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ARTICLE INFO  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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( ع)علی حضرت یها آموزه در اندیشی مثبت مفهوم واکاوی
 آن اعتباربخشی و تربیتی یها داللت ی منظور ارائه به

 
 رضا فراشبندی

 ،( خراسان) اصفهان واحد ، پرورش و آموزش فلسفه گروه ، دکتری دانشجوی
 ایران. ، اصفهان ، اسالمی آزاد دانشگاه

 زهره سعادتمند

 دانشگاه ،( خوراسگان) اصفهان واحد ، درسی برنامه یزیر برنامه گروه ، دانشیار
 ایران .(مسئول نویسنده) اصفهان ، اسالمی آزاد

 مریم براتی

 ،( خوراسگان) اصفهان واحد ، درسی برنامه یزیر برنامه گروه ، استادیار
 اصفهان. ، اسالمی آزاد دانشگاه

 سید ابراهیم میر شاه جعفری

 ایران. ، اصفهان ، اصفهان انشگاهد ، تربیتی علوم گروه ، استاد

 
 چکیده

( ع) علی حضرت یها آموزه در اندیشی مثبت مفهوم واکاوی درصدد پژوهش این
 در حاضر پژوهش. است آن اعتباربخشی و تربیتی یها داللت ی منظور ارائه به

 مبنای بر و مضمون تحلیل روش از استفاده با که بوده کیفی یها پژوهش زمره
 اسناد و متون کلیه شامل پژوهش حوزه. است شده انجام اییاستقر رویکرد
 رویکرد از استفاده با( ع) علی حضرت یها آموزه با مرتبط دیجیتال و مکتوب
 شد استفاده موضوعی کدگذاری روش ازها  داده تحلیل و تجزیه در. بود هدفمند

 پایه مضامین عناوین تحت ستون سه و حذف مشترک و اضافی کدهای که
 از آمده دست به مضامین) دهنده سازمان مضامین ،(متن کلیدی نکات و اکده)

 برگیرنده در عالی مضامین) فراگیر مضامین و( پایه مضامین تلخیص و ترکیب
صورت  به مضامین این سپس. شد یبند ( دستهکل مثابه به متن بر حاکم اصول
 روابط و حسطو این از یک هر برجسته مضامین و رسم تارنما شبکه یها نقشه
 مضامین 3 پایه،کد مضمون  453دهنده  نشان ها افتهی. شد داده نشانها  آن میان

 نیتر عمده آمده دست به نتایج اساس بر. بود فراگیر مضمون 4 و دهنده سازمان
 منطقی تفسیر شامل( ع) علی حضرت یها آموزه در اندیشی مثبت مفاهیم

 بودن موقت و دیگران و خود د،خداون به کارها انتساب ،ها یسخت و مشکالت)
 دیگران، و خداوند سوی از کمک انتظار) مثبت انتظار ،(منفی و مثبت حوادث

 رویدادها وقوع در دیگران و خود خدا، نقش ،(خوشایند رویدادهای وقوع انتظار
 به توجه و( خداوند یها یژگیو به مثبت توجه و خداوند به مثبت توجه)
 به مثبت توجه و کارها نتایج به مثبت توجه) خود مثبت افکار و ها یژگیو

 .بود( اعمال
 یها داللت ،(ع) علی حضرت یها آموزه اندیشی، مثبت مفهوم :ها دواژهیکل

 .اعتباربخشی تربیتی،
 تاریخ دریافت:
 تاریخ پذیرش:

 نویسنده مسئول:*
 

 مقدمه
 ابعاد به (ع) علی حضرتی ها آموزهو دیگر  البالغه نهج سراسر در 

 توجهمثبت نگر  افکار و افراد، صفات رفتارها، سازنده و مثبت
 داشتند، توجه موارد این به خودتنها  نه (ع) علی حضرت. است شده
طور  به را ابعاد این تا کردند می هدایت نیز را دیگران بلکه

 به مثال، برای. دهند قرار توجه مورد آگاهانه و اختیاری
 همه که را خداوند صفات باشیم، داشته توجه جهان های زیبایی
 به را دیگران مثبت و نیک کارهای نکنیم، فراموش هستند مثبت
 توجه. نکنیم غفلت اعمال مثبت پیامدهای از و باشیم داشته خاطر

 حال، عین در و بینانه واقع نگاه واقع در جهان ابعاد این به
 اندیشی . از طرفی در باب مفهوم مثبتاست مسائل به نگرانه مثبت

 افکار ها، نگرش داشتن یمعنا ی بهشیاند مثبتست بیان نمود که بای
 از گر،ید عبارت به. است یزندگ در نانهیب خوش یکردار و رفتار و

 هم و است یشیاند مثبت هم ییگرا مثبت ،یشناس روان نظر
 (.1ی ))کردار مثبت

مثبت ی باید بیان نمود که شیمثبت انددر مبحث لغوی و مفهومی 
مثبت »، «یباور خوش»، «یمثبت نگر»به معنای  تی در لغشیاند

از . است «راه حل افتنیبه  یشگیهم دیداشتن ام» و «فکر کردن
نوع  یشیگرا، مثبت اند مثبت یروانشناس فیبر اساس تعرسویی 

آنهاست. مطالعات  یروزمره مردم بر زندگ ینگرش و عادات فکر
در  طیشرا رییو تغ یبه زندگ دیام یشیکه مثبت اند دهد ینشان م

 یشیمثبت اند(.همچنین 2)جهت مثبت را به همراه خواهد داشت 
و  زیانگ مثبت و نشاط یذهن یها تیظرف یاستفاده کردن از تمام

 ینشدن در برابر عوامل منف میتسل یبرا ،یدر زندگ دوارکنندهیام
ارتباط با  یاز دشوار یناش آور أسی یها ساخته ذهن و احساس

 (.4)است  عتیبا طب ییارویها و رو انسان

هستند که بر اساس  یآن دسته از افکار ،یشیمثبت انداز طرفی 
و فرد با در نظر گرفتن آن اهداف،  ابندی یسازمان می ا ژهیاهداف و

 تواند یشخص م که یطور به دهد، یسازمان م زیافکار خود را ن
او  دنیبپردازد که موجب رس یمراحل هیگام به ته به صورت گام به

است  یتالش ،یشیمثبت اند(. از طرفی 3) شد هدافش خواهدبه ا
که به  یبه سؤاالت ذهن قیو دق حیصح ییگو پاسخ یبرا ،یذهن

 حیدانش، تجربه و درک صح ،یچون منطق، خردورزی ابزار
را  یشیمثبت اندی ها روش از کیاست. هر  ازمندین موضوع

حل  ندیاز فرا یها، قسمت دانست که به کمک آن ییمتدها توان یم
 یا  وهیشی شیمثبت اند(. همچنین 5) شود یم یط تیمسئله، با موفق

رفتارها،  نسبت به سازد یرا قادر م از فکر کردن است که فرد
برداشت  گرانیخود و د یها، عالئق و استعدادها ها، احساس نگرش

و  نیبهتر یخونسرد داشته باشد و با حفظ آرامش و یمناسب یو تلق
در  یشیمثبت اند سوییاز (.6) ردیبگ را میتصم نیتر عاقالنه
و به  دارد یخاص و ارزشمند گاهی)ع( جا یحضرت عل یها آموزه

 «یگمان کوین»و  «یشیاند کین» ،«حُسن ظَن»یی همچون ها واژه
به واکاوی پرداخت. از  ها آندر راستای  توان یمنزدیک است و 

صفات  نیفرمود: حسن ظن از بهتر ایشان ثىیدر حدجمله اینکه 
 (. 7)مواهب الهى است  نیانسانى و پربارتر

حسن ظن از  :میخوان یم  از همان امام بزرگوار گرىید ثیدر حد
 افراد به یشیاند مثبت(. 7)  ها است بهره نیخوى ها و برتر نیبهتر

. دینایب کنار یزندگ با شکل نیبهتر به تا کند یم کمک
 بلکه شود، ینم صهخال خاص یافکار داشتن در صرفاً یشیاند مثبت

 یشیاند مثبت .است یزندگ درباره یکل یریگ جهت و کردیرو ینوع
 به نپرداختن و یزندگ در مثبت امور به داشتن توجه یعنی

