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 چکیده:
روانشناسی مثبتگرا یکی از جدیدترین درایشهای علم روانشناسی است كه با تمركز بر  زمینه و هدف:

استعدادها و توانمندیها و ارزشهای منحصربفرد انسانی، به دنبال ارتقای سالمت و بهبود كیفیت زنددی است 

دیری از بهره بندی قابلیتها و فضیلتها و كشف زوایای پنهان وجودی انسان، او را درو با شناخت و طبقه

نیروهای نهفتج درون و برون یاری میکند. روانشناسی مثبتگرا مفاهیمی همچون خرد، عشق، مهرورزی و 

دوستی، شادكامی، بردباری، خوشبینی، و امید را در بر میگیرد و در تثبیت و تعمیم آنها میکوشد. ادبیات نوع

ده و ارائه داده است. صائب تبریزی یکی از شاعرانی فارسی نیز همواره مفاهیمی از این دست را در خود پروران

های است كه در آثار خود به این موضوعات نیز پرداخته است. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی مؤلفه

نگر و همسویی آنها در غزلیات صائب تبریزی با هدف ادغام آرای روانشناسی نوین با نظریّات روانشناسی مثبت

 وجود در فرهنگ خودی است.روانشناسی اصیل م

ای انجام درفته است. در راستای تحلیلی و ارائج نمودار دایره –این پژوهش با روش توصیفی  روش مطالعه:

(، انتشارات 4341هدف پژوهش، به بررسی غزلیات شش جلدی صائب تبریزی به تصحیح محمد قهرمان )

 علمی و فرهنگی پرداخته شده است.

، نگرهای روانشناسی مثبتررسی غزلیات صائب و شرح و تفاسیر آن و تبیین مؤلفهدر پایان ب ها:یافته

ها همخوانی دارند، تحلیل شده و مشخص دشت میان مفاهیم روانشناسی مضامینی كه دقیقاً با این مؤلفه

ی انگر سلیگمن و این مفاهیم در غزلیات صائب تا حدّ زیادی همسویی وجود دارد. بسامد این فضیلتهمثبت

درصد(، عدالت  65درصد(، تعالی و معنویت ) 33ششگانه در اندیشه و كالم او بترتیب عبارتند از: انسانیت )

 درصد(. 45روی )درصد(، و میانه 45درصد(، خرد و دانش ) 46درصد(، شجاعت ) 45)

ب تحت براساس یافته های پژوهش حاضر میتوان نتیجه درفت آنچه امروزه اندیشمندان غر گیری:نتیجه

اند، در آثار ادبی ایران زمین، از جمله غزلیات صائب تبریزی، با شواهدی عنوان روانشناسی مثبتگرا ارائه كرده

دلکشتر و زیباتر دیده میشود، كه با انسجام و استفادۀ روزمره از مفاهیم آن اشعار میتوان، بصورت كاربردی 

آمده نشان میدهد بسیاری از دانشهای مدرن كه دستیج بهمند شد. در واقع نتااز آثار روحی و روانی آن بهره

ایرانی موجود بوده  -ریشج آنها در تمدن نوپای غرب جستجو میشود، قرنها پیش در دنجینج فرهنگ اسالمی

 است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Positive psychology is one of the newest trends in 
psychology, which by focusing on unique human talents, abilities and values, seeks to 
promote health and improve the quality of life, and by recognizing and classifying 
capabilities and virtues and discovering the hidden corners of human existence. it helps 
him in using the hidden forces inside and outside. Positive psychology includes concepts 
such as wisdom, love, kindness and altruism, happiness, tolerance, optimism, and hope 
and tries to consolidate and generalize them. Persian literature has always cultivated and 
presented such concepts. Sa’eb Tabrizi is one of the poets who also addressed these issues 
in his works. Based on this, the aim of this research is to investigate the components of 
positive psychology and their alignment in Saeb Tabrizi's lyrical poetry with the aim of 
integrating modern psychological opinions with authentic psychological theories existing 
in Khodi culture. 
METHODOLOGY: This research was carried out with a descriptive-analytical method and 
presentation of a pie chart. In line with the purpose of the research, the six-volume sonnets 
of Saeb Tabrizi edited by Mohammad Qahraman (1985), scientific and cultural publications 
have been examined. 
FINDINGS: At the end of the review of Saeb's sonnets and their descriptions and 
interpretations and the explanation of the components of positive psychology, the themes 
that are exactly consistent with these components were analyzed and it was determined 
between the concepts of Seligman's positive psychology and these concepts in Saeb's 
sonnets to a great extent. There is alignment. The frequency of these six virtues in his 
thoughts and words are: humanity (33 percent), excellence and spirituality (20 percent), 
justice (15 percent), courage (12 percent), wisdom and knowledge (10 percent), and 
moderation (10 percent). 
CONCLUSION: Based on the findings of the present research, it can be concluded that what 
western thinkers have presented today under the title of positive psychology, can be seen 
in the literary works of Iran, including Saeb Tabrizi's sonnets, with more attractive and 
beautiful evidence, which is with the coherence and daily use of The concepts of those 
poems can be used to benefit from its spiritual and psychological effects. In fact, the 
obtained results show that many modern knowledge whose roots are sought in the 
nascent civilization of the West, were present centuries ago in the treasure of Islamic-
Iranian culture. 
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 مقدمه
ونادون های ددینی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مانند آنها كه موضوع شاخهموضوعات و مسائل اجتماعی، 

المثل، آید و تبدیل به شعر، ترانه، ضربعلوم انسانی است، در ادبیات به شکلها، قالبها و صورتهای مختلف درمی

داه بعنوان یک نهاد حکایت و داستان میشود. ادبیات داهی بعنوان هنر از جنبج زیباشناسی مطالعه میشود و 

ای افقهای جدیدی پیش روی رشتهتاریخی، بمنزلج تاریخ ادبیات مورد كاوش قرار میگیرد. همچنین مطالعات میان

محققان ادبیات دشوده است. این امر منجر به تقویت هرچه بیشتر علوم انسانی از جمله ادبیات در زمینج نقد و 

دارند آثار ادبی را بعنوان دستاوردی درخشان از ذهن انسان مورد  پردازی شده است. پژوهشگران تمایلنظریه

مطالعه و بررسی قرار دهند و دریابند اثر ادبی بعنوان فرآیند هنری، عالوه بر لذت روحی، چه برآیندهای دیگری 

  دارد و چه آداهیهایی را میتواند به مخاطبانش عرضه كند؟

بینی و نیز در پی یافتن ویژدیهای مشترک در بین انسانهاست تا از آن راه بتواند رفتار را پیش 4روانشناسی مثبت

كنترل كند و نائل به كشف خصوصیاتی یگانه در افراد بشر شود و با بررسی و تحلیل آنها، الگویی برای رفتار بیابد 

تحلیل روانشناسانج اثر ادبی كمک میکند راهکارها  تا بتواند انسان را در رفع ناهنجاریها و تعمیم هنجارها یاری دهد.

های اندیشمندان و ادیبان دربارۀ رشد اخالقی و اجتماعی انسان بهتر شناخته شود؛ زیرا آثار ادبی سهم و شیوه

بسزایی در توزیع و ترویج هنجارها و ارزشها و رفع ناهنجاریها و ضد ارزشها ایفا میکنند. مطالعات دانشمندان در 

های بسیاری را دربارۀ شخصیت انسان و رشد اخالقی و اجتماعی تعلیم و تربیت و روانشناسی مثبت، نظریه حوزۀ

درمانی، امیددرمانی، و معنادرمانی بمنظور بهبود و ارتقای روانشناسی مثبت بر كاركرد مثبت»او مطرح كرده است. 

مندیهای مثبت درونی و در نهایت سالمت روان سطح زنددی انسان، باروری ذهن و شکوفا كردن استعدادها و توان

بر افزایش شادمانی، سالمت و مطالعج علمی در مورد نقش »(. همچنین 45: 4394)سلیگمن، « متمركز میکند

(. از این 64: 4395)كار، « های اجتماعی مثبت در ارتقای سالمت بهینه تأكید داردنیرومندیهای شخصی و سامانه

نگر فراهم كردن زنددی شاد، سالمت روحی و جسمی افراد است و اینکه افراد چه مثبتروی كاركرد روانشناسی 

 برداشتی از حوادث و اتفاقات پیرامون خود دارند و با چه دیدی به آینده مینگرند. 

در میان آثار ادب فارسی آثار صائب تبریزی، از جمله غزلیات او، نیز سرچشمج اندرزها و ارزشهایی هستند كه 

و از  اندنیان در طول سالیان دراز برای آموزش راهکارهای زنددی و نیل به سعادت دنیوی و اخروی به كار بستهایرا

زنددی مردمانی كهن مایه درفته است كه برخی معیارها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی، و اخالقی آنان با جامعج 

اندیشی در غزلیات صائب بر كاركردهای مثبتامروزی یکسان است. در این راستا هدف پژوهش حاضر به بررسی 

و فضایل  نگرهای مثبتمبنای نظریج مارتین سلیگمن پرداخته و مشخص نموده صائب تبریزی كدامیک از اندیشه

 انسانی و اخالقی را به تصویر كشیده است.

 

 سابقۀ پژوهش 

فعال و مورد اقبال است. این دانش در  امروزه روانشناسی مثبتگرا در حوزۀ پژوهش و نیز در حوزۀ كاربرد، بسیار

های فراوانی دربارۀ آن نگارش یافته است؛ اما این درمانی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و مقالهروانشناسی و روان

مندی قرار نگرفته است. منابع غنی فکری و پژوهشی چندان مورد بررسی و بهرهرویکرد در حوزۀ ادبیات با وجود 

                                                      
1 Positive psychology 
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یی، از حسینا« تجلی روانشناسی مثبتگرا در ادبیات فارسی»ی موجود در این زمینه میتوان به مقالج از پژوهشها

های فلسفی و ریشه روانشناسی مثبتگراتاریخچج ( اشاره كرد. این مقاله ضمن ارائج 4343فرنوش، و سیدجعفری )

های كاربردی آن این رویکرد كه مدعی پارادایمی جدید در علم روانشناسی است، به تعریف، ذكر اهمیت و حوزه

ناسی روانش»شعرا و ادبای پارسیگو بازنمایی میکند. مقالج دیگر میپردازد و تجلی این نگاه را در زبان و اندیشج 

( است كه بررسی اشعار و حکایتهای الهینامج عطار 4347از خراسانی و عربها )« مثبت در الهینامج عطار نیشابوری

بوده  ههای روانشناسی مثبت، هدف اصلی نگارنددان در نگارش این مقالنیشابوری، با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه

عنوان مقالج دیگری است از اصغری مهر، آذر و زیرک « مثبتگرایی و شادمانی از دیدداه مولوی و سلیگمن»است. 

