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Background and Aims: The most important goal of education, is helping 

students promote spiritual health, and bring up innate talents and spiritual training for 

their human perfection. This study aimed to introduce, professors, spiritual 

characteristics for role- modeling education from the perspective of Islam. 

Methods: In the qualitative study, a systematic review, focused on the question 

"What is spiritual indicators of perfect human” articles published in the years 1990 to 

2016 with the keyword: human, spiritual needs, spiritual health, in databases: PubMed, 

science direct, google scholar, SID, Cochrane were investigated. Commentaries of 

Shiite, reliable hadiths related to the characteristics of the owners of sound heart, were 

analyzed by Walker Avant content analysis method. Spiritual indicators of role- model 

professors were determined 

Results: Role-model professors (The owners of sound heart) have spiritual 

health, they failed to nurture their innate talents, with self-purification, Journey to the 

much faith, Daily Self -care,   adherence to spiritual lifestyle prophets as perfect 

humans, recognition in religion, to achieve moral virtues: Wisdom, Chastity, Courage, 

, justice, Generosity Kindness,  Dignity of soul,  Mahmoud position.  They play an 

important role, as a part of hidden curriculum, in pastoral self- care training to their 

students. 

Conclusion: Due to the students search for meaning and their spiritual needs, 

professor should help them to achieve natural talents and spiritual health, by being as 

memes (Mentor, Guide, and role model).They should educate them based on social 

learning method. 
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  3، 2، 1یاسدزند نویم
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 ی، پرورش استعدادها یسالمت معنو یبه ارتقا کمک، تیترب و میتعل مهم اهداف از زمینه و اهداف:

 یها شاخصه یمعرف باهدف  قیتحق نی.ااست یجهت کمال انسان شان،یا یمعنو تیو ترب انیدانشجو یفطر

 از منظر اسالم انجام شد. محور الگو آموزشدر  دیاسات یمعنو

 یمعنو یها شاخصه یستیچ" سؤالمتمرکز بر  مند نظامبا مرور  ،یفیدر پژوهش ک :بررسیروش 

 یازهاین، کامل انسان یها واژه دیکلبا  یالدیم0991تا 6102 های سالدر  منتشرشدهمقاالت  "انسان کامل

معتبر  اتیروا ،یعیش ریو تفاس ی، بررس ینید و یعلم یاطالعات های پایگاهدر  ،ی، سالمت معنویمعنو

. گشت لیتحل، Walker&Avant یمحتوا لیبا روش تحل م،یصاحبان قلب سل های ویژگیمرتبط با 

 شد. نییالگو تب دیاسات یمعنو یها شاخصه
 

نفس و  بیهستند، با تهذ ی( که برخوردار از سالمت معنومیقلب سل صاحبان) الگو دیاسات: ها افتهی

و ائمه  امبریپ یمعنو یاز سبک زندگ تیروزانه ، ضمن تبع یخود مراقبت ی، طمانیدر مراتب ا ریس

خود شده و به  یفطر یموفق به  پرورش استعدادها نیدر د نفقهو با  کامل، یها انسان عنوان به نیمعصوم

و باالخره  یسخاوت و مهرورز ،یشجاعت، عدالت ورز ا،یآزرم  و ح ،یخردورز و)حکمت  یفضائل اخالق

خود  آموزشپنهان در  یبرنامه درس مهم جزء عنوان به شانی. اابندی یمکرامت نفس و مقام محمود( دست 

 . کنند یمنقش  یفایا یمعنو یمراقبت

و  ی)منتور و مرشد( با توجه به معنا خواه یرفتار یالگوها عنوان به دیبا دیتمام اسات: گیری یجهنت

خود  انیدانشجو ،یاجتماع یریادگیبر  یو مبتن محور الگو سیتدر، بتوانند با  انیدانشجو یمعنو یازهاین

 .کنند یاری یفطر یاستعدادها ییبه شکوفا دنیرس یرا برا

 ، انسان کامل یمعنو یازهای، ن یمحور الگو آموزش، کلیدی کلمات

 

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایت کپی
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 مینو اسد زندی دکتر

 

 ی،،دانشکده پرستار هوشبری گروه

  یراناهلل اعظم، تهران، ا یهدانشگاه بق
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 مهمقد

مقدرات و سرنوشت  کننده نییتعتحوالت و  مبدأ دانشگاه

 ینظام دانشگاه اصالح. اصالح کشور هیما اصالحانکشور است و 

 یو راهنما تیچراغ راه هدا که است یانیاز دانشگاه یریگ بهرهبا 

[1]باشند یم لتیفضل و فض ،و سعادت یتعال یسو بهملت، 
.  