 از یخوب تصور که است آن یمعنا به یشیاند مثبت. یمنف یها جنبه
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. میکن سرزنش را خود همواره که آن نه م،یباش داشته شیخو
 ظن حسن و گرانید درباره دنیشیاند کین یعنی یشیاند مثبت
. کردن برخورد مثبتصورت  به گرانید با و ها آن به داشتن
 به ایدن در تا میباش داشته انتظار که معناست نیا به یشیاند مثبت
 خود یها خواسته به که نیا به داشتن نیقی و میبرس زهایچ نیبهتر

 آن قدم، نیاول تر، مثبت یزندگ کی داشتن یبرا .دیرس میخواه
 (. 1) را خود یباورها و افکار احساسات، که است

در باب مثبت اندیشی آیات و روایات متعددی از سوی قرآن و ائمه 
( ع) یعل اماممعصومین )ع( بیان شده است از جمله اینکه: 

 تو و شود یم خارج یکس( دهان) از که یا کلمه به: »ندیفرما یم
 حضرت. از سویی دیگر «مَبَر بد گمان یابی یم یریخ احتمال شیبرا
ح  ،یآمد) «آورد یم خاطر شیگشا ،یشادمان: »ندیفرما یم( ع) یعل

 متیغن ،یشاد اوقات: »ندیفرما یم گرید یجا در زین (.7. )(2324
 باشد، اندک اش یشاد هرکس: »ندیفرما یم نیهمچن(. 7) «است
 تطبیع با ها، آیین بهترین(. 8) «بود خواهد مرگ در او شیآسا

 و طبیعی های نیازمندی بوده، سازگار او آفرینش سازمان و آدمی
 نه و است عمل قابل نه صورت، این غیر در برآورد؛ را اش فطری

 دلیل به اسالم تعالیم. سازد سعادتمند و خوشبخت را آدمی تواند می
 گفته است. به آدمی فطرت با بودنش متناسب و نیازها این به توجه
 و غرایز نیروها از را انسان نه سالم،ا طباطبایی، عالمه

 تقویت به را توجه همه نه و کند می محروم هایش خواسته
 آن در که جهانی از را او نه دارد؛ می معطوف مادی های جنبه

 شریعت، و دین از نیاز بی را او نه و سازد می جدا کند، می زندگی
 انسان که کرده ترسیم را مثلثی زاویه، سه این و آورد میحساب  به
 سعادت به و آورد می دست به را خود مقصود کمال آن محدوده در

 تلقی نادیده و شود باز ها زاویه این از یکی اگر و رسد می ابدی
 ورطه به انسانیت اوج از و کند می سقوط دچار را انسان گردد،

 و مثبت نگرانه تفکر نحوه دیترد یب(. 1) کشاند می هالکتش
 خوشایند های جنبه به انسان آن در که است زندگی به امیدوارانه

 و یاس به پرداختن از و کند می کافی توجه خود زندگی روشن و
 آثار دارای تفکر نوع این. جوید می دوری مخرب و نابجا احساسات

 های کتاب تاکنون. هرچند است زندگی در فراوانی برکات و
 یافت توان می منبعی کمتر است، یافته  نگارش زمینه این در مختلفی

( روایات و آیات) اسالمی متون نگاه از اندیشی مثبت به که
 به انسان نگاه نوع یاسالم تیترب و میتعل نظام در باشد. نگریسته

 و یمنف نگاه. شود یمنف ای مثبت یامدهایپ به منجر تواند یم ایدن
 نظام بزرگوار انیمرب دیتأک موردتنها  نه ایدن به پشت و انزواطلبانه

 مذمت مورد )ع( نیمعصوم توسط بلکه نبوده اسالم تیترب و میلتع
 اضطراب، به منجر تواند یم نگاه نوع نیا .است گرفته قرار زین

 و یاقتصاد یماندگ عقب تاًینها و یاجتماع تحرک عدم ،یتنبل ،یسست
هر  ندهیآ(. 13) بشود یاجتماعجانبه  همه توسعه تاًینها و یاجتماع
 دنیشیمثبت اندو دارد  یه نگرش او بستگب ییتا حد باال فردی

 یکی. نماید فراهم فرد یرا برا یابیو کام تیمقدمات موفق تواند یم
، بدین خاطر داشتن روان سالم است یشیمثبت اندی از بازخوردها

ابعاد مثبت و سازنده رفتارها، به )ع(  یحضرت عل یها در آموزه
ست. حضرت شده ازیادی و افکار سازنده توجه  صفات افراد

تنها خود به این موارد توجه داشتند، بلکه دیگران را نیز  )ع( نهعلی

طور آگاهانه مورد توجه قرار  کردند تا این ابعاد را به هدایت می
)ع( توجه به این ابعاد جهان  یحضرت عل یها آموزهاز منظر دهند. 

نگرانه به مسائل  بینانه و در عین حال، مثبت در واقع نگاه واقع
 یها یژگیو از یکی)ع(  یحضرت عل یها آموزهاز منظر  ت.اس

دارد و  یمثبت انسان که هم در رشد و تکامل خود او نقش مهم
 (. 11) استمثبت اندیشی  باشد یمی اساس روابط اجتماعهم 

 و ارشاد، تیهدا یی،راهنمابه معنی  در لغتداللت از طرفی 
 یا گونه به زىیچ یعنی ،داللت(. در مفهوم 12) باشد یم رهنمون

 شود گرىید زیباشد که علم به وجود آن موجب انتقال ذهن به چ
 کیانتقال ذهن از . دیرهنمون نما گرید زیذهن ما را به چ یزیچیا 

 گر،ید ئبر ش ئش کیداللت  گرید عبارت به ای گریامر به امر د
انتقال، در واقع همان عالقه  نیا سبب. ستیو بدون سبب ن جهت یب

در ذهن برقرار است  یدو ش انیاست که م یراسخ و استوار وندیو پ
 انیدارد که آن علت، علم به مالزمه م یعلت زین یذهن وندیپ نیو ا

مالزمه  نیچون ا و از ذهن است رونیها در ب آن یو همراه یدو ش
 یو گاهی طبع یآن امر است و گاه یذات یگاه ز،یدو چ یو همراه

تربیت (. از طرفی 14) ردیگ یاز قرارداد و وضع نشأت م زین
حوزه فعالیت بشری است،که تحول و توفیق در آن  نیتر دهیچیپ

برای موفقیت در این  و بوده و هست دغدغه همیشگی تاریخ بشر
ها و عوامل مختلف مؤثر در آن اهتمام داشت.  مسیر باید به بخش

که تبیین و تقویت  میفهم یدریابیم، م یخوب را به تربیتاگر جایگاه 
 ریناپذ حضور آن در صحنه تربیت مطلوب و زندگی معقول اجتناب

اندیشه اسالمی و هر حوزه علمی و  ی وشناس روان(. 13) است
و اهمیت آن  ورزند یمعرفتی به اشکال مختلف بر این نیاز اصرار م

 نیبد اند را در تعالی و شکوفایی مادی و معنوی انسان متذکر شده
 در را  یشیمثبت اند یتیترب یها لتبر آن شد که دالمحقق خاطر، 

 .دقرار ده ی)ع( مورد بررس یحضرت عل یها آموزه
 موضوع راستای در خارج و داخل درها  پژوهش بررسی با همچنین
 به مستقیمصورت  به تحقیقی کشور داخل در که شد مشخص
( ع) علی حضرت یها آموزه در اندیشی مثبت مفهوم واکاوی

 از برخی در است نشده پرداخته تربیتی یها داللت ی منظور ارائه به
 و است شده اشارهایی آن به مقدمه در ضمنیصورت  به تحقیقات

از  یشی: مثبت انداینکه جمله از استآمده  دست به ناهمخوانی نتایج
 حشمتی است که توسط  ینظران عنوان پژوهش صاحب دگاهید

 یشکل یشیمثبت اند بود که نیاز ا یپژوهش حاک جیانجام شد. نتا
به دست آوردن  یاز فکر کردن است که برحسب عادت در پ

مثبت  تر قیدق به عبارت باشد یم طیشرا نیاز بدتر جهینت نیبهتر
است. افکار و نگرش مثبت باعث  یو انتخاب یتعمد یندیفرآ ینگر
. تعادل کند یم تر یو بدن را قو شود یم بدن یسطح دفاع شیافزا

 یشیمثبت اند .هاست یماریو ب یفار مندفاع بر ضد افک نیروح بهتر
 یبرا یراه مبارزه با استرس است. اضطراب و استرس دائم نیبهتر

موجب  یشیمثبت اند جهیخطرناک است. در نت اریبدن و ذهن بس
از درون خود شروع  دیرا با ی. در واقع شادمانشود یم یعمر طوالن

. از سویی (11)شود ینم سریم یشیامر جز با مثبت اند نیو ا میکن
و  یشیمثبت اندرستم نژاد و همکاران  در پژوهشی به بررسی 

 یپژوهش حاک جینتاپرداختند.  ثیموانع آن از منظر قرآن و احاد
و امیدوارانه به  نانهیب بود که مثبت اندیشی نحوه تفکر خوش نیاز ا
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خوشایند و روشن  یها جنبه زندگی است که در آن انسان به
و از پرداختن به یاس و احساسات  کند یم زندگی خود توجه کافی

. این نوع تفکر دارای آثار و برکات دیجو یم نابجا و مخرب دوری
  (.13) فراوانی در زندگی است.