( كه نگارنددان آن معتقدند دستاوردهای پژوهشی در رسیدن به شادمانی در مثنوی عالوه بر همپوشانی 4155)

 انجامد.النا میمتغیرهای مثبتگرایی، به برتری وجه اندیشگانی و عرفانی مو

های او در حوزۀ روانشناسی نیز پژوهشهایی انجام درفته است. در مورد صائب تبریزی و مضامین شعری و اندیشه

ویژدیهای بارز شخصیت صائب تبریزی از منظر روانشناسان »( در مقالج 4344از جمله پورضاییان و همکاران )

زاده و د. اشرفانژدیهای انسانگرایانه و انسان خودشکوفا پرداختهبه بررسی وی« انسانگرا، با تکیه بر غزلیات صائب

بررسی سیمای انسان كامل در دیوان صائب تبریزی و بیدل دهلوی با توجه به قرآن »( در مقالج 4344همکاران )

 ناند. همچنیده ویژدی انسان كامل نزدیک به دیدداه موالنا و دیگر فضایل اخالقی را بیان نموده« و عرفان

رویکرد تمثیلی صائب تبریزی در بیان ویژدیهای انسانگرا با »ای با عنوان ( در مقاله4349پوررضاییان و همکاران )

( با عنوان 4394چین )نامج سیاهاند. پایاناز دیدداه تمثیلی به بحث انسانگرایی پرداخته« تکیه بر دیوان غزلیات

شناسی و دینی به انسانگرایی در غزلیات صائب پرداخته ه جامعهاز دیددا« انسانگرایی در غزلیات صائب تبریزی»

نگر در غزلیات صائب تبریزی بر مبنای نظریج مارتین های مثبتاست. با وجود این تا كنون دربارۀ بررسی اندیشه

 سلیگمن، پژوهش مستقلی انجام نگرفته است. انجام این پژوهش بمنظور رفع این خأل تحقیقاتی است.

 

 بررسیبحث و 

 روانشناسی مثبت چیست؟

در شهر آلبانی، از ایالت نیویورک، چشم به جهان دشود. اطالعات زیادی از دوران  4416در سال 4مارتین سلیگمن

كودكی سلیگمن در دست نیست. او در دانشگاه پرینستون تحصیل كرد و در دانشگاه پنسیلوانیا به تحقیق و 

ای مذهبی رشد كرد و تا پایان زنددی نیز به ن است كه او در خانوادهپژوهش علمی پرداخت. آنچه روشن است ای

باورهای مذهبی خویش وفادار بود و شاید بتوان ادعا كرد ریشه و منشأ نظریج او به همین محیط مذهبی خانواددی 

ی او داشته مهای علدرایی، بعنوان یکی از ویژدیهای محوری شخصیت او، تأثیر زیادی بر نظریهبرمیگردد و معنویت

ح بوضو -انجیل-است؛ بطوری كه در بسیاری از تحلیلهای علمی او، تمایالت مذهبی مبتنی بر كتاب مقدس 

ه كار و روانشناسی مثبت ب»نگر نام برده میشود. مشاهده میشود. از مارتین سلیگمن بعنوان پدر روانشناسی مثبت

یح و سردرمی توجه دارد. روانشناسی مثبت كه در فعالیت، تعلیم و تربیت، بینش و عشق، رشد، تحول و تفر

اندیشی و خودفریبی تکیه نمیکند، بلکه درصدد است بهترین روشهای جستجوی بهترینهاست، صرفاً بر خواست

(. بنابراین 46: 4341)سلیگمن، « علمی را برای مسائل و مشکالت رفتار انسانی با تمام پیچیددیهایش انتخاب كند

ای از راه و روشهای ویژه در یک فرد است كه او برای ارتباط و تعامل با محیط به كار مجموعهنگر، شخصیت مثبت

                                                      
1 Martin E.P Seligman 
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میگیرد و ممکن است در طول زنددی فرد تغییر كند. شخصیت هر فرد، در واقع طرح رفتار فرد است و میتوان 

 دفت شخصیت، فرهنگ فرد بوده و فرهنگ، شخصیت جامعه است. 

جدیدترین درایشهای علم روانشناسی، علم تجربج ذهنی، صفات فردی و سازماندهی روانشناسی مثبت یکی از 

 شناسی كه زنددی انسان را بیمعنا میکند پیشگیریمثبت است كه كیفیت زنددی را بهبود میبخشد و از آسیب

 نوعمیکند و اغلب به صفاتی توجه دارد كه مورد غفلت و بیتوجهی قرار میگیرد. سلیگمن دربارۀ هدف این 

فهم، درک و شفافسازی شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی، موضوع اصلی و بینش محوری »روانشناسی میگوید: 

نگر تبدیل رذایل درونی به فضایل هدف اصلی روانشناسی مثبت(. 41: 4394)سلیگمن، « نگر استمثبتروانشناسی 

انی ای از فلسفج سالمت روین كاركرد خالصهاست؛ بطوری كه در مقابل هر نقص درونی، یک فضیلت ارائه میکند. ا

جویی و تسلیم در برابر آن، رشد است كه تعقل و اندیشیدن، آداهی، هدف، انصاف، عدالت، امانتداری، حقیقت

نگری بررسی چگونگی رشد انسان در برابر مستمر، و آرامش از جمله عالئم آن است. بطور كلی آموزش مثبت

ی انسانی است كه زنددی را ارزشمند میکند و به افراد و جوامع اجازه میدهد شکوفا نامالیمات و تقویت فضیلتها

 (.11: 4399شوند )لینلی و هوزف، 

ن است كه نگر ایپیام نهضت روانشناسی مثبت»نگر معتقد است: دذار روانشناسی مثبتسلیگمن در جایگاه پایه

روانشناسی فقط مطالعج بیماری، ضعفها، و كاستیها نیست؛ معایب و نواقص رشتج روانشناسی را یادآوری میکند. 

های مثبت نیز هست. درمان فقط به معنی ترمیم خطاها و كاستیها نیست، روانشناسی بررسی نقاط قوت و جنبه

 (.46: 4341بلکه درمان بنا نهادن ویژدیهای درست نیز هست )سلیگمن، 

انی شادمو خالقیت است. سلیگمن در كتاب خود با عنوان  مضمون اصلی روانشناسی مثبت، شادمانی، امید، خرد
: 1385 بندی میکند )كار،هیجانات مثبت را در سه مقولج آنهایی كه با دذشته، حال و آینده پیوند دارند طبقه اصیل

(. روانشناسی مثبت سه ستون دارد. نخست مطالعج هیجان مثبت، دوم مطالعه خصوصیات مثبت؛ و مهمتر از 32

احساس رضایت »(. او سه مسیر برجسته برای شادكامی نشان میدهد: 8: 1391بلیتها و فضیلتها )سلیگمن، همه قا

(. در مرحلج 5: 6555)سلیگمن، « و خرسندی در مورد دذشته، امید و خوشبینی به آینده، و شادی در زمان حال

د دوستی و امیخوشبینی، بردباری، نوع اول و دوم، فرد با مقایسج عواطف و هیجانات مثبت زمان حال، به آینده با

مواجه میشود. در مرحلج سوم، سلیگمن رسیدن به شادكامی را مستلزم دردیر شدن در فعالیتها، كارها و ارتباطاتی 

میداند كه برای فرد تعهد، ارزش و معنا ایجاد میکند؛ ارائج مواردی نسبت به خود در حجمی وسیعتر و تحصیل 

 تر كه فرد در آن زنددی میکند، باعث میشود فرد احساس شادكامی كند. ماع دستردهمعنا و اعتبار در اجت
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ها و قابلیتهای ذیل را در روانشناسی مثبتگرا معرفی میکند و آنها را الزمج شادكامی، در نهایت سلیگمن مؤلفه

؛ دلیری؛ انسانیت؛ عدالت های اصلی عبارتند از: خرد و دانش؛ شجاعت ومؤلفهشکوفایی و سعادت انسان میداند. 

 داده شده است:روی؛ و تعالی و معنویت. در شکل ذیل این فضیلتهای ششگانه نشان اعتدال و میانه

 

 
 
 

 مؤلفه، دارای قابلتهایی است كه در ادامه به آنها اشاره میشود. ششهریک از این 

خرد و دانش: الف( كنجکاوی و عالقه به جهان؛ ب( عشق به یاددیری؛ ج( قضاوت و تفکر انتقادی؛ د( خالقیت و 

 انداز، دیدن تصویر خرد و بزرگ.( چشموابتکار؛ ه( هوش هیجانی؛ 

 شجاعت و دلیری: الف( پشتکار و جدیت؛ ب( صداقت و راستی؛ ج( تحمل و بردباری.

 مهروزی؛ ب( عشق و محبتدوستی و انسانیت: الف( نوع

 طلبی: الف( شهروندی؛ انجام وظیفه، كار دروهی، وفاداری؛ ب( انصاف، برابری، عدالت؛ ج( رهبری.عدالت

 روی: الف( خویشتنداری؛ ب( تواضع و فروتنی؛ ج( احتیاط و دوراندیشی.اعتدال و میانه

دانی و سپاسگزاری؛ ج( امید، خوشبینی و تعالی و معنویت: الف( حیرت و قدردانی از زیبایی و فضیلت؛ ب( قدر

طبعی؛ ز( هیجان، نگری؛ د( روحانیت، هدفمندی، اعتقاد و دیانت؛ ه( رحم و بخشنددی؛ و( سرزنددی و شوخآینده

 اشتیاق و انرهی.

