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 و همکاران  زاده حمزه نعیمه  35

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 روش آزمون و طراحی و قدسی احادیث واکاوی

 آموزان دانش اضطراب درکاهش درمانی حدیث

 1زاده حمزه نعیمه
 آزاد دانشگاه اردبیل، واحد حدیث، و قرآن دکتری،گروه دانشجوی
 .ایران اردبیل، اسالمی،

 
 *2نیری صادقی رقیه

 مدنی شهید دانشگاه حدیث، و قرآن و علوم گروه ،استادیار
 .(مسئول نویسنده) ایران تبریز، آذربایجان،

 
 3غفاری علی

 .یرانا اردبیل، اردبیلی، محقق دانشگاه عرفان، و ادبیات گروه ،دانشیار
 

 چکیده
 اصالح و درمانی رفتار تحلیل و توصیف هدف با پژوهش این

 دو با مدارس آموزان دانش اضطراب کاهش و رفتاری الگوهای
 یاتآ و قدسی احادیث با مطابق اسالمی اندیشه و روانشناسی رویکرد
 عما اسالمی منابع از کثیری تعداد بررسی در. است شده انجام قرآنی،

 نشان پژوهش هاییافته موضوع، به مربوط روایات و آیات از
 مضامین و مفاهیم نظر از احادیث، و قرآن آیات بیشتر که دهدمی

 مایه درون عمدتاً احادیث، این. باشندمی روانشناسی علم با همسو
 حسن به را خود مخاطبان که دارند روانشناسی و عرفانی اخالقی،
 آگاهی خود به نیل برای رذایل از پرهیز و فضایل کسب و سلوک
 استرس، کاهش به منجر که فطری و درونی استعدادهای وکشف
 مقاله .خوانندمی فرا شود،می فرد در اندیشی مثبت تقویت و نگرانی

 و آیات خطیر جایگاه و نقش موضوع، اهمیت به توجه با رو،پیش
 و تربیت و تعلیم مربیان میان در بویژه اسالمی جوامع در احادیث،

 هب و آموزان دانش شخصیت گیری شکل در مدرسه تاثیر طرفی از
 یصخصا از الگوگیری با تا است آن درصدد نوین هایروش کارگیری

 یسع دینی، هایآموزه و روانشناسی علم قبول مورد و مطلوب رفتاری
 کاهش طریق از آموزان دانش آلایده رفتار تقویت و اصالح در

 .گردد آنها در خودباوری به نیل و نگرانی استرس،
 

 قدسی، احادیث مدرسه، روانشناسی درمانی، حدیث: کلیدواژه
 .آموزان دانش در اضطراب و استرس

 
 13/06/1401تاریخ دریافت: 
 14/09/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولrsadeghiniri@yahoo.com 
 

 مقدمه
 بکس و پیشرفتنبال ه به دد هموارل زندگی خودر طو نساان

 خود به انسان نگرش نوع از متأثر موفقیت، ینا موفقیت است و

 نانآ. هاستآن ها بازتاب افکارانسان زندگی. است پیرامون جهان و
. شد دخواه متحول شانزندگی تغییر افکارشان شوند، به قموف اگر

ای است که وقایع خوش بین در زندگی به گونه گیری افرادجهت
گذارند ولی اتفاقات زندگی به حساب خود میخوب را در 

بنابراین افراد خوش  ،دهندشانس نسبت می را به تصادف و ناخوشایند
 مقصر در را خود بدبین کنند ولی افرادبین احساس توانمندی می

در  )ص( حضرت محمد که ایگونه بهداننداتفاقات ناگوار می
 چون عبادتی هیچ: فرمایندمی جایگاه آن و نگرش اهمیت خصوص

 [1] تاندیشیدن نیس
 :گویدمی خصوص این در سلیگمن

 او تأثیر روان و روحیه در زندگی، به هر شخص نگرش نحوه

 باعث تواندمثبت می رز تفکرط که یبه طور گذارد؛مهمی می

 [2]. رددگ زندگی در کامیابی انسان و موفقیت

 به تبنس اهنگرش امت تغییر نیز اهداف پیامبران الهی یکی از

 فراوانی نیز شواهد احادیث در .است بوده هستی ناجه و دوخ خدا،

 [3] .خوردمی چشم به پیرامون این موضوع

 :نویسدمی پیل وینست
 در حسب عادت، که بر است مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن

 امکان این. است شرایط بدترین بهترین نتیجه از نآورد دست به پی

طور همین بگردید، برای ساختن چیزی بتوانید دنبالارد که د دووج
نظر می به بد چیز همه که زمانی دارد حتی در دوجو این امکان

 حقیقت شایان توجه این و باشید ها را داشتهبهترین انتظار رسد،

آن  یافتن احتمال گردید،می خوب دنبال به که انیزم که است
 [4]. است انتخابی و تعمدیفرآیندی  نگری، مثبت .است بسیار زیاد

ان شناختی رو بهزیستی و افزایش مثبت هیجانات و ارتقای شناسایی
 افسردگی، هاز ابتالی افراد ب ننده،سد محافظت ک یک نبه عنوا

 .کندمی جلوگیری ندگیز یهاتنش و مزمن هایآسیب طراب،اض
 است حدی به اخالتمد هایکاربست سترشگ ه،گذشت دهه طی

 شده گفته سخن مثبت نگر هایدرمان از اخیر لساچند  رد که

 لقب هرچند اندیشانه مثبت و کننده امیدوار نکات به هتوج. است
 ولی بحث و پژوهش بوده، مورد اگر مثبت روانشناسی رشد از

 مطالعات شد؛ موضوع این امروزی توسعه و توجه سبب آنچه

 اخیر ههد در. است گرارویکرد روانشناسی مثبت در گرفته انجام

 مثبت نظیر انسان روانی مثبت های جنبه هب گرامثبت شناساننروا
 خردمندی، هیجانی، هوش خالقیت، ادکامی،ش بینی، خوش اندیشی،

 و هابا روش تا ددارن سعی و پردازندمی آن مانند و خودآگاهی
 اگون زندگیونگ ادابع رد را های مثبتمؤلفه حضور علمی نگاه

  دنهد هجلو چشمگیرتر و ترانسان پررنگ

کاهش  و تکوین شخصیت دانش آموزان در اندیشی جایگاه مثبت-2
 اضطراب

 خود به را روایات متعددی آیات و سنت، قرآن و مثبت اندیشی در

 و دو منبع قرآن به الم با اتکااس مبین دین .داده است صاصاخت
مثبت حضرت، آن قح بر ینانو جانش سالما گرامی روایات پیامبر
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می ترسیم او ندهآی و ی انسانبرای زندگ را چشم انداز و نگاه ترین
به این مقوله مهم پرداخته  موارد بسیاری از احادیث قدسی در دکن

 [5] است
 مناجات در خداوند که چیزهایی از جمله: ودفرم )ع(ادق ام صام

 نزد را ایبنده من موسی ای :اینکه فرمود او به بن عمران موسی

 هب او را نکه م راستی مؤمنم نیافریدم، از بنده ترمحبوب دمخو
 نفع به دارممی دوست ار و آنچه سازممی گرفتار اوست خیر هآنچ

 ام در آن استبنده آنچه صالح به و من گیرممی باز وی او از

 [6]کند،  صبر من بالی بر داناترم، پس باید
که  خداوندتوکل به  باعث تقویت ایمان وجمله احادیث قدسی  از

  گردد: دانش آموزان می درکاهش اضطراب موجب 
 همنوعان و خوش گمانی نسبت به خدا حسن ظن و حدیث اول:

 بْدِعَ أَبُو عَمِّی حَدَّثَنِی قَالَ شَاذَانَ بْنِ نُعَیْمِ بْنُ جَعْفَرُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْحَاکِمُ
 نُبْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ شَاذَانَ بْنُ الْفَضْلُ حَدَّثَنَا قَالَ شَاذَانَ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ

