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ABSTRACT

Article Type
Research Article

Purpose: A healthy human being and knowing its
epistemological foundations is one of the broadest fields of
Islamic studies that has been designed in philosophy, ethics,
anthropology, etc. The purpose of this study is to examine
some religious texts in particular; the verses of the Holy Quran
and the words of Amir al-Mu'minin (AS) reveal and explain
the attributes of a healthy human being.
Methodology: This research has been done with descriptiveanalytical method and library tools and review of interpretive
sources and hadith computer, especially the use of specialized
light software. Ethical considerations: In all stages of the
report, information gathering, writing of religious texts,
analysis and interpretation of receipts, etc., the fidelity and
accuracy of the citations have been observed.
Findings: The view of Islamic texts on the human field and
various epistemological fields is very wide. However, due to
its fundamental nature, following the monotheistic
anthropology and the epistemological foundations of a healthy
human being, only these intersections are dealt with in this
work.
Conclusion: in the field of monotheism; numerous traits
express the characteristics of a healthy person; attributes such
as: submission to God, trust, gratitude, contentment, servitude
and freedom, obedience and obedience to God, etc. are
examples of these attributes. The institutionalization of these
traits in human beings is a disease of Islamic texts. Selfconfidence, hope, inner purity, self-esteem, etc., which will
guarantee a different kind of health to the spiritual and mental
health of the individual.
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 33نرگس شکربیگی

تبیین صفات انسان سالم با رویکردی بر انسان شناسی
توحیدی در كالم امیرالمؤمنین(ع)
نرگس شکربیگی*،
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده
مسئول).
چکیده
هدف :انسانسالم و شناخت مبانی معرفت شناختی آن یکی از
وسيعترین حيطههاي مطالعاتاسالمی است که در فلسفه ،اخالق،
انسان شناسی و ...طرح گردیده است .هدف این پژوهش آن است که
با بررسی برخی از متون دینی به ویژه؛ آیات قرآن کریم و کالم امير
المؤمنين(ع) به کشف و تبيين صفات انسان سالم پرداخته شود.
مواد و روش ها :این پژوهش با روش توصيفی -تحليلی و براساس
ابزار کتابخانهاي و مرور منابع تفسيري و کتب حدیثی به ویژه
استفاده از نرمهاي تخصصی نور انجام گرفته است .در تمام مراحل
گردآوري اطالعات ،گزارش نویسی از متون دینی ،تحليل و تفسير
فيش برداريها و ...امانتداري و صحت در استنادها رعایت گردیده
است.
یافتهها :نگاه متون اسالمی به ساحت انسان و حوزههاي مختلف
معرفت شناختی بسيار وسيع است .اما با توجه به بنيادین بودن بحث
انسان شناسی توحيدي و مبانی معرفت شناختی انسانسالم ،در این اثر
تنها به این بعُد پرداخته شده است.
نتیجه گیری :در حيطه توحيدي؛ صفات متعددي بيانگر ویژگیهاي
انسانسالم است؛ صفاتی از جمله :تسليم در برابر خدا ،توکل،
شکرگذاري ،رضا و رضایتمندي ،بندگی و آزادگی ،فرمانبرداري و
اطاعت از خدا و ...نمونهاي از این صفات است .نهادینه شدن این
صفات در انسان براساس متون اسالمی به وجود آورنده؛ اعتماد به
نفس ،اميدواري ،صفاي درونی ،عزت نفس و ...است که خود ابعاد
گوناگونی از سالمت به ویژه سالمت معنوي و روانی فرد را تضمين
خواهد نمود .
واژگان كلیدی :انسانسالم ،سالمت معنوي ،مبانی معرفت
شناسی،انسان شناسی توحيدي ،قرآنکریم ،نهج البالغه..
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مقدمه
انسانها در مسير تکامل خود به سه حالت :کامل ،سالم و ناقص
تقسيم میشوند .انسانسالم حد واسط بين انسان ناتمام ،ناقص و انسان
کامل است که از نظر فلسفی تعاریف خاص خود را دارد .اما نکته
حائز اهميت آن است که هر انسانسالمی لزوماً انسان کاملی نيست.
انسانسالم زمينه تکامل استعدادهایش را که به صورت بالقوه در او
وجود دارد را میتواند فراهم سازد)1(.
هر صاحب مکتبی که مسير و راهی براي بشریت آورده است ،نظریه
هایی درباره کمال انسان و انسان کامل دارد )1(.برخی از نظریه
پردازان شخصيت مانند :فرانکل که موسس نظریه معنادرمانی
براساس روانشناسی وجودي میباشد؛ معتقد است :محور اصلی
شخصيت سالم ،توجه به نيازها و قابليتهاي ویژه ساحت روحانی
انسان است .از این رو معتقد است توجه فراوان بر ابعاد جسمانی
انسان نتيجه اي را به همراه دارد که امروزه شاهد آن هستيم.
افسردگی ،اعتياد ،پرخاشگري ،خودکشی و .....بخشی از نتایج جامعه
صنعتی و رفاه زدگی عصر حاضر است .فرانکل ،معيار نهایی رشد و
پرورش انسان سالم را در اراده معطوف به معناي زندگی و نياز
مداوم انسان به جستجوي معناي زندگی میداند .از نظر وي فقدان
معناي زندگی به احساس تهی بودن ،بی هدف زندگی کردن و ...منجر
خواهد شد .لذا نهليسم ،پوچگرایی و  ...از پدیدههاي گسترده عصر
حاضر و قرن بيستم بوده و تنها راه حل این مشکل ،یافتن معناي
زندگی است)2(.
بنابراین شخصيت سالم کسی است که معنایی مناسب در زندگی
یافته ،واکنش خویش را آزادانه براي موقعيتهاي پيش رو انتخاب
کرده و مسئوالنه نتایج انتخابها و رفتار خود را میپذیرد .چنين
انسانی به گذرا بودن زندگی ،عمر و ....توجه دارد و خود را صرف
کيفيت بخشيدن به زندگی میکند نه کميت آن؛ چنين انسانی به
آینده نگاه خوشبينانه دارد و براساس آن اهداف و وظایف خود را
برنامهریزي میکند)3(.
همچنين در تعریف انسان کامل ،شهيد مطهري معتقد هستند :کمال
صفت وجودي است که براي هر موجودي متناسب با آن معنا
میشود .در حقيقت کمال فعليت یافتن استعدادها و قوتها است.
کمال جویی و سعادت طلبی ،گرایش طبيعی ،غریزي و فطري هر
موجودي است اما در انسانها ،کمال و عينيت یافتن استعدادها و
توانمنديها متفاوت است که جز در پرتو انتخاب و گزینش در کنار
تالش مجاهدانه تحقق نمییابد .برخالف دیگر موجودات ،کمال
انسانی اکتسابی است .انسان کامل آن انسانی است که همه ارزش
هاي انسانيش با هم رشد کرده باشد)1(.
همچنين تعبير انسان کامل ،از واژگان کليدي عرفان نظري است و
تعاریف متعددي در این خصوص در بين عرفا و صاحبان نظران این
حيطه به چشم میخورد .چنان که اگر کتاب مثنوي را یک کتاب
براي سلوک انسان بدانيم؛ موالنا وجود یک رهبر ،هادي ،راهنما،
مرشد و ...را الزم میداند .وي معتقد است که این فرد هدایت کننده
و دستگير سالکان به سوي کوي دوست؛ و این هادي کسی جز انسان
کامل نيست)4(.
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یافتهها
اساسیترین ،موثرترین ،بنياديترین رابطه انسان در تمام مراحل
زندگیاش در رابطه با خداوند است .زیرا اصل و منبع حقيقی
سالمت خداوند متعال است .همچنان که خداوند فرمود« :هُوَ اللَّهُ
الَّذِي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ» (حشر)23/
حضرتعلی(ع) جوینده این راه پرفراز و فرود را چنين توصيف
میکند« :عقلش را زنده کرد و نفس خویش را کشت ،تا آنجا که
جسمش الغر ،و خشونت اخالقش به نرمى گرایيد ،برقى پر نور براى
او درخشيد ،و راه را براى او روشن کرد و در راه راست او را کشاند
و از درى به در دیگر برد تا به در سالمت و سراى جاودانه رساند،
که دو پاى او در قرارگاه امن با آرامش تن ،استوار شد .این ،پاداش
آن بود که دل را درست به کار گرفت ،و پروردگار خویش را راضى
کرد(».نهج البالغه ،خطبه  )220امام در این کالم گهربار ،آخرین
منزل سالمت را جایگاه امن ناميده است .بنابراین ارتباط صحيح
انسان با خدا ،سبب دستيابی به آرامش و سالمت میگردد .در سایه
این ارتباط انسان؛ سایر روابطش شکل میگيرد چرا که محوریت در
بنيان فکري ،اخالقی ،اعتقادي و ...انسان همين بُعد خداباوري اوست.
در این جهان؛ انسانها با روابط گوناگونی احاطه شدهاند؛ اما براي
سامان دهی آنان و تنظيم روابط؛ باید مدار خاصی تعيين نمود؛ آن
مدار ،ارتباط سازنده با خالق و عبودیت خداوند است()7
پس میتوان گفت ،در این ارتباط؛ مسئله شناخت الهی بسيار مهم
است .زیرا رابطه انسان با خدا با توجه به نوع معرفت انسان به خدا
معنا پيدا میکند و شدت و ضعف این ارتباط بستگی به ميزان
شناخت انسان از خداوند دارد .بنابراین شناخت خداوند؛ محور تمام