ها و قابلیتهای آن در غزلیات صائب تبریزی میپردازیم تا به این در بخش بعدی به بررسی هریک از این مؤلفه

 پرسشها پاسخ دهیم كه:

 های روانشناسی مثبت قابل بررسی است؟ آیا غزلیات صائب تبریزی با استفاده از نظریه -4

 نظریج روانشناسی مثبت در غزلیات صائب تبریزی چه میزانی از شواهد را پوشش میدهد؟ -6

 أیید یا رد میکند؟ در صورت وجود شاهد، اشعار منتخب صائب تبریزی، تا چه اندازه این نظریه را ت-3
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 فضیلتهای ششگانه تعریف و ماهیت آن قابلیتها

 كنجکاوی و عالقه به جهان  .4

 اكتساب و كاربرد دانش 
 خرد و دانش .0

  

 عشق به یاددیری  .6

 خالقیت و ابتکار  .3

 قضاوت و تفکر انتقادی .1

 هوش هیجانی  .5

انداز، دیدن تصویر بزرگ و چشم .4

 خرد 

 .پشتکار و جدیت4

  
ارادۀ تحقق هدفها برغم موانع درونی و 

 بیرونی 

 . صداقت و راستی 6 شجاعت  و دلیری .2

 . تحمل و بردباری3

 دوستی و مهروزینوع .4

 انسانیت  .3 نیروی بین فردی 
 . عشق و محبت 6

شهروندی، انجام وظیفه، كاردروهی،  .4

 و وفاداری 

 . انصاف، برابری و عدالت 6 عدالت  .4 نیرومندهای شهروندی 

 . رهبری 3

 . خویشتنداری4

  
روی باز نیروهایی كه ما را از زیاده

 میدارد 
 روی اعتدال و میانه .5



 444-413 صص ،99 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 464

 . احتیاط و دوراندیشی 6

 . تواضع و فروتنی 3

حیرت و قدردانی از زیبایی و  .4

 فضیلت 

  

نیروهایی كه ما را به جهان بزردتر پیوند 

 میدهد 
 تعالی و معنویت .1

 و سپاسگزاری  . قدردانی6

  

 نگری بینی، و آینده. امید، خوش3

  

بودن، اعتقاد و  . روحانیت، هدفمند1

 دیانت 

  

 . رحم و بخشنددی 5

 طبعی . سرزنددی و شوخ4

  

 . هیجان، اشتیاق و انرهی 7

 

 نگر در غزلیات صائبهای روانشناسی مثبتمؤلفه

 0( خرد و دانش0

در مفهوم ترک رذایل اخالقی و كسب فضایل اخالقی و انسانی سر و كار دارد و خرد « خرد»صائب در اشعار خود با 

همچنین خرد در نگاه صائب با هنر )فضیلت اكتسابی(، دوهر )فضیلت  كرداری معرفی میکند.را مصدر نیکی و نیک

ذاتی(، و نژاد )تبار( ارتباط مستقیم دارد. الزم به ذكر است در آثار صائب و دیگر شاعران فارسی، از نکوهش خرد 

رابر بسخن به میان آمده و بر برتری عشق بر عقل، ترجیح جنون و مستی بر تعقّل و هوشیاری، تسلیم عقل در 

حسن و جمال یار، پرهیز از علوم رسمی، نفی موشکافی و ردّ فلسفه و براهین منطقی تأكید شده است. عقل و 

ل اند، عقخردی كه شاعران ادبیات فارسی نظیر سنایی، عطار، موالنا، حافظ و صائب به مخالفت با آن برخاسته

و حقیقت میشود؛ به عبارت دیگر همان عقل جزوی یونانی است كه از نفس تبعیت میکند و مانع رسیدن به معرفت 

 در برابر عقل كلی است كه به انکار عشق میپردازد. چنانکه صائب میسراید:

                                                      
1 wisdom and knowledge 
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 (14عشق اول قدم از كعبه و بتخانه دذشت  ) /عقل از آب و دل تقلید نیامد بیرون 

 (444ردد )ندانستم كه اینجا محتسب هوشیار میگ /فریب عقل خوردم، دامن مستی رها كردم 

 (349تر از راه بود راهبر ما )پیچیده  /از همرهی عقل به جایی نرسیدیم 

 (995دذشتن از سر كون و مکان میسر نیست ) /  به عشق كوش كه با شهپر خرد، صائب

 (45) ام مهتاب راشور سیالب است در ویرانه/  عقل میکند هر لحظه ویرانتر مرا تعمیر

دیگر شاعران به اهمیت عقل و خرد در روایات و متون دینی، فلسفی و كالمی آداه  صائب تبریزی وبا وجود این 

. در نگر نیستنگر و سطحیای دارد و همیشه مساوی با عقل جزئیهستند و عقل داه در آثار ادبی آنها جایگاه ویژه

ارد بسیاری این عقل است واقع داهی عقل و خرد ارزش واالیی مییابد و فواید و كاركردهای بسیاری دارد و در مو

كه راهگشای انسان در زنددی شده و الزمج درست زیستن در این عالم خاكیست. همچنانکه صائب نیز به ارزش و 

نگر توجه دارد؛ او با كلماتی چون علم، دانایی، كاركردهای خرد و دانش بعنوان یکی از فضیلتهای روانشناسی مثبت

 است. خرد، و آداهی به این مبحث پرداخته

 (156ندارد شمع حاجت، هر كه دانایی است همراهش ) /ز نور علم صائب شب شود از روز روشنتر 

 دری كند:او معتقد است شخص نادان نمیتواند برای امور خویش تدبیر و چاره

 (564از لگد محکم شود خاری كه در زیر دُم است )/  كار نادان میشود مشکلتر از تدبیر خویش

 با تکیه بر عقل و خرد است كه آدمی میتواند بر امیال خود غلبه كند:در نظر صائب 

 (694ز سحر نیست محابا عصای موسی را )/  به زور عقل توان خشم را فرو خوردن

 او خرد را نگهبان دنج دل میداند:

 (453ای است دل كه خرد پاسبان اوست )دنجینه خاكستری است چرخ كه عشق است اخگرش

شامل قابلیتهایی میشود كه در ذیل به هر یک از آنها و شواهدشان در غزلیات صائب پرداخته این فضیلت خود 

 میشود.

ری پذیكنجکاوی در مورد جهان، مستلزم نترسیدن از تجربه كردن و انعطافالف( كنجکاوی و عالقه به جهان: 

یکنند؛ صرفاً به تحمل ابهام اكتفا نم های شخص تناسب ندارد. افراد كنجکاوپنداشتهدر مورد مسائلی است كه با پیش

بلکه آن را دوست دارند و شیفتج آن هستند. انسانهای سالم پیگیرانه كنجکاوند و در پی كشف حقیقتند، دانستیها 

هردز برای آنها كافی نیست و در هر لحظه از زنددیشان میخواهند چیز بیشتری بیاموزند، در آموزش پوینددان راهِ 

ه تشنج فرادیری بیشترند. هردز برای آنها مهم نیست كه از چه كسی یاد میگیرند؛ حتی ممکن حقیقتند، و همیش

(. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم 4374است در سلمانی، مطلبی بیاموزند )دایر، ترجمج نیک فطرت، 

ن میدهد، به برخی از های دونادون نشامیخورد كه عالقج او را به كشف امور جهان، واكاوی حقیقت و كسب تجربه

 آنها اشاره میشود.

 اندوزی میداند:او سفر را یکی از راههای كشف جهان و تجربه

 (6531ها دشت از سفر حاصل )مرا چه تجربه/  كند جالی وطن عالمی ادر دویم

 او معتقد است تجربه مانند آفتابی است كه قدرت و كارایی آن میتواند سنگ را آب كند:

 (6939ایم )ما غافالن همان ثمر نارسیده/  سنگ آب میشود از آفتاب تجربه

 های مختلف میداند:صائب تکامل عقل را در نتیجج چشیدن سرد و درم روزدار و كسب تجربه

 (35آب و آتش میکند صاحب برش شمشیر را )/  عقل كامل میشود از درم و سرد روزدار
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ن مند از ایدرفتن مهارتها و انواع دانش است. افراد بهرهعشق به یاددیری، عالقه به فراب( عشق به یادگیری: 

توانمندی، از بُعد شناختی دردیر مسائل میشوند. آنیان معمیوالً در جریان فرآینید كسیب مهیارتهیای جدیید، 

ارضای حیس كنجکیاوی و افیزایش دانیش و آداهی، احساسات خوبی را تجربه میکننید. ایین فضییلت، فرآینید 

تن بیه مو ضوعی است كه ممکن است به منافع یا موفقیتهای فوری منجر نشود؛ در عوض به انسان كمیک پیرداخ

میکند در خالل زمان، دانش و آداهی خود را در حیطج مورد نظر دسیترش داده، و آن را به اطالعاتی كه از قبل 

بشر مطلوب و لذّتبخش است و انسان داشته پیوند دهد. بطور كلی دانستن، آدیاه بیودن و شیعور داشیتن برای 

فطرتاً از جهالت و نادانی میگریزد و برای علم و آداهی كه یکی از مهمترین ابعاد معنویت است ارزش فراوانی قائل 

است. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه عشق او را به یاددیری و افزایش آداهی نشان میدهد، به 

 یشود.برخی از آنها اشاره م

 ای میداند كه آداهی به آن جان میدهد:او سخن را چون مرده

 ( 999سخن كه از سر غفلت بود در او جان نیست )/  بهوش باش كه جان سخن ز آداهی است 

 و معتقد است هر كاری كه بدون آداهی انجام شود، عاقبتی جر پشیمانی ندارد:

 (4471اشک ندامت عاقبت بار آورد )خوشج /   ای كز روی آداهی نیفشانی به خاکدانه

 در نظر صائب علم حتی میتواند بخت و اقبال آدمی را روشن كند:

 (4137كه زنگ از بخت سبز آیینج ادراک میدارد )/  به بخت تیره صائب صلح كن با نور آداهی

 همچنین خود را بسیار اهل تفکر و یاددیری میداند:

 (6944ئب ز بس به بحر تفکر فرو شدم )صا/  یک دوهر نسفته درین نه صدف نماند

 رسیدن:« دانایی»كردن یعنی به اوج « نادانی»او نیز مانند سقراط معتقد است احساس 

 (6446خویش را با دانش سرشار نادان ساختن )/  پیش دانا از تمام علمها باالتر است

 :4ای باالتر از علم میبینددرجهباوجود این معتقد است علم و دانش، با معرفت متفاوت است و معرفت را در 

 (446آسمان معرفت را نردبان دیگر است )همان: ی /میتوان رفتن به پای علم بر بام خرد 

همچنین او نیز مانند بسیاری از سخنوران ادب فارسی، معتقد است آداهی و علم موجب رنج، انزوا و ناكامی اهل 

 :6آن میشود

 (545آلود از خار مغیالن غافل است )پای خواب  /میگزد اوضاع دنیا مردم آداه را 

اندیشی و روشنفکری عبارتست از عمیق فکر كردن به فضیلتِ تفکر انتقادی، فراخج( قضاوت و تفکر انتقادی: 

مسائل و بررسی آنها از همج جوانب، توانایی تغییر نظر وقتی شواهد روشنی وجود دارد، و ارزیابی همج شواهد 

دیری به عبارت دیگر حالجی كردن مسائل و بررسی آنها از تمام جوانب. این افراد بسرعت نتیجه بصورت عادالنه و

آنان قادر به تغییر عقیده  (.6554دیری فقط بر شواهد مستحکم اتکا مینمایند )پترسون، نمیکنند و برای تصمیم

ان است. قضاوت در این معنی با هستند. منظور از قضاوت بررسی عینی و معقول اطالعات به مصلحت خود و دیگر

مداری و در تضاد با خطاهای منطقی است كه بسیاری از افراد تفکر انتقادی مترادف است. این متضمن واقعیت

                                                      
همانا معرفت اخصّ از علم : بعین الشىء منفصالً عمّا سواه والعلم یکون مجمالً و مفصاّلً. ألنّها عِلمٌ إنّ المعرفج أخصّ من العلم1 

و  ىاعمّ از اجمال ت تمایز آن از اشیاى دیگر و علم، با توجّه به جهاعین شئعبارت است از علم تفصیلى به  است؛ زیرا معرفت

 (.454: 4397)بیابانی،  تفصیلى است

 تو اهل فضلی و دانش همین دناهت بس )حافظ(  فلک به مردم نادان دهد زمام مراد6 
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فید. یا تفکر سیاه و س "همیشه تقصیر من است"سازی مفرط افسرده از آن رنج میبرند. خطاهایی از قبیل شخصی

ی است كه از باورهای موجود جانبداری كرده و بر آنها اصرار میورزد. این بخش هایعکس این قابلیت، تفکر به شیوه

مهمی از خصیصج سالم عدم اشتباه درفتن خواستها و نیازهای خود با واقعیتهای جهان میباشد. فرد با این نیرو 

ابی میکند و ن را ارزیمیتواند اطالعات را بیطرفانه قضاوت كند؛ تسلیم تفکر غیرعقالنی نمیشود؛ انتخابهای دونادو

اش حمایت میکنند. در غزلیات صائب نیز میتواند همج شواهد را در نظر بگیرد، نه فقط آنهایی را كه از عقیده

ه، جانبشواهدی به چشم میخورد كه تفکر انتقادی او را نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود. او نگاهی همه

 مسائل پیرامون خویش دارد.بینانه، عمیق و عادالنه به واقع

 (6446تا بر تو زهر مرگ چو حلوا شود لذیذ )/  این تلخی سپهر ز راه مروت است

 (6654سركه دردد تندتر هرچند دردد سالدار )/  از كهنسالی نگردد تیزمغزی برطرف

 پر برآرد لنگر تمکین در ایام بهار/  كوه سنگین را سبک جوالن كند جام بهار

 (6646طی به لب وا كردنی میگردد ایام بهار )/  نمیدارد دوامی همچو برقخنده شادی 

 (6555لب وا نمیکند چو صدف پر دهر شود )/  دل چون كمال یافت سخن مختصر شود

پترسون معتقد است خالقیت یعنی فکر كردن به راههای جدید و سازنده برای انجام كارها،  د( خالقیت و ابتکار:

(. افراد خالق میتوانند خارج از چهار چوب 6554یشود اما محدود به آن نیست )پترسون، كه شامل كار هنری م

اند. برای خالقیت، تعاریف متعددی فکر كنند. راه حلهایی به ذهن این افراد میرسد كه دیگران به آن فکر نکرده

سیف،  ظریج دیلفورد )به نقل ازوجود دارد. یکی از این تعاریف تعریفی است كه توسط دیلفورد ارائه شده است. در ن

( خالقیت بر حسب تفکر وادرا تعریف شده است و تفکر وادرا را متشکل از چند عامل دانسته است كه 4397

 پذیری، ابتکار، اصالت، بسط، تركیب، تحلیل، سازمان دادن و پیچیددی.عبارتند از: سیالی، انعطاف

موانع تاریخی: نظیر اعتقاد به تقدیر، جبردرایی و نفی اختیار -4 كراس موانع خالقیت را بصورت ذیل عنوان میکند: 

موانع اجتماعی: آداب و -3مانددیهای ذهنی و جسمی. موانع بیولوهیک: نقصها و ضایعات جسمانی، عقب-6انسان. 

 موانع-1كاری اجتماعی، عدم پذیرش تغییر و نودرایی. های اجتماعی، محافظهسنن فرهنگی و تبعیت از كلیشه

ها و تفکرهای تکرارشونده، عدم اعتماد به نفس و عدم انگیزۀ درونی. روانشناسی: ترس از شکست، عادت به كلیشه

در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت دادن او به خالقیت و ابتکار را نشان میدهد، به برخی 

 از آنها اشاره میشود:

 است:« فکر رنگین»شج خالقانه و نوآورانه به كار میبرد، یکی از اصطالحاتی كه صائب برای اندی
 (95چون حنا یک شب به هندستان رساند خویش را  ) /پیش پای فکر رنگین هیچ راهی دور نیست 

 (46مرا ) فکر رنگین آن كه تحسین كرد صایب/  كرد تحسین رساییهای فهم خویشتن 

 (6455میدهد سر در دریبان میکشیم )چون غمی رو /  است باغ دلگشای اهل فکر فکر رنگین

 او در ورطج عادت و تکرار افتادن را موجب توهم آداهی داشتن میداند:

 (633كه ماهی بستر و بالین كند از آب در دریا )/  ز عادت پردۀ غفلت شود اسباب آداهی

 (444بیچاره آن كه در درو رسم عادت است )/  شیطان پابرجاست شود هرچه عادتی

خیالی، صائب بارها تأكید كرده است پردازی و نازکهای شاعران در سبک هندی برای مضمونبه دغدغهبا توجه 

 است:« طرز تازه»بدنبال 

 (6566معنی بیگانه میکند ) تالش صایب/  تازدی لفظ میکنند تالش یاران
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اشد. این افراد هوش اجتماعی و هوش شخصی، دانش در مورد خود و دیگران میبه( هوش هیجانی )اجتماعی(: 

ها و احساسات دیگران آداه هستند و میتوانند بخوبی به آنها پاسخ دهند. هوش اجتماعی توانایی توجه به از انگیزه

تفاوتها در میان دیگران بویژه خلقیات، روحیه، انگیزشها و مقاصد و سپس عمل كردن بر اساس این تفاوتهاست. 

شود، بلکه این قابلیت خود را به شکل رفتار توأم با مهارتهای اجتماعی نشان نگری اشتباه این قابلیت نباید با درون

در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد هوش باالی هیجانی او را نشان میدهد، به برخی از آنها  میدهد.

، جامعه مانند شاهاشاره میشود. او دارای نگاهی تیزبینانه و دركی عمیق از احساسات و خلقیات اقشار مختلفی از 

 ددا، منعم، عارف و عاشق دارد.

 به قدر فلس، زیر پوست ماهی خارها دارد/  توانگر در دل از سامان خود آزارها دارد

 (4145كه عشق از بهر بیظرفان مهیا دارها دارد )/  باطل مگو بیپرده چون منصور حرف حق به هر

 (4445ست كه بر دولت پاینده زدند )پشت پایی ا/  دست منعی كه فشاندند بزردان به فقیر

 (711بیشتر خلوت این طایفه در انجمن است )/  مانع وحدت عارف نشود كثرت خلق

 (17صبح از خورشید میگیرد به دندان تیغ را )/   عاشق صادق نمیگرداند از بیداد روی

 (495در آفتاب سایج شاه و ددا یکی است )/  بین نبود رسم امتیازدر چشم پاک

هایی انداز به معنای داشتن راهچشمآگاهی(: بینی و ذهنانداز، دیدن تصویر خرد و بزرگ )روشنو( چشم

 به نحوی به»مند از این توانمندی برای نگاه كردن به جهان است كه به خود و دیگران كمک میکند. افراد بهره

(. آنهیا خود را 77: 4346)مگیار موئی، « دجهان مینگرند كه قادرند دركی روشن برای خود و دیگران فراهم آورن

مند میشوند. عاقل نمیدانند درحالیکه دیگران چنین نگرشی بیه ایشان دارنید و از نظرهیا و نصایحشان بهره

جهیانبینیی و نگیرش ایین افیراد بیه مسیائل، معقوالنیه، خردمندانه، از سر آداهی و با تفکر و تأمّل همراه اسیت. 

ولی آمادۀ یاددیری بیشتر و پذیرای دیدداههای دیگیران بیوده و به اخالقیات پایبند »یزدان نیسیتند؛ چآنهیا همه

(. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه 11: 4344، خداوردی« )بوده و زنددی هدفمندی دارند

میشود. نصیحتهای او بسیار عمیق و بینی، دقت نظر و وسعت دید او را نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره روشن

 كاربردی است.