انسان از منظر قرآن  یو نقش آن در زندگ ییگرا مثبتاز طرفی 
 جیانجام شد. نتا نادری است که توسط  یعنوان پژوهش میکر

 ییگرا و مثبت یشیاند مثبت که توجه به بود نیاز ا یپژوهش حاک
 ییها از قرآن، ارزش یمتعدد اتی. در آشود یشمرده م کین یامر
را  ییگرا مثبت یها نهیچون: صداقت، قناعت، تواضع و ... زم هم
 ساز نهیچه که زم هر آن گرید یی. از سوسازد یانسان فراهم م یبرا
. همچنین (15) دهد یمورد نکوهش قرار م ست،ا ییگرا یمنف

 دگاهیاز د یشینگرش مثبت و موانع مثبت اند تیتقو یها وهیش
بود.  مقدسی و همکارانعنوان پژوهش  البالغه و نهج میقرآن کر

فکر  دیکارگاه تول یبود که ذهن آدم نیااز  یپژوهش حاک جینتا
 اند در ذهن خود هستند که توانسته یها کسان انسان نیتر موفق است.

افکار و  تیفینوع و ک قتیحق داشته باشند. درمثبت  یها شهیاند
 یها شهیانسان است. اند یزندگ تیفی، سازنده نوع و کیآدم شهیاند

تا  دهد یانسان امکان و قدرت م به د،یافزا یم یزندگ یمثبت بر غنا
برسد.  یشتریخاطر ب نانیکند و به اطم یشتریاحساس قدرت ب

 یریبلکه تأث ،ستین یبخش زهیانگ موضوع کیصرفاً  یشیمثبت اند
و  یانرژ زانیو م یسالمت ت،یبر شخص یریگ سازنده و قابل اندازه

منظور  به یراه افتنی یبرا نکته نیتر یانسان دارد. اساس تیخالق
در جهت مثبت و بهتر  رییتغ یاست که برا وربا نیبهتر، ا یزندگ

 رییتغ شود یم میکه بدان است نیمهم ا ست،ین رید گاه چیشدن، ه
شرط  نیانعطاف اول شد ریپذانعطاف دیکردن با رییتغ ی. براکرد

 و میقرآن کر اتیاست. آ ذهن برتر کیو نشانه  یریپذرییتغ
(. محققیان و 16) ندینما یم دیینوع نگرش را تأ نیالبالغه ا نهج

مثبت  یها و مؤلفه یاز مبان یلیتحلهمکاران  در پژوهشی به 
 پرداخت. دیجد سالم و عهدآن در ا شیدایپ یو راهکارها یشیاند

در  یشیاند از آن است که مفهوم مثبت یپژوهش حاک یها افتهی
 یریگیقابل پ دیما دواژهیاز راه کل تیحیاسالم و مس یِدیتوح  انیاد

اسالم، خداوند  یدیتوح نشیدر ب د،یام نیا یاست که متعلق اصل
 میتعال زیمرقس و لوقا( و ن ،ی)مت گانه سه لیسبحان و در اناج
 حیمس ز،ین وحنایملکوت است. در تفکرات  دنیپولس، وعده فرارس

 یابیدست تیفیک رامونی. البته گرچه پدیآ یشمار م به دیسرچشمه ام
 یفوق، اختالفات انیآن، در اد تیتقو یو راهکارها دیما نیبه ا

در دو حوزه فوق، مرتبط با  د،یام ،یطور کل وجود دارد اما به
واقع  یآدمی اخرو یزندگان یو در راستابشر بوده  اتیح یهدفمند

روح محبت و  تیتقو ز،یآن ن یشده است. از آثار و کارکردها
 (.17) است نیریاحسان به سا

 ستیبا یم نظریدر حوزه در بحث اهمیت و ضرورت پژوهش 
سازنده  ،یآدم شهیافکار و اند تیفینوع و ک قتیحقبیان نمود که 

 یمثبت بر غنا یها شهیانسان است. اند یزندگ تیفینوع و ک
تا احساس  دهد یها امکان و قدرت م به انسان د،یافزا یم یزندگ

 نیبرسد. همچن یشتریخاطر ب نانیو به اطم نماید یشتریقدرت ب
 یریست، بلکه تأثین یبخش زهیموضوع انگ کیصرفاً  یشیمثبت اند

و  یانرژ زانیو م یسالمت ت،یبر شخص یریگ سازنده و قابل اندازه

منظور  به یراه افتنی ینکته برا نیتر یها دارد. اساس انسان تیخالق
در جهت مثبت و بهتر  رییتغ یباور است که برا نیبهتر، ا یزندگ

است که  نیمهم ا ست،ین ریها د انسان           یبرا گاه چیشدن، ه
 یریرپذییشرط تغ نیانعطاف اول بنابراین، کرد رییتغ شود یبدانند م

 نیا )ع( یحضرت عل یها رتر است که آموزهذهن ب کیو نشانه 
 دارند.  دیو بر آنان تأک ندینما یم دیینوع نگرش را تأ

 شهیاند دری شیمثبت اند ۀقو گاهیو جا تیبا توجه به اهماز سویی 
 شیباشد که تالش و پو ینحو به دیبا یدرسی ها برنامه ی،اسالم
ن به سمت آنا تیهدا کند تا میتنظ یا گونه را به ی متربیانفکر

این بر ، گردد سّریم یهست قتیحقیی و مثبت اندیشی و گرا مثبت
د که ناستوار باش اصل نیا بر دیبا زین یدرسی ها برنامه اساس 

ه یدر سا نیو ا نماید رهنمونی هست قتیحق یسو بهرا  انیمترب
 ،است بدین خاطر ریپذ امکان یشیتفکر و مثبت اند ۀقو ختنیبرانگ

را بر  یشیاصل مثبت اند یتیترب یها داللت که شده بر آنمحقق 
در د. قرار ده واکاویمورد  )ع( یحضرت عل یها اساس آموزه

ی ها پژوهشو زوایای پنهان این پژوهش نسبت به  پژوهشیحوزه 
 یها آموزه در یشیمفهوم مثبت اند یواکاوقبلی باید بیان داشت که 

دارد؛  تیترب و میبر تعل یا العاده فوق راتی)ع(، تأث یحضرت عل
برگرفته از  پژوهشدر این  شده انیب یها روش زیرا اصول و

آن  یدستاوردها از توان یم که باشد ی)ع( م یحضرت عل یها آموزه
 ها در پژوهش همچنین با بررسی .نمود استفادهمراکز آموزشی در 

که تاکنون پژوهشی مشخص شد موضوع  یو خارج در راستا داخل
حضرت  یها آموزه در یشیفهوم مثبت اندم یجامع در مورد واکاو

آن انجام  یو اعتباربخش یتیترب یها داللت ی منظور ارائه )ع( به یعل
 در یشیمفهوم مثبت اند یواکاو نییاساس تع نیبر هم ،نگرفته است

 . ستا یضرور اری)ع( بس یحضرت عل یها آموزه
 مفهوم مثبت یو واکاو جیگفت که نتا دیبانیز  یدر حوزه کاربرد

 یها داللت ی منظور ارائه )ع( به یحضرت عل یها در آموزه یشیاند
نقاط قوت و ضعف  ییبه شناسا تواند یم آن یو اعتباربخش یتیترب

 یبسترساز نی. همچندینما یادیز حوزه مثبت اندیشی کمک
 یها در آموزه یشیمفهوم مثبت اند یواکاو ی نهیدر زم یآموزش

وزارت  یتیبه مراکز ترب جهت ارائه تواند ی)ع( م یحضرت عل
وپرورش،  آموزشوزارت  یتیمراکز تربعلوم، تحقیقات و فناوری، 

در  ییراهکارهاو دیگر نهادهای مرتبط  سراسر کشوری ها دانشگاه
 یبرا یا برنامه جادیو ا یشیمشکالت مثبت اندموانع و جهت رفع 