 تیتا بر اساس معنو باشد تیمرکز ترب دانشگاهاست که  یضرور

 دینما فراهم رانفوس  بیو تهذ هیتزکدانش، امکان  میعالوه بر تعل
عنوان توجه به خدا  را به تیاز معنو یریگ دانشگاه بهره دیاسات و[3]

 و حاضر را خدا عمل، در هم و تیهم در ن ،او یو انجام عمل برا

و  یروحان یحالت درون به و دهند قرار توجه مورد دانستن، ناظر

 تیو کسب رضا یرا با قصد قرب اله یهر کار تا برسند یباطن

 عالمو محبوب  گانهی یخدا یسو به ریدر س و دهند،خداوند انجام 

 یاسالم برا هیتوص. [2] روند شیپ ،یآور طور اعجاب به) یهال قرب) 

بعث  یهو الذ"بشر بوده  میروح ، قبل از تعل هینفس و تزک بیتهذ

 علمهمیو   همیزکیو  اتهیا همیعل تلوایرسوال منهم  نییاالم یف

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه  
 9316اردیبهشت –فروردین
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[2]نیضالل مب یالکتاب و الحکمه وان کانو من قبل لف
 سالماا ". 

از اخالق فاضله و اعمال  یبرخوردار و صالح یرا نمو هیتزک زیعز

ب و سب رساند یبه کمال م تیانسان درکه فرد را  داند یصالحه م

[2]گردد ی( ممیسلدل )قلب  یپاک
را  میاز قلب سل یبرخوردار و 

 یاللهمان" کند یم یمعرف آخرتجاودان  اتیو ح ایسعادت دن هیما

 بقلب اهلل یآت من اال بنون وال مال نفعی ال ومی االمان اسئلک

[6] "میسل
 های ویژگیشناخت  با انیدانشگاه تا است یضرور لذا  .

 و بدانند کنندتالش  دل یپاکبه  دنیرس یبرا میصاحبان قلب سل

 که یاست که خدا را مالقات کند، درحال یقلب م،یقلب سل

[7]نباشد آنجز او در  کس چیه
که  است یکس میقلب سل صاحب.

[8]استاز شرک و شک، خالص  اودارد، قلب  یصادق تین
رسول .

نفس، و  ین بدون شک و هواید م،ی: قلب سلفرمودند)ص(  اکرم

[1]ا استیو ر یطلب ن شهرتکردار بدو
 یم کسیقلب سل صاحب .

کفر  د،ی، شک و ترد ایو ر شرکاست که روح و عقلش از هرگونه 

 یهوا ا،یو حسد، حب دن نهیو هرگونه ک دیعقاطه یو نفاق در ح

هرگونه فساد در مرحله عمل  و ،در عواطف  یاخالق لهیرذ ونفس 

 است برخوردار یمعنوسالمت  از وپاک و مبراست 
[11،11]

.  

بر  یمبتن ،الگو محور آموزشمسئله  دیبا یمعنو تیترب در

داشت و  مدنظررا  Albert Bandura یاجتماع یریادگی یتئور

 رند،یسخنان قرار گ ریتأثتحت  که آناز  شیتوجه نمود که افراد ب

 وهیش نیو ا امورندیم خوداز مشاهده عملکرد افراد محبوب 

[13]باشد یمحضرت حق  تیترب
 ازمندین یدانشگاه تیترب لذا .

خود  تا استمهذب  حال نیدرعدانشمند و متخصص و  یدیاسات

 نصب من "انسان کامل یعمل یمرشد )منتور( و الگوها عنوان به

 امامه میتعل قبل نفسه میتعل به بدایفل امام لناس نفسه

"
[8]

 عملکرد با بلکه سخن با نهخود را ) انیدانشجو بتوانند 

کونو دعاه "نموده میسلدر پرتو قلب  یتعال ( دعوت بهحیصح

 من " کنندرفتار  یاله یایانب رهیبر س و  [1] "السنتکم ریالناس بغ

" امامه میتعل قبل نفسه میتعل به بدایفل امام لناس نفسه نصب
 

و  یاله یایپدر انب میخداوند حضرت ابراه که طور همان. [12]

و صاحب  تیبشر  اسوه  را،فداه  یمکرم اسالم روح ینب حضرت

 عنوان به یاله امبرانیخود با  ارسال پ وفرموده   یمعرف میقلب سل

را  تیتحقق انسان کامل، بشر ینیع یالگوها و یبشر انیمرب

 ربه جاء اذا م،یبراهال عتهیمن ش آنو  "قرار داده است تیمورد ترب

فرموده  تأکید شانیا رهیاز س یرویضرورت پ بر و [ 2] "میسل بقلب

  ( 31 هیآ احزاب سوره) "حسنة اسوة اهلل رسول یف لکم کان لقد"

