قبلی در باب مثبت اندیشی خألهایی در این
حوزه وجود دارد که با انجام این پژوهش تا حدی مرتفع میشود،
از جمله اینکه تاکنون پژوهشی جامع در مورد واکاوی مفهوم
مثبت اندیشی انجام نگرفته است ،بر همین اساس تعیین واکاوی
مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای حضرت علی (ع) میتواند خأل
مفهوم شناسی مثبت اندیشی را تا حدی برطرف نماید .در این
پژوهش همچنین داللتهای تربیتی مفهوم مثبت اندیشی ارائه شد
که تاکنون در پژوهشهای قبلی ارائه نشده و این امر نیز بستر و
جایگاه مناسبی برای کاربران این حوزه داشته است .در ضمن در
این پژوهش با روش تحلیل مضمون به شیوهی استقرایی بهصورت
گامبهگام و منسجم به واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای
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حضرت علی (ع) پرداخته که این مورد هم قبالً توسط محققان
صورت نگرفته است که این مسأله هم پژوهش حاضر را با
پژوهشهای قبلی متفاوتتر مینماید و هم میتواند تا حدی
خالصهای موجود در زمینه مفهوم مثبت اندیشی را برطرف نماید.
از سویی فهم آموزههای حضرت علی (ع) بهعنوان امام اول شیعیان
نسبت به پدیده مثبت اندیشی دارای جایگاه خاصی است ،چراکه
تربیت فراگیرانی با ذهنیتی مثبت اندیش و مبتنی بر رویکردهای
اسالمی از اولویت خاصی برخوردار است و در نظامهای تربیتی
یکی از کارهای اساسی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت است .از
طرفی پژوهش حاضر ،به سهم و مجال خود ،نگاهی به اصطالحات
مرتبط با مثبت اندیشی دارد و سرانجام داللتهای تربیتی آن را در
آموزههای حضرت علی (ع) مورد واکاوی قرار داد .همچنین هدف
کلی این پژوهش واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای
حضرت علی (ع) بهمنظور ارائهی داللتهای تربیتی و اعتباربخشی
آن میباشد و اینکه پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سؤال
مثبت اندیشی در
است که ماحصل واکاوی مفهوم
آموزههای حضرت علی (ع) بهمنظور ارائهی داللتهای تربیتی و
اعتباربخشی آن چیست؟
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پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای کیفی بود که با استفاده از
روش تحلیل مضمون و بر مبنای رویکرد استقرایی انجام شده است.
تحلیل مضمون روشی فرایندی است که برای تحلیل دادههای متنی
به کار میرود و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و
تفصیلی تبدیل میکند .روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش
الگوهای موجود در دادههای کیفی است که هم برای بیان واقعیت
و هم برای تبیین آن به کار میرود .)18(.در این پژوهش با توجه
به اینکه از متد آتراید استرلینگ استفاده شده ،پژوهشگر در
تحلیل مضامین و دستیابی به مدل نهایی پژوهش از ابزار شبکه
مضامین بهره جسته است .شبکه مضامین روش مناسبی در تحلیل
مضمون است و آنچه که شبکه مضامین عرضه میکند نقشهای
شبیه تارنما بهمثابه اصل سازمان دهنده و روش نمایش است .شبکه
مضامین بر اساس روندی مشخص مضامین پایه (کدها و نکات
کلیدی متن) ،مضامین سازمان دهنده (مضامین بهدستآمده از
ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی
دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهمثابه کل) را نظاممند میکند.
سپس این مضامین بهصورت نقشههای شبکه تارنما رسم و مضامین
برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان
داده میشود (.)15
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مضمون فراگیر

مضمون پایه

مضمون سازمان دهنده

مضمون سازمان دهنده
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نمودار  .1ساختار یک شبکۀ مضامین ()Attride-Stirling, 2001

حوزه پژوهش :جهت تحلیل مضامین مرتبط با مثبت اندیشی
آموزههای حضرت علی (ع) و ترسیم شبکه مضامین از کلیه منابع
مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با مثبت اندیشی استفاده شده
است .بدینصورت که با استفاده از رویکرد هدفمند منابع چاپی و
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

الکترونیکی معتبر علمی در دسترس در زمینه مثبت اندیشی از
منظر آموزههای حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها
در قالب مضامین پایه،مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر
دسته بندی و شبکه مضامین ترسیم شد .بررسی و واکاوی متون و
دوره  ،5شماره  ،2تابستان 1411
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اسناد مرتبط با مثبت اندیشی بهصورت تدریجی انجام شد و تا سرحد
اشباع ادامه یافت .بهمنظور پی بردن به معانی و پیامهای نهفته در متون
و منابع چاپی و الکترونیکی مرتبط با مثبت اندیشی پس از شناسایی و
استخراج متون چاپی و دیجیتال از پایگاههای اطالعاتی معتبر ،محقق از
ابزار فیشبرداری از متون و اسناد استفاده نمود.
روش تجزیهوتحلیل دادهها :یادداشتبرداری و کدگذاری دو
فعالیت همزمان برای تحلیل دادههای کیفی است .در این مرحله
پس از شناسایی متون و اسناد مربوط به مثبت اندیشی ،محقق
شروع به واکاوی و گردآوری جمالت مربوط به سؤال اصلی