 اللَّهَ فَإِنَّ الظَّنَّ بِاللَّهِ أَحْسِنْ لِی ع قَالَ:َ قَال ع الرِّضَا عَنِ بَزِیعٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
 از: فَشَر شَرّاً إِنْ وَ فَخَیْرٌ خَیْراً إِنْ عَبْدِی ظَنِّ عِنْدَ أَنَا یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ

 رضا امام از اسماعیل بن محمد از محمد بن احمد از یحیى بن محمد
 داشته ظن حسن خدا به: فرمود حضرت که کرده نقل السالم علیه

 اشباره در ام،بنده ظن مطابق من: که فرمایدمى خداوند زیرا. باشید
 بوجود خیر او براى باشد خوب من به ظنش اگر. کنممى عمل
 [7]. بد باشد بد اگر و آورممى
دانش که به هدایت رفتار کنندمی مدرسه مطلوب شرایطی ایجاد در

نقش  این مدرسه امانت است و در دانش آموز انجامد،آموز می
شرایط عاطفی  ایجاد باشد.مدرسه می اداره امور هدایت و مربیان،
 فراهم نمودن جو ها وخوش گمانی نسبت به همکالسی ،مناسب

 های مدرسه مطلوب است.از مهمترین ویژگی معنوی، عاطفی و
 اگر کوشا ساعی و دانش آموز فرماید:این باره می شهید مطهری در

نگران  و نداشته باشد اعتماد خواندآن درس می محیطی که دربه 
اضطراب سراپای  تمام طول سال دلهره و در. رفتاری غیرعادالنه باشد

 گیرد.وجودش را می
 همساالن ها وهمکالسیمثبت نسبت به  دید بینش و :حدیث دوم 
  أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى آدَمَ ع یَا آدَمُ إِنِّی أَجْمَعُ وَ قَالَ الصَّادِقُ )ع( »

لَکَ الْخَیْرَ کُلَّهُ فِی أَرْبَعِ کَلِمَاتٍ وَاحِدَةٌ لِی وَ وَاحِدٌ لَکَ وَ وَاحِدَةٌ فِیمَا 
وَاحِدَةٌ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ النَّاسِ فَأَمَّا الَّتِی لِی فَتَعْبُدُنِی  بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ

وَ لَا تُشْرِکُ بِی شَیْئاً وَ أَمَّا الَّتِی لَکَ فَأُجَازِیکَ بِعَمَلِکَ أَحْوَجَ مَا 
یَّ الْإِجَاب َُُ عَلَ وَ أَمَّا الَّتِی فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَعَلَیْکَ الدُّعَاءُ وَ تَکُونُ إِلَیْهِ

امام  «.مَا تَرْضَى لِنَفْسِکَوَ أَمَّا الَّتِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَ النَّاسِ فَتَرْضَى لِلنَّاسِ
 فرمود که: خداوند عز و جل به آدم وحى کرد که من صادق )ع(

همه سخنان را در چهار کلمه برایت گرد آورم، عرض کرد: 
یکى از آن من است و یکى از آن ها چیستند؟ فرمود: پروردگارا، آن

تو است و یکى میان من و تو است و یکى میان تو و مردم است، 
ها را بیان کن تا بدانم، فرمود: آنکه از آن عرض کرد: پروردگارا، آن

من است، مرا عبادت کن و هیچ چیز را شریک من مدان، آنکه از 
بدان آن تو است من تو را به کردارت پاداش دهم به وجهى که 

نیازمندترى و اما آنکه میان من و تو است، بر عهده تو است که دعا 
کنى و بر من است که اجابت کنم و اما آنکه میان تو و مردم است، 

پسندى و بد دارى براى به پسندى براى مردم آنچه براى خود مى
 [8]مردم آنچه براى خود بد داری. 

دست  شناسیروان و یترین مسأله اجتماعدر کلمه چهارم بر اساسی
پسندی برای دیگران هم گذاشته است و فرموده آنچه برای خود می

ن ای پسندی برای دیگران هم نپسند.بپسند و آنچه برای خود نمی
 [9] قسمت از حدیث در متون حدیثی بسیار تکرار شده است

: هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ در آیات قران کریم نیز این بیان مطرح شده است
ال تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ وَ (60)الرحمن/  إِالَّ الْإِحْسان

، بنابراین حدیث فوق دارای (22)نور/ اللَّهُ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ
مضامین عالی با تفاوت در لفظ و استفاده از کلمات با آیات قرانی 

 .باشدمثبت نسبت به همنوعان می تفکر نشان از کهداست

 بررسی مشکالت مورد در (1395) ایروانی نتایج تحقیق نصیران و
والدین نشان داد که  آموزان ودانش دید آموزان تیزهوش ازدانش

اثرات منفی  باشد.می آموزانمهمترین مشکالت این دانش استرس از
. ستامشکالت رفتاری  اضطراب و ،شامل افسردگیاسترس تحصیلی 

ولی  ،آموزان استترس محرکی مثبت برای پیشرفت دانشچه اس اگر
 قرار تواند سالمت روانی افراد را تحت تاثیرصورت شدت می در

 دهد.
نشان دادکه میزان  (1388) همکاران نتایج تحقیقات جمشیدی و

کماگرایی  است. عادی بیشتر آموزان تیزهوش ازگرایی دانشکمال
به تعقیب معیارهای سخت  افراطی عزت نفسوابستگی  عبارت از

 گرایی وهای کاهش کمالروش یکی از [10] گیرانه شخصی است
روان درمانی مثبت نگر، است که  آموزان،استرس تحصیلی دانش

 آغاز قرن بیست و میالدی و 1990اواخر دهه  توسط سلیگمن در
 .یکم ارائه شده است

موفقیت  و داشته باشندمدرسه رقابت سالم  آموزان دردانش اگر
موفقیت خودشان تلقی کنند مصداق این  را هاهمکالسی دوستان و

های رقابت بسیاری از مشکالت ناشی از حدیث قدسی خواهد بود و
 بین خواهد رفت.  از نگرانی است، اش استرس وناسالم که نتیجه

طبق فرمایشات حدیث قدسی  "طبیب"واکاوی کلمه  :حدیث سوم
   مفهوم صحیح آن برای دانش آموزان القای و

قَالَ: کَانَ یُسَمَّى الطَّبِیبُ الْمُعَالِجَ فَقَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ  اهلل هابی رحم
یَا رَبِّ مِمَّنِ الدَّاءُ قَالَ مِنِّی قَالَ مِمَّنِ الدَّوَاءُ قَالَ مِنِّی قَالَ فَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ 

رحم ُ  . پدرملِکَیِّبُ بِذَلِکَ أَنْفُسَهُمْ فَسُمِّیَ الطَّبِیبَ لِذَبِالْمُعَالِجِ قَالَ یُطَ
از حضرت امام صادق علیه الساّلم نقل کرده که آن جناب اللَّه علیه، 

خواندند، حضرت موسى بن عمران معالج مى فرمودند: طبیب را قبالً
 ؟علیه الساّلم به درگاه الهى عرضه داشت پروردگارا، درد از کیست

خدا فرمود: از من. جناب موسى عرضه داشت، دواء از کیست؟ خدا 
کار دارند که به  هفرمود: از من عرض کرد: پس مردم با معالج چ

خدا فرمود: با مراجعه به او فقط دلشان  نمایند؟وى مراجعه مى
شود. سپس امام علیه الساّلم فرمود: بعد از این سخن طبیب خوش مى

 57شیخ طبرسی در ذیل آیه موجب دلخوشى(  را طبیب گفتند )یعنى
، بسان دارو و درمان است که «شفاء»نویسد: واژه سوره یونس نیز می