دوره  ،6شماره  ،3پایيز 1400

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

از سوي دیگر بنابر آراء و اندیشههاي بزرگانی همچون :الهيجی،
جامی ،جوادي آملی ،طباطبایی ،ابن عربی و ...انسان کامل؛ انسانی با
ویژگیهاي متعدد است که مهمترین آنها عبارتند از؛ علت غایی
خلقت؛ سبب ایجاد و بقاي عالم ،متخلق به اخالق الهی ،اسم جامع
الهی ،واسطه ميان حق و خلق ،راهنماي خالیق ،مخلوق خداست اما
واجد صفات و اخالق الهی است)4(....
از آنجا که قراردادن الگو؛ یکی از شيوههاي تربيتی در دین مبين
اسالم است .توجه به انسان کامل در ادبيات دینی؛ مفهومی آرمانی
دارد که تالش براي رسيدن به آن براي برخی از انسانها محقق نمی
گردد اما شباهت به انسان کامل و توجه به آن در مسير زندگی؛
سالمت را در زندگی انسان به وجود خواهد آورد .در این صورت،
سالم بودن انسان براي تمام افراد قابل دسترس بوده و شدنی است .این
امر و توجه به زندگی انسان کامل که مصداق بارز آن
پيامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند؛ امري که که مورد تأیيد
روایات بوده است .حضرت امير(ع) فرمودند :آگاه باش هر پيروى
را امامى است که از او پيروى مىکند و از نور دانشش روشنى مى
گيرد ،آگاه باش امام شما از دنياى خود به دو جامه فرسوده ،دو
قرص نان رضایت داده است ،بدانيد که شما توانایى چنين کارى را
ندارید امّا با پرهيزکارى و تالش فراوان و پاکدامنى و راستى ،مرا
یارى دهيد(( )5نامه )45
همانگونه که مشخص است و در کالم حضرت مشهود است؛
استعداد آدمی در رسيدن به مطلوب و حرکت در جهت هدف بسيار
مهم است .رسيدن همه انسانها با مقام و مرتبه انسان کامل هر چند
براي همگی شدنی نيست اما تالش و تکاپو براي زندگی مؤمنانه و
سالم بر اساس تعریف قرآنی و روایی باید سرلوحه زندگی همه
انسانها باشد .با توجه به امکانات انسان امروزي و شرایط اجتماعی
عصر حاضر؛ انبوهی از اضطرابها ،استرسها و مکاتب گوناگون
فکري و ایدئولوژیکی و ...شاخصهها و الگوهاي تربيتی ،اجتماعی،
اخالقی ،دینی و ...براي انسان به ارمغان میآورد که تمامی آنان منتج
به مسيري سالم؛ متعادل و طبيعی در راه رشد و سعادت انسان نيست.
مفهوم سالمت انسان در این نوشتار ،در حقيقت به عنوان بخشی از
نظام معارف دینی مد نظراست که بر مفاهيم الهی منطبق باشد .چرا
که تمام دستورهاي دین مبين اسالم در جهت رشد و تعالی انسانها
و رسيدن آنان به کمال صادر گشته است)6(.
از آنجا که مطالعات معرفت شناختی و انسان شناسی حيطه بسيار
وسيعی را در برمیگيرد و بیشک پرداختن به تمامی این ابعاد از
حوصله این نوشتار خارج است؛ لذا در طرح سوال اصلی این اثر به
دنبال شناخت جایگاه و نقش مبانی معرفتی انسان شناسی توحيدي
در تعریف انسانسالم بوده است .از این رو این پژوهش درصدد است
تا با بررسی محتوایی کالم اميرالمؤمنين(ع) ویژگیهاي گوناگون
انسانسالم را کشف و مدل مفهومی چنين انسان متکامل و
سعادتمندي را بر اساس انسانشناسی توحيدي ترسيم نماید.

