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 سلیگمن مارتین تربیتی سبک بر تاکید با نظامی شیرین و خسرو منظومه در اخالقی ششگانه فضایل تحلیل
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 چکیده

 ایشاخه شیدرمان آنها بوده است؛ اما در حدود دو دهه پ یها-و راه هایماریدر گذشته تمرکز بر ب شناسیاهداف علم روان

مانند خرد، شجاعت، عدالت،  اخالقی مثبت گانهشش لیبر فضا دتأکی هدف با نگرمثبت شناسیبه نام روان شناسیاز روان

. . . مورد توجه  یرهبر ،یقدردان د،یمانند صداقت، ام ایوچهارگانهستیب یهاتیو قابل یعشق و رأفت، تعال ،یرو-انهیم

 لیفضا نیاست. شناخت ا یفراوان یاخالق هایتیظرف یدارا یخمسه نظام هایاز منظومه یکی نیریقرار گرفت. خسرو و ش

خسرو با  تیمنظومه شخص نیداشته باشد. در ا ییبسزا ریتأث نیریخسرو و ش تیتواند در نشان دادن شخص یم هاتیو قابل

انهیم لتیبه فض یبا آراستگ نیریداشتن و ش-و دوست یکنجکاو هایتیچون رأفت و عشق، خرد و قابل یلیدارا بودن فضا

 .رسندیم یو تعال ییبه شکوفا  دیو ام تیمعنو ،کنترلیدوست داشتن، خود هایتیو قابل یعشق، تعال ،روی
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 مقدمه

ای طوالنی دارد؛ اما شناسی به شکل عام آن تاریخچهروان

به عنوان یک علم خاص از نیمه دوم قرن نوزدهم مطرح 

درمان شناسان بر شد که در این دوره بیشتر تالش روان

های انسان متمرکز بود. در این کمبودها و رفع ناتوانی

دادند شناختی بیماران را تشخیص میزمان اختالالت روان

-پرداختند. اما از ابتدای قرن بیست وو به مداوای آن می

شناسی مثبت شناسی به نام روانای از علم روانیک شاخه

 نگر ابداع شد که بر افزایش شادمانی و سالمت،

های شخصی و های انسان و نقش نیرومندیتوانمندی

های اجتماعی مثبت در ارتقای سالمت بهینه تأکید سامانه

 دارد.

شناسی مثبت که توسط مارتین سلیگمن در حدود روان

دو دهه پیش مطرح شد، روشی است که موجب لذّت 

شود و تجربه کامل احساسات را واقعی در زندگی می

-همچنین بر کشف و به کارگیری تواناییکند. فراهم می

های انسان برای برقراری ارتباط کامل با زندگی و تجربه 

رضایت واقعی در زندگی تمرکز دارد و هدف آن نگاه 

شناسی مثبت به روان»به جنبه مثبت وجود بشر است. 

-پردازد که سالمت را افزایش میهایی میشناسایی عامل

گیری درباره آنچه نتیجه دهند و مأموریتش این است که

تواند دنیای بهتری بسازد، به جای توسل به عقاید و که می

-رشته روان(. » 1« )گذاری کند.معانی بیان، بر علم پایه

-شناسی مثبت، روی سه موضوع مرتبط با هم مطالعه می

کند. مطالعه تجارب ذهنی مثبت، مطالعه صفات فردی 

ایی که تحقّق همثبت و مطالعه مؤسسّات و سازمان

 (.2) «کند.تجارب و صفات مثبت را فراهم می

مارتین سلیگمن و کریستوفر پیترسون با همراهی 

متخصّصان و پژوهشگران معتبر دریافتند که شش فضیلت 

روی، همه جا حاضر: خرد، شجاعت، عشق و رأفت، میانه

عدالت، تعالی وجود دارند که در تمامی مذاهب عمده و 

فرهنگی مورد تأیید هستند و برای هر کدام از های سنّت

اند که هایی)توانمندی( در نظر گرفتهاین فضایل، قابلیت

» شود.بندی میدر مجموع به بیست و چهار قابلیت طبقه

های قابل تشخیص برای توانمندی های شخصیت، روش

دادن یک یا چند مورد از فضایل هستند. مثالً نمایش

هایی مانند: خالقیت، وانمندیفضیلت خرد از طریق ت

کنجکاوی، عشق به یادگیری، آزاداندیشی و آنچه که ما 

(. اگر 2«)دهد.نامیم، خود را نشان مینگری میآینده

ی وجود خویش را های بالقوهانسان بتواند توانمندی

شناسایی کند و امکان بروز و تحقّق آنها را فراهم کند، 

 آید.  نائل میبه تحقّق خویشتن و خودشکوفایی 

نگر به عنوان یک نظریه علمی شناسی مثبتاگرچه روان 

برای اولین بار به وسیله مارتین سلیگمن  معرفی شد و بر 

مفاهیمی مانند: خرد، عدالت، اعتدال، معنویت...تأکید 

اند؛ اما این موضوع در ادبیات فارسی و همه انواع کرده

به سابقه است؛ به ادبی: حماسی، غنایی، عرفانی ما مسبوق 

توان عملکرد انسانهای بزرگ ویژه در ادبیات تعلیمی می

-با سجایای واالی اخالقی را دید. در همین راستا پژوهش

نامه انجام پذیرفته است. هایی به صورت مقاله و پایان
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خانم ترانه خداویردی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را 