دانیم که بیمارى و مى ودربراى برطرف ساختن بیمارى به کار مى
تر و درمان آن نیز دشوارتر جهل و نادانى، از بیمارى جسم زیانبخش

 ترت نیز سرنوشت سازآفو طبیب آن نیز کمتر و نجات از این 
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باشد، به خاطر شرافت دل، و سینه نیز که جایگاه دل مى خواهد بود
 [11]ترین جایگاه نظام وجود انسان است. شریف

 مانع و مزاحم، را هادشواری و هابدبین سختی همین جهت افراد به
سکوی پرتاب به سوی مراحل  فرصت و خوش بین مشکالت را افراد

داشته  انسان توکل به خداوند اینکه اگر و[12]کنند باالتر تلقی می
گویا "فرمایندامام علی )ع( می .دید خواهد لیوان را نیمه پر باشد قطعاً

رشد  ارتقا و جهت اصالح نفس و هانظام اسالمی همه گزاره در
 از بردانسان بد به کسی گمان خوب نمی انسان تنظیم شده است و

 [13] "به صفت خود بیند مگرکسی را نمی برای اینکه او

 

  پژوهش پیشینه

سرسام  رشد اندیشی با مثبت در موضوع پژوهش اخیر، یهادر سال
 حاتصطالا وانشناختی،تحقیقات ر در .است بوده مواجه آوری

 روان فرد، منفی اضطراب بر تاثیر و درمانی رفتار و اندیشی مثبت
 مومفه میان ارتباطی چه راستی به اما، خوردمی چشم به کرات به

به کارگیری  با دارد؟ جودو درمانی با روانشناسی مدرسه رفتار
 درمان مشکالت رفتاری و در تواندحد میچه  تا ،آیات احادیث و

. دارد بررسی بیشتر به ازنی که سؤاالتی ؟باشد کاهش اضطراب موثر
؛ دهی مطرح نبون دینتوم رد انسانی، درمان رفتار در مثبت اندیشی

 قرآن، تاآی و روایی متون در توجه به غنای معارف اسالمی، الی بو

 پرداخته موضوع این به ضمنی یا و گونه صریح به یا که عناوینی

 و دستورالعمل توانمی آن جمله از. شودمی یافت وفور به باشند
مختلف  فصول کتب در را اندیشی مثبت المی در مورداس هایتوصیه

 خیر ،امید ،رجا ،نیت ،ظن سوء، ظن حسن مانند با عناوین متعدد

 ها ازاستفاده فق رد ای اخالقی و ونمت در زدن نیک فال و باوری

 اعدهق اصالت صحت، مانند، فقهی عناوین از بعضی در دله دینیا این

 .یافت تسلیم و رضا باب در در متون عرفانی و طهارت اصل و دی

 نگرش و با موضوع این با مرتبط هاییپژوهش اخیر هایسال در

ها که در این قسمت از پژوهش به آن است شده نگاشته المی،اس
 ،(1379، فرد دایاریخ) ،(1388، ادیعب) گردد.اشاره می

 ،ریاکب) ،(1379، لیاک) ،(1391، یسفوی) ،(1390، میرزابیگی)
، دیانممعت) ،(1392، ساپار) ،(1391،رزمی(، )1380، یفدای(، )1390
ی، آقای) ،(1388، صدارت(، )1392، رجبی) ،(1388
 ،(1390، آدمبنی) ،(1389، دالور) ،(1389، تغیبدس)،(1391

، ینیر صادقی) ،(1390،یحسن) ،(1385، نوری) ،(1391،غابینو)
 .(1394، ریجعف)، (1393،فعالی) ،(1392

 مثبت رابطه بررسی به کمی هیتام های انجام شده بااز پژوه بعضی

 سالمت زندگی، رضایت از چون،هم دیگر یک متغیر اب اندیشی

های سبک ،آموزاندانش مسئله مثبت اندیشی بر حل تأثیر و روان
 ،نفس عزت پیشرفت و انگیزه ،نگرانی استرس و کاهش ای،مقابله

شادکامی پرداخته و خودکارآمدی افزایش ،آموزاندانش خالقیت
 یا تعریف ارائه از ،ماهیت آنها به هتوج اب اهوهشژاین پ در. اند

و نظری  کیفی به مباحث پرداختن یا موضوع و دقیق هایمؤلفه
 ،(1388، انیدمعتم) ،(1392، ساپار) تحقیقات انندم ؛انددوری جسته

، دالور) ،(1389، دستغیب) ،(1391،آقایی) ،(1388، صدارت)
ها ژوهشپ برخی از در(. 1390، یحسن) ،(1390، بنی آدم) ،(1389

 یا و قدقی تعریف هب وجه هیچ به ،یکیف اهیتم داشتن عالوه بر

تحقیقات  مانند ت؛سا هدنش شارههای مثبت اندیشی افهلمؤ
در (. 1392، نیری ادقی)ص، (1390،میرزابیگی)، (1391،سفییو)

 و نیز اندیشی مثبت توصیف د بهچن هر اتتحقیق از دیگر برخی

 و هامؤلفه به ولی ت،سا پرداخته شده آن به دستیابی هایراهکار
 ،(1386، کوئیلیام) انند تحقیقاتم ؛است نشده آن توجهی تعاریف

 به اًفصر یزن تحقیقات برخی در(. 1394، جعفری) ،(1988، چپمن)

 به و اندنموده اشاره آثار آن و جایگاه اندیشی و مثبت توصیف

، میرزابیگی) تحقیقات اند؛ مانندنپرداخته آن تعاریف و هامؤلفه
 تحقیقات برخی در(. 1394، جعفری)، (1391، یوسفی)، (1390

 حیطه در آن آثار و جایگاه و اندیشی مثبت توصیف به فقط

 به ماا، دنانموده اشاره ... مانگری ودر یت اجتماعی،انند امنم اصیخ
، فرد خدایاری) تحقیقات مانند اند؛نپرداخته تعاریف آن و هالفهمؤ

 به اتحقیقات تنه از بعضی رد و [15] ،(1389، فدایی) ،(1379

 پرداخته بینی، خوش ونچهم اندیشی مثبت با طمرتب موضوعاتی

، سلیگمن)اندیشی؛ مانند تحقیقات  مثبت عنوان دخو هن ،است شده
در  نوری که یپژوهش در(. 1388، ورین)، (2004، کار)، (2000
 از بینی های خوشمؤلفه و تعریف ارائه به داد جامان 1387سال 

 و به بررسی این موضوع پژوهش این در اما خت،پردا الماس منظر
تحت عنوان  و اسالمی از منابع صیخا حیطه در آن هایمؤلفه

 .است شده اقدام احادیث قدسی

دقیق هایمؤلفه که رسدنظر می به اسالمی متون تربررسی دقیق با
 حاضر پژوهش .استخراج است عنوان قابل این برای تریو جامع تر

 رد مثبت اندیشیتقویت زمینه  در جامعه کنونی نیاز به توجه ضمن
به جهت فقدان  آموزاندانش در طراباض استرس وراستای کاهش 

 مثبت اندیشی و پی بردن به اهمیت خوش گمانیذهن مثبت گرا و 
 مدارس، آموزان دردانش روحی های جسمی ودرمان بیماری در

 هایپرسش پی بررسی درپژوهش  این ز این رو،. اپرداخته است

 :است بر آمده ذیل

هایی تعریف شده مؤلفه و مفاهیم شناسی با چهاندیشی در روان مثبت
 ت؟اس
 ئهارا اسالمی نگرش ارا ب اندیشی مثبت ساختار توانمی آیا 

 ؟دومن
 دانش احادیث در بیان موانع مثبت اندیشی آیات و کدامیک از

 مطرح شده است؟ به جهت کاهش استرس، آموزان
  مثبت به  رادانش آموزان تواند میاحادیث  آیات وکدامیک از