 (45صاف ادر با خویش خواهی سینج احباب را )/  در صفای سینج خود سعی كن تا ممکن است

 مصحف خود چند كاغذ باد خواهی ساختن؟ /  دل به حرف پوچ تا كی شاد خواهی ساختن؟

 د خواهی ساختن در حصار خانه از فوال/  میکند موج حوادث رخنه چون جوهر در او

 (6441و  6443شهپر خود در ز برق و باد خواهی ساختن )/ خاكمالت میدهد چرخ مقوس همچو تیر

 (364دندم چو پاک دشت خورد زخم آسیا )/  پاكان ستم ز دور فلک بیشتر كشند

 ( شجاعت و دلیری2
و  درفتاریها، نامالیمات، جنگشجاعت نوعی توانایی روانی است كه بوسیلج آن شخص در برابر دیگران )مشکالت، 

پیکار( مقاومت و ایستاددی كرده و در برابر پیامدهای آن شکیبایی میکند. شجاعت در روانشناسی مثبت عبارت 

است از میل آداهانه به خطرپذیری كه بعنوان نیروی محركه، شخص را برای رسیدن به هدف در موقعیتهای 

نی میکند؛ هرچند ممکن است هیجان و ترس در فرد وجود داشته خطرناک و تضادهای بیرونی و درونی پشتیبا

باشد. این فضیلت خود شامل قابلیتهایی میشود كه در ذیل به هر یک از آنها و شواهدشان در غزلیات صائب پرداخته 

 میشود.
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ا با رداشتن پشتکار در هر كاری الزمج موفقیت و پیروزی است و صائب نیز این موضوع الف( پشتکار و جدیت: 

 تفهیم میکند:« پا فشردن، ایستاددی، لنگر داشتن، و پا به دامن كشیدن»عناوینی چون 

 (549هر كه شب از غنچه خسبان است سرتاپا دل است )  آسانی میسر نیست اهل دل شدنبا تن

  (565ای فارغ نشستن مشکل است )در چنین هنگامه  ای بیکار نیستدر جهان آفرینش ذره

 (455زهرۀ شیران فشاند آب در میدان ما )  تا تواند همنبرد ما شدنكیست دردون 

 (654كه منزل پیش پای خود بود دامن سواران را ) ای دارداز مقصود هر كس بهره سعی به قدر

 (6655میکند در كشور ما رخنه در آهن غبار )  كار مشکل را به همت میتوان از پیش برد

ی آوری در روانشناسان با مفاهیمی چون آستانج تحمل، بردباری و ظرفیت تابصبر را میتوب( بردباری و تحمل: 

ای ضروری برای زنددی آوری، توان آغاز و ادامج اتفاقات خوشایند را در پی دارد و صبر مؤلفه. تابمثبت معنا كرد

آور ابند. همچنین افراد تآمیز است. افراد شکیبا و صبور نقشهای خود را به نحو مؤثرتری ایفا میکنبهتر و مسالمت

كم و كاست؛ دوم داشتن باوری عمیق به اینکه زنددی معنادار است و سوم توانایی سه ویژدی دارند؛ اول پذیرش بی

پردازی. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت صبر و بردباری را غیرعادی و مرموز برای بدیهه

 ی از آنها اشاره میشود:در نظر او نشان میدهد، به برخ

 (  41داه نیش را )سار نوش سازد بوسهچشمه /صبر كن بر تلخکامیها  كه آخر روزدار 

  ( 641به از غبار یتیمی لباس دوهر را ) /به خاكمال حوادث صبور باش كه نیست 

 ( 4463آید )كه این كلید به هر قفل راست می /به صبر مشکل عالم تمام بگشاید 

 ( 4175كه از دامان كوه بیستون، فرهاد برخیزد ) /ر كه تن درداد، شیرینکار میگردد به سختی ه

 (419رو نمیتابیم از سیالب، دریاییم ما )/  زیر شمشیر حوادث پای برجاییم ما

 (6454دل ز زخم خار شد امن از سپر انداختن )/  بی تحمل خصم را هموار نتوان ساختن

كرداری در دفتار و رفتار یکی از مبانی و فضایل مثبتنگری و از معنای راستصداقت به ج( صداقت و راستی: 

خصوصیات عالی اخالقی و سرمایج ارزشمندی است كه تعامل اجتماعی و تحول اخالقی و خودكارآمدی را افزایش 

( س هدفمندیاند ابعاد سالمت معنوی )ارتباط با خدا، رضایت از زنددی و احسامیدهد. نتایج تحقیقات نشان داده

(. در غزلیات صائب نیز شواهدی 44:4155جعفری و الیاسی، « )بینی میکنندصداقت را بطور مثبت و معنادار پیش

 به چشم میخورد كه اهمیت صدق و راستی را در نظر او نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود:

 (4635س میگردد  )بخش جهانی به نفزنددی /هر كه را سینه شد از صدق مصفا صائب 

 (4455چو باد صبح جهان را دماغ تازه كند ) /دمی كه صائب ازو بوی صدق می آید 

 (4451تا دم بازپسین جای به محفل دارد  ) /صائب آن كس كه بود با همه كس راست چو شمع 

 (64روسفید آورد بیرون از شبستان صبح را ) / روشنگر دل میشود آخر كه صدق راستی

 (4635بی محابا غوطه در دریای لشکر میزند ) / هر كس سرآمد دشته است راستی چون علم در

 0( انسانیت3
اهداف روانشناسی مثبت، شامل اهداف ظاهری و مادی نمیشود؛ زیرا این اهداف ناتوانی خود را در جامع جهانی  

به اثبات رسانده است و نیازمندی بشر را به هدفی واال و ارزشمند نشان داده است. اهداف معنوی در زنددی، باعث 

                                                      
1 Humanity 
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این اهداف باعث رشد توانمندیهای فردی میگردد معنابخشی به زنددی و جلودیری از دلزددی و افسرددی میشود؛ 

و بشر را نیز به كمال حقیقی میرساند. همچنین این اهداف انسان را به خودشناسی و خداشناسی میرساند؛ انسانی 

با شخصیت كامل كه نگرشی مثبت و زیبا دارد. خودسازی و پرورش استعدادهای درونی و توجه به هیجانها و 

ز كاركردهای مشترک عرفان و روانشناسی مثبتگراست و رشد و خودشکوفایی نوع انسان را صفات مثبت انسانی ا

با عنوان انسانیت مطرح شده است. این فضیلت چند قابلیت دارد نگر در روانشناسی مثبتدر پی دارد. این فضیلت 

ابط ارزشمند با دیگران، دوستی )آزاددی و مهرورزی، مراقبت و همدردی(، دوست داشتن )روكه عبارت است از نوع

نگر (. سلیگمن عشق و مهربانی را مهمترین فضیلت روانشناسی مثبت699:4395مراقبت و مشاركت متقابل( )كار، 

میداند. این فضیلت بیشترین ارتباط را با عرفان دارد و بیشترین كاركرد آن تعامل مثبت با دیگران است )سلیگمن، 

 آنها و شواهدشان در غزلیات صائب اشاره میشود. (. در ادامه به هر یک از474:4394

دوستی و عطوفت به دیگران از جذابیتهای اخیر روانشناسی مثبت است كه نوعدوستی: الف( مهرورزی و نوع

پیامدهای مثبت روحی و جسمی دارد. روانشناسی مثبت، بشردوستی و نیکی به دیگران را بهترین راه برای كسب 

دوستانه، بویژه آنهایی كه خودانگیخته و غیرمتداول هستند، . تحقیقات نشان میدهد اَعمال نوعدشادمانی پایدار میدان

باعث افزایش میزان شادی میشود؛ در نتیجه این افراد زنددی فعالتری دارند، زنددی را معنادار میبینند و از سالمت 

نایی ویژۀ شما را به كار میندازد و در نتیجه سلیگمن استدالل میکند مهربان بودن توا»روانی بهتری برخوردارند. 

(. در غزلیات صائب نیز 465:4344)لیمون و مک ماهون، « بجای لذت آنی، رضایتی بلندمدت به شما میبخشد

 دوستی و مهربانی را در نظر او نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود.شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت نوع

مصراع از دیوان او موجب نرمدلی مردم و عطوفت و مهربانی آنها نسبت به یکدیگر میشود؛ دویی او معتقد است هر 

 آیین او مهربانی و اشاعج آن است:

 ( 44پاک سازد سینه از رنگ قساوت خلق را  ) /همچو صیقل صائب از دیوان من هر مصرعی 

 یجج مثبت آن عاید خود انسان میشود:همچنین در نظر او حتی باید با دشمنان نیز مهربان بود؛ چراكه نت

 (4914چون  دوستان مراد دل  دشمنان برآر ) /زار، تخم  نکویی  ثمر  دهد در شوره

 (4365در دل خاک تو را باغ و بهاری باشد    ) /خس و خاری كه از راه ددران برداری 

 (3663بال و پر توفیق دل و دست دشاده   )  /تقصیر مکن در مدد خلق كه باشد 

 (136بر همه ذرات باشد مهربان چون آفتاب )/  اندهر كه را صائب دل درمی كرامت كرده

محبت و جذابیت »یکی دیگر از متغیرهای اثردذار بر هیجان مثبت، عشق و محبت است. ب( عشق و محبت: 

ی دذاری به هم دره خورده، عشق قویتر و عمیقتری را پایهمتقابل در بافت صمیمیت،  وفاداری، اعتماد و دوست

(. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت عشق را در نظر او نشان 61:4391)بک، « میکند

 میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود:

 (   443ود؟  )نیست هر كس را كه درد عشق، آدم كی ش /  آدمی را عشق، صائب میکند كامل عیار   

 (6564آن را كه جانستان نبود جان چه میکند؟ ) /آن را كه عشق نیست چه لذت ز زنددی است؟ 