شناسی مثبت در دیوان های روانشناسایی مؤلّفه» با عنوان 

انجام داده است. اعظم آصف نیا، افضل السادات « حافظ 

-مؤلّفه» حسینی و مجتبی زروانی در مقاله ای با عنوان 

شناسی مثبت در داستانهای مثنوی و کاربرد آن های روان

، به تحلیل و بررسی داستانهای «در تربیت نوجوانان 

در ه خراسانی مثنوی پرداختند. فاطمه عربها و محبوب

روان شناسی مثبت درالهی نامه »ای با عنوان مقاله

های ، با هدف شناسایی و تبیین مؤلّفه«عطارنیشابوری 

نامه شناسی مثبت، به بررسی اشعار و حکایات الهیروان

 اند. عطار نیشابوری پرداخته

از آنجایی که تاکنون پژوهش مبسوطی در ادبیات غنایی 

-خسرو و شیرین نظامی صورت نگرفتهبه ویژه منظومه 

تر به شناسایی تر و دقیقاست، در این جستار به طور عمیق

-شناسی مثبت و استخراج فضایل و قابلیتهای روانمؤلّفه

پردازیم. های اخالقی خسرو و شیرین در این منظومه می

های واضحی در مورد این بنیان این مقاله بر یافتن پاسخ

های در خسرو فضایل و توانمندی چه -1هاست : پرسش

چه صفت مثبت اخالقی در  -2و شیرین وجود دارد؟ 

شخصیت شیرین وجود دارد که با وجود عشق و عالقه 

خود به خسرو تا زمان ازدواج مطابق رسم و آیین خود، 

کند و گوهر های خسرو پایداری میدر مقابل خواهش

خسرو کدام فضیلت در  -3نماید؟ عفت خود را حفظ می

شود تا زنده است عاشقانه به شیرین عشق موجب می

-رسد، فضیلت میانهبورزد؟ با توجه به داستان به نظر می

داری و فضیلت تعالی و قابلیت روی و قابلیت خویشتن

امید و معنویت در شیرین  موجب بروز رفتاری سنجیده 

-شود و فضیلت عشق و رأفت و قابلیت دوستاز او می

شود با وجود اینکه با و موجب میداشتن در خسر

های شیرین به سوی داریسرخوردگی از خویشتن

آورد؛ اما تا هایی چون مریم و شکر روی میمعشوقه

 پایان داستان از عشق به شیرین دست برندارد. 

هایی از فضایل و در این پژوهش ابتدا به استخراج نمونه

مثبت و سپس شناسی های روانها بر اساس مؤلّفهتوانمندی

های  به کار رفته به روش تحلیل متن، به فضایل و قابلیت

 پردازیم. های داستان میدر هر یک از شخصیت

 

 خالصه داستان

خسروپرویز ندیمی به نام شاپور دارد که مردی جهاندیده 

و در نقاشی و صورتگری چیره دست است. شاپور وقتی 

گوید، یها و شنیده های خود در سفرهایش ماز دیده

رسد که در سرزمین ارمنستان زنی از کالمش به آنجا می

کند. و نسل پادشاهان به نام مهین بانو حکومت می

ای به نام شیرین دارد. خسرو ندیده عاشق شیرین برادرزاده

شود. بعد از تعقیب و گریزهای فراوان باالخره خسرو می

 بینند. خسرو بهو شیرین در ارمنستان همدیگر را می

خواهد آرزوی کند و از او میشیرین اظهار عشق می

گوید ابتدا اش را برآورده کند؛ اما شیرین به او میدیرینه

ات را از غاصبان بگیر، بعد به سلطنت از دست رفته

آیم. خسرو عصبانی شده و به قسطنطنیه ات در میهمسری

-رود. قیصر از او استقبال مینزد قیصر )امپراطور روم( می
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آورد. خسرو به مید و دخترش مریم را به عقد او درکن

دهد و تخت یاری قیصر، بهرام چوبینه را شکست می

آورد؛ اما دوباره هوای عشق شیرین سلطنت را به دست می

زند. از آنجایی که شیرین به شیر عالقه دارد به سرش می

و مسیر قصرش تا محل گوسفندان طوالنی است، شاپور از 

خواهد جوی سنگی در دل کوه ام فرهاد میکوهکنی به ن

بکند که شیر را به قصر شیرین برساند. فرهاد که شیرین 

شود و خسرو را ندیده، تنها با شنیدن صدای او عاشقش می

شود ، با خبر دروغین مرگ که از این موضوع مطّلع می

شود. در این زمان مریم شیرین، موجب مرگ فرهاد می

فرستد تا خسرو قاصدی نزد شیرین میرود. هم از دنیا می

پذیرد تا زمانی که او را به قصر بیاورد. اما شیرین نمی

مراسم ازدواج او برگزار شود. خسرو دوباره ناامید به 

رود. اما شیرینی شکر دنبال دلدار دیگری به نام شکر می

کند. سرانجام هم عشق شیرین را از دل خسرو بیرون نمی

را بر طبق رسم و آیین او مهیّا  خسرو مقدمات ازدواج

آورد. کند و با شکوه تمام شیرین را به مدائن میمی

کوشد و خسرو بعد از ازدواج به گسترش عدل و دانش می

 آموزد.از دانشمندان حکمت می

فضایل وتوانمندی های شخصیت در داستان خسرو و 

 شیرین

شناسی مثبت مطرح به طور کلی شش فضیلت در روان 

-ست: خرد، رأفت و عشق، شجاعت، عدالت، میانهشده ا

روی و تعالی است که هرکدام از این فضایل دارای چند 

ها و قابلیت)توانمندی( است. در این منظومه فضیلت

های اخالقی به صورت فراوان به کار رفته است؛ قابلیت

اما از آنجایی که همه آنها در مجال کوتاه این پژوهش 

روی، تعالی و رأفت و عشق، میانهگنجد، به فضایل نمی

شدن، امید داشتهداشتن و دوستها: دوستبرخی از قابلیت

 پردازیم. بینی، خودکنترلی و معنویت  میو خوش

 

 دانش و خرد فضیلت

ای در میان بحث درباره ماهیت خرد دارای سابقه گسترده

فیلسوفان و متکلّمان است؛ اما اخیراً به حوزه روان 

های روان د شده است. از زمان آغاز پژوهششناسی وار

شناختی درباره خرد، درک این نکته که خرد و 

توان آن را تعریف کرد، خردمندی چیست و چگونه می

  از حیطه های بسیار مهم پژوهشی است.