  منجربه کاهش استزس گردد. ترغیب واندیشی 

 

 ها وشرو مواد 

 حیطه افزایش پی در که تحقیقات بنیادی است نوع این پژوهش، از

 این در تحقیق روش نواتمی ز سوی دیگر،ا .است آگاهی و دانش

 جمع ف محقق،ده هک دانست تحلیلی-توصیفی نوع از را پژوهش

 مفاهیم تحلیل و تجزیه و مقایسه بندی، دسته توصیف، آوری،

احادیث قدسی  و روانشناختی متون در اندیشی مثبت با طمرتب
های  ارائه یافته برای پژوهش یاهیافته و آماری جامعه .است
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 38....  روش آزمون و طراحی و قدسی احادیث واکاوی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

 ارائه قسمت سه در مباحث پژوهش، هایمطابق پرسش پژوهشی

 :گرددمی
 

 تاثیر و مدرسه اندیشی در روانشناسی مفهوم مثبت تحلیل و بررسی
 کاهش اضطراب آن در

است  کردن فکر مثبت اندیشی شکلی ازاند که محققان عنوان کرده
 از جهنتی بهترین آوردن دست به پی در عادت، حسب بر که

 بتوانید دنبال چیزی که دارد امکان وجود این. تسا شرایط بدترین
 در حتی دارد وجود مکانا این همین طور بگردید، ساختن برای

 داشته ها رابهترین انتظار رسد،می بد به نظر چیز همه زمانی که

 دنبال به که زمانی که است این یان توجهشا حقیقت و باشید

 نگری، مثبت. است زیاد آن بسیار یافتن احتمال گردید،می خوب

 منفی گاه مسائل هیچ اندیش مثبت. تعمدی و انتخابی است فرآیندی

 [16]. پردازدمی آن مقابله با به بلکه شناسد؛رسمیت نمی هب را
خوب  مه ندگیز ه درک نگردرویدادها می هدید ب این با تفکر مثبت

 بوخ بر جنبه های که است اما بهتر آن ،دب مه و ددار ودوج
 . یابدمی افزایشها جنبه ینا که یدد هیدواخ این کار، اب .شود تکیه
 :نویسد می نگرش مثبت تعریف در خصوص چپمن

 که مثبتی از نکات ذهن اولیه تجسم نگرش مثبت عبارت است از

 به متمایل ذهنی ختاراس یک. دهیممی پرورش نکات را ابتدا آن

از  و غم به جای از شادی رخوت، جای به القیتخ از لیت،فعا
 امثبت ر این حالت نگرش. کندمی امیدی استفاده جای نا امید به

 که هنگامی. نمود حفظ توانآگاهانه می کوشش و سعی اب فقط

می آزار منفی بافی سوی به سوق دادن را با تمرکز شخصی چیزی
 باید هاییتعدیل دانند؛می هستند گرا مثبت که هاییآن دهد،

 توانمی خوش بینی را. بازیابند را صورت گیرد تا مسیر صحیح

 و اط انگیزنش مثبت، ذهنی هاییتظرف تمامی از کردن استفاده
عوامل منفی  برابر در تسلیم نشدن یبرا دگی،زن در کننده میدوارا

با انسان ارتباط از دشواری ناشی آوریأس هایاحساس ساخته ذهن و
 و هادلم و تعاریف ائهار. دانست طبیعت، با رویارویی ها و

 مثبت مفهوم تبیین در ی گوناگونهامؤلفه اب الگوهای مختلف

 است نگاهی موارد له اینز جما. ابهام آن افزوده است بر اندیشی

 عاطفی هیجانی و شناختی ماهیت را دارای اندیشی مثبت [16] که

 و فرد خدایاری(، )1388، چپمن) و (1390،کوئیلیام) و می دانند
، مسیبی و هاشمی بنی(، )2006، یلپ وینست(، )1391،ب ناغباری ب
( 1388،  دیانمعتم) و( 1387، وکیلی(، )2014، وسوین(، )1385
 .داندهیجانی می و شناختی و رفتاری دارای ماهیتی اندیشی را مثبت

 
که منجربه تشدیداسترس ونگرانی در دانش  اندیشی مثبتموانع 

 آموزان می گردد:
 

  سخن چینیو بخل  رذایل اخالقی منت،

یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمْتُ الْجَنَّ َُ عَلَى الْمَنَّانِ وَ الْبَخِیلِ وَ ثُمَّ قَالَ ع 
وده: حرام سپس فرمود: خداوند عزّ و جلّ فرمالْقَتَّاتِ وَ هُوَ النَّمَّامُ : 
 چیننمّام که همان سخنو بخیل، قتات و  گذاراست بهشت بر منّت

حدیث بیان شده قسمتی از یک حدیث بسیار مفصل [17] باشد.

دلیل نقل بودن از سمت خداوند مورد  باشد، اما این قسمت بهمی
ل باب رذای باشد. بحث کلی این قسمت از حدیث دراستناد مدنظر می

 باشد.چینی میگذاری، بخل و سخنباشد که شامل منّتاخالقی می
شود است و وقتى گفته مى در لغت به معناى نعمت سنگین« المن ُ»
)فالن شخص بر دیگرى منت نهاد( دو گونه « فُالنٍ مَنَّ فاُلنٌ عَلى»

ممکن است توجیه شود، یا منظور منّت فعلى است و آن بخشیدن 
نعمتى گرانقدر است و یا منّت زبانى است که خدمتى را که به 

 این دارد و دیگرى کرده یادآورى کند و او را به خضوع و کُرنش وا
 نعمت نوع دوم قبیح است مگر در موردى که شخص کفران

 [18]کند
اما منت در اصطالح قرآنی عبارت است از شخص احسان کننده، 
احسان خود را به رخ احسان شده، بکشد؛ مثالً بگوید: این من بودم 

ه نماید ک که چنین و چنان احسانی به تو کردم و یا به صورتی عمل
و نعمتش مکدّر شود و از نظر او بیفتد که  حاکی از همین سخن بوده

اما فیض در محجه  [19] کنند.نیز تعبیر می« منت قولی»از آن به 
 کند:البیضاء برای منت چند معنا عنوان می

منّت این است که از صدقه خود یاد کند. منّت آن است که گیرنده 
ر گیرد. منّت این است که به خاطر را در برابر عطاى خود به کا

  عطاى خود بر او تکبّر کند.
آیات فراوان قرآن کریم به این صفات رذیله اشاره کرده است، 

منت گذاشته و او را تحقیر  خواهد به موسیفرعون زمانی که می
قالَ أَ لَمْ نُرَبِّکَ فینا وَلیداً وَ لَبِثْتَ فینا مِنْ عُمُرِکَ کند: کند بیان می

 (18)شعراء/سِنینَ 
یأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ داند: منت را قرآن موجب بطالن احسان می

کَالَّذی یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ  لَاتُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنّ وَ الْأَذَی
 (264...)بقره/النَّاس

صدقه پیش از آن که به دست فقیر برسد »پیامبر خدا فرموده است: 
کننده باید به یقین بداند  پس عطا« گیرد.خداوند قرار مىدر دست 

کند و پس از تحویل آن به حقّ که او صدقه را به خداوند تسلیم مى
ى کننده بدهکار کس کند. اگر عطاتعالى فقیر روزیش را از او اخذ مى

باشد و طلبکار بنده یا خدمتکار تحت تکفّل خود را به وى حواله 
شود که وى را بر خدمتکار منّتى است از  دهد چنانچه او معتقد

سفاهت و نادانى او خواهد بود، چه او تنها وامى را ادا کرده که در 
برابر خریدن چیزى که محبوب او بوده بر عهده داشته است. بنابراین 