پژوهش نمود ،جمالت استخراجشده در جدولی که قبالً توسط
محقق تهیه شده بود قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها از روش
کدگذاری موضوعی استفاده شد .کدهای اضافی و مشترک حذف و
سه ستون تحت عناوین مضامین پایه که شامل (کدها و نکات
کلیدی متن) ،مضامین سازمان دهنده که شامل (مضامین به دست
آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین
عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهمثابه کل)دستهبندی شد.
سپس این مضامین بهصورت نقشههای شبکه تارنما رسم و مضامین
برجسته هر یک از این سطوح و روابط میان آنها نشان داده شد.

جدول  .1فرآیند گامبهگام تحلیل مضمون
مرحله

گام
 -1آشنا شدن با متن مورد بررسی

 -2ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری
تجزیه متن

 -4جستجو و شناسایی مضامین

 -3ترسیم شبکه مضامین

تشریح متن

 -5تحلیل شبکه مضامین

ترکیب متن

 -6ترکیب گزارش

اقدام
 -1-1پیادهسازی دادهها (در صورت لزوم)
 -2-1مطالعه و مطالعۀ مجدّد دادهها
 -4-1نوشتن ایدههای اولیه
 -1-1پیشنهاد چارچوب کدگذاری
 -2-1تفکیک متن به بخشهای کوچکتر
 -4-1کدگذاری ویژگیهای جالب دادهها
 -1-1تطبیق دادن کدها با مضامین بالقوه
 -2-1استخراج مضامین از بخشهای کدگذاری شدۀ متن
 -4-1پاالیش و بازبینی مضامین
 -1-1بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای استخراجشده
 -2-1مرتب نمودن مضامین
 -4-1انتخاب مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر
 -3-1ترسیم نقشۀ مضامین
 -5-1اصالح و تأیید شبکهها
 -1-1تعریف و نامگذاری مضامین
 -2-1توصیف و توضیح مضامین
 -1-1تلخیص شبکۀ مضامین و بیان مختصر و صریح مضامین
 -2-1استخراج نمونههای جالب و موردتوجه از دادهها
 -4-1مرتبط نمودن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری
 -3-1نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیلها
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یافتهها
یافتههای حاصل از این پژوهش بعد از حذف مضامین مشترک،
مثبت
 453کد مضمون است که حاکی از واکاوی مفهوم
اندیشی در آموزههای حضرت علی (ع) است .این مضامین تحت سه
عنوان کلی ،مضامین پایه ،مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر
دستهبندی گردیدند.
الف :مضامین پایه :مضامین پایه استخراجشده از متون و منابع شامل
کد مضمونهای جدول  2بوده است.
ب :مضامین سازمان دهنده :این مضامین یک رده باالتر از مضامین
پایه هستند .مضامین سازمان دهنده بهطور همزمان ایدههای اصلی
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اعتبارسنجی کیفی دادها :در پژوهش حاضر ،برای تعیین اعتبار
درونی (قابلیت اعتبار) یافتهها عالوه بر اینکه دادهها با مطالعه
مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و ارتباط و همسویی با سؤال تحقیق،
انتخاب و تأیید شدند ،برای تأیید دقت و صحت دادهها ،در مورد
اعتبار مطالعه از شیوه بررسی بهوسیله اعضای پژوهش استفاده
گردید .بهاینترتیب که برای «باورپذیری» (اعتبار) یافتهها پس از
تجزیه و تحلیل مبانی نظری به روش کدگذاری و طراحی و
تشکیل شبکه مضامین ،نتایج بهدستآمده در اختیار تعدادی از
اساتید که در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی صاحبنظر بودهاند
قرار داده شد و پس از اخذ نظرات آنان اقدامات اصالحی انجام و
تجدیدنظرهایی به عمل آمد .برای افزایش اطمینانپذیری پژوهشگر
تالش نمود یافتههای متون مورد استفاده را چندین بار بازخوانی
نماید تا قسمتهای مهم انتخاب شود .بهعبارتدیگر در این
پژوهش «اطمینانپذیری» با توجه به رویه انجام کار شامل

یادداشتبرداری از متون و اسناد ،استنباطها و ساختار مقولهها به
روش حسابرسی تأمینشده است و کلیه مراحل پژوهش طی
گردیده است.

 38رضا فراشبندی و همکارلن

ارائه شده توسط چند مضامین پایه را دستهبندی میکنند و
فرضیات اصلی مضمون گستردهتری را که اساساً در متون معانی
ویژه پیدا میکند تشریح میکنند.