 دهد.ارائه  یشیمثبت اند یها مهارت شیافزا
یی در این خألها یشیمثبت انددر باب  یی قبلها پژوهشعلیرغم 

، شود یمحوزه وجود دارد که با انجام این پژوهش تا حدی مرتفع 
 مفهوم یتاکنون پژوهشی جامع در مورد واکاواز جمله اینکه 

 یواکاو نییاساس تع نیبر هم ،انجام نگرفته است یشیمثبت اند
 خأل تواند ی)ع( م یحضرت عل یها در آموزه یشیمثبت اند مفهوم
 نیدر ای را تا حدی برطرف نماید. شیمثبت اند شناسی مفهوم

ارائه شد  یشیمفهوم مثبت اند یتیترب یها داللت همچنینپژوهش 
ی قبلی ارائه نشده و این امر نیز بستر و ها پژوهشکه تاکنون در 

جایگاه مناسبی برای کاربران این حوزه داشته است. در ضمن در 
 صورت بهی استقرایی  وهیشمضمون به با روش تحلیل  پژوهشاین 
 یها در آموزه یشیمفهوم مثبت اند یواکاوو منسجم به  گام به گام
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پرداخته که این مورد هم قبالً توسط محققان )ع(  یحضرت عل
هم پژوهش حاضر را با  مسألهصورت نگرفته است که این 

 تا حدی تواند یمو هم  دینما یم تر متفاوتی قبلی ها پژوهش
ی موجود در زمینه مفهوم مثبت اندیشی را برطرف نماید. ا خالصه
امام اول شیعیان  عنوان )ع( به یحضرت عل یها آموزهفهم  از سویی

چراکه  دارای جایگاه خاصی است، اندیشی پدیده مثبت نسبت به
 رویکردهای بر مبتنی و اندیش مثبت ذهنیتی با فراگیرانی تربیت

 تربیتی یها نظام در است و خاصی برخوردار تیاولواسالمی از 
از . است تربیت و تعلیم فلسفه حوزه در اساسی کارهای از یکی

پژوهش حاضر، به سهم و مجال خود، نگاهی به اصطالحات طرفی 
 درآن را  یتیترب یها داللت دارد و سرانجام یشیمثبت اندمرتبط با 

هدف  مورد واکاوی قرار داد. همچنین)ع(  یحضرت عل یها آموزه
 یها آموزه در اندیشی مثبت مفهوم واکاویی این پژوهش کل

 اعتباربخشی و تربیتی یها داللت ی منظور ارائه ( بهع) علی حضرت
 سؤالو اینکه پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این  باشد یمآن 

در  یشیمثبت اند          مفهوم  یماحصل واکاواست که 
و  یتیترب یها داللت ی منظور ارائه )ع( به یحضرت عل یها آموزه

 ست؟یآن چ یاعتباربخش

 از استفاده با که بود کیفی یها پژوهش زمره در حاضر پژوهش
. است شده انجام استقرایی رویکرد مبنای بر مضمون و تحلیل روش
 متنی یها داده تحلیل که برای است فرایندی روشی مضمون تحلیل

 غنی و یها داده هب را متنوع و پراکنده یها داده و رود یم کار به
 گزارش و شناخت، تحلیل برای روشی .کند یم تبدیل تفصیلی

 واقعیت بیان برای هم که است کیفی یها داده در موجود الگوهای
 توجه با پژوهش این (. در18.)رود یم کار به آن تبیین برای هم و
 در شده، پژوهشگر استفاده استرلینگ آتراید متد از اینکه به

 شبکه ابزار از پژوهش نهایی مدل به یابی دست و مضامین تحلیل
 تحلیل در مناسبی روش مضامین شبکه. است بهره جسته مضامین
 یا نقشه کند یم عرضه شبکه مضامین که آنچه و است مضمون

 شبکه. نمایش است روش و دهنده سازمان اصلمثابه  به تارنما شبیه
 نکات و پایه )کدها مضامین مشخص روندی اساس بر مضامین

 ازآمده  دست به دهنده )مضامین سازمان کلیدی متن(، مضامین
 عالی فراگیر )مضامین و مضامین پایه( مضامین و تلخیص ترکیب

. کند یمند م نظام کل( رامثابه  به متن بر حاکم اصول دربرگیرنده
 مضامین و رسم تارنما شبکه یها صورت نقشه به مضامین این سپس

 نشانها  آن میان روابط با همراه سطح سه ایناز  کی هر برجسته
 (.15) شود یم داده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

مثبت اندیشی  با مرتبط مضامین تحلیل جهتپژوهش:  حوزه
 منابع از کلیه مضامین شبکه ترسیم و ع() علی حضرت یها آموزه

شده  استفاده اندیشی مثبت با مرتبط دسترس در تالدیجی و مکتوب
 و چاپی منابع هدفمند رویکرد از استفاده با که صورت نی. بداست

از  اندیشی مثبت زمینه در دسترس در علمی معتبر الکترونیکی
 ها افتهی .گرفت قرار بررسی مورد( ع) علی حضرت یها آموزهمنظر 

فراگیر  و مضامین دهدهن سازمان پایه،مضامین مضامین قالب در
 و متون واکاوی و بررسی .شد ترسیم مضامین شبکه و بندی دسته

سازمان دهنده مونمض سازمان دهنده مضمون   

فراگیر مضمون  

سازمان دهنده مضمون  
سازمان دهنده مضمون  

پایه مضمون پایه مضمون  پایه مضمون  پایه مضمون  پایه مضمون   

پایه مضمون پایه مضمون   

پایه مضمون  

پایه مضمون  

پایه مضمون  
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 سرحد تا و شد انجام تدریجیصورت  بهاندیشی  مثبت با مرتبط اسناد
 متون در نهفته یها امیپ و معانی به بردن پیمنظور  . بهادامه یافت اشباع

 و شناسایی زا پس اندیشی با مثبت مرتبط الکترونیکی و چاپی منابع و
 از محقق معتبر، اطالعاتی یها گاهیپا از و دیجیتال چاپی متون استخراج

 .نمود استفاده و اسناد متون از یبردار شیف ابزار
 دو کدگذاری و یبردار ادداشتی: ها داده لیوتحل هیتجز روش

 مرحله این است. در کیفی یها داده تحلیل برایزمان  هم فعالیت
 اندیشی، محقق مثبت به مربوط اسناد ومتون  شناسایی از پس

 اصلی به سؤال مربوط جمالت گردآوری و واکاوی به شروع

 توسط قبالً که جدولی درشده  استخراج جمالت نمود، پژوهش
 روش ازها  داده تحلیل برای .گرفتند قرار بود تهیه شده محقق

 و حذف مشترک و اضافی کدهای .شد استفاده موضوعی کدگذاری
 و نکات شامل )کدها که پایه مضامین عناوین تحت ستون سه

 دست به شامل )مضامین که دهنده سازمان متن(، مضامین کلیدی
 فراگیر )مضامین مضامین و پایه( مضامین و تلخیص از ترکیب آمده
 .شد یبند دستهکل(مثابه  به متن بر حاکم اصول رندهیدربرگ عالی
 و مضامین رسم رنماتا شبکه یها صورت نقشه به مضامین این سپس

 .شد داده نشانها  آن میان روابط و سطوح این از هر یک برجسته
 

 مضمون تحلیلگام  به گام فرآیند .1 جدول
 اقدام گام مرحله

 تجزیه متن

 مورد بررسی متن با شدن آشنا -1
 لزوم( صورت )در هاداده سازیپیاده -1-1
 ها داده مجدّد مطالعۀ و مطالعه -1-2
 اولیه یها دهیا ننوشت -1-4

 و کدگذاری اولیه کدهای ایجاد -2
 کدگذاری چارچوب پیشنهاد -1-1
 تر کوچکی ها بخشتفکیک متن به  -1-2
 ها داده جالب یها یژگیو کدگذاری -1-4

 جستجو و شناسایی مضامین -4
 بالقوه مضامین با کدها دادن تطبیق -1-1
 متن شدۀ کدگذاری یها بخش از مضامین استخراج -1-2
 مضامین بازبینی و پاالیش -1-4

 ترسیم شبکه مضامین -3

 شده استخراج کدهای با مضامین همخوانی کنترل و بررسی -1-1
 مضامین نمودن مرتب -1-2
 فراگیر و سازمان دهنده پایه، مضامین انتخاب -1-4
 مضامین نقشۀ ترسیم -1-3
 ها شبکه تأیید و اصالح -1-5