 (54های خام را )میپزد خورشید تابان میوه/  عشق عالمسوز میباید دل افسرده را

 (655كیست از خانه برون آورد آن سركش را؟ )/   بجز از جاذبج مهر و محبت صائب

 (4576چون قلم نبض به دست همه كس نتوان داد )/  نان را به هوس نتوان دادعشق تا هست ع
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 0( عدالت4
فضیلت عدالت در كل، به آنچه زنددی را قابل قبول میکند، اشیاره مییکنید. معنای آشکار آن شاید تساوی همگانی  

ر برخیی موجیودات بیشیت»ه باشد، اما برای همگان روشن است كیه زنیددی منطبق بیر قیوانین  نیسیت و اینکی

را عادالنه 6ای كه قوانین انصیاف ، از این روست كه اجرای اصولیتر عدالت ضرورت دارد، بگونه«از سیایرین برابرنید

ترجمه میشیود؛ یعنیی این باور  1در جوامع صنعتی غرب، عدالت معموالً به معنای مساوات(. 6554 ،3سازند )راولز

كه پاداشها باید براساس همکاری یا شایستگی تقسیم شوند، امیا ایین مفهیوم خیای از عیدالت، مفهیومی جهیانی 

 ؛نیسیت. فرهنگهای اشتراكی هنگام درفتن تصمیم بر مبنای انصاف، مفاهیم برابیری ییا نییاز را ترجیح میدهند

نهیایی هسیتند كه در اصل مدنی باشند مانند انصاف، رهبری، شهروندی و كیار دروهیی بنابراین مصداقهای عدالت آ

 (. در ادامه به شواهد هریک در غزلیات این شاعر تبریزی اشاره میگردد.6551)پیترسیون و سلیگمن، 

 معنایشهروندی، مسئولیت اجتماعی یا كار دروهی، به الف( شهروندی، انجام وظیفه، كار گروهی، وفاداری: 

كار كردن بعنوان عضو یک دروه در جهت منافع عمومی است. برقراری روابط اجتماعی و تعامل با افراد، بیشترین 

 هایهرچه شخص با فعالیتها، مردم و اندیشه»نقش را در آشکار شدن و تکامل شخصیت انسان ایفا میکند و 

انسان در جریان (. در حقیقت 67: 4375شولتز، ز و )شولت« متنوعتری در ارتباط باشد، سالمت روان بیشتری مییابد

ارتباطات اجتماعی و كارهای دروهی، كمال فکری و عملی خود را بروز میدهد. احساس مسئولیت كردن یعنی 

اعمال انسان باید از احساس وظیفه سرچشمه درفته باشد تا »توانایی و آماددی برای پاسخ دادن. در نظر كانت 

پذیری به زنددی انسان معنا و دوام (. بطور كلی مسئولیت35: 4343بن شاهار، « )اخالقی باشدبتواند دارای ارزش 

تگی وابس»میبخشد و بدون تعهد داشتن، انسان نمیتواند به بلوغ و سالمت روانی دست یابد. همچنین وفاداری 

(. فردِ دارای 639: 4375اد، نژ)شعاری« محکم و ثابت به یک فکر، آرمان، شخص، نهاد، دروه یا شهر و كشور است

كنندۀ میزان صداقت و مشاركت وی در موقعیتهای دروهی شناس است و این عمل منعکساین قابلیت بسیار وظیفه

پذیری جمعی را در نظر او نشان میدهد، است. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت مسئولیت

 به برخی از آنها اشاره میشود.

دشایی از كار خلق و رفع درفتاریهای آنها میداند و تا این اندازه، دمانی و راحتی خاطر خود را منوط به درهاو شا

 روح جمعی در اندیشه و كالم او اهمیت دارد:

 (569فتح بابی هر كه را رو میدهد ما را دل است )/  كار خلق انبساط ماست موقوف دشاد

 سالمت شخصی میداند:البته الزمج این كار را قوای فردی و 

 (6443من كه نتوانم سر خود را بسامان ساختن؟ )/  چون توانم داد صائب كار جمعی را نظام

 (6444از مروت نیست دست از كار دنیا داشتن )/  تا تو نتوانی به همت داد سامان كار خلق

 او اتحاد را همراهی و همزیستی با افکار و اعتقادات مختلف میداند:

 (337دریافت هر كه چاشنی اتحاد را )/  بد چو شیر و شکر جوش میزندبا نیک و 

 (6314)  بردریز ناخن تدبیر را آماده باش/  كار خلق ای كه داری دست كوتاه از دشاد

                                                      
1 Justice 
2 Equity  
3 . Rawls, John  
4 . Equality  
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انصاف به معنای رفتار با دیگران بر مبنای اصول جهانی تساوی و عدالت است. یکی ب( انصاف، برابری، عدالت: 

مند مهم زنددی افرادِ برخوردار از این توانمندی، منصفانه رفتار كردن با دیگران است. شخص بهرهاز اركان اساسی و 

وی به همه فرصت »از این قابلیت اجازه نمیدهد احساسات شخصیش موجب سودیری منفی به دیگران شود. 

: 4394)سلیگمن، « دی میگیردمیدهد؛ از اصول كلیتر اخالقی پیروی میکند و رفاه دیگران را به اندازۀ رفاه خود ج

 «فقط افراد عادل از آرامش ذهن برخوردارند»(؛ بنابراین همواره از آرامش درونی برخوردار است. به عقیدۀ میتال 45

افراد منصف این است كه تمایل دارند به همه فرصت بدهند، از تعصب به دور هستند، (. ویژدی 465: 4395)میتال، 

و بدون دلیل از شخص یا دروهی خای طرفداری نمیکنند و میکوشند با دیگران با  بخوبی دیگران را میبینند

انصاف رفتار كنند. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت انصاف و برابری را در نظر او نشان 

 میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود:

 ی بال و پر شد تا خس و خاشاک سوخت ...شعله هم ب بر ضعیفان ظلم كردن ظلم بر خود كردن است

 (175چشمی یک جهان خاشاک سوخت )كز شرار شوخ/  سهل مشمر ظلم را هرچند باشد اندكی

 (6434در سیاهی همچو اسکندر نمیباید شدن )/  خسروان را عدل میبخشد حیات جاودان

 (6437شدن )غافل از ناكامی سائل نمیباید /  شکر خودكامی به ناكامی مدارا كردن است

 (339از پیچ و تاب نیست رهایی كمند را )/  ظالم به ظلم خویش درفتار میشود

 (364) بدل به نالج جانسوز در نیستانها/  مکن به ضعیفان كه شد تبسم برق ستم

فرهنگهای اشتراكی هنگام درفتن ج( رهبری )سازماندهی فعالیتهای گروهی و نظارت بر انجام كار آنها(: 

بنای انصاف، مفاهیم برابری یا نیاز را ترجیح میدهند؛ بنابراین مصداقهای عدالت آنهایی هستند كه در تصمیم بر م

(. این مقوله 454: 4344اصل مدنی باشند مانند انصاف، رهبری، شهروندی و كار دروهی )اسماعیلی و یزدانی، 

كار دروهی(، انصاف )تربیت یکسان پذیری اجتماعی، وفاداری، دارای ویژدیهای ذیل است: شهروندی )مسئولیت

دیگران بر اساس اعتقاد به انصاف و عدالت(، رهبری )سازماندهی فعالیتهای دروهی و نظارت بر انجام كار آنها( 

در مفهوم امروزه در غزلیات صائب، معنادار نیست. او رهبر و راهنما را « رهبری(. »6551)پترسون و سلیگمن، 

دانسته و ضرورتی برای وجود آن قائل نیست. صائب معتقد است وجود آدمی بهترین اغلب در معنای مرشد و پیر 

 راهنما و راهبر برای اوست:

 (154محتاج به رهبر نبود قافلج ما )/  چون سیل، دلیل ره ما جذبج دریاست

 (434شوق در هر دل كه باشد، رهبری در كار نیست )/  سیل بی رهبر به دریا میرساند خویش را

 (6534چون كوهکن به تیشج خود راه سر كنند )/  را به راهنما احتیاج نیستعشاق 

 همچنین رهبری را چیزی جز دردسر نمیداند:

 (6437شمع در هر دام سر میبازد از رهبر شدن )/  پیرو از زخم زبان اعتراض آسوده است

 0( اعتدال5
روی و لذّتهای آنی با عواقب بد و طوالنی محافظت ادهاعتدال توانمندی مثبتی است كه افراد را از افراط و تفریط، زی 

های خود است. در عالم عمل ارسطو و افالطون هر دو كرده، و به معنای ابراز مناسب و معتدل امیال و خواسته

روی معتقدند كه هدف و غایت سلوک و رفتار هر كسی خوشبختی است و راه به دست آوردن آن اعتدال و میانه

تعبیر میکند. این نیرو به دنبال تعدیل فعالیتهای افراد است نه اینکه « وسیلج طالیی»آن را به  است كه ارسطو

                                                      
1 Temperance 
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شخص »كامالً آنها را متوقف كند؛ به این معنی كه به افراد كمک میکند رفتار خود را تحت كنترل داشته باشند. 

: 4394)سلیگمن، « ارضای آنها میماندرو انگیزشها را سركوب نمیکند؛ بلکه منتظر فرصتهای مناسب برای میانه

درایش به حد وسط در ابراز تمایالت است »روی دربردیرندۀ توانمندی خودكنترلی و مستلزم (. اعتدال و میانه447

 (. 449: 4395)كار، « و با خویشتنداری و احتیاط تحقق میپذیرد
 (4914برخیزد    )كه از كنار غم بیکرانه /  روی قدم بیرون منه از شارع میانه

 (6969ایم  )ما از پل صراط همین جا دذشته /روی عمر ما تمام دشته است در میانه

  (53) دارد این چنین خاطرپریشان خلق را حری/  میرسد در خانج دربسته روزی چون اجل

 (155در حق خود دعای ددا نیست مستجاب )/  طمع بشوی كه از شومی طمع دست از

امل قابلیتهایی میشود كه در ذیل به هر یک از آنها و شواهدشان در غزلیات صائب پرداخته این فضیلت خود ش

 میشود.