 او که براى خود کار کرده چرا بر دیگرى منّت گذارد. 
ضای خداوند تا بدین جای سخن رذیله منت مشخص شد که مورد ر

گذاری شود که منتنیست و از قراین کالم خداوند معلوم می
پرورش ذهن  این صفت رذیله مانع از و موجب بطالن عمل است

 .شودمثبت در انسان می
اند، محاسبی در باب رذیله بخل علمای اخالق به وفور بحث نموده

، 2تا،جدر وصایا بخاری در ادب المفرد  برقی در محاسن )برقی،بی
(؛ شیخ صدوق 59،ص2005(؛ رازی در رسائل فلسفیه )رازی،485ص: 

(؛ خطیب بغدادی در الجامع 245،ص1361در معانی )ابن بابویه،
، 1409(؛ غزالی در اربعین )غزالی، 369، ص: 1،ج1417)بغدادی،

(؛ ورام در تنبیه الخواطر 196، ص: 2تا،ج( و احیاء )غزالی، بی78ص
(؛ نصیرالدین طوسی در اخالق محتشمی 171، ص: 1تا،ج)ورام،بی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

https://quranmed.com/article-1-686-fa.html


 و همکاران  زاده حمزه نعیمه  39

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

(؛ فیض در محجه البیضاء )فیض 319،ص1377)نصیرالدین طوسی،
(؛ مهدی نراقی در جامع السعادات )نراقی، 70، ص: 6، ج1417کاشانی،

(، احمد نراقی در معراج السعادة 112، ص: 2تا، جبی
( 780،ص1387(؛ دراز در آیین اخالق )دراز،405،ص1378)نراقی،

ز کتب اخالقی هستند که تحت عنوان باب به این رذیله اخالقی ا
 رتوضیح بیشتر ب ازرا  که مراجعه به آن منابع این مقالهاند پرداخته
 دارد.حذر می

ةٍ فرماید: چینی میقرآن مجید در نکوهش سخن وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَ
در مورد دیگر . چینجوی سخن(؛ وای بر هر عیب1)همزه/لُمَزَةٍ
جو (؛ از کسانی که بسیار عیب11)قلم/ : هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَمیمٍفرمایدمی

عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِکَ و نیز اشاره دارد که:  چین هستند پیروی مکنو سخن
 (13توز و پرخور و خشن و بدنام است. ) قلم/ چین کینه؛ سخنزَنیمٍ

درون  آن از هایقطع ریشه این پدیده شوم اخالقی و برای مبارزه با
به  های آن رفت،به سراغ انگیزه باید چیز هر قبل از آدمی، جان

ن را میان نرود عواقب آ منت از یقین تا عامل حسد و سخن چینی و
 استرس و افسردگی وآن جمله  خواهیم بود که از انسان شاهد در

الت بط که مایه سرگرمی، تفریحات ناسالم یکی از .باشدنگرانی می
 در بدون فایده است. شنود گفت وجلسات  گذرانی است،وقت  و

نقل مجالس است  سخن چینی برای وقت کشی، این مجالس غیبت و
سرگرمی می های نادرست،به شیوه کند وسخن چین نقالی می و

پریشانی انسان عواملی  برای اضطراب و روایات، آیات و در آفریند.
 خداوند، روگردانی از شرک، و جمله آن کفر که از شده است ذکر
  می باشد. حسد بدگمانی و گناه،

 رسد این قسمت حدیث که مدبا توجه به توضیحات فوق به نظر می
و باعث  آن تطبیق دارد هایست با آیات قرآن و آموزها نظر ما

می فرددر استرس  دلهره و نتیحه ایجاد در وگرایی  یتقویت منف
 .گردد

 
 واقعی غفلت از خود

 رَحْم َُِ مِنْ النَّاسَ تُقَنِّطِ لَا وَ عَلَیْکَ اللَّهِ نِعْم َُِ عَنْ النَّاسِ نِعْم َُُ لَا بِهَذَا وَ
 رسول از حضرت آن از اسناد همین به و: لِنَفْسِکَ تَرْجُوهَا أَنْتَ وَ اللَّهِ
 و تبارک خداوند: فرمود که کرده روایت آله و علیه اللَّه صلى خدا

 گناه! آدم پسر اى: است فرموده و کرده خطاب را آدم فرزند تعالى
 خداداد هاىنعمت نیز و نسازد خویش گناه به توجّهبى را تو دیگران،

 ردمم و ننماید غافل داشته ارزانى تو بر که نعمتهائى از را تو مردم،
 بدان خود حقّ در که حالى در مکن مأیوس پروردگار رحمت از را

 [20]. امیدوارى
 آن و دارد مهم اریبس یاخالق بحث کی به اشاره ثیحد یمحتوا

 اررفت و کردار به نسبت و باشد غافل خود از دینبا انسان نکهیا
 خود نعمت و گناه از گرانید نعمت ای گناه جهته ب و غافل شیخو

 .شود غافل
 آموزان دردانش رابطه مثبت دارد. ،گیری مذهبیجهت امیدواری با

 افرادو  افسردگی کمتری دارند امیدوار افراد صورت ارتباط با
 افراد نسبت به جوانان دارند. تری به آیندهبزرگسال نگرش منفی

تری ارائه میمثبت تصویر خود از و انرژی بیشتری دارند امیدوار
 [21] ترندتحصیل موفق امر در و آستانه تحمل باالتری دارند دهند،

 نا چنین می نویسد: (1391) دیگران کرمی و به نقل از"اسنایدر"
دن ممکن بو نا احساس از ای است که باتکان دهنده امیدی حالت

 افزایش استرس و وندگی ز گی بهعالقهبی احساس ناتوانی و امور،
 شودامیدی به شدت غیرفعال می نا اثر در فرد شودمی نگرانی آشکار

 [22] تصمیم بگیرد و بسنجد را موقعیت مختلف خود تواندنمی و
 دوره متوسطه شهر شیراز موزان دختربراساس تحقیقاتی بین دانش آ

دینداری  مختلف که بین ابعاد های پژوهش نشان دادیافته انجام شد
 دارد معنی داری وجو آموزان رابطه مثبت وبا میزان امیدواری دانش

[23] 
 ینب به آینده بررسی میزان امید" عنوان تحقیقی با (1389) عبداللهی

انجام داده  نجف آباد دوره متوسطه در پسر و دختر آموزاندانش
 رد ترین سهم رابیش که میزان دینداری این تحقیق نشان داد .است

مهمترین نتیجه به  توان این راکه می هبه آینده داشت تبیین میزان امید
 شود.به کاهش استرس می تحقیق دانست که منجراین  دست آمده از

روح را  گه آدمی تنها همین جسم است و کسی تصورکند اگر
 .بود تن خواهد تنها خدمتگزار فراموش کند مسلماً

 زمین دیگران خانه نکن در
 بیگانه نکن گار ،کن خود گار 

 تن خاکی تو ،کیست بیگانه
 برای اوست غمناکی تو کز 

 را "ناخود"شیطان است، اختیار ها که درترین آرایش دادنقریبنده
 "خود"این تصور که به  نمایاندن است تا آدمیان عمری را با "خود"

توصیه سقراط که . برند درخدمت بیگانه به سر ،کنندخدمت می
چنان اصلیهم ابتدای تولد فلسفه تاکنون، از بشناس، را خود گفت:

ه قرآن چ و انسانی استروانشناسی  حوزه فلسفه و ترین توصیه در
 زیبا فرموده است:

 را خداوند شناخت، را آن که خود "عرف ربه من عرف نفسه فقد"
 رحمت از مردم نکردن دیما نا ،تیروا گرید مهم نکته شناخته است.