خرد را به عنوان یک سامانه دانش تخصصی معطوف به 

کنند که ذهن و فضیلت کاربردشناسی زندگی تعریف می

دهد. این سامانه شامل دانش و داوری به هم پیوند می را

درباره معنای زندگی و نحوه هدایت زندگی در جهت 

رسیدن به فضیلت و شایستگی همراه با پای بندی به 

(. سلیگمن نیز 1سالمت شخصی و خیر همگانی است.)

داند که شش راه ها میخرد را اولین خوشه از فضیلت

رین مقدمه آن یعنی دانش به تنشان دادن خرد و ضروری

ترین آنها به لحاظ رشدی )کنجکاوی( تا ترتیب از اساسی

 (.3شود. )بالغانه ترین آنها )روشن بینی( را شامل می

 

  کنجکاوی قابلیت
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بینی و کنجکاوی در لغت به معنی تتبّع، تجسّس، خرده

دقّت است و در اصطالح، تمایل به یادگیری، فهمیدن 

رک نحوه کارکرد مسائل مختلف چیزهای جدید و د

های ذهن را گسترش داده و آن را است. کنجکاوی دریچه

نسبت به افکار مختلف و موضوعات گوناگون گشاده 

تواند موجب یادگیری، به دست آوردن کند و میمی

 دانش و متخصص شدن در یک زمینه شود.

-هاست و جذبکنجکاوی درگیرشدن فعّاالنه با تازگی»

نه به اطالعات، نشانه این قابلیت نیست. شدن منفعال

کنجکاوی در مورد جهان، مستلزم باز بودن، نسبت به 

پذیری در مورد مسائلی است که با پیش تجربه و انعطاف

توان (. بنابراین می3« )های شخص تناسب ندارد.پنداشته

هایی که ذهن فرد گفت تالش برای یافتن جواب پرسش

کرده، به دلیل تازگی مطالب، کنجکاو را به خود مشغول 

 کند.شور و هیجان زیادی ایجاد می

بزرگ »در این داستان یکی از نزدیکان خسرو به نام 

االطراف بسیار دانشمند و در علوم مختلف، جامع« امید

 در سؤاالتش به خواهدمی امید بزرگ از است. خسرو

 فلک، چگونگی جنبش، اولین: چون گوناگون موضوعات

 جان، بقای جهان، از گذشتن معاد، و مبدا کواکب، اجرام

 زندگی دوره کردن یاد خواب، در کالبد دیدار چگونگی

پاس  در هوا، و زمین چگونگی ماهیت مرگ، از پس

 از جان رفتن چگونگی و اعتدال راه از تندرستی داشتن

 خسرو سؤاالت موضوع به نگاهی با. دهد پاسخ جسم

-می انسان و جهان محور حول او کنجکاوی فهمیممی

 مجهول هاانسان یهمه برای که است هاییپرسش و گردد

 : پرسدمی دوم پرسش در مثالً. است ناشناخته و

 چیست؟ فلک کاین آید دل در نخستم

 (0)کیست او بیرون جانور، درونش

 کسی را دارد وجود چیزی چه جهان این از بیرون اینکه

 : داندنمی خداوند جز

 است برون گنبد کزین را حسابی

 (0است) چون که داندنمی کس ایزد جز

 یعنی دارد؛نمی روا را گفتن سخن نادیده صورتهای از

 مفهوم او سؤاالت برخی .داندمی  سربسته را آسمان اسرار

 : پرسدمی دارد. از همین رو خسرو فلسفی

 ؟ چراییم اینجا ما گفت ره دگر

 (0)کجاییم؟ وز رفتن خواهیم کجا

 است خلقت فلسفه دانستن به او عالقه از حاکی او سؤال

 کرده مشغول خود به را هاانسان از بسیاری ذهن که

ها از سوی خسرو و نتایج مجموعه این پرسش .است

 ها از سوی بزرگ امید قابل مالحظه است:پاسخ

 چو برگفت این سخن پیر سخن سنج

 دل خسرو حصاری شد برین گنج

 یدادهای بپشیمان شد ز بدعت

 (0سرای عدل را نو کرد بنیاد )

های جدید و یادگیری های تازه، تجربهدستیابی به پاسخ

کند مطالب نو، توانمندی کنجکاوی را در خسرو ارضا می

گردد. دلش و به همین سبب موجب رضایت خاطر او می

شود و مطمئن. تأثیر مثبت آن را تا چون حصار محکم می
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تغییر مثبت در نگرش و دیدگاه بینیم که باعث حدی می

-او در جهت برقراری عدالت و دست شستن از بیداد می

 «.سرای عدل را نو کرد بنیاد»گردد. 

 فضیلت رأفت وعشق 

ترین کنش روح انسان است و ترین و کاملعشق ظریف

توان کردار فرد عاشق را معرّف حالت و طبیعت روح می

ی و به کمال جویاو دانست. عشق تالشی در راه کمال

ای است که انسان را به طرف رسیدن است و جاذبه

بودن معنی واقعی عشق، فعّال»کشاند. مطلوب خود می

قوای عاطفی و احساسی یک انسان در جهت انسان دیگر 

یا چیز دیگر است و به عنوان یک فعالیت احساسی و 

های فکری مثل ادراک، توجّه، عاطفی هم از فعالیت

ل و تفکّر جداست و هم از میل و خواست یادآوری، تخیّ

شود. عشق میل و که معموال با آن اشتباه گرفته می

کند؛ اما خودش میل و خواست خواست ایجاد می

اگر مفهوم گسترده عشق را درک کنیم، باید «  (. »نیست.