زا وابسته است. خودكنترلی به واكنشهای رفتاری انسان در موقعیتهای حساس و تنش: 0الف( خویشتنداری

ترمیم و -6هیجانات در مصائب كنترل -4میتوان دفت معیار ارزیابی آن به ارزشهایی وابسته است كه عبارتند از

(. در دنیای امروز 447: 4394سازی هیجانات مثبت به جای آنها )سلیگمن، سازی احساسات منفی و جانشینخنثی

تقویت خودكنترلی یکی از عوامل موفقیت در زنددی و ارتباطات اجتماعی است؛ یعنی فرد بتواند توان خود را در 

ای كه مانند عارفان، هم صبر و بزردی روح بهترین شکل نشان دهد؛ بگونهمقابل دستاخی و جسارت دیگران به 

خود را نشان دهد و هم این واكنش رفتاری را بعنوان راهی برای تأدیب و پیشرفت روحی دیگران و جامعه در نظر 

او  ظربگیرد. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت خویشتنداری و كنترل هیجانات را در ن

 نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود.

 او معتقد است هر كس حد خود را رعایت نکند، سزاوار مرگ است:
 (451هر كه پا از حد خود بیرون دذارد، كُشتنی است )  /حد هر كس چون حرم صائب حصار جان اوست 

 همچنین خود را به خطر میندازد:

 (4565خود كسی كه قدم پیشتر دذاشت ) حداز /  از ساحل نجات به بحر خطر فتاد

 های خویشتنداری میداند:او فرو خوردن خشم را یکی از مهمترین جلوه

 (4575خشم را هر كه فروخورد توانا دردد )/  زهر، تریاق به اكسیر مدارا دردد

 (6446آتش سوزنده را بر خود دلستان ساختن )/   های خُلق پنهان كردن استخشم را در پرده

 (6464میخورد دل شمع دائم از زبان خویشتن )/  ندخویان میزنند آتش به جان خویشتنت

یکی از فضیلتها و صفاتی كه در روانشناسی مثبتگرا، دارایی مثبت تلقی میشود تواضع و ب( تواضع و فروتنی: 

و نی را در نظر افروتنی است. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت تواضع، افتاددی و فروت

نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود. صائب معتقد است ابراز فروتنی، موجب كمال، سربلندی و موفقیت 

 است.

  (567سوی خود این دوی بی چودان كشیدن مشکل است )/  بی تواضع نیست ممکن سرفرازی یافتن

 ( 449خویش را كامل ندانستن كمال دیگر است  )   /آدمی هرچند باشد در هنر كامل عیار   

                                                      
1 self-Acceptance 
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 (  4665قطره چون از چشم ابر افتاد دوهر میشود   ) /نقصان كند  نیست ممکن هیچکس ز افتاددی

 (3354غافل مشو ز حسن مآل شکستگی      ) /ماه از شکستگی به تمامی رسیده است 

 (4447رسد پیاده شود    )كه چون سوار به منزل   /فروتنی است دلیل رسیدن به كمال 

 (6554شبنم به آفتاب نظرباز میشود ) /باشد عیار همّت افتاددان بلند 

 (6464آن مرد تمام است كه خود را نستاید )/  بود از خلق ستایش هرچند سزاوار

 دوراندیشی به معنی دقت در انتخابها، بیجهت خطر نکردن، نگفتن یا انجام ندادنج( دوراندیشی و احتیاط: 

 كارهایی كه ممکن است، پشیمانی به بار آورد، است. به شواهدی از آن در اندیشج صائب اشاره میشود:
 (4554هرچند در ره است، به منزل سواره است )/  اندیش اوفتادصائب كسی كه عاقبت

 (6354دشمن هوش و خرد چون نشئج صهبا مباش )/  تقویت كن چون حکیمان عقل دوراندیش را

 (414نقطج آغاز را انجام میدانیم ما )/  است چشم روشن ما چون شراربین عاقبت

 (6594بر عاقبت خویش نظر هیچ ندارد )/   نظریهارحم است بر آن كس كه ز كوته

 

 0( تعالی و معنویت1
دین، روانشناسی و روانپزشکی از بدو ظهور و دسترش فعالیتهای خود، اهداف مشتركی چون اصالح احساسات،  

اند. ایمان، معتقدات مذهبی، دستورات مذهبی، مراسم و آیینهای مذهبی و رفتارهای فردی و دروهی داشته تفکرات

همه عواملی هستند كه میتوانند در امر درمان و پیشگیری از اختالالت روانی به نحو مؤثری به كار برده شوند، به 

آنها شناخته شود. همچنین روانشناسان به این شرط آنکه روش بکاردیری آنها آموخته شود و موارد استفاده از 

های درمانی دذاشته است؛ حتی بر این باورند كه از جنبههای دینی، تأثیر بسیاری بر رواناند كه تجربهنتیجه رسیده

م به كننددان، بصورت مستقیریزی درمانگر برای ایجاد تغییرات اصلی در ساختار شخصیت مراجعهبسیاری برنامه

های روانشناسی بر این مطلب تأكید میکند كه اهداف نظریه (.43لت مذهبی وابسته است )همان: همین حا

روانشناسی بدون اخالق و معنویت، به نتایج منظور نمیرسد و ادر همراه ارزشهای اخالقی نباشد، نمیتواند شخصیت 

(. این 454: 4376)هدفیلد، « كاملی تربیت كند؛ یعنی ما نمیتوانیم بدون اینکه خوب باشیم، شادكام زنددی كنیم

 فضیلت خود شامل قابلیتهایی میشود كه در ذیل به هر یک از آنها و شواهدشان در غزلیات صائب پرداخته میشود. 

ن از ، به وجد آمد«تعالی و معنویت»یکی از قابلیتهای فضیلت الف( حیرت و قدردانی از زیبایی و فضیلت: 

زلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد مشاهدۀ زیبایی و فضیلت جسمی یا روحی )مادی یا معنوی( است. در غ

های كه حیرت و سپاس او را در برابر كماالت و جماالت نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود. او در نمونه

 ذیل، به ستایش سخاوت، عدم تعلق به دنیا، و زیبایی ظاهری پرداخته است:

 (4131كه چون ابر بهاران سائلی دارد )دریا  خوشا/  كریمان را بلندآوازه سازد جود محتاجان 

 (4955ای دارد )به روزنامج هستی نظاره/   ای داردكسی كه ز عالم كناره خوشا

 آغاز شده است زیبایی به دوصد خوبی و/   چشم بد دور كه آن دلبر نوخط صائب

 (4571من و از دور تماشای تماشایی تو )/  تو زیبایی چشم را خیره كند پرتو

 (314مدعا مرا )تو بی جمال حیرانی/  كام هر دو جهانم كه كرده استفارغ ز 

                                                      
1 positive Relation with others 
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نگر، قدردانی و سپاسگزاری است؛ یکی دیگر از مفاهیم  رایج در روانشناسی مثبتب( قدردانی و سپاسگزاری: 

انی دبخش، اظهار قدردانی است. قدربه نحوی كه اولین و نیرومندترین موضوع تحقیق در حوزۀ راهبردهای شادكامی

چشی و سرمستی از رخدادهای مثبت را میفزاید و میتواند انطباق لذتی را خنثی كند؛ زیرا قدردانی عمیق از لذت

قدردانی اساسیترین بخش تعالیم تمامی »كسی یا چیزی است كه باعث ایجاد ماندداری احساس مثبت میشود. 

(. 79:4394)بایرن، « دیده در طول تاریخ بوده استدهنددان بزرگ اصول انسانی و صفات نیکو و پسنمربیان و تعلیم

آموزش شکر و تشکر تا چه میزان میتواند منجر به سالمت بیشتر جسمی و روانی »اند مطالعات دونادون نشان داده

ح های علمی روانشناسی مطراجتماعی پیشگیری نماید و بعنوان یکی از مداخله-شود و از بسیاری مشکالت روانی 

(. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت قدردانی و 39: 4345اشنایدر و لوپز، « )شود

های دینی، شکردزاری را موجب سپاسگزاری را در نظر او نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود. او طبق آموزه

 افزایش نعمات میداند:
 (745از شکر خدا غافل نشستن خوب نیست  )صائب  /هست چون در هر نفس آماده صد نعمت تو را 

 (457نخلی است این كه ریشج آن در دهان توست  ) /نعمت شود زیاده به قدر زبان شکر 

 (4539چه صورت دارد از سودای یوسف كس زیان بیند؟ )/  دادن قدردان پشیمانی ندارد دل به یار

 (573احسان كرده است ) بارها موج خطر را مدّ/  لنگر تسلیم پیدا كن كه بحر حقشناس

 (6556ام )زار افتادهام حاصل ادر در شورهداده/  چون من نمیدارد نگاه حق نمک هیچکس

اندیشی، امید است كه ترین مصداقهای مثبتیکی از مهمترین و سازندهنگری: ج( امید، خوشبینی و آینده

از امید، به حاشیه بردن و كمرنگ كردن انسان را به سوی آینده سوق میدهد. مهمترین كاركرد روانی حاصل 

انسان امیدوار به آینده با غنیمت شمردن فرصتها، »نگرانیهاست كه در زنددی روزمره، انسان با آن روبرو میشود. 