مالحظات اخالقی
در تمامی مراحل پژوهش اعم از؛ فيش برداري ،طبقهبندي اطالعات،
تفکيک موضوعات ،تحليل و تفسير متون دینی ،استناددهی و...
امانتداري رعایت گردیده است.
مواد و روشها
آموزهها و تعاليم اسالمی در حيطههاي متنوع انسانشناسی،
خداشناسی ،جهانشناسی بسيار گسترده و وسيع است .این مطالعه ،به
دنبال کشف ویژگیها و مولفههاي انسان سالم به ویژه در حوزه
انسانشناسی توحيدي است که با رویکردي بر دستوارت قرآنی و
توصيههاي گرانقدر حضرت علی(ع) استنباط شده است .لذا در این
پژوهش با استفاده از نرمافزارهاي موسسه نور مانند :جامع التفاسير،
جامع االحادیث و....مهمترین مولفههاي مربط با انسان شناسی
استخراج گردید و براساس فيش نویسیهاي صورت گرفته مبانی
مربوط به خداشناسی تفکيک و از بين آنان مهمترین مولفههاي
مرتبط با حوزه سالمت؛ مشخص گردیدند .در این راستا در تحليل
آیات ،به تفاسير ارزشمندي مانند :الميزان ،نمونه و ...استناد نموده و
در خصوص کالم حضرت علی(ع) از شروح مختلف نهج البالغه و
کتاب غررالحکم و درر الکم که در برگيرنده روایات حضرت بودند
استفاده شده است .در انجام این پژوهش از روشهاي تحليلی معتبر
تفسيري و روایی استفاده شده تا کمترین ميزان تفسير برأي رخ دهد.
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ارتباطات دینی است .چنان که امام علی(ع) فرمودند« :معرفت خداي
سبحان ،بلند مرتبهترین معرفتهاست»()8
انسان شناسی توحيدي
انسانسالم در تعریف اسالمی تنها به حوزه باور به خداوند محدود
نمیگردد ،بلکه ابن باور؛ جوانب گوناگونی را در بر میگيرد که
بدون شک یکی از مهمترین آن اعتقاد به خالقيت خداست .در این
باور خداوند متعال؛ خالق ،مبدا ،آفریننده تمام هستی است .همه
اتفاقات بر اساس خواست و اراده او تحقق مییابد .همچنان که در
سوره سجده آیه  5آمده است«یُدَبِّرُ الْ َأمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُ َّم
یَعْرُجُ إِلَيْه» در باور انسانسالم؛ تمام جهان مخلوق خداوند هستند و
مدبر همه امور اوست «قُلْ ال َأمْلِکُ لِ َن ْفسِی نَفْع ًا َو ال ضَرًّا إِلَّا ما شا َء
اللَّهُ»(اعراف )188/در این صورت سرنوشت انسان چه در مرگ و
چه در حيات؛ تنها تحت قدرت الهی است« .وَ ما کانَ لِ َنفْس أَ ْن
تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» (آل عمران)145/
از سوي دیگر در حرکت انسان به سوي کمال وجودي خویش و
بروز استعدادهاي که در ذات و فطرت او قرار دارد ،قرآن کریم
نگاهی توحيدي و مستمر را ترسيم مینماید؛ چنان که در سوره
انشقاق آیه 6میفرماید «:یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى رَبِّکَ کَدْح ًا
فَمُالقِيه» مخاطب در این آیه انسان است ،براى اینکه ربوبيت خداى
تعالى عام است و این آیه شامل همه انسانها مىشود)9(.
انسان ،خليفه حق در تدبير امور عالم است ،زیرا جامع همه صفات
الهی است )10( .بنابر تعریف ابن عربی؛ ظاهر و صورت انسانی ،آدم
«خلق» و باطن او «حق» است )10(.این تعبير به این معناست که باطن
آدمی؛ آئينه تمام نماي صفات الهی است و میتواند بهترین نمود
اسماي الهی باشد.
لذا براساس این رویکرد؛ چنين انسانی خود را پوچ نمیداند؛
همانگونه که نظام هستی را پدیدهاي بيهوده و تصادفی نمیبيند .این
چنين انسانی نيازها و استعدادهاي بشري را عامل اصلی پيشرفت او
می داند .بر همين اساس معنا زندگی خویش و اهداف پيش رو را
ترسيم مینماید .چنين شخصيت سالمی تمام افکار ،احساسات،
رفتارهاي خود را بر اساس رابطه خود با خدا تنظيم میکند)7(.
همانگونه که قرآنکریم تصریح نموده است« قُلْ إِنَّ صَالتِی وَ نُسُکِی
وَ مَحْيايَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين» (انعام )162 /نمود این جهان بينی
را میتواند در بروز صفات مهمی که در ذیل به آنها اشاره میگردد؛
مالحظه نمود.