بگوییم آن هیجان و شوری که هر پدیده را در هستی را 

ی اعتال و رسیدن به برد و آن تالشی که برابه کمال می

اوج هر کیفیتی در عوامل طبیعت وجود دارد، سببی جز 

یابی همه شوریدگی، جهش و کمالعشق ندارد. نام این

های مربوط به  فضیلت رأفت و (. قابلیت5« )عشق است.

عشق در تعامالت اجتماعی مثبت با دیگران نشان داده 

به خود دوست داشتن و اجازه دادن  -1شوند و شامل : می

مهربانی و  -2برای دوست داشته شدن توسط دیگران و 

 (.5شود)سخاوت می

 قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن 

عشق، این صمیمیت روحانی در صورتی که به یک رابطه 

دوطرفه بینجامد و متقابل باشد، پایدار خواهد بود. برای 

تبدیل یک رابطه یک طرفه به رابطه متقابل، نیاز به 

الش، دانش و مهارتی است که باید از سوی عاشق ت

شود هم صورت بگیرد. این قابلیت هم در خسرو دیده می

 در شیرین.

 رو صورت به خسرو که داستان از قسمتی در نظامی

در  ابیات را کند، اینمی بیان شیرین به را اشعالقه دررو

 :آوردمی شیرین به نسبت خسرو حال  بیان

 برآورد افسر از تو عشق مرا

 برآورد سر از عشق که را تن بسا

 نبودی سر در تو شور گر مرا

 (0) نبودی افسر بی  سرشوریده

 تاج شاپور، زبان از شیرین جمال وصف شنیدن با خسرو

 بین. شودمی رهسپار ارمن به و کندمی رها را تخت و

 برای ایانگیزه چه. گزیندبرمی را عشق مملکت، و عشق

 به عشق اما است؟ ولیعهدی از ترارزشمند شاهزاده یک

 و بنددمی هاخواسته همه بر را خسرو چشم شیرین

 سرم در تو عشق شور اگر»: گویدمی شیرین به خطاب

 احساس دارای خسرو. « نبودم شاهی افسر بی االن نبود

 وقتی که ایگونه به. است شیرین به نسبت عاطفی عمیق

 از دهدمی او به را مریم دخترش قیصر، و رودمی روم به

 :ورزدنمی او عشق به دل

 کردنمی حاصل طرب گویم نمی
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 (0کرد)نمی دل از لیک کردمی طرب

آورد. حتی وقتی که خسرو جدایی از شیرین را تاب نمی

خواهد و در مقابل، شیرین او را از از شیرین وصلی می

رود؛ کند و خسرو به سوی شکر اصفهانی میخود طرد می

دلش به سوی شیرین تمایل دارد و در جنگ و جدال  اما

با خود است که چگونه راهی به سوی شیرین بیابد. بعد 

فهمد که اگر سنگ آسیا بر سرش بگردد از از مدتی می

 تواند روی برگرداند:دلبر خود نمی

 دگر ره گفت نشکیبم ز شیرین

 چه باید کرد با خود جنگ چندین

 گرم سنگ آسیا بر سر بگردد

 دل آن دل نیست کز دلبر بگردد

 به سر کردم نگردانم سر از یار

 (0سری دارم مباح از بهر این کار)

شوند؛ بسیاری از عشاق با دیدن عکس یکدیگر عاشق می

شود. شیرین هم مثل بکتاش که با تصویر رابعه عاشق می

از ابتدای داستان با دیدن نقاشی صورت خسرو که شاپور 

 شود:دهد، عاشق میمیآن را سر راهش قرار 

 دگر باره چو شیرین دیده بر کرد

 در آن تمثال روحانی نظر کرد

 به پرواز اندر آمد مرغ جانش

 (0فرو بست از سخن گفتن زبانش )

صبر و آرام آید بیشیرین با دیدن تصویر زبانش بند می

پیچد و شود و چون مار در حسرت دیدار به خود میمی

-بیند به ندیمانش میصویر را میبعد از اینکه بار سوم ت

 گوید:

 پیکران گفت آن دالرامبدان بت

 صبر و آرامکزین پیکر شدم بی

 بیا تا این حدیث از کس نپوشیم

 بدین تمثال نوشین باده نوشیم

 به هر نوبت که می بر لب نهادی

 زمین را پیش صورت بوسه دادی

 تن شیرین گرفت از رنج سستی

 یکز آن صورت ندادش کس درست

 پیچید چون ماردر آن اندوه می

 (0فشاند از جزعها لؤلؤ شهوار )

 گوید:در قسمتی دیگر شیرین به خسرو می

 در این آتش که عشق افروخت بر من

 دریغا عشق خواهد سوخت خرمن

 غمت بر هر رگم پیچید ماری

 شکستم در بن هر موی  خاری

 تو را خاکی است از در گذشته

 گذشتهمرا آبی است آب از سر 

 خرد ما را به دانش رهنمون است

 حساب عشق از این دفتر برون است

 بر این ابلق کسی چابکسوار است

 (0که در میدان عشق آشفته کار است )

داند که این عشق، سرسری نیست و خرمن شیرین می

-وجود او را خواهد سوزاند و نیز آگاه است که چاره
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است؛ اما چون جویی و رهایی از قید و بند کار خرد 