 مضامین تحلیل شبکه -5 متن تشریح
 مضامین یگذار نام و تعریف -1-1
 مضامین توضیح و توصیف -1-2

 ترکیب گزارش -6 متن ترکیب

 مضامین صریح و مختصر بیان و مضامین شبکۀ تلخیص -1-1
 هاداده ازموردتوجه  و جالب یها نمونه استخراج -1-2
 نظری مبانی و تحقیق سؤاالت با تحلیل نتایج نمودن مرتبط -1-4
 ها لیتحل از تخصصی و علمی گزارش تننوش -1-3

 
 اعتبار تعیین حاضر، برای پژوهش دردادها:  کیفی اعتبارسنجی

 مطالعه با ها داده اینکه بر عالوه ها افتهاعتبار( ی درونی )قابلیت
 تحقیق،سؤال  با همسویی و ارتباط و تحقیق نظری، پیشینه مبانی

 مورد ، درها داده    صحت و دقت تأیید برای شدند، تأیید و انتخاب
 استفاده پژوهش اعضای لهیوس به بررسی شیوه از مطالعه اعتبار

 از پس ها افته)اعتبار( ی «باورپذیری» برای که بیترت نیا به .گردید
 و طراحی و کدگذاری روش به نظری مبانی تحلیل و تجزیه
تعدادی از  اختیار در آمده دست به مضامین، نتایج شبکه تشکیل
اند  نظر بوده صاحب تربیتی و روانشناسی علوم حوزه در که اساتید

 و انجام اصالحی اقدامات آنان نظرات اخذ از پس و شد قرار داده
 پژوهشگر یریپذ نانیاطم افزایش برای. عمل آمد به ییدنظرهایتجد

 بازخوانی بار مورد استفاده را چندین متون یها افتهنمود ی تالش
 این در گرید عبارت به .شود خابانت مهم یها قسمت تا نماید

 شامل کار انجام به رویه توجه با «یریپذ نانیاطم»پژوهش 

 بهها  مقوله ساختار وها  استنباطاسناد،  و متون از یبردار ادداشتی
 طی پژوهش مراحل کلیه و است شده نیتأم حسابرسی روش

 .است گردیده
 
 ها افتهی
 مشترک، مضامین حذف از بعد پژوهش این از حاصل یها افتهی

 مثبت         مفهوم واکاوی از حاکی است که مضمون کد 453
 سه تحت مضامین این. است (ع) علی حضرت یها آموزه در اندیشی
 فراگیر و مضامین دهنده سازمان پایه، مضامین کلی، مضامین عنوان
 .گردیدند یبند دسته
شامل  نابعم و متون ازشده  استخراج پایه مضامین :پایه مضامین: الف
  .بوده است 2ی جدول ها مضمون کد
 مضامین از باالتر رده یک مضامین این :دهنده سازمان مضامین: ب

 اصلی یها دهیزمان ا طور هم به دهنده مضامین سازمان .هستند پایه
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 و کنند یم یبند دسته را پایه مضامین چند توسط شده ارائه
 معانی متون در اساساً که را یتر گسترده مضمون اصلی فرضیات

  .کنند یم تشریح کند یمپیدا  ویژه

 فراگیر مضامینعنوان  به اندیشی مثبت مفاهیم :فراگیر مضامین: ج
 سازمان مضامین پایه، مضامین .اند دهیگرد قلمداد این پژوهش در

 .است شده آورده اندیشی مثبت با مرتبط فراگیر مضامین و دهنده
 

 اندیشی مثبت فراگیر و هندهد پایه، سازمان مضامین .2 جدول
 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

 خداوند یها نعمت شمارش از و تالشگران  حسابگران بودن عاجز به باور -2
 وند متعالخدا به وجود باور -5
 وند کارهاخدا دانستن مؤثر -7

 امور پیش رو یمنطق ریتفستوجه کردن به  -18
 برای انسان در دنیا مشکالت و ها شیآزماباور به  -24
 (ع) ائمه و( ص) پیامبر طریق از خداوند کمک به داشتن باور -25
 خداوند کمک به داشتن باور -28
 مشکالت و ها یگرفتار از رهایی به باور و اعتقاد -21
 خداوند قدرت و بزرگى عظمت، به داشتن باور -31
 به طلب یاری از خداوند داشتن باور -34
 خداوند  هدایتبه  داشتن اورب -33
 ی خداوندازین یبباور به  -35
 خداوند ستایشباور به  -36
 کیشر یب یکتاى خداى به باور -37
 خداوند فرستاده و بنده عنوان به (ص) پیامبر به باور -52
 قرآن به تردید و شک به عدم  باور -54
 الهى کیفرهاىاز  ترس -55
 ها یگرفتارو ها  تنهفدر  (ص) پیامبرکمک  به باور -56
 (ص) پیامبر گریهدایت چراغ به باور -57
 شیطاناز  اطاعتبه  جاهلباور مردم  -58
 خالفت در ابابکر پارگی شکم به توجه -73
 و صبر شکیبایى به باور -72
 ها رنج و ناراحتى تحمل به باور -74
  کنندگان اطاعتمتعلق به  آخرت سراى -78
 ط پروردگارخلقت انسان توس به باور -82
 سخنان حضرت علی )ع( بودن قطع بد به باور -86
 خداوند عظمت به توجه -84

 توجه به نترسیدن حضرت علی )ع( از جنگ و حوادث -113
 مرگ از( ع) یعل حضرت دنینترس به توجه -111
 دشمن فراوانى از هراس عدم -147
 خداوند قطعی پیروزى به اعتماد -148
 ها عذاب گرفتن از و پند عبرت -163
 ی پیشه کردندار شتنیخو و تقوا -165
 نشناسد خویش قدر که بس همین انسان نادانى -178

 گردد ینم نابود دچار یتقوا گر -171

  قرآن در چیزى هر بیان به باور -181
 قرآن در اختالفی عدم به باور -113
  قرآن زیبایظاهر  به باور -111
 قرآن بودنآور  شگفت به باور -112
 قرآن ریناپذ انیپا و نهفته اسرار به باور -114
 قرآن بدون ها یکیتار وجود به باور -113

 شناختی جنبه منطقی تفسیر
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 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
  دنیا در فرزندان و ثروت بودن فانی به باور -211
 دنیا مال نداشتن دوام به باور -221
 یکار انتیخ بودن بد به باور -224
 حق از نکردن دفاع به توجه -223
 الهى وحى از (ص) محمد حضرت پاسداری به باور -227
 قیامت یدشوار به باور -231
 دنیا این بودن فانی به باور -232
 یکار انیز با مساوی نیک عمل به نسبت کوتاهى -234
 گفتار به شدن مغرور -253
  مغرور افراد به امید نداشتن -255
 نکردن عمل و دادن شعار از پرهیز -256
 خداوند از غیر به امیدواری از پرهیز -257
 کارها در پرهیزکارى کردن فراموش -258
 ستمکارى و خودکامگى از پرهیز -251
 کار در تندروى و یتاب یب از پرهیز -263
 سرکش مرکب بر شدن سوار از پرهیز -261
 ستمگر افراد سرکشى و تجاوز -262
  فساد در مالى امکانات نقش به باور -266
  دنیا وردنآ بدست جهت دین کردن تباه به یا عده غلط باور -267
 دنیا با جانشان معاوضه جهت یا عده غلط باور -268
 دنیا آوردنبه دست  جهت ریاکاری به باور -261
 آراستهبالباس  قناعت به ریاکاری -273
 فانی دنیای به نبستن دل به باور -276
 شرک و کفر با مقابله به باور -283
  شرک و کفر مقابل در نشدن ناتوان و نترسیدن باور -281
 حق احقاق برپایی به باور -282
 خوردگان بیفر و کافران با مقابله به باور -284
 مردم بر امام و امام بر مردمحق  به باور -288
 خداوند یمانند یب و یگانگی به باور -281
 خداوند فرستاده و بنده( ص) محمد حضرت -213
  نیرومندان از حق گرفتن به باور -217
 خداوند برابر در ودنب تسلیم به باور -218
 خونریزى و جدال از دوری به باور -433
 (ص) خدا رسول با عهد و پیمان به بودن وفادار به باور -431
 زودگذر و فانی دنیای به باور -435
 دنیا بودن فانی به باور -444
 فانی دنیای بودن فریبنده به باور -443
 دنیا بودن کوتاه به باور -423
 کار جوانب گرفتن ظرن در به باور -426
 کار عواقب پذیرفتن به باور -427
 خداوند یها نعمت فراوانی به باور -421
 خداوند انیپا یب یها نعمت و رحمت به باور -442
 خداوند به ها یسخت در بردن پناه به باور -447
 خداوند عذاب به شدن گرفتار به باور -441
 پروردگار ستایش به باور -433
 خداوند یها نعمت یریناپذ انیپا به باور -431
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 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
 خداوند یها بخشش یریناپذ انیپا به باور -432
 نهان اسرار از خداوند آگاهی به باور -434
  هستى سراسر در خداوند آشکار یها نشانه به باور -433
 بندگان دید از خداوند بودن نهان به باور -435
  خداوند بودن برتر و واال به باور -436
  بندگان به خداوند نزدیکی به باور -437
 منکران بر خداوند برتری به باور  -453