Volume 6 Issue 3, Autumn 2021

توکل
اصطالح توکل؛ از ریشه «وکل» به معنی واگذاري امر به معتمدي
است که از باب آن که خود را در صورت دادن به امر عاجز می
بيند( )12در آموزههاي اسالمی از اصطالح توکل به عنوان نشانه
ایمان حقيقی و دینداري یاد شده است .براساس مفاد آیات و روایات
اعتماد به خداوند متعال بهترین نوع اعتماد دانستهشده چرا که راه
سعادت حقيقی انسان تنها از این مسير محقق میگردد .قرآنکریم در
آیه دوم سوره انفال؛ توکل را به عنوان یکی از مهمترین نشانههاي
انسان مؤمن بر شمرده است .عالمه طباطبایی در ذیل آیه شریفه
ت عَلَيْهِمْ آیا ُتهُ زادَتْهُمْ إِیمانا) اشاره به این
فرمودند «:جمله(وَ إِذا تُلِ َي ْ
دارد که وقتى ایمان انسان زیاد میگردد و به حدى از کمال میرسد
که مقام پروردگارش را و موقعيت خود را شناخته و بداند که تمامى
امور به دست خداى سبحان است .بر خدا توکل کرده و تابع اراده
او شود و او را در تمامى امور مهم زندگى خود وکيل خود قرار دهد
به آنچه که او در مسير زندگيش مقدر مىکند رضایت داشته باشد.
جمله(وَ عَلى رَبِّهِمْ َیتَوَکَّلُونَ) اشاره به همين معنا است)9(».
حضرتعلی(ع) تنها خداوند را شایسته توکل میدانند چرا که تنها
اوست که بر احوال بندگان خود آگاهی تام دارد( .خطبه  )227و
در بيان جایگاه و حقيقت توکل میفرمایند« :ایمان بنده راست نباشد،
جز آنگاه که اعتماد او بدان چه در دست خداست بيش از اعتماد
وي بدان چه در دست خود اوست»(حکمت)310
نکته بسيار مهم این است که توکل آثار و نتایج مهمی دارد که
عبارتند از :اعتماد به نفس ،اميدواري ،مقاومت ،صفاي درونی ،عزت
نفس و ...است .این ثمرات ارتباط تنگاتنگی با ابعاد گوناگون سالمت
انسان دارد .انسانسالم با تکيه بر استعدادها و تواناییها خود؛ در
درون احساس حمایت و قدرتی بی اتنها میکند که میتواند موانع
موفقيت را از سر راه بردارد .چنين فردي ضمن تالش همواره اميدش
به منبع اصيلی است که قادر مطلق است .لذا اضطراب ،ترس و دلهره،
یاس و نااميدي از او دور بوده و اعتماد به نفس باالیی خواهد داشت.
شکرگذاري
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تسليم
مقصود از تسليم؛ عبارت از انقياد باطنی و اعتقاد قلبی است که در
مقابل حق رخ میدهد .این حالت را مرحله بعدي سالمت نفس از
عيوب و خالی بودن آن از ملکات خبيثه میدانند .چرا که قلب سالم
در درگاه حق تسليم است .در مقابل این حالت؛ شک و عدم خضوع
است)11(.
تسليم در برابر خداوند متعال؛ حالتی است که در آن بنده به سطحی
از آرامش و اطمينان میرسد که هم خود و خالق خویش را به بهترین
صورت میشناسد .در این صورت در همه امور خویش؛ بی چون و
چرا تسليم اوامر الهی است .این کالم هم راستاي ،سخن علوي است

که حضرت(ع) فرمودند« :بدان که اول دینداري ،تسليم و آخر آن
اخالص است»()8
یکی از ثمرات مهم تسليم در برابر خداوند ،احساس امنيت و آرامش
است(بقره )112/اميرمؤمنان(ع) قرارگرفتن در محدوده اسالم را
وسيلهاي براي دستيابی به آرامش و سالمت معرفی نمودند؛ همچنان
که از معناي لغوي اسالم نيز همين برداشت میگردد .در این کالم
گهربار حضرت فرمودند« :ستایش خداوندى را سزاست که راه اسالم
را گشود ،و راه نوشيدن آب زاللش را بر تشنگان آسان فرمود .ستون
هاى اسالم را در برابر ستيزه جویان استوار کرد و آن را پناهگاه
أمنى براى پناهبرندگان ،و مایه آرامش براى واردشوندگان قرار داد»
(خطبه  )106کسی که در برابر خالق و خداي خویش ،تسليم باشد
و تنها رضاي خدا سرلوحه زندگیاش باشد؛ خداوند نيز او را رها
نکرده و در همه امور زندگیاش او را یاور و پشتيبان است.

تبیین صفات انسان سالم با رویکردی بر انسان شناسی36 ...

یکی دیگر از نشانههاي خداباوري که با فضائل اخالقی ارتباط
تنگانگی دارد؛ شکرگزاري است .مقصود از شکر در لغت به معناي
یادآوري نعمت و توجه داشتن به آناست .نقطه مقابل شکر؛ کفر،
ناسپاسی و پوشيده داشتن نعمت است )12(.عالمه طباطبایی در
تعریفی از شکر آوردهاند« :حقيقت شکرگزاري همان اظهار نعمت
است .بنابراین شکر خداوند متعال؛ این است که در هنگام استفاده
از آن به یاد خدا بوده و نعمت را در جایگاه درست و مناسب خود
استفاده نمود»(.)9
شکرگزاري یکی از مهمترین ویژگیهاي انسانسالم است .اگر چه
جایگاه خدا بسيار واالست و عدد نعمتهاي که به انسان ارزانی
داشته بی حد و حصر است و انسان میداند که از عهده شکر الهی
به تمام معنا بر نخواهد آمد .همچنان که حضرتعلی(ع) در فضيلت
و اهميت شکر میفرمایند« :ستایش خداوندى را سزاست که حمد و
ستایش را به نعمتها و نعمتها را به شکرگزارى پيوند داد .خدا
را بر نعمتهایش آنگونه ستایش مىکنيم که بر بالهایش»
(خطبه )114در کالم حضرت امير(ع) یکی از نشانههاي مؤمن
حقيقی ،شکرگزاري معرفی شده است (رک:نهج البالغه ،خطبه.)81