 شروع خود به نگرش از را بحث ثیحد واقع در باشد،یم پروردگار
 هچ و گناهان در چه انسان که است نکته نیا انیب مقام در و کندیم

 به دیبا صورت هر در بلکه ندیبب را گرانید فقط دینبا نعمات در
 تهنک اما کند، نگاه گرانید یایدن به سپس و افکنده نظر شیخو

 باشد،یم مردم نکردن دیام نا و نشدن دیام نا درباره ثیحد یمحور
 خداوند دارد، دیتاک مهم نیا بر یاریبس اتیآ در خداوند که

 : دیفرمایم
 نْمِ یَقْنَطُ مَنْ وَ: قالَ الْقانِطِینَ مِنَ تَکُنْ فاَل بِالْحَقِّ، بَشَّرْناکَ: قالُوا 

 :گفتند ابراهیم به فرشتگان (56-55/حجر) الضَّالُّونَ إِلَّا رَبِّهِ رَحْم َُِ
 زج کیست: گفت! مباش یدانا امن از پس دادیم، راستین اىمژده را تو

  باشد؟ نومید خویش پروردگار بخشایش از که گمراهان
 کرده یمعرف گمراه عنوان به را یاله رحمت از اندیام نا هیآ نیا

 .است
 شیخو فرزندان به( ع) عقوبی حضرت یوقت 87 هیآ وسفی سوره در
 ندخداو رحمت از دانیام نا دیبگرد برادرتان دنبال و دیبرو دیگویم

 خِیهِ،أَ وَ یُوسُفَ مِنْ فَتَحَسَّسُوا اذْهَبُوا بَنِیَّ یا: شمردیم کافران گروه را
 .الْکافِرُونَ الْقَوْمُ إِلَّا اللَّهِ رَوْحِ مِنْ یَیْأَسُ ال إِنَّهُ اللَّهِ، رَوْحِ مِنْ تَیْأَسُوا ال وَ
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 40....  روش آزمون و طراحی و قدسی احادیث واکاوی  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

 یحت دهدیم دستور( ع) امبریپ به دبخشینو هیآ کی در زمر در و
 لَّذِینَا عِبادِیَ یا: قُلْ  :نباشند دینام خداوند رحمت از دیبگو کافران به

 الذُّنُوبَ یَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ، رَحْم َُِ مِنْ تَقْنَطُوا ال أَنْفُسِهِمْ عَلى أَسْرَفُوا
 به) بگو! محمد اى (53/زمر) الرَّحِیمُ الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ جَمِیعاً،

 خویشتن زیان به که من بندگان اى(: گویدمى خدا که گناهکاران
 همه خدا که مباشید، میدنا ا خدا رحمت از اید،کرده کارها بسى

 یقرآن نگاه نیا با است مهربان و آمرزنده او و آمرزدمى را گناهان
 نیا نییتب و ریتفس انیب در و دارد را مفهوم و معنا نیا زین ثیحد

 .باشدیم میکر قرآن از اتیآ
 موالنا چه زیبا فرموده است:

 براند یار را نباشی که تو نومید هله
 براند نه که فردات نخواند امروز گر و

 گذرها ببندد همه رهها و تو بر او اگر
 که کس آن راه نداند ره پنهان بنماید

 کن آنجا صبر مرو و ببندد، تو بر اگر در
 نشاند صدر به سر را او تو پس صبر ز

آموزان دانش در مثبت اندیشی را اخالقیاتی که طبق احادیث قدسی
 نماید:تقویت می

مشکالت همنوعان  گره گشایی از و خیر ارارزش کفرهنگ سازی 
 همساالن  و

 نْعَ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ
 عْفَرِجَ الصَّادِقِ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِیهِ عَنْ ع الرِّضَا مُوسَى بْنِ عَلِیِّ
 عِبَادِی مِنْ الْعَبْدَ إِنَّ ع دَاوُدَ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى: قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ

 یُفَرِّجُ قَالَ الْحَسَن َُُ تِلْکَ مَا وَ رَبِّ یَا قَالَ الْجَنَّ َُ فَأُدْخِلُهُ بِالْحَسَن َُِ لَیَأْتِینِی
 الَ أَنْ عَرَفَکَ لِمَنْ حَقٌّ ع دَاوُدُ فَقَالَ قَالَ بِتَمْرَةٍ لَوْ وَ کُرْبَتَهُ الْمُؤْمِنِ عَنِ

 صادق امام از کاظم امام پدرشان از رضا امام: مِنْکَ رَجَاؤُهُ یَنْقَطِعَ
 نمود وحى الساّلم علیه داود به خداوند: فرمودند نقل الساّلم علیهم

 نآ بخاطر و دهد انجام نیکى کار بندگانم از بنده یک بسا چه: که
 نآ خدایا،: گفت الساّلم علیه داود حضرت. برم بهشت به را وى کار
 یک با لو و مؤمن غم کردن برطرف: فرمود چیست؟ نیک کار

 تو کس هر: داشت عرضه الساّلم علیه داود: فرمودند حضرت. خرما
 [24]. شود ناامید تو از نباید که است حقّ بشناسد، را

 کار از ییگشاگره و ریخ کار ارزش به دارد اشاره ثیحد یمحتوا
 و ازین رفع است، الهى و فطرى کامل نید کی که اسالم مردم؛

 اساسى و ادىیبن هاىبرنامه از کىی را هاانسان گرفتارى و مشکالت
 اجرا اخروى و وىیدن پاداش و اجر به تنها نه و کرده اعالم خود

 تیمسئول بلکه کند،مى اشاره سازانسان و اتىیح برنامه نیا کنندگان
 برآوردن چگونگى و کرده نییتع خود توان حد در را هرکس

 را( ىیتوانا صورت در) ازین رفع عدم و کندمى انیب را مردم حاجات
 .دهدمى را الهى عذاب وعده و محکوم را آن و شمرده زشت

 مباحث نیا در و دارند اشاره امر نیا بر وضوح به میکر قرآن اتیآ
 مرتبط که هیآ چند به فقط رو نیا از ،است موجود هانوشته اریبس
 :گرددیم اشاره باشدیم ثیحد با

 عِنْدَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ  ًُیَوَعَلَانِ سِرًّا وَالنَّهَارِ لِیْبِاللَّ أَمْوَالَهُمْ نْفِقُونَیُ نَیالَّذِ
 که دارد دیتاک( 274/البقرة) حْزَنُونَیَ هُمْ وَلَا هِمْیْعَلَ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ

 احسان انفاق، داد، انجام یظاهر و یپنهان توانیم که یعبادات جمله از
 .است یکوکارین و
 خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِ عِنْدَ أَجْرُهُ فَلَهُ مُحْسِنٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهَهُ أَسْلَمَ مَنْ یبَلَ 

 یبرا شیکارها همه که یکس( 112/البقرة) حْزَنُونَیَ هُمْ وَلَا هِمْیْعَلَ
 یکسان نیمحسن نیبنابرا است؛ محسن اوست، محض میتسل و خدا

 ییخدا نیمحسن یکارها همه. باشند میتسل خدا برابر در که هستند
 یرضا راه در است که یکسان یبرا یاخرو پاداش و بهشت و است
 .هستند احسان و یکین دنبال به همواره و دارندیم بر گام خدا
 نَیوَالْعَافِ ظَیْالْغَ نَیوَالْکَاظِمِ وَالضَّرَّاءِ السَّرَّاءِ یفِ نْفِقُونَیُ نَیالَّذِ هیآ در
 در که یکسان( 134/عمران آل) نَیالْمُحْسِنِ حِبُّیُ وَاللَّهُ النَّاسِ عَنِ

 مرتبه نیتریعال یدارا و کنندیم احسان و انفاق یسخت و یراحت
 آنچه به که کندینم یفرق شانیبرا هستند، جان و روح در سخاوت

 خدا راه در دارند دوست بلکه ر،یخ ای دارند ازین کنند،یم انفاق
 .هستند نیمحسن دسته نیا کنند، انفاق