 وند خدااز ستایش  سخنورانعاجز بودن  -1
 وند خدا شناخت از انسان عجزباور به  -3
 خداوند نشناختن بودن مذموم -1

 باور به باز بودن در توبه بر روی انسان -21
 برای انسان بهشت به زگشتباباور به وعده  -22
 و داشتن فرزند ازدواجباور به  -23
 استوار یها نشانه به باور و اعتماد -27
 ها انسان با خداوند همراهی به باور و اعتماد -43
 مردم نشدن گمراه جهت زمین در( ص) پیامبر جانشینان حضور به داشتن باور -41
  بزرگ گناهانبرای آتش  وعدهبه  داشتن باور -48
 کوچک گناهان یبرا بخشش وعدهبه  داشتن باور -41
 پروردگار کتاباعتماد و باور به  -42
 حرام و حالل به داشتن باور -44
 مستحب و واجب به داشتن باور -43
 منسوخ و ناسخ به داشتن باور -45
 ها مثل و پندهابه  داشتن باور -46
 ممنوع و مباحبه  داشتن باور -47
 نماد تواضع بندگان عنوان هب کعبهبه  باور -33
 برای انسان ها نعمتبه تکمیل  داشتن باور -32
 قیامت روز هولناک یها صحنه به باور -38
 وندخدا یگانگى به باور -31
 احسان خداوند به باور -53
 شیطانوجود  به باور -51
 فاسدان غرور به باور -61
 برای فاسدان بدبختى و عذاب به باور -62
 به حضرت  علی )ع(  خالفت جامهعلق ت به باور -65
 در حضرت علی )ع( علوم تعلق داشتن همه به باور -66
 زمامداری بودن سرکش به باور -71
 بیعت روزدر  مردم فراوانى به باور -77
 پرهیزکاران آن از آینده -71
 ی به ظواهر دنیویبستگ دل -83
 متعلق به دستگیران آخرت سراى -81
 توسط اهل بیت )ع( جهالتو  تاریکىنجات از  به باور -87
  (ع) تیب اهل توسط هدایت به باور -88
 (ع) تیب اهل توسط ترقّى اوجمردم  رسیدن به به باور -81
 (ع) تیب اهل توسطو روشنایی  نورایجاد  به باور -13
 (ع) تیب اهل از سوی حقیقت توجه به -12
 (ع) علی حضرت توسط گمراهی و تاریکى از نجات -17
 (ع) علی حضرت توسط مردم راهنمایى به باور -18

 عاطفی - شناختی جنبه مثبت انتظار
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 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
  طلب حق یها انساندادن به  یارى -115
 ی از حق خورانگردان یرو -116
 نافرمانان  از یگردان یرو -117
 (ع) امام بر حق پوشیدگی عدم -142
 از گرداب نیمنحرفباور به رهایی نیافتن  -144
 شهدا لهیوس به ایمان و دین توجه به تقویت -133
 امور در بودن یآرمان هم و دهیعق هم -131
 بودن وپا دست یب و بودن ترسو -134
 خداوند سوی از گناه یب افراد آمرزش -138
 گناهکاران بر سو همه از خداوند عذاب -131
 خداوند سوی از گناهکاران سرزمین شدن غرق -153
 گناهکاران سرزمین بد بودن -151
 گناهکاران سرزمین شدن غرق -152
 گناهکاران سرزمین در گناه به شدن گرفتار -153
 خداوند سوی از گناه یب افراد آمرزش و عفو -155
 خداوند مغفرت و عفو به توجه -156
 اصلى صاحبان به المال تیب بازگرداندن -163
 ناحقی از زیپرهباور به  -167
 دوزخ آتشکاران در گناهافتادن  -168
 پیشگی دروازه ورود به بهشتتقوا -161
 باطل و حقّباور به پیکار  -173
 دوزخ به نرفتن و بهشت برای کوشش و تالش -171

 حق یسو به رفتن برای کوشش و تالش -172

 ( ص) پیامبر سنّت یسو به همه بازگشت -173

 نابودند باطل بهادّعا کنندگان  -175

 کنند یم زیان دهندگان دروغ -176

 شود یم هالک افتاد در حق با کس هر -177

  ها یزشت از پس توبه بودن میسّر -183

  پروردگار جز کسی نکردن ستایش -181

 کارها در دیگران نکردن سرزنش -182
 امّت بین در نادان یها انسان غلط جایگاه -183
 قضاوت در دروغین نظر و رأى و یتوخال و پوچ یها حرف به باور -185
 ستین منکر زا نیکوتر و معروف، ازتر  زشت چیزى دارند باور -187
 در بین مردم از سوی خداوند پرهیز اختالفباور به  -188
 متکبران بر خداوند لعنت به باور -115
 دنیا مال نداشتن دوام به باور -217
 خویشاوندان با ینینش هم به نیاز به باور -215
 تهیدستان به کمک به باور -216
 محبت با خویشاوندی تداوم به باور -218
 خود رهبر به نسبت بودنار د امانت -222
 (ع) بیت اهل جز یاری نداشتن به باور -228
 ذلت با مساوی نکردن مبارزه و جهاد -246
 آتشماندگان  عقب کیفر و بهشت برندگان پاداش -248
  اشتباهات از کردن توبه به باور -241
 قیامت از قبل نیک اعمال به باور -233
 ها یناخوش و ها یخوش در بودن خدا یاد به -233
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 لنو همکار بندیرضا فراش  52

 1411تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
 ضعیف افراد توسط حق احقاق عدم -251
 تالش با حق آمدنبه دست  باور -254
 باور به روز رستاخیز و قیامت  -271
  وندخدا سوى به برای دعوت مردم  مخلصانه باور -272
 ایدن ی دردار شتنیخو و تقیّهبه  باور -274
 آخرت یسربلند وعزت  یجا به دنیا ذلّت و بدبختى به یا عده کردن باور -285
 همدلی عدم خاطر به شکست -287
 نترسیدن و خداوند راه در قیام به باور -214
 قیام در خداوند راهنمایى به باور -213
 شبهات در خداوند هدایت نور به باور -432
 دشمنان توسط گمراهی به باور -434
 پروردگار یارى به نسبت نید یب مردم باوری بی -436
 خود برادران کمک و اریی به باوری -437
 نیست خدا فرمان جز فرمانى اینکه به باور -438
 دشمنان با کردن مبارزه توجه به -413
  نیکوکاران رفاه به داشتن باور -412
 پاکان حکومت در پرهیزگاری به باور -414
  نیرومندان از ضعیفان حقّ گرفتن به باور -411
 آخرت در حسابرسى به باور -422
 کار در صبر به باور -423
 امور در مدارا به باور -425
 امور همه در بندگان با پروردگار همراهی به باور -448
 دنیا این در امور به کردن عمل به باور -421
 دشمنان با برخورد در ینگر واقع به باور -424
 خداوند از نشدن مأیوس به باور -428
 خداوند آمرزش از نشدن مأیوس به باور -443
 خداوند پرستش از نکردن سرپیچى به باور -441
 دنیا از توشه بهترین برداشتن به باور -445
 دنیا در داشتن قناعت به باور -446
 خداوند وجود به هستى یها نشانه گواهی -431

 خداوند کمال شناخت -8
 مخصوص خداوند اندیشه و فکر به نیازعدم  -13
 کار جوانباز آگاهى  و اتیجزئخت شنا -12
 عقلشده  پنهان یها یتوانمند به باور -26
 الهى آیات و استدالل ،لیدال به باور -53
  (ص) پیامبر عترت به باور -51
 آسمانى  کتاب نگهبانو  اسالمى احکام مرجع عنوان به ،(ص) پیامبر به باور -63
 تالش و کار بودن مفید به باور -61
 مظلومان گرسنگىردن در مورد سکونت نک -85
 وندخدااز  ترس توجه به -14