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

بندگی
تمام پيامبران الهی به بندگی و عبودیت خداوند متعال دعوت نمودند؛
همچنان که در سوره آل عمران ،آیه  79فرمود « :کُونُوا عِباداً لِی مِ ْن
ب وَ بِما کُنْ ُت ْم
دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ کُونُوا َربَّانِيِّينَ بِما کُ ْنتُ ْم تُعَلِّمُونَ الْکِتا َ
تَدْرُسُون»
انسان ی که خود را بنده خداي متعالی بداند؛ مبناي اعمال و رفتارش
را رضاي الهی قرار میدهد .انگيزه و هدف چنين فردي؛ تنها در
جهت نيل به کمال و سعادت مطلق است .لذا چنين فردي دچار
سرگردانی ،یاس و نااميدي نمیگردد .قرآنکریم سرگردانی فرد بی
اعتقاد به خداوند را چنين بيان نموده است «حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْ َر مُشْرِکِي َن
بِهِ وَ مَنْ یُشْ ِرکْ بِاللَّهِ»(حج )31/مقصود از حنفا این است که انسان
از اغيار به سوى خدا مایل گردد)9(.
زمانی که انسان در مسير بندگی گام بردارند؛ خود و دیگران را بنده
خدا بداند؛ در تعامالت اجتماعی خود و ارتباط با دیگران؛ به آنان
ظلم نمیکنند؛ گرفتار خودبينی ،غرور و ...نمیگردند .امام علی(ع) به
زیبایی عبودیت را توصيف مینمایند« :این فرمان بنده خدا على امير
مؤمنان ،به مالک اشتر پسر حارث است ،در عهدى که با او دارد،
هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر مىگزیند...کار مردم را
اصالح ،شهرهاى مصر را آباد ساز ...بپرهيز که در بزرگی فروختن،
خدا را هم نبرد خود خوانی و در کبریا و عظمت خود را همانند او
دانی که خدا هر سرکشی را خوار میسازد و هر خودبينی را بی
مقدار مینماید( ».نامه)53
بندگی همواره با برخی از مضامين اخالق مانند؛ تذلل ،خشوع ،تواضع
و فروتنی و ..همراه است .چرا که عبادت نهایت خضوع را نشان می
دهد که مختص به خداوند متعال است( )12حضرتعلی(ع) در
خصوص نتيجه بندگی میفرمایند« :خدا ایمان را واجب کرد براي
پاکی از شرک ورزیدن و نماز را براي پرهيز از خودبزرگ بينی
معين فرمود»(حکمت  .)152این سخن در راستاي این آیه شریفه
است«إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ َو الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ»
(عنکبوت )45/از آثار و برکات مهم نماز که حتى از نهى از فحشا
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رضا
مقصود از رضا؛ در راستاي معناي لغوي آن همان موافقت خواست
درونی با هر چيزي که براي آن اتفاق ميفتد است )13(.امام
خمينی(ره) در تبيين واژه رضا فرمودند« :مقام رضا ،عبارت از
خشنودي بنده از قضا و قدر خدا است .این خشنودي ،به معناي
رضایت از خلق نيز هست و معناي عامی دارد»( )11انسانسالم تمام
تصورات ،اعمال و نظرات خود را براساس آنچه خدا میپسندد،
برنامهریزي میکند .بنابراین مبناي تمام ارزشهاي انسانی و اخالقی؛
خواست و اراده خداست .این احساس به زندگی انسان جهت می
دهد و از سوي دیگر آسایش و راحتی او در زندگی را به ارمغان
خواهد آورد.
س الْمُطْمَئِنَّة* ارْجِعِی إِلى
همچنان که قرآنکریم فرمود« :یا أَیَّتُهَا النَّفْ ُ
رَبِّکِ راضِيَةً مَرْضِيَّة» (فجر )28-27/عالمه طباطبایی در تفسير این
آیه فرمودند« :آنچه از سياق و بافت آیه استفاده مىشود این است که
نفس مطمئنه ،نفسى است که با عالقمندى و یاد پروردگارش
سکونت یافته و به آنچه او راضى است رضایت مىدهد و در نتيجه
خود را بندهاى مىبيند که مالک هيچ خير و شرى و نفع و ضررى
براى خود نيست و نيز دنيا را یک زندگى مجازى و داشتن و نداشتن
و نفع و ضرر آن را امتحانى الهى مىداند»(.)9
با آن که ميل انسان به سمت معبود و خالق خویش امري فطري و
بدیهی است اما راه رسيدن به مقام رضا و کسب سایر فضائل اخالقی؛
مسير پر فراز و فرود است .چرا که براي رسيدن به این مقام باید به
یقين رسيد که هر آنچه خداوند براي انسان مقدر کرده خير است؛
حتی اگر ظاهري شر ،سخت و غم آلود داشته باشد .در حدیثی موال
علی(ع) فرمودند« :ایمان چهار پایه دارد :توکل به خدا ،واگذارکردن
امر به خدا ،راضی بودن به قضا خدا و تسليم بودن در برابر امر
الهی»( )8بنابراین بين رضا و ایمان رابطه صریح و مستقيمی وجود