ج :مضامین فراگیر :مفاهیم مثبت اندیشی بهعنوان مضامین فراگیر
در این پژوهش قلمداد گردیدهاند .مضامین پایه ،مضامین سازمان
دهنده و مضامین فراگیر مرتبط با مثبت اندیشی آورده شده است.

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

جنبه شناختی
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جدول  .2مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر مثبت اندیشی
مضامین سازمان دهنده
مضامین پایه
 -2باور به عاجز بودن حسابگران و تالشگران از شمارش نعمتهای خداوند
 -5باور به وجود خداوند متعال
 -7مؤثر دانستن خداوند کارها
 -18توجه کردن به تفسیر منطقی امور پیش رو
 -24باور به آزمایشها و مشکالت برای انسان در دنیا
 -25باور داشتن به کمک خداوند از طریق پیامبر (ص) و ائمه (ع)
 -28باور داشتن به کمک خداوند
 -21اعتقاد و باور به رهایی از گرفتاریها و مشکالت
 -31باور داشتن به عظمت ،بزرگى و قدرت خداوند
 -34باور داشتن به طلب یاری از خداوند
 -33باور داشتن به هدایت خداوند
 -35باور به بینیازی خداوند
 -36باور به ستایش خداوند
 -37باور به خداى یکتاى بیشریک
 -52باور به پیامبر (ص) بهعنوان بنده و فرستاده خداوند
 -54باور به عدم شک و تردید به قرآن
 -55ترس از کیفرهاى الهى
 -56باور به کمک پیامبر (ص) در فتنهها و گرفتاریها
 -57باور به چراغ هدایتگری پیامبر (ص)
 -58باور مردم جاهل به اطاعت از شیطان
تفسیر منطقی
 -73توجه به شکم پارگی ابابکر در خالفت
 -72باور به شکیبایى و صبر
 -74باور به تحمل ناراحتى و رنجها
 -78سراى آخرت متعلق به اطاعتکنندگان
 -82باور به خلقت انسان توسط پروردگار
 -86باور به بد بودن قطع سخنان حضرت علی (ع)
 -84توجه به عظمت خداوند
 -113توجه به نترسیدن حضرت علی (ع) از جنگ و حوادث
 -111توجه به نترسیدن حضرت علی (ع) از مرگ
 -147عدم هراس از فراوانى دشمن
 -148اعتماد به پیروزى قطعی خداوند
 -163عبرت و پند گرفتن از عذابها
 -165تقوا و خویشتنداری پیشه کردن
 -178نادانى انسان همین بس که قدر خویش نشناسد
 -171تقوا گری دچار نابود نمیگردد
 -181باور به بیان هر چیزى در قرآن
 -113باور به عدم اختالفی در قرآن
 -111باور بهظاهر زیبای قرآن
 -112باور به شگفتآور بودن قرآن
 -114باور به اسرار نهفته و پایانناپذیر قرآن
 -113باور به وجود تاریکیها بدون قرآن

مضامین فراگیر

واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای حضرت علی (ع) بهمنظور ارائهی داللتهای تربیتی و اعتباربخشی آن 31
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مضامین پایه
 -211باور به فانی بودن ثروت و فرزندان در دنیا
 -221باور به دوام نداشتن مال دنیا
 -224باور به بد بودن خیانتکاری
 -223توجه به دفاع نکردن از حق
 -227باور به پاسداری حضرت محمد (ص) از وحى الهى
 -231باور بهدشواری قیامت
 -232باور به فانی بودن این دنیا
 -234کوتاهى نسبت به عمل نیک مساوی با زیانکاری
 -253مغرور شدن به گفتار
 -255نداشتن امید به افراد مغرور
 -256پرهیز از شعار دادن و عمل نکردن
 -257پرهیز از امیدواری به غیر از خداوند
 -258فراموش کردن پرهیزکارى در کارها
 -251پرهیز از خودکامگى و ستمکارى
 -263پرهیز از بیتابی و تندروى در کار
 -261پرهیز از سوار شدن بر مرکب سرکش
 -262تجاوز و سرکشى افراد ستمگر
 -266باور به نقش امکانات مالى در فساد
 -267باور غلط عدهای به تباه کردن دین جهت بدست آوردن دنیا
 -268باور غلط عدهای جهت معاوضه جانشان با دنیا
 -261باور به ریاکاری جهت به دست آوردن دنیا
 -273ریاکاری به قناعت بالباس آراسته
 -276باور به دل نبستن به دنیای فانی
 -283باور به مقابله با کفر و شرک
 -281باور نترسیدن و ناتوان نشدن در مقابل کفر و شرک
 -282باور به برپایی احقاق حق
 -284باور به مقابله با کافران و فریبخوردگان
 -288باور بهحق مردم بر امام و امام بر مردم
 -281باور به یگانگی و بیمانندی خداوند
 -213حضرت محمد (ص) بنده و فرستاده خداوند
 -217باور به گرفتن حق از نیرومندان
 -218باور به تسلیم بودن در برابر خداوند
 -433باور به دوری از جدال و خونریزى
 -431باور به وفادار بودن به پیمان و عهد با رسول خدا (ص)
 -435باور به دنیای فانی و زودگذر
 -444باور به فانی بودن دنیا
 -443باور به فریبنده بودن دنیای فانی
 -423باور به کوتاه بودن دنیا
 -426باور به در نظر گرفتن جوانب کار
 -427باور به پذیرفتن عواقب کار
 -421باور به فراوانی نعمتهای خداوند
 -442باور به رحمت و نعمتهای بیپایان خداوند
 -447باور به پناه بردن در سختیها به خداوند
 -441باور به گرفتار شدن به عذاب خداوند
 -433باور به ستایش پروردگار
 -431باور به پایانناپذیری نعمتهای خداوند