 خدا  راه در مرگ باور به -138
  پنهانى حوادث و علومبه آگاهى  -112
 از آینده  ( ع) یعل حضرتخبر  به باور -114
 و شکاکان تردید اهلهمراه نشدن با  -118
 از همه امور( ع) یعل حضرت آگاهى -113
 ینمنحرفدر امور  طانشیقرار گرفتن  معیار -111

 شناختی جنبه رویدادها وقوع در دیگران و خود خدا، نقش
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 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
 نیمنحرفگفتن شیطان از زبان  سخن -123
  طانیشاز طریق ن یمنحرف گمراهی -121
 ن یمنحرفدر نظر  زشت کردارهاىزیبایی  -122
  شیطان حکومتشدن در شریک  -124
    شیطان زبانبا  نیمنحرفگفتن  باطل سخن -123
 باور به بیعت قلبی نه دستی  -125
        ادّعابر  روشن دلیلمدرک و  داشتن به باور -126
 وقایع همه از( ع) یعل حضرت آگاهى -141
 شیطانهمراهی منحرفین با  -143
 خدا راه در شدن مرگ شیپ -145
 گناهکاران سرزمین در فساد و شر وجود -154
 پرهیز از دور بودن از خداوند -157
 عدالت طریق از امور راحتی به توجه -161
 الهى مستقیمجاده  نبوّت، آثار و قرآن -174
 بازان نیرنگ نداشتن باور -116
 باور به فرمانبرداری از خداوند -117
 باور به آشکار شدن نهان ها -118
 خداوند آشکاراها و پندهای اندرز به باور -232
 شما روى پیش قیامت به باور -234
 شما سر پشت مرگ به باور -233
 ندخداو سوی به همه برگشت به باور -235
 حق جاى به ستمپرهیز از نشاندن  -236
 ی و بی عدالتیانصافبی  نشاندن از زیپره -237
 شدین و پروردگار بهداشتن  باور -238
  انسانها برای آسمان از الهى تقدیرهاى آمدن فرود -231
  خداوند سوی از کس هر قسمت و بهره بودن مشخص -213
 مخالفان فساد و گمراهى به باور -223
 حوادث در صبر و شکیبایی به باور -221
 تلخ حوادث در خشم بردن فرو به باور -243
 پیروزى شعار استقامت و صبر -241
 خدا راه در جهاد به باور -242
 تقوا لباسعنوان  به جهاد به باور -244
 خوارى و ذلّت با مساوی جهاد ترک -243
 عدالت از شدن محروم با مساوی جهاد ترک -245
 رو پیش یها حادثه از ننترسید -265
 کوشش و تالش با حق آمدنبه دست  باور -252
 زیانکاری با مساوی حق، از حمایت عدم -235
 هالکت با مساوی خوب راهنمای نداشتن -236
 مرگ از ترس به باور -286
 قیامت یجا به دنیا زودگذر زندگى به یا عده کردن باور -283
 سرگردانى و حسرت مایه خداوند دستور از نافرمانى -211
  مرگ از نهراسیدن به باور -433

 ها نعمتی و نگاه مثبت به شیاند ژرف لزوم -4
  شهیاند و تفکر یباال ارزش -6

 و زمان با اندیشه وقتارتباط  -11
 انه به خداوند نگاه کردناندیش ژرف -14

 شناختی جنبه و افکار مثبت خود ها یژگیوبه  توجه
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 لنو همکار بندیرضا فراش  53

 1411تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
 خداوند صفات بهو متفکرانه  انهاندیش ژرفنگاه  -13
 )ع( آدم نشیآفر به متفکرانه و اندیشانه ژرف نگاه -16
 جهت تالش و کوشش شهیاند روىین داشتن -17
  باطل و حقو مثبت اندیشیدن در مورد  صیتشخ قدرت -11
  شک و تردید بیجا بدترین آفت انسان  -23
 رسالت خاندانعدم مقایسه کسی یا گروهی با  -64
 به پیامبر )ص( میراث رسالت و مسلمین خالفتتعلق  به باور -63
 خردمندانه بردبارى و صبر به باور -67
 کم اندیشی افراد به باور -68
 ن و صبر و تحملآمد کوتاه به باور -71
 ها یدیپلو  ها یزشتبد بودن  -72
 یبارگ شکم بودن بد به باور -74
 پرخورىباور به بد بودن  -73
 یرو ادهیزو  اسرافد بودن باور به ب -75
 بد بودن اعمال زشت -76
 ستمگران یبارگ شکمبه بد بودن  باور -83
 یخوردگ بیفری و گر لهیحبد بودن  -13
 یدار نید به تظاهربد بودن  -15
 افراد باطن صفاىتوجه به  -16
 (ع) تیب اهلی پندها توجه به -11
 ع() علی حضرت درستی به باور -11

  نداشتن در حق  تردید و شک -133
 باطل بر حقاعتقاد به پیروزی  -131
 ی زیانگ فتنهپرهیز از  -132
 پراکندگىایجاد  و اختالف از زیپره -134
 جویى یوبرتر فخر از زیپره -133
 نادرست زمامدارى از زیپره -135
 مردم توسط بد زمامدار شدن نابود به باور -136
 حکومت برای زمامدار به داشتن باور -431
 گفتن سخن موقع به -137
 جویى یوبرتر فخر از زیپره -131
 باور به پرهیز از سستی در کارها -127
 کارها درعمل به وظایف محوله  -128
 ادّعا بر روشن دلیل و مدرک داشتن به باور -121
 امور در بودن استوار و ثابت -143
 کارها در بودن قدرت با و ایستادگی -146
 هم با امور رد دل و فکر ترکیب -141
 امور در داشتن خود از اختیار عدم -132
  پست اخالق از پرهیز -133
 شکستن پیمان از پرهیز -135
 دین در دورویى از پرهیز -136
 گناهان کیفر به شدن گرفتار -137
  سست هاى عقلکمک نگرفتن از  -158
 نادرست افکار همراه نشدن با -151
 پرهیز از ستم بر دیگران -162
 ی به سخنان خودبند پاى -164
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 55آن  اعتباربخشی و تربیتی یها داللت ی منظور ارائه ( بهع) علی حضرت یها وزهآم در اندیشی مثبت مفهوم واکاوی                                                                         
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 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
 ییگو دروغپرهیز از  -166
 حق نداىشنیدن  به باور -111
 راست راهقرار گرفتن در  به باور -233
  الهى حرام از نهى به باور -231
 خود توسط انسان شدن رها -184
 یقین و علم روی از نگفتن سخن -186
 خداوند از ترس به باور -212
 نیک عمل دادن انجام -214
 خودنمایى و ریا از پرهیز -213
 نبودندار  امانت -225
 تذکّرها و پند به نداشتن باور -226
 خرد و عقل بودن ناقص -247
 هواپرستى از پرهیز به باور -237
 پراکنده یها خواسته و افکار از پرهیز -238
 سخن با سخت یها سنگ شکست -231
 خود رفتار و سخنان به باور عدم -253
 ها یدانستن از تننگرف بهره -264
 ها نادانسته از پرسیدن -263
 دنیا یارزش یب به باور -273
 پیشینیان از گرفتن اندرز و پند باور -275
 حق برپایی به باور -277
 باطل دفع به باور -278
 حق داشتن برپا به باور -271
 کارهایتان برای قاطع دلیل و برهان داشتن به باور -212
 دادن شعار نه کردن عمل به باور -215
 ضعیف افراد بودن عزیز به باور -216
 حضرت آن نبودنگو  دروغ به باور -211
 راستى و وفاداری به باور -413
 باز رنگین افراد نبودن زیرک به باور -415
 باز رنگین افراد بودن ریتدب یب به باور -416
 بازی نیرنگ ازپروردگار  نهى و امر -417
 طوالنى آرزوهاى و اپرستىهو از دوری به باور -418
 طوالنى آرزوهاى از دوری به باور -411
 خداوند خود ذات حقیقت برها  عقل نبودن آگاه به باور -438
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 لنو همکار بندیرضا فراش  56

 1411تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (ع) علی حضرت یها زهآمو در اندیشی مثبت مفهوم مضامین .شبکه 2 شکل
 