دارد و مقام رضا در برابر قضاي الهی از ارکان غير قابل انکار ایمان
حقيقی است.
چنانچه انسان به این مقام واال نایل گردد؛ ثمرات فراوانی کسب
خواهد کرد .یکی از مهمترین ثمرات این مقام؛ آرامش روحی-
روانی است .زیرا انسانی که به رذائل عادت کرده و دنياپرست...
باشد؛ همواره بر قدرت ،دارایی ،نسب و  ...تکيه میکند؛ غافل از این
که تمام این امور مادي زودگذر بوده گاهی در اثر اتفاقی کوچک
از بين خواهد رفت .اما اگر انسان در زندگی تنها براي خدا تالش
کند؛ نتایج تمام امور را به خداوند مهربان و حکيم محول کند؛ از
هيچ چيز واهمه نخواهد داشت .در حدیثی گرانبها حضرت علی(ع)
فرمودند« :هر کس به حکم خدا راضی شود؛ زندگی او خوش
باشد»( .)8همچنين رسيدن به مقام رضا الهی ،بی نيازي را در فرد به
وجود خواهد آورد که بی شک این غنا بزرگترین سرمایه انسان
خواهد بود.
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آزادگی
یکی از مهمترین ثمرات انسانشناسی توحيدي؛ کشف استقالل و
آزادي انسان نسبت به غير خداست .چرا که الزمه بنده خدا بودن
رهایی از عبودیت دیگران است .زمانی که انسان بنده حقيقی خدا
باشد؛ تمام اميد و آرزوهاي خود را در او و از خدا میخواهد.
بنابراین براي اهدافی مانند شهرت ،مقامات مادي و...تن به عبودیت
ال گذشت چنين انسانی ،تنها در برابر خداوند
نمیدهد .همچنان که قب ً
کرنش میکند و نيازهاي خود را تنها از خدا مطالبه میکند .همان
گونه که آیات  80-79سوره آلعمران گذشت .چنين انسانی از هر
تعلق غيرخدا وارسته است.
دین مبين اسالم شأن انسانها را آزاد میداند .امامعلی(ع) در نامه
خود به امام حسن(ع) فرمودند« :بنده دیگري نباش در حالی که
خدایت تو را آزاد آفریده است»(نامه )31دینداري فارغ از آزادگی؛
دنياداري است و آدمی گمان میکند که بدون آزادگی دینداري می
کند ،در حالی که هر کسی گرد محبوب خود میگردد(.)16
آزادگی و حریت از آنجا که به فطرت و ماهيت الهی انسان مرتبط
است؛ آثار و نتایج متعددي در فرد به وجود خواهد آورد .انسانی که
خود را تنها بنده خدا میداند؛ در برابر غيرخدا تملق و کرنش
نمیکند و وجود خود را عزیز میشمارد و تن به پستی و حقارت
براي رسيدن به مسائل دنيوي نمیدهد .ستم را نمیپذیرد و عزت
نفسش را براي غير خدا مخدوش نمیسازد .بر اساس توصيههاي
فراوان حضرت علی(ع) آزادگی و حریت شيوه نيکوکاران است و
حيا و پاکدامنی از ویژگیهاي چنين فردي است( )8دوري از خواري؛
نهادینه شدن صفات اخالقی و ...از مهم ترین نتایج حریت و آزادگی
است.
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و منکر نيز مهمتر است آن است که انسان را به یاد خدا مىاندازد
که ریشه و مایه اصلى هر خير و سعادت است(.)14
بندگی و انجام مناسک دینی تاثيرات فراوانی در ابعاد گوناگون
زندگی انسانی دارد .از سوي سبب آرامش روانی انسان میشود.
همانگونه که در آیه 45سوره عنکبوت مشهود است؛ نماز انسان را
از کارهاي ناپسند باز میدارد و سپس در آیه فوق آمده است «قطعا
یادخدا باالتر است» و در عبارت کوتاه دیگري آمده است« أَال بِذِکْرِ
اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب» (رعد )28/در تفسير آیه آمده است« :این عبارت
در حقيقت تنبيهى است براى مردم تا متوجه پروردگار خود شوند
و با یاد او دلهاى خود را راحت سازند .آدمى در زندگى خود هدفى
جز رستگارى و نيل به سعادت ندارد که تنها در دست خداى سبحان
است ،چون بازگشت همه امور به اوست .پس یاد او براى نفس مایه
انبساط و آرامش است»(.)9
همچنين در فهم معانی قرآنکریم؛ آنجا که بحث از عواقب دوري از
ض عَنْ
مسير بندگی خداي متعال میگردد؛ آمده است« :و مَنْ أَعْرَ َ
ذِکْرِي فَإِنَّ َلهُ مَعِيشَ ًة ضَنْکاً َو َنحْشُرُهُ َیوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى»(طه)124/
ابن عباس فرموده :منظور از این(معيشت ضنک) زندگى کردن در
حال معصيت است .ولو اینکه انسان غرق در ناز و نعمت باشد .بنا
به قولى از پيامبر اسالم(ص)روایت شده که فرمودند :مقصود از
این(معيشت ضنک) :زندگى با حرص شدید براى بدست آوردن
اموال و اسباب دنيوى است .مضمون این آیه شریفه نقطه مقابل
مضمون آیه  99سوره نمل است که میفرماید« :مَنْ عَمِلَ صالِح ًا مِ ْن
ذَکَر أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِ َينَّهُ حَياةً طَيِّبَةً» هر مرد و زن که عمل
نيک انجام دهد در صورتى که مؤمن باشد یقيناً ما زندگى پاک و
پاکيزه به او عطا خواهيم کرد()15
از سوي دیگر بندگی و عبادت خالص خداوند؛ زاویه دید انسان را
وسعت میبخشد و در نتيجه بسياري از مشکالت ،مصائب و نگرانی
ها براي انسان مؤمن که ظرفيت روانی باالیی کسب کرده است؛ قابل
تحملتر بوده و کمتر محزون و افسرده میگردد( .)7این وعده الهی
است که فرمود« :أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال َخوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُ ْم یَحْزَنُون»
(یونس )62/عالمه در ذیل تفسير آیه میفرمایند« :تحقق خوف و
اندوه وقتى قابل تصور است که آدمى براى خود ملک و یا حقى قائل
باشد ،مثالً خود را مالک فرزند و یا جاه و ...بداند .اما انسان مؤمن
هيچ گاه درباره این امور نه ترسى و نه اندوهى پيدا مىکند .زیرا
معتقد است تمامى عالم و تک تک موجودات آن و حتى وجود
خودش ملک مطلق خداى سبحان است و احدى در این ملکيت
شریک او نيست؛ بنابراین خود را نيز مالک هيچ چيز نمىداند ،تا
درباره آن دچار خوف و یا اندوه گردد .این حالت همان وضعى است
که خداى تعالى اولياى خود را به داشتن آن توصيف نموده است.
همه اینها مراحلى از تسليم خدا شدناست»(.)9
این آرامش روانی و دوري از تنشها و نگرانیها نشان از پاکسازي
درون انسان مؤمن است .چرا که عبادت و بندگی در حقيقت نوعی
پاالیش درون از ناهنجارهاي اخالقی مانند :حسادت ،کبر ،بخل و...
است .کسی که با خداي خویش رابطهاي مداوم داشته باشد از گناهان
و رذائل بدور است« .ما جَعَ َل اللَّهُ ِلرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ فِی جَوْفِه»
(احزاب )4/بنابراین میتوان اینگونه بيان نمود که کفر و ایمان در

یک قلب قابل جمع شدن نيست .کسی که قلبش خانه محبت و عشق
الهی باشد؛ مرتکب گناهان و ناسپاسی نمیشود.
در مسئله مهم بندگی و عبودیت الهی؛ در زندگی انسانسالم این نکته
بسيار مهم است که تمام اعمال و رفتار آدمی تنها به جهت قرب الهی
و مخلصانه باشد .اهميت اخالص تا بدان جاست که عمل بی
اخالص ،نه تنها مقبول نيست بلکه سبب دوري از خداوند میشود.
حضرتعلی(ع) در این خصوص فرمودند« :برشما باد اخالص ،به
درستی که سبب قبول عمل است و بهترین طاعتهاست»(نامه )26
ریا در مقابل اخالص قرار میگيرد به این معنا که خودنمائی و
هرگونه قصد جلب توجه دیگران و ..را در برمیگيرد .کسی که به
خداوند و روز آخرت اعتقاد و باور یقينی و قلبی داشته باشد؛ هرگز
براي جلب رضایت غير خدا کاري را انجام نمیدهد .در توصيف فرد
منافق در سوره نساء آیه 38آمده است«:وَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ َأمْوالَهُمْ رِئا َء
النَّاسِ وَ ال یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ الْآ ِخرِ وَ مَنْ یَکُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِیناً
فَساءَ قَرِینا» منافق به دنبال جلب اعتماد مردم و کسب رضایت آنان
است به همين خاطر این آیه شریفه داللت دارد که ریاکار قرین
شيطان است و چه قرین بدى است )9(.حضرتعلی(ع) نيز می
فرمایند« :براي خدا کار کنيد نه براي نشان دادن به دیگران ،هر کس
براي جز خدا کاري کند؛ خدا او را وا میگذارد» (خطبه)23

تبیین صفات انسان سالم با رویکردی بر انسان شناسی38 ...