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر

 53رضا فراشبندی و همکارلن

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

انتظار مثبت

جنبه شناختی  -عاطفی

دوره  ،5شماره  ،2تابستان 1411

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

مضامین پایه
 -432باور به پایانناپذیری بخششهای خداوند
 -434باور به آگاهی خداوند از اسرار نهان
 -433باور به نشانههای آشکار خداوند در سراسر هستى
 -435باور به نهان بودن خداوند از دید بندگان
 -436باور به واال و برتر بودن خداوند
 -437باور به نزدیکی خداوند به بندگان
 -453باور به برتری خداوند بر منکران
 -1عاجز بودن سخنوران از ستایش خداوند
 -3باور به عجز انسان از شناخت خداوند
 -1مذموم بودن نشناختن خداوند
 -21باور به باز بودن در توبه بر روی انسان
 -22باور به وعده بازگشت به بهشت برای انسان
 -23باور به ازدواج و داشتن فرزند
 -27اعتماد و باور به نشانههای استوار
 -43اعتماد و باور به همراهی خداوند با انسانها
 -41باور داشتن به حضور جانشینان پیامبر (ص) در زمین جهت گمراه نشدن مردم
 -48باور داشتن به وعده آتش برای گناهان بزرگ
 -41باور داشتن به وعده بخشش برای گناهان کوچک
 -42اعتماد و باور به کتاب پروردگار
 -44باور داشتن به حالل و حرام
 -43باور داشتن به واجب و مستحب
 -45باور داشتن به ناسخ و منسوخ
 -46باور داشتن به پندها و مثلها
 -47باور داشتن به مباح و ممنوع
 -33باور به کعبه بهعنوان نماد تواضع بندگان
 -32باور داشتن به تکمیل نعمتها برای انسان
 -38باور به صحنههای هولناک روز قیامت
 -31باور به یگانگى خداوند
 -53باور به احسان خداوند
 -51باور به وجود شیطان
 -61باور به غرور فاسدان
 -62باور به عذاب و بدبختى برای فاسدان
 -65باور به تعلق جامه خالفت به حضرت علی (ع)
 -66باور به تعلق داشتن همه علوم در حضرت علی (ع)
 -71باور به سرکش بودن زمامداری
 -77باور به فراوانى مردم در روز بیعت
 -71آینده از آن پرهیزکاران
 -83دلبستگی به ظواهر دنیوی
 -81سراى آخرت متعلق به دستگیران
 -87باور به نجات از تاریکى و جهالت توسط اهل بیت (ع)
 -88باور به هدایت توسط اهل بیت (ع)
 -81باور به رسیدن به مردم اوج ترقّى توسط اهل بیت (ع)
 -13باور به ایجاد نور و روشنایی توسط اهل بیت (ع)
 -12توجه به حقیقت از سوی اهل بیت (ع)
 -17نجات از تاریکى و گمراهی توسط حضرت علی (ع)
 -18باور به راهنمایى مردم توسط حضرت علی (ع)