وجود خودش با عشق دمساز است، از عقل و خرد دور 

تواند چاره کار خود را بیابد. او با بیان تقابل است و نمی

همیشگی عقل و عشق، عاشق واقعی را با عقل حسابگر، 

 داند. از نظر او مقام عشق باالتر از عقل است.بیگانه می

 

 فضیلت میانه روی 

ندگی یکی از فضایل اخالقی روی در زاعتدال و میانه

کوشند در کارهایشان ها میاست که بر اساس آن انسان

افراط و تفریط نکنند. همچنین شرع اسالم نیز به آن 

روی به عنوان یک توصیه کرده است. اعتدال و میانه

شود فضیلت ، ابتدا در آثار سقراط و افالطون مشاهده می

نظریه  -القی و بعد ارسطو آن را به عنوان نظریه اخ

که بر اساس آن همه فضایل »کند مطرح می  -اعتدال

اخالقی در حد وسط دو رذیلت افراط و تفریط قرار داده 

(. ولی نکته مهم این است 66: 1331)ارسطو، « شود.می

روی به منزله که نباید تصوّر کرد پذیرش اعتدال و میانه

یک فضیلت و روش درست در زندگی، به معنای پذیرش 

روی در نظریه  اعتدال است . ممکن است کسی میانه

زندگی را به منزله یک فضیلت بپذیرد، ولی هرگز نظریه  

روی با سه اعتدال را قبول نداشته باشد. فضیلت میانه

دوراندیشی،  -2 ،خودکنترلی -1شود: قابلیت حاصل می

 تواضع و فروتنی .  -3

 

  قابلیت خودکنترلی

شود رفتاری است که باعث میخودکنترلی یک مکانیزم 

انسان تمایالت نادرست خود را به عمل تبدیل نکند و 

های مثبت است که با همراهی تالش و یکی از ویژگی

توان آن را به سطحی رساند که بتواند موجب کوشش می

 های مثبت نیز بشود.توانمندسازی دیگر ویژگی

یازها و توان امیال، نکنترلی به آسانی میبا قابلیت خود

های خود را در صورت نیاز کنترل کرد. این کافی تکانه

نیست که بدانیم چه چیزی درست است، بلکه باید 

(. شخصیّت 3بتوانیم این دانش را به عمل در بیاوریم. )

شیرین به این نیروی منش آراسته است که به ذکر نمونه 

 بر را خسرو که است دختری او پردازیم.هایی از آن می

 است ورشعله او عشق آتش از و دهدمی کسی ترجیح هر

 :داندمی تاجور خسرو سایه در را سرش و

 است جام و نقل خسرو دست کز مرا

 است غالم پناخسرو ، کیخسرو نه

 باد تاجور او  سایه از سرم

 (0باد ) راهبر دولت و بخت ندیمش

 این گیردمی قرار خسرو خواسته مقابل اما وقتی در

 شیرین شدید عالقه و احساس مقابل در خسرو خواهش

 بهترین گرفتن که آوردمی وجود به ای راصحنه او به

 : است دشوار کاری شیرین برای تصمیم

 نوش چشمه ای تریشیرین جان ز

 (0آغوش) در جان چون سزد گر گیرمت

 با مناسب ای گونه به کندمی سعی روی میانه با اما

 کند: برخورد خسرو
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 کردن رام بد را طبع باید چه