به تعیین هدف و دذرداه، ایجاد انگیزۀ درونی به اصالح رفتار، تداوم تالش همراه با نشاط و با تعدیل موانع و حذف 

افراد امیدوار و دارای انگیزه با دنبال (. »4: 4394سلیگمن، « )فسرددی در صورت شکست اقدام میکندناامیدی و ا

كردن اهداف خود، كمتر دچار اضطراب و افسرددی میشوند و درمانددی عاطفی در آنان كمتر است، همچنین 

ن به ای محکم برای رسیدا انگیزهای مثبت از كار خود دارند، بطوالنیتر و سختتر كار میکنند؛ چون انتظار نتیجه

اهداف خود دام برمیدارند. امیدواری داشتن دید مثبت به آینده و توانایی ایجاد مسیرهایی برای رسیدن به اهداف 

اجتماعی انسانها  -و آرزوها تعریف شده است. در كنار امیدواری، در حوزۀ خودكارآمدی، مطابق دیدداه شناختی

بخشی و تنظیم رفتار خود هستند و به همین دلیل فته میشوند كه قادر به خودنظمموجودات فعالی در نظر در

بطور فعال در تحول خویشتن شركت میکنند و میتوانند با رفتارشان وقایع و رویدادها را كنترل كنند )دلپرور و 

افشاری بتواند مسیر خود را فرد با استفاده از مهارتها یا توانایی خود و پ»(؛ زیرا امید آن است كه 74:4343بهاری، 

در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت  .(64:4155)فرانکن،« در رسیدن به هدف پیدا كند

 امید و خوشبینی را در نظر او نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود: 
 ز حسن عاقبت كار ناامید مباش/  ز نوبهار خط یار ناامید مباش

 به زخم خار ز دلزار ناامید مباش/  دۀ نیش منتهی درددبه نوش جا

 (6146ز تیردی شب تار ناامید مباش )/  در ابرهای سیه بیشتر بود باران

 ( 4974صائب ز ناامیدی چون ناامید باشد ) /دوران ناامیدی سرحلقج امید است 

 (4746رون آرد  )كه این موج سراب آخر ز دریا سر ب /به نومیدی مده سررشتج امید را از كف 
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 (61راه دوری پیش داری، رو به پس كردن چرا؟ )/  در طلب سستی چو ارباب هوس كردن چرا؟

 (697ادر شمرده توانی دذاشتن پا را )/  به منتهای مطالب رسیدن آسان است

امی هنگ از آنجا كه با افزایش آداهی، نگرش تغییر خواهد كرد ود( روحانیت، هدفمند بودن، اعتقاد به دیانت: 

كه نگرش تغییر كند، درایشها و امیال و به طبع آن اعمال و رفتار انسان نیز تغییر میکند، هرچه انسان بُعد روحانی 

و درایشهای متعالی وجود خویش را بیشتر بشناسد و با اعمال و رفتار خود آنها را تقویت كند و رشد دهد، خدای 

ی و آرامش بیشتری دست خواهد یافت. در غزلیات صائب نیز شواهدی خود را بهتر خواهد شناخت و به اطمینان قلب

به چشم میخورد كه معنویت و دیانت را در نظر او نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود. او در ابیات ذیل به 

 مفاهیمی معنوی مانند توكل، دعا، و یاد خداوند پرداخته است:

 از توكل میتوان آمد  سالمت   بر  كنار كشتی ما را خدا از ناخدا دارد نگاه

 افشانی صبح زوالشمع دولت را ز دست (3649در پناه خود مگر دست دعا دارد نگاه )

 (6437صائب از یاد خدا غافل نمیباید شدن )/  ملک دل را یاد مردم، لشگر بیگانه است

 (445مُهرۀ دل را )كه نور ذكر، دوهر میکند این /  غافل خدا مشو در خاكدان عالم از یاد

 (737) كه درین مهر، بسی دنج دهر پنهان است/  غافل الهی مشو از عزت این مُهر

 و و عفو آزاردری به تمایل نداشتن مردم، به دیگری فرصت دادن از عبارتست بخشوددی ه( رحم و بخشندگی:

رحم، بخشش و سخاوت را در نظر خاطی. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت  فرد با مدارا

 او نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود.

 او معتقد است نارضایتی كوچکترین موجودات عالم، میتواند در قدرت پادشاهی خلل ایجاد كند.

 (4641میتواند رخنه در ملک سلیمان افکند  ) /رحم كن بر ناتوانان كز دهان شکوه، مور 

 (35هیچ زنجیری به از سیری نباشد شیر را )/  به احسان ساز، دست دشمن خونخوار را كوته

 (435برگ را در بردریز از خود فشاندن جود نیست )/  هرچه پیش از مرگ میبخشی به سائل، همت است

 (6455از بهاران جلوه خوشتر میکند فصل خزان )/  رتبج ریزش بود باالتر از اندوختن

 (6464تیشه بر پای درخت كینه میباید زدن )/  شویدر نمیخواهی كه فردا هیزم دوزخ 

طبعی را میتوان پادزهر عاطفی برای مقابله با پریشانیهای ذهنی كه اغلب از شوخطبعی: و( سرزندگی و شوخ

حوادث مهم زنددی نشئت میگیرد دانست كه شامل این موارد است: شناخت طنز، كاهش استرس در خود و 

طبعی برای مقابله با تجربیات منفی زنددی و توانایی ایجاد اجتماعی، ایجاد فضای شوخدیگران، ایجاد پیوندهای 

رویی و احساس خوب در دیگران. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم میخورد كه اهمیت سرزنددی، دشاده

 حسن خلق را در نظر او نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود:

 (664دالن چرخ روی خندانی است  )كه بر دشاده /ه در خواهی دشاده باش، جهان را شکفت

 او معتقد است تسلیم و رضا دربرابر قضای روزدار یکی از علتهای مهم شادمانی و سرزنددی است:

 مشرب ما هر دو یکی است پیش آیینج خوش /صورت حال جهان در بد و در نیک بود 

 (544نیشکر و  تیر قضا  هر دو یکی است  )  لذت /پیش آن كس كه به تسلیم و رضا تن درداد 

 ( 159به خوشدلی دذرانید عالم دذران را  ) /كسی كه پا به مقام رضا نهاد چون صائب 

 (745هر كه را خرج ز دخل است فزون، عاقل نیست ) /شادی هر كه زیادست ز غم، كامل نیست 

 (175نماست )دندانارۀ این نخل سركش، خندۀ /  از مآل شادمانی سربلندان غافلند
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 البته داه نیز این دنیا را محل شادی نمیداند:

 (6435خنده در هنگامج ماتم نمیباید زدن )/  جای شادی نیست زیر این سپهر نیلگون

 درون جهان وسیع به دیدی یافتن و انرهی و قدرت اشتیاق، پذیری،هیجان از مقصود، اشتیاق و انرژی: ز( هیجان

این قابلیت، شخص دنیا را محل توقف و افسرددی نمیداند؛ بلکه معتقد است آدمی همواره باید است. در  بیرون و

با پیچیددیهای جهان روبرو شود و چون موجی سیال از حركت نایستد. در غزلیات صائب نیز شواهدی به چشم 

. او بارها خود را سرشار از میخورد كه اهمیت این مباحث را در نظر او نشان میدهد، به برخی از آنها اشاره میشود

 انرهی، شوق و انگیزه برای مقابله با سختیها و دشواریهای جهان دانسته است:

 (176میتوان از خون درمم رنگ آتشخانه ریخت )/  آتش یاقوتم، افسردن نمیدانم كه چیست

 و معتقد است با اشتیاق میتوان كوه را جابجا كرد:

 (4574پیما دردد )كوه چون ریگ روان بادیه /  جنبانی راشوق ادر عام كند سلسله

 ای كه تمام وجود خویش را فدا نکرده باشد:او آسوددی را بر خود حرام میبیند تا لحظه

 (6441تا نسازم خردۀ جان را فدای سوختن )/  نیست ممکن چون سپند آسوده دردیدن مرا

 را نقطج مقابل شور و هیجان و انرهی میپندارد:« كاهلی»صائب 

 (6434همسفر با مردم كاهل نمیباید شدن )/  در طریق شوق میباید دذشت از برق و باد

 

 گیرینتیجه

طی سالهای اخیر پژوهشهایی در میراث علمی و ادبی ایران اسالمی و تطبیق آن با علوم جدید صورت درفته كه 

با  روانشناسی مثبتگرا سوب میشود.ها، روانشناسی مثبتگراست و رویکردی نو در روانشناسی محیکی از این زمینه

فضائل و توانمندیهای انسانی است و میکوشد با مطالعج رفتار نگاهی خوشبینانه به طبیعت انسان، در صدد رشد 

در پایان بررسی غزلیات صائب و شرح و تفاسیر آن و تبیین  انسان، پیچیددیهای آن را با روش علمی سازدار كند.

 ها همخوانی دارند، تحلیل شده و مشخص دشتنگر، مضامینی كه دقیقاً با این مؤلفههای روانشناسی مثبتمؤلفه

نگر سلیگمن و این مفاهیم در غزلیات صائب تا حدّ زیادی همسویی وجود دارد. میان مفاهیم روانشناسی مثبت

 65درصد(، تعالی و معنویت ) 33بسامد این فضیلتهای ششگانه در اندیشه و كالم او بترتیب عبارتند از: انسانیت )

 درصد(. 45روی )درصد(، و میانه 45درصد(، خرد و دانش ) 46درصد(، شجاعت ) 45درصد(، عدالت )

براساس یافته های پژوهش حاضر میتوان نتیجه درفت آنچه امروزه اندیشمندان غرب تحت عنوان روانشناسی 

اند، در آثار ادبی ایران زمین، از جمله غزلیات صائب تبریزی، با شواهدی دلکشتر و زیباتر دیده مثبتگرا ارائه كرده

تفادۀ روزمره از مفاهیم آن اشعار میتوان، بصورت كاربردی از آثار روحی و روانی آن میشود، كه با انسجام و اس

آمده نشان میدهد بسیاری از دانشهای مدرن كه ریشج آنها در تمدن نوپای غرب دستمند شد. در واقع نتایج بهبهره

 ایرانی موجود بوده است. -جستجو میشود، قرنها پیش در دنجینج فرهنگ اسالمی

 

 

 

 

 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7/
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  نویسندگان مشاركت

دانشگاه  ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 را رساله این راهنماییسركار خانم دكتر عفت نجار نوبری   است.شده استخراج تهران جنوبآزاد اسالمی واحد 

 در رساله این پژوهشگر بعنوان البنین قربانیاماند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده

و سركار خانم دكتر  فریده محسنی هنجنیاند. سركار خانم دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری

 ی این پژوهش نقشها و راهنماییهای تخصصبه عنوان مشاوران نیز در تجزیه و تحلیل داده افسانه لطفی عظیمی

  است.بوده هر چهار پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته
 

  قدردانی و تشکر

ادبیات فارسی و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالمی واحد  زبانهای خارجی

 .نمایند اعالم دادند،

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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