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر
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مضامین پایه
 -115یارى دادن به انسانهای حقطلب
 -116رویگردانی از حق خوران
 -117رویگردانی از نافرمانان
 -142عدم پوشیدگی حق بر امام (ع)
 -144باور به رهایی نیافتن منحرفین از گرداب
 -133توجه به تقویت دین و ایمان بهوسیله شهدا
 -131همعقیده و همآرمانی بودن در امور
 -134ترسو بودن و بیدستوپا بودن
 -138آمرزش افراد بیگناه از سوی خداوند
 -131عذاب خداوند از همه سو بر گناهکاران
 -153غرق شدن سرزمین گناهکاران از سوی خداوند
 -151بد بودن سرزمین گناهکاران
 -152غرق شدن سرزمین گناهکاران
 -153گرفتار شدن به گناه در سرزمین گناهکاران
 -155عفو و آمرزش افراد بیگناه از سوی خداوند
 -156توجه به عفو و مغفرت خداوند
 -163بازگرداندن بیتالمال به صاحبان اصلى
 -167باور به پرهیز از ناحقی
 -168افتادن گناهکاران در آتش دوزخ
 -161تقواپیشگی دروازه ورود به بهشت
 -173باور به پیکار حقّ و باطل
 -171تالش و کوشش برای بهشت و نرفتن به دوزخ
 -172تالش و کوشش برای رفتن بهسوی حق
 -173بازگشت همه بهسوی سنّت پیامبر (ص)
 -175ادّعا کنندگان به باطل نابودند
 -176دروغ دهندگان زیان میکنند
 -177هر کس با حق در افتاد هالک میشود
 -183میسّر بودن توبه پس از زشتیها
 -181ستایش نکردن کسی جز پروردگار
 -182سرزنش نکردن دیگران در کارها
 -183جایگاه غلط انسانهای نادان در بین امّت
 -185باور به حرفهای پوچ و توخالی و رأى و نظر دروغین در قضاوت
 -187باور دارند چیزى زشتتر از معروف ،و نیکوتر از منکر نیست
 -188باور به پرهیز اختالف در بین مردم از سوی خداوند
 -115باور به لعنت خداوند بر متکبران
 -217باور به دوام نداشتن مال دنیا
 -215باور به نیاز به همنشینی با خویشاوندان
 -216باور به کمک به تهیدستان
 -218باور به تداوم خویشاوندی با محبت
 -222امانتدار بودن نسبت به رهبر خود
 -228باور به نداشتن یاری جز اهل بیت (ع)
 -246جهاد و مبارزه نکردن مساوی با ذلت
 -248پاداش برندگان بهشت و کیفر عقبماندگان آتش
 -241باور به توبه کردن از اشتباهات
 -233باور به اعمال نیک قبل از قیامت
 -233به یاد خدا بودن در خوشیها و ناخوشیها

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر
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مضامین پایه
 -251عدم احقاق حق توسط افراد ضعیف
 -254باور به دست آمدن حق با تالش
 -271باور به روز رستاخیز و قیامت
 -272باور مخلصانه برای دعوت مردم به سوى خداوند
 -274باور به تقیّه و خویشتنداری در دنیا
 -285باور کردن عدهای به بدبختى و ذلّت دنیا بهجای عزت و سربلندی آخرت
 -287شکست به خاطر عدم همدلی
 -214باور به قیام در راه خداوند و نترسیدن
 -213باور به راهنمایى خداوند در قیام
 -432باور به نور هدایت خداوند در شبهات
 -434باور به گمراهی توسط دشمنان
 -436بی باوری مردم بیدین نسبت به یارى پروردگار
 -437باوری به یاری و کمک برادران خود
 -438باور به اینکه فرمانى جز فرمان خدا نیست
 -413توجه به مبارزه کردن با دشمنان
 -412باور داشتن به رفاه نیکوکاران
 -414باور به پرهیزگاری در حکومت پاکان
 -411باور به گرفتن حقّ ضعیفان از نیرومندان
 -422باور به حسابرسى در آخرت
 -423باور به صبر در کار
 -425باور به مدارا در امور
 -448باور به همراهی پروردگار با بندگان در همه امور
 -421باور به عمل کردن به امور در این دنیا
 -424باور به واقعنگری در برخورد با دشمنان
 -428باور به مأیوس نشدن از خداوند
 -443باور به مأیوس نشدن از آمرزش خداوند
 -441باور به سرپیچى نکردن از پرستش خداوند
 -445باور به برداشتن بهترین توشه از دنیا
 -446باور به قناعت داشتن در دنیا
 -431گواهی نشانههای هستى به وجود خداوند
 -8شناخت کمال خداوند
 -13عدم نیاز به فکر و اندیشه مخصوص خداوند
 -12شناخت جزئیات و آگاهى از جوانب کار
 -26باور به توانمندیهای پنهانشده عقل
 -53باور به دالیل ،استدالل و آیات الهى
 -51باور به عترت پیامبر (ص)
 -63باور به پیامبر (ص) ،بهعنوان مرجع احکام اسالمى و نگهبان کتاب آسمانى
 -61باور به مفید بودن کار و تالش
 -85سکونت نکردن در مورد گرسنگى مظلومان
 -14توجه به ترس از خداوند
 -138باور به مرگ در راه خدا
 -112آگاهى به علوم و حوادث پنهانى
 -114باور به خبر حضرت علی (ع) از آینده
 -118همراه نشدن با اهل تردید و شکاکان
 -113آگاهى حضرت علی (ع) از همه امور
 -111معیار قرار گرفتن شیطان در امور منحرفین