 کردن بدنام را نام نیکو دو

 داریم خود شرم از که بهتر همان

 داریم آزرم خدا از شرم بدین

 رایی مرد نباشد افکندن زن

 نمایی مردی اگر باش خودافکن

 آمد سر بر ، را خود کافگند کسی

 (0)برآمد عالم همه با خودافکن

 خودافکن»داند: داری میاو نشانه مردانگی را خویشتن

و پیروزی واقعی را در مهار نفس « باش اگر مردی نمایی

در خویشتن داری نقطه قوتی است که باعث »داند. می

شود. خصیصه دیگری در توانمندسازی دیگرنقاط هم می

داری وجود دارد که آن را یک سوی طیف خویشتن

(. شیرین هم با خودداری از پذیرش 1« )نامیم.پشتکار می

کند از خود قت تالش میخواهش خسرو در حقی

مقاومت، پایداری و پشتکار به خرج دهد تا به هدف 

خود که به تعویق انداختن خواسته خسرو تا زمان 

مناسب آن است، برسد. شیرین عالوه بر اینکه می داند 

کار درست و بهترین تصمیم در این موقعیت چیست، قادر 

است در عمل هم روی حرف خود بایستد و این عقیده 

سخنان شیرین اینگونه  رزشمند را جامه عمل بپوشاند. ازا

 و امیال سرکوبی قصد  طرف آید که از یکبرمی

 این خواهان دیگر سوی از و ندارد را خود هایخواسته

 فرصتی به  را خسرو عاقالنه و زیرکانه بسیار که است

 :    کند دعوت اشخواسته به رسیدن برای مناسب

 آبدارم درخت شیرین آن من

 دارم جلّاب هم و حلوا هم که

 جلّاب به کن قناعت من از نخست

 (0مشتاب ) خورد خواهی تو هم حلوا که

 نیست. همراه آزردگی و تندخویی با شیرین سخن این

 خسرو خواسته به را پاسخ بهترین آرامش، عین در بلکه

این گفتار و رفتار . نشود او متوجه آسیبی که دهدمی

-هیجان و هاتکانه او چگونه در برابر دهد کهنشان می

 آنی و ایلحظه لذّت به رسیدن مورد در خود های

کند و او از این لذّت جسمانی پرهیز می کند.می مقاومت

دار برد. به همین خاطر خویشتناز این پرهیز لذّت می

شود و اگر این خودداری با اکراه صورت محسوب می

 شد. آراسته نمیگرفت ، به این قابلیت می

 با شیرین نجوای از بعد داستان از قسمتی دیگری در

-می خسرو از فراق در خود پریشان حال بیان در خداوند

 قصر سوی به و شده باخبر موضوع این از که خسرو بینم

 آمدن از شیرین که غافلگیر شده،. کندمی حرکت شیرین

 :کندمی تعجب او نقیببی و نابهنگام

 رقیبان را شیرین کردند خبر

 نقیبانبی آمد خسرو اینک که

 ماه یکی چون شد بر قصر بام به

 راه بر دیده ، بر در گوش نهاده

 سنانی کرده مژه نوک ز هر

 (0بانی ) دیده نشانده خون از برو
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 همه است و دیدار خسرو تشنه دل سویدای، از شیرین

 نرگس گل دسته پاشد،می عطر کند.می آماده را مقدمات

 خود، منتظر مست نرگسان چون و گیردمی دست بر

 موقعیت بیند درمی را او وقتی اما ماند.می خسرو ورود

 :گیردمی قرار دشواری

 مست چنان را خسرو دید شیرین چو

 دست از یکباره شد و افتاد ز پای

 ماند خبربی زمانی بیهوشی ز

 درماند خویش کار به آمد هوش به

 وثاقش در اکنون گر بگذارم که

 فراقش زخم طاقت ندارم

 گردم رام تندی ز لختی وگر

 (0گردم) بدنام جهان در ویسه چو

خود  هایخواسته و طرف با طغیان امیال شیرین از یک

 که این فکر مواجه است دیگر با سویی از روبروست.

صحیح این است که دشواری را به جان  و کار درست

 ویسه بدنامی چون بدنامی. دامنی پیشه کندو پاک بخرد

 را خود هایخواسته عمل در باید نیست. شایسته او برای

 بعد. باشد دارخویشتن هاتکانه این مقابل در و سازد رام

 :خواهدمی کنیزش از تصمیم از این

 بر برون را دیبا طاق شش فالن

 برابر ایوان این طاق با بزن

 میانش کن خاکی خاره و خار ز

 زعفرانش و مشک به کن معطّر

 بگستر وی در گوهرین بساطی

 زر پایه شش کرسی آن بیار

 بند در شقه و پیشگاه در بنه

 خداوند کای گو را شاه آنگه پس

 بام این هندوی سرا این ترک نه

 پیغام ست داده چنین را شهنشه

 جفت هوس شیرین ، تو پرستار

 گفت چنین را شهنشه من لفظ به

 منمای ناز مایی، مهمان گر که

 آی فرود آرم فرود جا کت هر به

 کاخ سر بر خدمت به خود آیم من

 (0گستاخ ) تو نیروی به بوسم زمین

 خسرو برای زر پایه شش کرسی و گوهرین بساطی شیرین

 خسرو. کندمی استقبال او از روییتازه با و کندمی آماده

 من روی به را در که کردم کوتاهی مگر پرسد:می او از

 کنی؟قصر از من پذیرایی میبستی و بیرون از 

 بود؟ چرا من بر بستنت در ولی

 (0؟ ) بود خطا یا نگارا دیدم خطا

 :دهدمی پاسخ شیرین

 بود روا ، بستم در آنکه حدیث

 بود خطا پیشم آمدن سرمست که

 مخمور تو باشم نشین خلوت من چو

 دور بود کی مردم رأی تهمت ز

 دستان راه کز مگر خواهیمی تو

 (0مستان ) نقل چون خوری به نقالنم
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شیرین در عشق، زنی پویاست. اما زنی است که عصمتش 

برای او مهمترین سرمایه است. با داشتن اختیار و آزادی، 

هرگز حاضر نیست عفّت خود را به پادشاهی چون 

 خود دیرین حرف همان سر بر خسرو بفروشد. شیرین

 اجازهدرنیامده، خسرو  او مهر و کابین به تا که هست

 مقاومت از نشان موارد این همه که. ندارد را او نام بردنِ

 او به بسیار عالقه وجود با خسرو برابر در بانو شیرین

  .است

 

 فضیلت تعالی

تعالی در لغت به معنی برتر وسرآمدشدن و از وضع 

موجود فراتررفتن و به کمال رسیدن است. تعالی در 

شدن ، مهم  مفهوم گرایش به رشد و پیشرفت و کامل

ترین ویژگی انسانهاست و از معدود ویژگی هایی است 

جویی از کند. میل به کمالکه انسان را از حیوان جدا می

های آغاز در وجود بشربوده است و با توجه به وادی

گانه سلوک هم میل به انسان کامل شدن، آرزوی هفت

 سالک است.

های قابلیتنگر منظور از تعالی، شناسی مثبتدر روان   

هیجانی است که به بیرون از ما و فراتر از ما و برای 

تر مانند مردم، دادنمان با چیزی بزرگتر و جاودانپیوند

کنند. آینده، تکامل، ذات الهی، یا کائنات بسط پیدا می

درک  - 1گانه ای چون:های هفتفضیلت تعالی با قابلیت

 -0ینیبامید و خوش -3قدردانی  -2زیبایی و کمال 

شور و اشتیاق،  -3بخشش و گذشت  -5معنویت و ایمان 

این مفاهیم در متون ما در دایره » قابل حصول است. 

گیرند که هدف آن های اخالقی قرار میوسیع دانش

طلب و آرمانی و موضوعش ارائه ساختن انسان کمال

طریق و تکلیف به انسان برای رسیدن به سعادت و 

 (.9« )رضامندی است.