 یریگ جهینت

 یها آموزه در اندیشی مثبت مفهوم واکاوی درصدد پژوهش این
 اعتباربخشی و تربیتی یها داللت ی منظور ارائه ( بهع) علی حضرت
 با که بوده کیفی یها پژوهش زمره در حاضر پژوهش. آن بود
 جامان استقرایی رویکرد مبنای بر و مضمون تحلیل روش از استفاده

 و مکتوب اسناد و متون کلیه شامل پژوهش حوزه. است شده
 رویکرد از استفاده با( ع) علی حضرت یها آموزه با مرتبط دیجیتال

 کدگذاری روش ازها  داده تحلیل و تجزیه در. بود هدفمند
 سه و حذف مشترک و اضافی کدهای که شد استفاده موضوعی

 مضامین و دهنده زمانسا مضامین پایه، مضامین عناوین تحت ستون
 شبکه یها نقشه صورت به مضامین این سپس. شد یبند دسته فراگیر
 میان روابط و سطوح این از یک هر برجسته مضامین و رسم تارنما

 3 پایه،کد مضمون  453 دهنده نشان ها افتهی. شد داده نشانها  آن
 به نتایج اساس بر. بود فراگیر مضمون 4 و دهنده سازمان مضامین

به ویژگی ها و  توجه
 افکار مثبت خود

خداوند به مثبت توجه  

خود هايتوانمندي  

 
اندیشی مثبت  

منطقی تفسير  

 انتظار مثبت
رویدادها وقوع در دیگران و خود خدا، نقش  

خداوند هاي ویژگی به مثبت توجه  

آن مشکالت و اعمال نتایج  

مسئوليتها از کردن خالی شانه  مقصر دانستن دیگران در شکستها 

کارها نتایج به مثبت توجه مثبت افکار و گفتار داشتن  اعمال به مثبت توجه خودارزشمندي   

 آینده نگري

 توجه به امور گزیده گویی

 ارزش نهادن به خود نيکو سخن گفتن

 ارزش نهادن به کارها

 تدبّر در کارها

در کارها تأمّل  شناخت خود 

منزلت براي خود و ارزش  

 کمک به شناخت خویشتن

مثبت و منفی حوادث بودن تموق  مشکالت و سختی ها خداوند به کارها انتساب  خود به کارها انتساب  دیگران به کارها انتساب   

دیگران دانستن مقصر  

دیگران به نسبت کم کاري  

دیگران به بی حرمتی  بی مسئوليتی 

 احساس برتري

هاموقت بودن مصيبت خودبرتربينی  

هاشکست بودن موقت  

مترقبهحوادث غير بودن موقت  

 افزایش عزت نفس

 کاهش درماندگی

 کاهش بدبينی

 حوادث خوفناک

 تشنگی

 گرسنگی

خداوند سوي از کمک انتظار  

دیگران از درست عملکرد انتظار  

خوشایند رویدادهاي وقوع انتظار  

مثبت اي آینده انتظار  

 انتظار رفع موانع

 بهبودي جهان

برنامه مثبت در زندگی انتظار  
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 57آن  اعتباربخشی و تربیتی یها داللت ی منظور ارائه ( بهع) علی حضرت یها وزهآم در اندیشی مثبت مفهوم واکاوی                                                                         
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 حضرت یها آموزه در اندیشی مثبت مفاهیم ترین عمده آمده دست
 کارها انتساب ،ها یسخت و مشکالت) منطقی تفسیر شامل( ع) علی

 ،(منفی و مثبت حوادث بودن موقت و دیگران و خود خداوند، به
 وقوع انتظار دیگران، و خداوند سوی از کمک انتظار) مثبت انتظار

 وقوع در دیگران و خود ،خدا نقش ،(خوشایند رویدادهای
 یها یژگیو به مثبت توجه و خداوند به مثبت توجه) رویدادها
 به مثبت توجه) خود مثبت افکار و ها یژگیو به توجه و( خداوند

 .بود( اعمال به مثبت توجه و کارها نتایج
،  همکاران و نژاد ، رستم ثابتی ، حشمتی یها افتهی با مذکور نتایج

 همخوانی   همکاران و و محققیان  کارانهم و ، مقدسی نادری
 (17، 16، 15، 13، 23،11). دارد انطباق و نسبی

 از سرشار فوق بیانگر این است که زندگی سؤالبررسی و تبیین 
دارند  اختیار و حقها  انسان است و نامحدود یها ثروت وها  نعمت

 هر موفقیت در به دستیابی ولی کنند، زندگی بانشاط زندگی در تا
شخص  خود فقط و دارد بستگیتالش انسان  همت و به ی،ا نهیزم
احساس  آن در یا عده که در دنیایی. کمک کند خود به تواند یم

 و ها شهی. انداند یناراضزندگی  از دیگری عده ،کنند یم خوشبختی
انسان  چه هر و سازند یم را ما زندگی کیفیت ما، پندارهای

 در و تر یراض خود زندگی از باشد،نگر تر مثبت  و تر نیب خوش
 دارد، زندگی به که نگرشی و انسان فکر طرز .استتر  موفق نتیجه
 مثبت و تفکر. گذارد یماو  زندگی کیفیت در زیادی تأثیر

 انسان و ارتقای رشد عوامل نیتر مهم از زندگی، به بودن نیب خوش
نیست؛  یکسان روزمره، یها اتفاق و زندگی به افراد نگرش. است

 یا عده و نگرند یم آن حوادث و زندگی مثبت به دید با یا دهع
 و روحیه در زندگی، نگرش شخص بههرحال  بهولی  نیستند، چنین
 تواند یم مثبت تفکرکه  یطور به؛ گذارد یممهمی  تأثیر او روان

 دلیل، این به .گردد زندگی در انسان کامیابی باعث موفقیت و
 که کنند یمسفارش  مردم به همواره درمانگران و روانشناسان
 و خود به امیدوارانه دیدی با و کرده رها را بدبینانه و افکار منفی

 ادیان سو، دیگر از .بنگرند حوادث آن خلقت و جهان و اطرافیان
 استعدادهای عظیم کردن بارور و انسان رشد هدفشان که آسمانی
ها  انسان روانی -روحی و یشناخت روانمباحث  به است، انسانی
 انسان روان سالمتی در که مواردی جمله ازاند.  نمودهکامل  توجه

نسبت  مثبت اندیشی ،اند نموده آن توجه به الهی ادیان و نقش دارد
 متون در بارها این موارد. است حوادث آن و هستی جهان و خدا به

کاربردی  صورت به روایات و البالغه نهجقرآن،  اسالمی، یبها گران
 در مهمی بسیار نقش کردن فکرنحوه  و اندیشیدن د.ان شدهبیان 

 که نگرشی و خود تفکر نوع با همواره ها انسان. دارد انسان زندگی
  مثبت که انسانی. شوند می متمایز یکدیگر از دارند جهان به

 به لحظه بلکه داند، نمی بد و شر عالم در را اتفاقی هیچ اندیشد، می
. داند می عالم بزرگ خالق ترلکن تحت و شده  حساب را آنلحظه 

. کند می شادی و  لذت احساس خداوند، رحمت و لطف از او
 به نسبت انسان آگاهی و شناخت ازآمده  دست به شادی خداوند

 تربیت و تعلیم نظام در. نماید می تأیید را الهی رحمت و  لطف
 یا مثبت پیامدهای به منجر تواند یم دنیا به انسان نگاه نوع اسالمی

 موردتنها  نه دنیا به پشت و انزواطلبانه و منفی نگاه. شود منفی
 توسط بلکه نبوده اسالم تربیت و تعلیم نظام بزرگوار مربیان تأکید

 نوع این .است گرفته قرار نیز مذمت مورد السالم همیعل معصومین
 تحرک اضطراب، سستی، تنبلی، عدم به منجر تواند یم نگاه

جانبه  همه توسعه نهایتاً و اجتماعی یماندگ عقب نهایتاً و اجتماعی
   .شود اجتماعی

 یها آموزه دیگر و البالغه نهج سراسر با توجه به اینکه در پایان در
 و افراد، صفات رفتارها، سازنده و مثبت ابعاد به( ع) علی حضرت

برنامه ریزان،  گردد یم است پیشنهاد شده توجه نگر مثبت افکار
ابعاد،  ط با حوزه تعلیم و تربیت تمامیمدیران و مراکز مرتب

را که در کتب  حوزه مثبت اندیشی در پیش رو راهکارها و موانع
این  آموزش در مدنظر قرار دهند و است مانده درسی مغفول

 .ورزند اهتمامها  مؤلفه
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