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر
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مضامین پایه
 -123سخن گفتن شیطان از زبان منحرفین
 -121گمراهی منحرفین از طریق شیطان
 -122زیبایی کردارهاى زشت در نظر منحرفین
 -124شریک شدن در حکومت شیطان
 -123سخن باطل گفتن منحرفین با زبان شیطان
 -125باور به بیعت قلبی نه دستی
 -126باور به داشتن مدرک و دلیل روشن بر ادّعا
 -141آگاهى حضرت علی (ع) از همه وقایع
 -143همراهی منحرفین با شیطان
 -145پیشمرگ شدن در راه خدا
 -154وجود شر و فساد در سرزمین گناهکاران
 -157پرهیز از دور بودن از خداوند
 -161توجه به راحتی امور از طریق عدالت
 -174قرآن و آثار نبوّت ،جاده مستقیم الهى
 -116باور نداشتن نیرنگ بازان
 -117باور به فرمانبرداری از خداوند
 -118باور به آشکار شدن نهان ها
 -232باور به اندرزها و پندهای آشکارا خداوند
 -234باور به قیامت پیش روى شما
 -233باور به مرگ پشت سر شما
 -235باور به برگشت همه به سوی خداوند
 -236پرهیز از نشاندن ستم به جاى حق
 -237پرهیز از نشاندن بی انصافی و بی عدالتی
 -238باور داشتن به پروردگار و دینش
 -231فرود آمدن تقدیرهاى الهى از آسمان برای انسانها
 -213مشخص بودن بهره و قسمت هر کس از سوی خداوند
 -223باور به گمراهى و فساد مخالفان
 -221باور به شکیبایی و صبر در حوادث
 -243باور به فرو بردن خشم در حوادث تلخ
 -241صبر و استقامت شعار پیروزى
 -242باور به جهاد در راه خدا
 -244باور به جهاد بهعنوان لباس تقوا
 -243ترک جهاد مساوی با ذلّت و خوارى
 -245ترک جهاد مساوی با محروم شدن از عدالت
 -265نترسیدن از حادثههای پیش رو
 -252باور به دست آمدن حق با تالش و کوشش
 -235عدم حمایت از حق ،مساوی با زیانکاری
 -236نداشتن راهنمای خوب مساوی با هالکت
 -286باور به ترس از مرگ
 -283باور کردن عدهای به زندگى زودگذر دنیا بهجای قیامت
 -211نافرمانى از دستور خداوند مایه حسرت و سرگردانى
 -433باور به نهراسیدن از مرگ
 -4لزوم ژرفاندیشی و نگاه مثبت به نعمتها
 -6ارزش باالی تفکر و اندیشه
 -11ارتباط وقت و زمان با اندیشه
 -14ژرف اندیشانه به خداوند نگاه کردن

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر
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مضامین پایه
 -13نگاه ژرف اندیشانه و متفکرانه به صفات خداوند
 -16نگاه ژرف اندیشانه و متفکرانه به آفرینش آدم (ع)
 -17داشتن نیروى اندیشه جهت تالش و کوشش
 -11قدرت تشخیص و مثبت اندیشیدن در مورد حق و باطل
 -23شک و تردید بیجا بدترین آفت انسان
 -64عدم مقایسه کسی یا گروهی با خاندان رسالت
 -63باور به تعلق خالفت مسلمین و میراث رسالت به پیامبر (ص)
 -67باور به صبر و بردبارى خردمندانه
 -68باور به کم اندیشی افراد
 -71باور به کوتاه آمدن و صبر و تحمل
 -72بد بودن زشتیها و پلیدیها
 -74باور به بد بودن شکمبارگی
 -73باور به بد بودن پرخورى
 -75باور به بد بودن اسراف و زیادهروی
 -76بد بودن اعمال زشت
 -83باور به بد بودن شکمبارگی ستمگران
 -13بد بودن حیلهگری و فریبخوردگی
 -15بد بودن تظاهر به دینداری
 -16توجه به صفاى باطن افراد
 -11توجه به پندهای اهل بیت (ع)
 -11باور به درستی حضرت علی (ع)
 -133شک و تردید نداشتن در حق
 -131اعتقاد به پیروزی حق بر باطل
 -132پرهیز از فتنهانگیزی
 -134پرهیز از اختالف و ایجاد پراکندگى
 -133پرهیز از فخر وبرتری جویى
 -135پرهیز از زمامدارى نادرست
 -136باور به نابود شدن زمامدار بد توسط مردم
 -431باور داشتن به زمامدار برای حکومت
 -137بهموقع سخن گفتن
 -131پرهیز از فخر وبرتری جویى
 -127باور به پرهیز از سستی در کارها
 -128عمل به وظایف محوله در کارها
 -121باور به داشتن مدرک و دلیل روشن بر ادّعا
 -143ثابت و استوار بودن در امور
 -146ایستادگی و با قدرت بودن در کارها
 -141ترکیب فکر و دل در امور با هم
 -132عدم اختیار از خود داشتن در امور
 -133پرهیز از اخالق پست
 -135پرهیز از پیمان شکستن
 -136پرهیز از دورویى در دین
 -137گرفتار شدن به کیفر گناهان
 -158کمک نگرفتن از عقلهاى سست
 -151همراه نشدن با افکار نادرست
 -162پرهیز از ستم بر دیگران
 -164پاى بندی به سخنان خود