شخصيت سالم ،در نهایت خودش سرنوشت خویش را به دست
میگيرد و با استفاده از ظرفيتهاي وجودي خود بر همه شرایط
زیستی -روانی و اجتماعی غلبه میکند تا سرانجام به «خود فرا
روندگی» خویش را تحقق دهد« .سرنوشت» فقط زمينهاي براي
آزمودن آزادي انسان است )17(.از آنجا که انسان موجودي خودآگاه
و مسئول است .انسان سالم همواره پاسخ گویی وضعيت خویش است.
چرا که او میداند که آزادي انتخاب ،مسئوليت آفرین است)2(.
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نتیجه گیری
بنابراین روشن است که مقصود از سالمتی؛ تنها سالم بودن بدن و
عدم بيماري نيست؛ بلکه آسایش جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوي
را نيز در بر میگيرد .چرا که در عصر حاضر یک تحول ناتمام از
سالمت انسان به سالمت نفس و تحول سالمت نفس به سالمت
روان شناختی رخ داده است)18(.
افرادي مانند؛ مزلو به دنبال دانستن این مسئله بودند که انسان براي
رسيدن به کمال و خودشکوفایی تا چه اندازه توانایی دارد .وي بر
این باور بود که اگر انسان بتواند تمام استعدادهاي بالقوه خود را
شکوفا کند؛ دستیابی به این حالت آرمانی هستی و تبدیل شدن یا
نزدیک شدن به انسانسالم و کامل ممکن و مقدور خواهد بود)19(.
از نظر مازلو؛ انسان سالم داراي ویژگیهاي برجستهاي مانند :آگاهی
و ادراک صحيح از واقعيتها ،پذیرش خویشتن و دیگران و طبيعت،
خود انگيختگ ی ،سادگی و طبيعی بودن ،توجه به مسائل بيرون از
خود؛ گرایش به استقالل ،کنش مستقل ،تداوم تجربههاي زندگی،
تجربه هاي عرفانی ،نوع دوستی ،روابط فردي و اجتماعی ،داشتن
روحيه مردم گرایی ،هدفگذاري و تشخيص صحيح اهداف ،مهربان
و شوخ طبع ،خالقيت و توجه صحيح به مقررات و آداب و رسوم
اجتماعی...است)20(.
همچنين در تعریف سالمتی آمده است« :بهرهمندي فرد از وضعيت
مطلوب جسمانی ،اجتماعی ،روانی و معنوي؛ به نحوي است که براي
فرد امکانی را به وجود میآورد تا زندگی با رضایتمندي باال،
سعادتمند و همراه با رعایت اصول اخالق داشتهباشد .بنابراین سالمتی
ظرفيت عظيم آدمی است که با شکوفایی فطرت توحيدي از طریق
روابط مستحکم با خدا ،ایجاد نظام ارزشی شخصی قدرتمند ،داشتن
هدف متعالی در زندگی ،روابط سالم و سازنده با خود و دیگران،
حس عميق عرفانی نسبت به طبيعت و نظام هستی به دست
میآید»()7
راجرز ،شخصيت را یک خویشتن سازمان یافته می داند که به
صورت دائمی حضور دارد و محور تمام تجربههاي انسان است)20( .
این روانشناس مطرح مکتب انسانینگر؛ معتقد است؛ شخصيت سالم،
حقيقت واقعی خود را پشت نقاب پنهان نمیکند .انسان سالم داراي
زندگی معنادار ،اعتماد به نفس باال ،احساس آزادي ،انعطاف پذیري
و خالقيت است)20(.
محور اصلی مکتب انسانینگر ،ارضاي نيازهاي اساسی انسان و
رسيدن به مرحله خودشکوفایی است و همين دو عامل؛ سبب
شکلگيري سالمت شخصيت میشود .براساس این دیدگاه ،هر عاملی
که فرد را در سطح ارضاي نيازهاي سطح پایين نگه دارد و مانع