 پردازیم.های امید و معنویت  میاین بخش به قابلیت در

 

 قابلیت معنویت 

و مترادف با « امور غیرمادی»معنویت در لغت به معنی 

در ارتباط است و معنا با «معنا »حالت روحی انسان و با 

نظام اعتقادی و با اهداف اعمال خاص ما مرتبط است. 

و  معنویت کوششی در درک عمیق از جهان هستی است

این درک در تعیین هدف، راه رسیدن به آن و رفتارمان 

 شود.منعکس می

معنویت که با مفاهیم حس هدفمندی، ایمان و مذهبی 

شود، بیانگر باورها و اعتقادات بودن نیز مطرح می

-انسانهاست. طبق دیدگاه سلیگمن با این قابلیت، ما باور

هان های قوی و منسجمی در مورد هدف باالتر و معنای ج

تر، چه جایگاهی داریم. دانیم که در طرح کلیداریم و می

-دهند و منبع راحتیمان را شکل میباورهای ما اقدامات

باشند. داشتن یک فلسفه روشن در مورد زندگی  مان می

مان را در جهان که جایگاه -مذهبی یا غیر مذهبی -

مان با کند و اینکه آیا زندگی به واسه پیوندمشخص می

یزی بزرگتر از خودمان، معنایی برایمان دارد، نشانه چ

(. با توجه به این دیدگاه، 3توانمندی معنویت است. )
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داشتن به یکی از ادیان معنویت، لزوماً به معنای تعلق

نیست؛ بلکه داشتن نگرشی است به عالم و آدم که به 

 انسان، معنا ، آرامش و شادی ببخشد. نظامی هم دارای

 دنیای بنیان سستی و زندگی فلسفه مورد رد  قوی باور

 : است مادی

 بنیاد سست خاکی دیر این هست چو

 باد بر زود باید داد ش باده به

 نیست نشان را کس دی ز و فردا ز

 نیست میان در وین میان ز آن رفت که

 ایام نقد را ما است امروز یک

 شام تا نیست اعتمادی هم برو

 داریم خنده پر دهن یک تا بیا

 (0داریم ) زنده را جهان و جان می به

طلبی و نیل به اهداف نیرومند در زندگی، آرزوی کمال

بشر از دیرباز بوده و به بهترین صورت در آثار غنی ادب 

 از بسیاری نیز مانند فارسی نمود یافته است. نظامی

. پسنددنمی را فردا دغدغه و گذشته در ماندن شاعران،

 دهن یک »در را جهان بودن گذران از رهایی راه نظامی

داند. شاد زیستن را فلسفه آفرینش می«  داشتن پرخنده

 را جهان هم و جان هم نوشیباده با اینکه و داندجهان می

 شب تا حتی که فضایی چنین در. می توان زندگی بخشید

 بهره حال نقد از نه، باید یا داری حیات فرصت دانینمی

کند به سمت این نگرش به انسان کمک می .ببری

 این سرزمین شادابی و خشنودی پایدار گام بردارد. البته

 در او از بعد و خیام چون او عصران هم در را تفکر طرز

 به که ببینیم توانیممی هم حافظ و مولوی و سعدی آثار

 شادکامی با دل کردن زنده به  آینده، اعتباریبی دلیل

 . کنندسفارش می

 مرگ از شیرین نیز آراسته به فضیلت معنویت است. بعد 

 بین تعزیت هاینامه شدن بدل و رد و فرهاد و مریم

 یزدان با شیرین کردن نیایش » قسمت به خسرو و شیرین

 :رسیممی « پاک

 رُفت خویشتن روی به را شبستان

 گفت خویشتن خدای با زاری به

 گردان روز را شبم خداوندا

 گردان پیروز جهان بر روزم چو

 مردان شیر دارم هالک غمی

 گردان چیره نشاطم چون غم برین

 تنگ کوره این طاقت ندارم

 سنگ این از لعل چون مرا ده خالصی

 هرکس فریاد رسیاری تویی

 رس خوان فریاد من فریاد به

 چندین تیمار  طاقت ندارم

 المستغیثین غیاث یا اغثنی

 پرورانتدین پاکی دامن به

 پیغمبرانت سری صاحب به

 ریزاناشک نثار ریحان به

 خیزان صبح چراغ و قرآن به

 آور پرخونم دل بر رحمی که

 (0آور ) بیرونم غم غرقاب وزین
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 مشکلش حل برای خداوند از مناجات این در شیرین

 پیغمبران، پروران،دین پاک دامان به و خواهدمی یاری

 ... متوسّلریزان اشک و خیزانصبح و صفای وجود قرآن

 در را دینی باورهای و اعتقادات معنویت، نقش. شودمی

-نمی  آالم تسکین و آرامش و روانی – روحی سالمت

 به شیرین اگر حتی نجوا این پایان در. گرفت نادیده توان

 اما نیابد، دست – خسرو در تأثیر – خود خواسته

 پایان در البته بکاهد. را خود درون سوز قدری توانسته

 :میشود نائل هدفش به و بود تاثیرگذار نجوا این هم

       کرد اثر خسرو دل در نیایش

 (0کرد ) زبر زیر و فلک چون را دلش

 برد،می کار به مناجات این در شیرین که هاییسوگند

 ما همه بین. است هستی مبدأ با او پیوند و ایمان بیانگر

 ایرابطه هستی خالق عنوان به خداوند با انسانها

 به خود دینی باورهای از شیرین. دارد وجود ناگسستنی

و  عشق راه هایسختی در برابر دفاعی مکانیزم یک عنوان

 .کندمی زندگی استفاده

 

 نگریبینی، آیندهقابلیت امید، خوش 

امید اساس زندگی مؤثر و یکی از عوامل دستیابی به 

 اهدافمان در کنار ممارست، تالش و پشتکار است. امید

باعث ایجاد توانایی در عدم تأثیرپذیری از مشکالت و 

شود. امید واقعی بر های جدید میموجب گشایش فرصت

 بینی درباره امور است.پایه واقع

نگری، بینی و آیندهشناسی مثبت هم امید، خوشدر روان

دهنده یک موضع ها هستند که نشانای از قابلیتخانواده

باشند. انتظار وقوع این مثبت نسبت به آینده می

رویدادهای خوب، احساس اینکه آنها در صورت تالش 

ریزی آینده، موجب جدّی ما محقّق خواهند شد و برنامه

-شادی پایدار شده، یک زندگی هدفمند را سبب می

بینی، تصور کنترل بر شخص امیدوار، خوش»  (.3شود.)