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر
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 -166پرهیز از دروغگویی
 -111باور به شنیدن نداى حق
 -233باور به قرار گرفتن در راه راست
 -231باور به نهى از حرام الهى
 -184رها شدن انسان توسط خود
 -186سخن نگفتن از روی علم و یقین
 -212باور به ترس از خداوند
 -214انجام دادن عمل نیک
 -213پرهیز از ریا و خودنمایى
 -225امانتدار نبودن
 -226باور نداشتن به پند و تذکّرها
 -247ناقص بودن عقل و خرد
 -237باور به پرهیز از هواپرستى
 -238پرهیز از افکار و خواستههای پراکنده
 -231شکست سنگهای سخت با سخن
 -253عدم باور به سخنان و رفتار خود
 -264بهره نگرفتن از دانستنیها
 -263پرسیدن از نادانستهها
 -273باور به بیارزشی دنیا
 -275باور پند و اندرز گرفتن از پیشینیان
 -277باور به برپایی حق
 -278باور به دفع باطل
 -271باور به برپا داشتن حق
 -212باور به داشتن برهان و دلیل قاطع برای کارهایتان
 -215باور به عمل کردن نه شعار دادن
 -216باور به عزیز بودن افراد ضعیف
 -211باور به دروغگو نبودن آن حضرت
 -413باور به وفاداری و راستى
 -415باور به زیرک نبودن افراد نیرنگباز
 -416باور به بیتدبیر بودن افراد نیرنگباز
 -417امر و نهى پروردگار از نیرنگ بازی
 -418باور به دوری از هواپرستى و آرزوهاى طوالنى
 -411باور به دوری از آرزوهاى طوالنى
 -438باور به آگاه نبودن عقلها بر حقیقت ذات خود خداوند
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توجه به امور

آینده نگري

توجه مثبت به نتایج کارها

گزیده گویی

ارزش نهادن به کارها

تأمّل در کارها

نيکو سخن گفتن

ارزش نهادن به خود

تدبّر در کارها

توجه مثبت به اعمال

خودارزشمندي

داشتن افکار و گفتار مثبت

شناخت خود
کمک به شناخت خویشتن

ارزش و منزلت براي خود

انتظار برنامه مثبت در زندگی

توجه به ویژگی ها و
افکار مثبت خود

انتظار کمک از سوي خداوند
توجه مثبت به ویژگی هاي خداوند

توجه مثبت به خداوند

انتظار عملکرد درست از دیگران
نقش خدا ،خود و دیگران در وقوع رویدادها
مثبت اندیشی

انتظار مثبت

انتظار وقوع رویدادهاي خوشایند

انتظار آینده اي مثبت
توانمنديهاي خود

نتایج اعمال و مشکالت آن

مقصر دانستن دیگران در شکستها

شانه خالی کردن از مسئوليتها

انتظار رفع موانع
تفسير منطقی

مشکالت و سختی ها

انتساب کارها به خداوند

بهبودي جهان

انتساب کارها به خود

گرسنگی

کاهش بدبينی

خودبرتربينی

حوادث خوفناک

افزایش عزت نفس

احساس برتري

تشنگی

کاهش درماندگی

بی مسئوليتی

انتساب کارها به دیگران

مقصر دانستن دیگران

موقت بودن حوادث مثبت و منفی

موقت بودن مصيبتها

نسبت کم کاري به دیگران

موقت بودن شکستها

بی حرمتی به دیگران

موقت بودن حوادث غيرمترقبه

نتیجهگیری
این پژوهش درصدد واکاوی مفهوم مثبت اندیشی در آموزههای
حضرت علی (ع) بهمنظور ارائهی داللتهای تربیتی و اعتباربخشی
آن بود .پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای کیفی بوده که با
استفاده از روش تحلیل مضمون و بر مبنای رویکرد استقرایی انجام
شده است .حوزه پژوهش شامل کلیه متون و اسناد مکتوب و
دیجیتال مرتبط با آموزههای حضرت علی (ع) با استفاده از رویکرد
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