 مِنْ تًایبِوَتَثْ اللَّهِ مَرْضَاةِ ابْتِغَاءَ أَمْوَالَهُمُ نْفِقُونَیُ نَیالَّذِ وَمَثَلُ  هیآ اساس بر
 لَمْ إِنْفَ نِیْضِعْفَ أُکُلَهَا فَآَتَتْ وَابِلٌ أَصَابَهَا بِرَبْوَةٍ جَنَّ ٍُ کَمَثَلِ أَنْفُسِهِمْ

 اموال که یافراد( 265/البقرة) رٌیبَصِ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ فَطَلٌّ وَابِلٌ صِبْهَایُ
 که هستند یباغداران مانند کنند،یم انفاق خدا یرضا یبرا را خود
 را محصول نیشتریب یباران اندک با که دارند یمستعد یهاباغ

 .کرد خواهند برداشت
 باشد زهیپاک دیبا یکوکارین و احسان که شده دیتاک قرآن اتیآ در
 بِهِ اللَّهَ نَّفَإِ ءٍیْشَ مِنْ تُنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا یحَتَّ الْبِرَّ تَنَالُوا لَنْ
 دیبا را دیدار دوست شتریب همه از که آنچه( 92:عمران آل) مٌیعَلِ

 .شود لحاظ را انفاق در یزگیپاک و دیکن انفاق
 ضاعِفَهُیُ حَسَناً قَرْضاً اهللَ قْرِضُیُ یذَالّذ مَنْ: دیفرمایم خداوند نیچنهم
 از و) دهد کوین وام خدا به که ستی؛ک(12/مائده) رةًیکث اَضعافاً لَهُ

 او یبرا را آن خداوند تا( کند انفاق ده،یبخش او به خدا که یاموال
 .«کند برابر نیچند
 وَ طَوَافٍ مِنْ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِ حَاجَهِ قَضَاءُ» :ندیفرمایم )ع( صادق امام

 نیا برابر 10 مؤمن، کی کار از ییگشاگره ؛«عَشْراً عَدَّ حَتَّى طَوَافٍ
  [25]! دارد لتیفض طواف

نعمت از را مردم مشکل از ییگشاگره ،یثیحد در( ع) نیحس امام
 نِعَمِ مِنْ کُمْیْإِلَ النَّاسِ حَوَائِجَ أَنَّ اعْلَمُوا»: دیفرمایم و داندیم یاله یها

 هاىیزمنداین دیبدان ؛«رِکُمیْغَ إِلَى فَتَتَحَوَّلَ النِّعَمَ تَمَلُّوا فَلَا کُمْیْعَلَ اللَّهِ
 از پس است؛ الهى هاىنعمت از( کنندمى مراجعه شما به) که مردم

 گرانید به رسانىخدمت فهیوظ نیا گرنه و دینشو خسته هانعمت
 [26]. شد خواهد واگذار

 حیصح ثیحد یمحتوا که گفت توانیم تیروا دو نیا به توجه با
 یعنی سعادت نیا و دیآیم گران یاریبس بر امر نیا بسا چه و است

 (ع) نیحس امام سخن در معنا نیا شود،ینم آن بینص مردم به کمک
: فرمود( ع) داود که است اریبس رتیح یجا انتها در و است مشهود

 شناخت را )کسی که تو « مِنْکَ رَجَاؤُهُ یَنْقَطِعَ لَا أَنْ عَرَفَکَ لِمَنْ حَقٌّ» 
 شد( قطع نخواهد تو امیدش از

 
 انسان شیآزما یراب یابزار عنوان به سائل به کمک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

https://quranmed.com/article-1-686-fa.html


 و همکاران  زاده حمزه نعیمه  41

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ نَاجَى فِیمَا کَانَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْوَصَّافِیُّ رَوَى وَ
 إِنَّهُ جَمِیلٍ بِرَدٍّ أَوْ یَسِیرٍ بِبَذْلٍ السَّائِلَ أَکْرِمِ مُوسَى یَا قَالَ أَنْ ع مُوسَى بِهِ

 یَبْلُونَکَ الرَّحْمَنِ مَلَائِک َُِ مِنْ مَلَائِکَ ٌُ جَانٍّ لَا وَ بِإِنْسٍ لَیْسَ مَنْ یَأْتِیکَ
 ابْنَ ایَ صَانِعٌ أَنْتَ کَیْفَ فَانْظُرْ نَوَّلْتُکَ مِمَّا یَسْأَلُونَکَ وَ خَوَّلْتُکَ فِیمَا

 :فرمود که است کرده روایت( ع) جعفر ابو امام از وصّافى و: عِمْرَانَ
 بود این کرد نجوى( ع)موسى با جلّ و عزّ خداى که اسرارى جمله از

 ممحتر جمیل ردّى با یا قلیل بذلى با را سائل موسى، اى: فرمود: که
 است انس نه که آیدمى تو نزد کسى که افتدمى اتّفاق بسا زیرا دار،

 نایشا که است رحمان خداى فرشتگان از اىفرشته بلکه جنّ، نه و
 که نعمتى آن از و آزمایند،مى امکرده عطا تو به من آنچه در را تو

 اى کرد، خواهى چه تا بنگر پس. کنندمی سؤال تو از امنموده انعام
 [27].عمران پسر

 سخن یرو هرچند باشد،یم سائل به کمک باب درحدیث  یمحتوا
 در ایگو ،ثیحد باشد،یم عام آن مخاطب یول باشدیم( ع) یموس به
 رارق قیطر از ردیگیم قرار امتحان بوته در انسان که است نیا انیب

 را یفرشتگان منان خداوند که یاگونه به ،یو مقابل در سائل دادن
 .دهد قرار ابتال مورد را یو تا فرستدیم جن و انس صورت به
 فتهر کاربه عام صورت به که است سائل لفظ ثیحد در گرید انیب

 بَذْلٍبِ السَّائِلَ أَکْرِمِ»  دیق به توجه با سائل نیا رسدیم نظر به و است
 را یمال کمک هم«  یَسْأَلُونَکَ وَ»  نیچنهم و«  جَمِیلٍ بِرَدٍّ أَوْ یَسِیرٍ

 عنوان به شود،یم جادیا سوال قیازطر که ییهاکمک هم بردارد در
 محض؛ یعلم پرسش کی ای کجاست؟ مسجد پرسدیم یفالن مثال

 هک یدانشمندان بسا چه آورند،یم فراهم را ابتال امکان زین نوع نیا
 .ندهند جواب شیخو آموزاندانش سواالت به غرور و نخوت سر از
 رد ار سائل دینبا که است یاساس مطلب نیهم دیمو زین قرآن اناتیب

 لَالسَّائِ أَمَّا وَ: است نشده داده یو با کردن یرفتار بد اجازه یحت کرد
 هر و نکن محروم را گدا و کننده سؤال یعنى( 10/یضح) تَنْهَرْ فاَل

 یرفق هم تو که زیرا مگردان بر خالى دست با را او تو نزد آمد وقت
 مالطفت و خوش دل با را او یا و کن اطعام را او اینکه با پس بودى
 [28].  کن روانه

 مِنْ رَحْم ٍَُ ابْتِغاءَ عَنْهُمُ تُعْرِضَنَّ إِمَّا وَ اسراء مبارکه سوره 28 هیآ در
 کند؛یم یادآوری را مهم نیا زین مَیْسُوراً قَوْالً لَهُمْ فَقُلْ تَرْجُوها رَبِّکَ

 اکرم امبریپ نزد یسائل که یهنگام است، آمده هیآ نزول شأن در
 سائل به کهآن یبرا نبود، حضرت آن نزد یمال اگر آمد،یم( ص)