شکوفایی او شود ،سبب ایجاد ضعف شخصيت و اختالل در آن
میگردد)21(.
بنابراین در حالت کلی میتوان گفت؛ شخصيت سالم ،زمانی محقق
میشود که شخص عميقاً عشق میورزد ،خالق است ،قوه تفکر و
تعقلش به بهترین صورت ممکن پرورش یافته است .چنين انسانی
جهان را پدیدهاي واقعی و عينی می بيند که داراي هویت پایدار است.
مسئوليت زندگی خود را به عهده دارد و ارزشها را رعایت میکند؛
به وظایف خود آگاه است و در راستاي اهداف خود گام بر میدارد.
()22
از سوي دیگر ،ادیان در خصوص سالمت معنوي تعاریف متفاوتی
ارائه دادهاند .بررسی نشان داده است که سالمت معنوي طيف
گستردهاي است که انسان در آن در حرکت است؛ در این طيف؛
انسان هرچه به سوي شاخصهاي متعالیتر پيش رود؛ از سالمت
معنوي بيشتري برخوردار است)23(.
بُعد مادي و معنوي سالمت در انسان گاهی مالزم یکدیگر نيستند.
به این معنا که انسان گاهی از نظر جسمی داراي سالمت است اما
از نظر معنوي در انسانسالمی نباشد و بالعکس .آنچه در سعادت
انسان ارزش بيشتري دارد سالمت معنوي اوست .انسانسالم از نظر
معنوي ،روحی و روانی را میتوان در حوزه مطالعات دینی مورد
بررسی قرار داد)24( .
زندگی انسان و سالمت او در اسالم از اهميت ویژهاي برخوردار
است .همچنان که تامين سالمت ،حفظ و ارتقاي این مقوله مهم؛
مقدمهاي ضروري براي حفظ حيات ،شکوفایی عمر و استفاده صحيح
از آن است .از این رو در تاریخ بعثت پيامبراکرم(ص) نکات فراوانی
در خصوص ابعاد گوناگون سالمت به ویژه سالمت معنوي و روان
به چشم میخورد .تاکيد و اهتمام قرآن به عنوان اصلیترین کتاب
هدایت و زندگی بر مسئله سالمت بسيار قابل توجه است .براي
نمونه خداوند متعال در خصوص آرامش روان و اطمينان قلبی که
یکی از ابعاد مهم سالمت است فرمودند« :الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُ ْم
بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب»(رعد )28/حضرت علی(ع)
فرمودند« :اگر نفس خود را به خدا تسليم کنی ،نفس تو سالم
میماند»(.)8
آرامش و اطمينانی که در آیه ضمانت شده در قلوب مؤمنينی قرار
میگيرد که با ذکر الهی مانوس بودهاند .در آیه دیگر آرامش را
وسيله کسب معرفت و ایمان معرفی نموده« :هُوَ الَّذِي أَنْزَ َل السَّکِينَ َة
فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِیماناً مَ َع إِیمانِهِمْ»(فتح)4/اگر ایمان هيچ
ثمرى جز همين مساله آرامش نداشت کافى بود که انسان با تمام
وجود از آن استقبال کند ،تا چه رسد به ثمرات و برکات دیگر.
چنين انسانسالمی هرگز از کسى جز خدا نمىترسندَ :و ال َیخْشَوْ َن
أَحَداً إِلَّا اللَّهَ (احزاب .)39 /چنان که حضرتعلی(ع)فرمودند:
«هرکه به سوي خدا تسليم شود ،قوي گردد»(.)8
هرگز مالمتها و سرزنش این و آن در اراده آهنينشان اثر نمىگذارد
وَ ال یَخافُونَ لَوْمَ َة الئِم (مائده .)54 /همچنان که حضرتعلی(ع)
فرمودند«رضایت از خدا نتيجه یقين به خداست»()25چنين انسانی
هرگز به خاطر آنچه از دست دادهاند غمگين نمىشوند و به آنچه
دارند دلبستگى شدید ندارند .این دو اصل سبب مىشود که آرامش
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روحى آنها به خاطر گذشته و آینده متزلزل نشود لِکَيْال تَأْسَوْا عَلى
ما فاتَکُمْ وَ ال تَفْ َرحُوا بِما آتاکُمْ(حدید .)23 /حضرت علی(ع)
فرمودند« :نتيجه رضایت از خدا؛ توانگري است»()8نشان این اخالق
واال را در زندگی پيامبران و امامان معصوم(ع) به ویژه صبر و
شکيبایی در مواجه با سختیها میتوان مالحظه نمود.
آلپورت روانشناس برجسته در زمينه شخصيت سالم معتقد است:
شخصيت سالم داراي ارتباط صميمانه با خود و دیگران است از سوي
دیگر امنيت عاطفی ،ادراک واقع بينانه ،توجه به وظایف ،عينيت
بخشيدن به خود و ...دارد)26(.
بنابراین سه مسئله مهم ارتباط با خود ،خدا و جامعه بر فهم مبانی
سالمت روان انسان موثر بوده است .هرچه این ارتباط عميقتر و بر
پایه عقلگرایی باشد؛ شخص از بيماريهاي روانی دورتر است)27(.
چنين انسانی هرگز در برابر حوادث سخت سست نمىشوند ،اندوهى
به خود راه نمىدهند و همواره خود را برتر از دشمن مىبينند :وَ ال
تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا َو أَ ْنتُ ُم الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْ ُتمْ مُؤْ ِمنِينَ (آل عمران.)139 /
مؤمن حقيقی در ميدان حوادث خود را تنها نمىبيند ،دست لطف و
حمایت خدا را دائماً بر سر خویش احساس مىکند ،و یارى فرشتگان
را در وجود خویش لمس مىکند .در حالى که اضطراب حاکم بر
افراد بى ایمان از خالل گفتار و رفتارشان مخصوصاً به هنگام وزش
طوفانهاى حوادث کامالً محسوس است.
دو وسيله مهم آرامش در ذیل آیه 4سوره فتح آمده است که هر کدام
بيانگر یکى از عوامل سکينه و آرامش مؤمنان است :نخست جمله
«و للَّه جنود السماوات و االرض» سپس جمله«وَ کانَ اللَّهُ عَلِيماً
حَکِيماً» اولى به انسان مىگوید اگر با خدا باشى تمام قواى زمين و
آسمان با تو است ،و دومى به او مىگوید :خداوند هم نيازها و
مشکالت و گرفتاريهاى تو را مىداند و هم از تالشها و کوشش

ها و اطاعت و بندگى تو با خبر است .با ایمان به این دو اصل چگونه
ممکن است آرامش خاطر بر وجود انسان حاکم نگردد؟(.)14
اصطالح دیگري که در قرآن کریم ناظر بر سالمت بوده؛ حيات
طيبه است .همچنان که در آیه شریفه فرمود « :مَنْ عَمِلَ صالِح ًا مِ ْن
ذَکَر أَ ْو أُنْثى َو هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْ ِييَنَّ ُه حَياةً طَيِّبَ ًة َو لَنَجْزِ َینَّهُ ْم أَجْرَهُ ْم
بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ» (نحل )97/به این ترتيب معيار ،تنها ایمان
واعمال صالح زائيده آن است و دیگر هيچ قيد و شرطى نه از نظر
سن و سال ،نه از نظر نژاد ،نه از نظر جنسيت و نه از نظر پایه و
رتبه اجتماعى در کار نيست .نتيجه این عمل صالح مولود ایمان در
این جهان ،حيات طيبه است یعنى تحقق جامعهاى قرین با آرامش،
امنيت ،رفاه ،صلح ،محبت ،دوستى ،تعاون و مفاهيم سازنده انسانى
خواهد بود)14(.
بر اساس نگاه قرآنی شخصيت سالم وابسته به باور به هدفمندي
جهان آفرینش ،باور به سنتهاي حاکم بر هستی ،باور به مفهوم
حيات طيبه ،باور به جهان آخرت ،باور به نقش انسان در تعيين
سرنوشت خویش است )17( .بنابراین سالمت به معناي تعادل در
تمام قواي انسان است .معرفی صفات انسانسالم به ویژه در حيطه
مبانی خداشناسی او؛ بر تربيت صحيح انسان موثر است .الگوي
معرفتی که براساس مسائل توحيدي و خداشناسی ترسيم گردید؛ ابعاد
وجودي انسان ،ظرفيتها و استعدادهاي او را پرورش خواهد داد.
 -6تشکر و قدردانی
از داوران محترم و هيئت تحریریه و ...که با نظرات خود بی شک
سبب غنا اثر شده و در رفع نواقص ما را یاري نمودهاند صممانه تشکر
مینمائيم.
-7تضاد منافع
تعارض منافعی وجود ندارد.

مبانی معرفت شناختی
•تسلیم

•اعتماد به نفس

•توكل

•امیدواری
•مقاومت در برابر مشکالت
•صفای درونی

•شکرگذاری
•رضا

•انسان شناسی توحیدی انسانسالم

•بندگی

•عزت نفس
•و......
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