هدفمند بود .در تجزیه و تحلیل دادهها از روش کدگذاری
موضوعی استفاده شد که کدهای اضافی و مشترک حذف و سه
ستون تحت عناوین مضامین پایه ،مضامین سازمان دهنده و مضامین
فراگیر دستهبندی شد .سپس این مضامین به صورت نقشههای شبکه
تارنما رسم و مضامین برجسته هر یک از این سطوح و روابط میان
آنها نشان داده شد .یافتهها نشاندهنده  453کد مضمون پایه3 ،
مضامین سازمان دهنده و  4مضمون فراگیر بود .بر اساس نتایج به
دوره  ،5شماره  ،2تابستان 1411
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دست آمده عمده ترین مفاهیم مثبت اندیشی در آموزههای حضرت
علی (ع) شامل تفسیر منطقی (مشکالت و سختیها ،انتساب کارها
به خداوند ،خود و دیگران و موقت بودن حوادث مثبت و منفی)،
انتظار مثبت (انتظار کمک از سوی خداوند و دیگران ،انتظار وقوع
رویدادهای خوشایند) ،نقش خدا ،خود و دیگران در وقوع
رویدادها (توجه مثبت به خداوند و توجه مثبت به ویژگیهای
خداوند) و توجه به ویژگیها و افکار مثبت خود (توجه مثبت به
نتایج کارها و توجه مثبت به اعمال) بود.
نتایج مذکور با یافتههای ثابتی  ،حشمتی  ،رستم نژاد و همکاران ،
نادری  ،مقدسی و همکاران و محققیان و همکاران همخوانی
نسبی و انطباق دارد)17 ،16 ،15 ،13 ،23،11( .
بررسی و تبیین سؤال فوق بیانگر این است که زندگی سرشار از
نعمتها و ثروتهای نامحدود است و انسانها حق و اختیار دارند
تا در زندگی بانشاط زندگی کنند ،ولی دستیابی به موفقیت در هر
زمینهای ،به همت و تالش انسان بستگی دارد و فقط خود شخص
میتواند به خود کمک کند .در دنیایی که عدهای در آن احساس
خوشبختی میکنند ،عده دیگری از زندگی ناراضیاند .اندیشهها و
پندارهای ما ،کیفیت زندگی ما را میسازند و هر چه انسان
خوشبینتر و مثبت نگر تر باشد ،از زندگی خود راضیتر و در
نتیجه موفقتر است .طرز فکر انسان و نگرشی که به زندگی دارد،
تأثیر زیادی در کیفیت زندگی او میگذارد .تفکر مثبت و
خوشبین بودن به زندگی ،از مهمترین عوامل رشد و ارتقای انسان
است .نگرش افراد به زندگی و اتفاقهای روزمره ،یکسان نیست؛
عدهای با دید مثبت به زندگی و حوادث آن مینگرند و عدهای
چنین نیستند ،ولی بههرحال نگرش شخص به زندگی ،در روحیه و
روان او تأثیر مهمی میگذارد؛ بهطوری که تفکر مثبت میتواند
باعث موفقیت و کامیابی انسان در زندگی گردد .به این دلیل،
روانشناسان و درمانگران همواره به مردم سفارش میکنند که
افکار منفی و بدبینانه را رها کرده و با دیدی امیدوارانه به خود و
اطرافیان و جهان خلقت و حوادث آن بنگرند .از دیگر سو ،ادیان
آسمانی که هدفشان رشد انسان و بارور کردن استعدادهای عظیم
انسانی است ،به مباحث روانشناختی و روحی -روانی انسانها
توجه کامل نمودهاند .از جمله مواردی که در سالمتی روان انسان
نقش دارد و ادیان الهی به آن توجه نمودهاند ،مثبت اندیشی نسبت
به خدا و جهان هستی و حوادث آن است .این موارد بارها در متون
گرانبهای اسالمی ،قرآن ،نهجالبالغه و روایات بهصورت کاربردی
بیان شدهاند .اندیشیدن و نحوه فکر کردن نقش بسیار مهمی در
زندگی انسان دارد .انسانها همواره با نوع تفکر خود و نگرشی که
به جهان دارند از یکدیگر متمایز میشوند .انسانی که مثبت
میاندیشد ،هیچ اتفاقی را در عالم شر و بد نمیداند ،بلکه لحظه به
لحظه آن را حساب شده و تحت کنترل خالق بزرگ عالم میداند.
او از لطف و رحمت خداوند ،احساس لذت و شادی میکند.
خداوند شادی بهدستآمده از شناخت و آگاهی انسان نسبت به
لطف و رحمت الهی را تأیید مینماید .در نظام تعلیم و تربیت
اسالمی نوع نگاه انسان به دنیا میتواند منجر به پیامدهای مثبت یا
منفی شود .نگاه منفی و انزواطلبانه و پشت به دنیا نهتنها مورد
تأکید مربیان بزرگوار نظام تعلیم و تربیت اسالم نبوده بلکه توسط

معصومین علیهمالسالم مورد مذمت نیز قرار گرفته است .این نوع
نگاه میتواند منجر به اضطراب ،سستی ،تنبلی ،عدم تحرک
اجتماعی و نهایتاً عقبماندگی اجتماعی و نهایتاً توسعه همهجانبه
اجتماعی شود.
در پایان با توجه به اینکه در سراسر نهجالبالغه و دیگر آموزههای
حضرت علی (ع) به ابعاد مثبت و سازنده رفتارها ،صفات افراد ،و
افکار مثبت نگر توجه شده است پیشنهاد میگردد برنامه ریزان،
مدیران و مراکز مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت تمامی ابعاد،
راهکارها و موانع پیش رو در حوزه مثبت اندیشی را که در کتب
درسی مغفول مانده است مدنظر قرار دهند و در آموزش این
مؤلفهها اهتمام ورزند.
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