 او یبرا را یرزق خداوند تا فرمودیم سکوت ندهد، یمنف پاسخ
 نیا رد کین گفتار با گفتن سخن به را حضرت آن هیآ نیا. برساند
 [30] .داد فرمان موارد گونه

 : که کندیم انیب هیآ لیذ در عالمه
 وده،ب مالى انفاق باره در گفتار که است این بر دلیل سیاق شهادت

 مالى که است کسى از اعراض "عَنْهُمُ تُعْرِضَنَّ مَّاإ "جمله از مراد پس
 مقصود و کند مصرف حاجتش رفع و جوع سد در تا کرده درخواست

 نآ تنها بلکه نیست، باشد که صورت هر به آنهم اعراضى هر آن، از
 ىو به مساعدتى تواندنمى و است تهى دستش که است اعراضى قسم

 و شود پولدار بعداً که دهدمى احتمال نیست، هم مایوس ولى بکند،
 مَ ٍُرَحْ ابْتِغاءَ ":فرمایدمى دنبالش اینکه دلیل به کند، کمک را وى
 ینا از نه کنىمى اعراض ایشان از تو اینکه یعنى "تَرْجُوها رَبِّکَ مِنْ

 و ندارى که باب این از نه و بدهى خواهىنمى و دارى مال که بابت
 ندارى اآلن که بابت این از بلکه مایوسى، هم آن آمدن دست به از

 لبط در و بدهى ایشان به و بیاید دستت به که هستى امیدوار ولى
 قَوْلًا لَهُمْ فَقُلْ ":فرمود اینکه و [31]. هستى خود پروردگار رحمت
 سخن بزن، حرف نرمى به ایشان با که است معنى بدین "مَیْسُوراً
 ردیگ بیانى به دیگر جایى در را سفارش این و مگو خشن و درشت
 ."تَنْهَرْ فاَل السَّائِلَ أَمَّا وَ ":فرموده

 نیربهت را معروف قول نکته نیا انیب با زین بقره سوره 263 هیآ در
 : دینمایم انیب صدقه

:  حَلیمٌ غَنِیٌّ اللَّهُ وَ أَذىً یَتْبَعُها صَدَق ٍَُ مِنْ خَیْرٌ مَغْفِرَةٌ وَ مَعْرُوفٌ قَوْلٌ
 و اصرار از] گذشت و[ نیازمندان برابر در] پسندیده گفتارى[31]

 و باشد آن دنبال به آزارى که است اىصدقه از بهتر[ آنان تندىِ
 قول متعال خداوند شریفه آیه این در .است بردبار نیازبى خداوند
 مردم که هابدى از پوشى چشم یعنى) مغفرت و آمرزیدن و معروف

 دباش داشته کنایه و گوشه که اىصدقه بر را( کنندمى انسان به
 "معروف قول "از مراد اینکه بر دارد داللت مقابله این و داده ترجیح

 نى،ک رد خوش زبانى با کنى رد را سائل خواهىمى وقتى که است این
 . برآورد را حاجتت خدا که کنى دعایش مثالً

 واردم نیهم انیب در زین ثیحد رسدیم نظر به اتیآ یبندجمع با پس
 ،یضح سوره 10 هیآ چون دارد عام اشاره ثیحد در سائل لفظ است،

 در است، کرده یتلق مهم سائل با را معروف قول زین یبعد اتیآ
 از متعال خداوند یسو از هاانسان شیآزما و امتحان اتیآ گرید

 هم انسان خلقت از ییابتدا هدف واقع در که است یاله یهاسنت
 :دیفرمایم میکر قرآن. است بوده عنصر دو نیا

 لَقَدْ وَ فْتَنُونَی ال هُمْ وَ آمَنَّا قُولُوای أَنْ تْرَکوای أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ ـ الم
 ایآ:  نَیالْکاذِبِ عْلَمَنَّیلَ وَ صَدَقُوا نَیالَّذِ اللَّهُ عْلَمَنَّیفَلَ قَبْلِهِمْ مِنْ نَیالَّذِ فَتَنَّا

 و شوندیم رها میآورد مانیا که نیا گفتن با که اندپنداشته مردم
 از شیپ که را ییهاامت ما رند؟یگینم قرار شیآزما مورد هرگز

 الًکام را انیگو دروغ و انیراستگو خدا م،یکرد شیآزما بودند، آنان
 (3-1عنکبوت،. )شناسدیم

 :ندکیم عنوان زین انسان شیآزما ابزار عنوان به فرشتگان از خداوند
 نَیلِلَّذِ فِتْن ًَُ إِالَّ عِدَّتَهُمْ جَعَلْنا ما وَ ماَلئِک ًُ إِالَّ النَّارِ أَصْحابَ جَعَلْنا ما وَ

 رارق نفر نوزده را آنان تعداد و فرشته را دوزخ نگهبانان ما :کفَرُوا
 انیب نیا با پس (31/مدثر) .کافر افراد شیآزما یبرا جز م،ینداد

 مثبت اندیشی است ومقوله  بر منطبق ثیحد انیب که شد مشخص
 با یک مثبت یک مسلمان است که همنوعش را ولو این اوج تفکر

 خرما خوشحال کند.
 

  یرینتیجه گ

آموزه های دینی به اذعان  دینداری و تاثیر تبیین این پژوهش، هدف
مولفه دینداری از ،باشدروانشناسان می جامعه شناسان و بسیاری از
آموزان الگوپذیری دانش کیفیت زندگی و در تاثیرگذار های بسیار

های نظری مولفه نگاه کارشناسان خبره، از .باشدمدارس می در
زمینه مثبت اندیشی مطابقت قابل قبولی با آموزه استخراج شده در

 ؛خود گاهیآ و تخشنا به یقین دارد. احادیث قدسی ی وهای اسالم
توجه  خداوند؛ هاییژگیو به توجه ن؛اایم-هاآزمایش دانستن سختی
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های و توانایی استعدادها توجه به موجود؛ هایفرصت ات وامکان هب
 جمله دستگیری از از مثبت و رفتارهای هایخصلت ه بهتوج د؛وخ

بخل  ،دوری از عادات ناپسند قناعت و سخاوت و نیازمندان، ایتام و
هستند رفتاری  ی وفهای عاطولفهجمله م سخن چینی از منت و و

 .آن اشاره شده استت قرآنی به آیا احادیث قدسی و که به کرات در
 برای پیشگیری از شودمی پیشنهاد های پژوهش،توجه به یافته با

 مثبت نگری یهای آموزشدوره استرس، اضطراب و افسردگی، بروز
تربیت  کانون اصالح و دست اندرکاران مراکز برای مربیان و

 و آموزش عالوه براین، برنامه ریزی شود.در مدارس نوجوانان 
 اجرا مدارس به صورت یک برنامه منظم در اندیشیمهارت مثبت 

این  پرورشی درمربیان  آموزان گردد.تا باعث شادکامی دانش گردد
 الگوهای تربیتی متناسب علمی و با ارائه راهکارها و توانندراستا می

 ایراستبرگزاری مسابقات در  با و ای داشته باشندعملی، نقش سازنده
اهدای  و آموزانرفتار دانش در تاثیرگذار احادیث مرتبط و آموزش
اجرای  و نصب بروشورهای مربوطه و تشویق آنهاچنین هم جوایز و

 راچ .نمایند بیدار تحریک و آنها را خفته فطرت خمود و ،نمایشنامه
این  گریزی جوانان که متاسفانه االن جامعه درگیرکه ریشه دین

واقعی اسالم است که عدم شناساندن الگوهای  ،مسئله شده است
دین مبین اسالم، تغییرات  اصیل درصورت رواج الگوهای رفتاری

تحوالت عظیمی  آموزان ودانش رفتار ای را درمثبت قابل مالحظه
 خواهیم بود. پرورش شاهد در آموزش و را
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