زندگی، توانایی حل مسئله، ترجیح به رقابت)اما نه 

-صرفاً برای پیروزی(، عزت نفس باال و هیجان

  (. 11« )پذیری)تمایل عاطفی مثبت( دارد.

 نامهتعزیت شیرین – خسرو همسر – مریم مرگ از بعد

. گویدمی تسلیت را او درگذشت و نویسدمی خسرو به ای

 به شیرین و خسرو بین روابط مرحله این در درحالیکه

 راه از فرهاد مرگ از بعد خسرو ولی بود. گراییده تیرگی

 هم با نامه دو این محتوی. نویسدمی نامه طنز به شیرین

 رقیب کردن در به میدان از با خسرو. است متفاوت

و شیرین غمخواری است که خواهان  سرمست است

کاستن اندوه خسرو است. ابیات زیر گفتار خسرو به 

 شیرین در خصوص مرگ فرهاد است:

 پذیرد دل ار ، چراغ او و صبحی تو

 میرد صبح از پیش که به آن چراغ

 مست پروانه او و شمع هستی تو

 دست از پروانه رود آید شمع چو

 خیزد تو کز گیاهی او و باغی تو

 (0ریزد ) در باغ هم که به آن گیاه
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 : کندمی شروع خدا نام با را نامه شیرین اما

 پادشاهان پادشاه نام به

 عذرخواهان مشتی آمرز گناه

 مرگ از ناگریزی و جهان این اهل بودن فانی در سپس

 :راندمی سخن

 کوه در و دریا در مور و مرغ ز

 اندوه در را کس جاودان نماند

 گردیم فرامشکار شکرش از چو

 گردیم بیدار تا گوش بمالد

 کرد چنین روزی ما بخش روزی چو

 درد گهی باشد دوا روزی گهی

 آبنوسی سرای صندل این در

 (0) عروسی گاهی بود ماتم گهی

 اجتناب ناامیدی و یأس از خواهدمی خسرو از شیرین

 رنج این با خوردن غم از و کند تحمل را هادشواری کند،

لذا از  داند.می خاک در گنجی مانند را مریم بپرهیزد.

  کند: پیشه صابری خواهدوی می

 رنج بدین دلنازک شاه ای مرنج

 گنج به خاک در صنم آن است گنج که

 برنتابد غم کآدمی ، غم مخور

 برنتابد هم زمین ، گفتی غم چو

 بیداد مرده بر مکن نالیدن به

 (0فریاد ) نه خواهد صابری مرده که

 غیر در کند حرکت شادی سمت به خواهدمی خسرو از

 : شودمی زاییده تازه غمی غم، از صورت این

 ریزی؟ چه می مژگان به ، بنشین می به

 (0برنخیزی ) غم از گر خیزد غمت

 گیر جم جام شط بر لب شادی به

 گیر کم بغداد از زنبیلی کهن

 بغنودات او بی نغنوده دل

 روادت دل از رفت دیده کز چنان

 خور شاد باده ، توانی تا غم مخور

 (0باد ) برد مویی سرت کز مبادا

 احساس با ابتدا از مریم مرگ موضوع به شیرین نگاه

 پذیرش بر تأکید با و آغاز خدا به نسبت شناسیحق

 شادی حس ایجاد و اندوه و غم  رهاکردن و مرگ حادثه

 امیدواری و امید مفهوم بیانگر مفاهیم این. یابدمی ادامه

. است انسان روحی و جسمی سالمت در بینیخوش و

-بحران و نامالیمات با کندمی کمک خسرو به او گفتار

 او رنج کاهش باعث و بیاید کنار زندگی نامطلوب های

 .گرددمی

 

 نتیجه گیری

نگر مارتین سلیگمن فضایلی چون بر اساس نظریه مثبت

روی، تعالی خرد، شجاعت، رأفت و عشق، عدالت، میانه

های وجود دارد که هر کدام از آنها دارای قابلیت

کند تا ای است که شناخت آنها به ما کمک می چندگانه

ها نگاه خصیت انسانتری به ابعاد شبتوانیم از دریچه تازه

کنیم. تمرکز بر این صفات و پرورش آنها راهی است تا 

بتوان در زندگی به شادکامی و بهباشی دست یافت. با 

توجّه به منظومه خسرو و شیرین در بین فضایل شخصیت 
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های دوست خسرو، فضیلت عشق و رأفت، خرد با قابلیت

ای هداشتن، کنجکاوی برجسته است و این صفات، ویژگی

نماید و شیرین در فضایلی چون اخالقی او را پررنگ می

های خودکنترلی، روی، تعالی و قابلیتعشق و رأفت، میانه

دوست داشتن، معنویت و امید سرآمد است و عاشقی تمام 

عیار است که عشق به خسرو موجب تکامل وجودی و 

 گردد. پرورش و شکوفایی ابعاد شخصیت او می
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 1011، بهار 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی
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