 و زانیم و ردیبگ قرار مقتدا دیبا شانیا تیشخصکه  یمعن نیبه ا

 و [12]بسنجند شانیا با را خودشان گرانید و باشد اریمع

 . [11] است یا اسوه غمبریپ ودوج در شما یبرا: دیفرما یم

 یها مراقبتآموزش  ندیداده که  فرا نشان زین قاتیتحق 

و پنهان در  یستماتیکس یرغ ا،یپو یندیفرا  ران،یدر ا یمعنو

 ری، تحت تأث نیاست، که غالباً در عرصه بال یتعامالت اجتماع

 یریو با الگوپذ ان،یدانشجو یفرهنگ ،یمعنو یمذهب یها اندوخته

جو  ریو تحت تأث انیاطراف ان،ی/مربدیاسات تیتار و شخصاز رف

شکل  یررسمیغ طور بهو  یزیر برنامهبدون  ،یحاکم آموزش

از طرف  یررسمیغ یریادگیو  ینیبال یریو الگوپذ ردیگ یم

و  یافراد محبوب، متصف به صفات اخالق نشیبا گز ان،یدانشجو

  .[12]ردیگ یمدارند، صورت  یخداپسندانه که تعامالت خوب یمعنو

 یدرس یبا در نظر گرفتن واحدها زمان هم تااست  یضرور

 التیدر تحص  یسالمت معنو یها مراقبتو  یمعنو یمراقبت خود

که در حال حاضر در  رانیا یعلوم پزشک انیدانشجو کیآکادم

 شود ینم سیتدر ها دانشگاهاز  کی چیه
انسان  یها شاخصه،  [16،17]

 انیو دانشجو دیتا اسات گردد نییبت زین میقلب سل یکامل دارا

خود  سهیمقا و روزانه نفس محاسبه در یمعنو یخود مراقبت یط

خود را از انسان  یقرب و بعد معنو زانیبتوانند م ها شاخصه آنبا 

 ندیبرآ نفس اصالح یپ درداده و  صیکامل تشخ
[18] . 

 باو  ها دانشگاهشدن  یموضوع اسالم ضرورتبا توجه  محقق

 قلب بیمن قلب ، میسلگانه قلب ) قلب  حاالت سه توجه به 

 نیتر و مهم یمعنو یماریسالمت  و ب فیط در( در قران ضیمر

 باکردن در حال همراه  یزندگ یعنی میصاحبان قلب سل یژگیو

و  ندهیاز آ اضطراببدون ترس و  مصائب، بر صبر و نعمات بر شکر

 اریهداشت معب یکه از طرف سازمان جهان [11]غم و اندوه گذشته

توجه  ضرورت لحاظ به و، شود یممحسوب  یسالمت روان

چهارم  بعد عنوان به [31]دیاسات و انیدانشجو یمعنو سالمت به

 ، [33]است مؤثر یاجتماع یروان یستیبر سالمت ز که [31]سالمت

تا  پرداخته تیبشر یالگو برا دیاسات یمعنو یها شاخصه نییتب به

 .شود محقق یمعنو تیامر ترب م،یدر کنار تعل

 بررسی  روش

و  کیاز  شیل در بیذ گانه ششپس از انجام مراحل  محقق

الگو  دیاسات یمعنو یها شاخصه نییدهه از عمر خود به تب مین

 ن،یو یدرمان روان مکاتب یپرداخت. پس از بررس  تیبشر یبرا

 یو تئورBertalanffy Von Ludwigکیستمیس یمطالعه تئور

 نیکوانتوم و قوان هی، نظرWalter Bradford Cannonهموستاز

 یها فرض شیعنوان پ به یانسان در روانشناس یازهاین ک،یزیف

از  مراقبتمدل  22از  شیب یبا بررس ، یمراقبت پرستار یها مدل

 مدرن تاکنون   یپرستار گذار هیپا زمان
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بر اساس روش  یجهان مراقبت مدلهفت  لیتحل بهابتدا -1

 لیو تحل یادراک لیبا روش تحل سهیمقا بلتام که قا ینسبت سنج

 پرداخت ،است یدر پرستار Kareli 1113 یارتباط
[32].  

و  یمیابراه انیاد میسپس با اقتباس مفهوم روح از پارادا-3 

اساس  بر ث؛یاز قرآن و احاد( مطمئنه نفس)  میمفهوم قلب سل

 کیمیمتاپارادا می، مفاه Walker& Avantروش اقتباس مفهوم 

 نییتب را( یو پرستار یماریب ط،ی)انسان ، سالمت ، مح مدل

  [32،32] نمود

 ی( با استراتژمی)قلب سل یبا توجه به مفهوم مرکز -2 

 میمفاه نیمدل و ارتباط ب یکاربرد یها گراندد، گزاره

 و یطراح را میقلب سل ی، مدل مراقبت معنوفوق کیمیمتاپارادا

 .[36]کرد یسنج اعتبار

  یماریبه ب ماریب یمعنو اسخپ یجهت بررس -2

 انیو ب یواقع طی(  در محیمعنو سالمت یشناس بی)آس

 یمفهوم در ط نیا جات دسته و طبقات ،یتجرب یها شاخصه

در طول عمر  ینی، مشاهده بالها آنو خانواده  مارانیمصاحبه با ب

مصاحبه با  یبر گزارش در عرصه، ط ی، مبتنخود یا حرفه

مصاحبه با روانشناسان  و رشته، نیا دیاسات و ینیپرستاران بال

استخراج  یها استخراج و با گزاره را ها گزارهپزشکان ، و روان ینیبال

کل( ابزار  )درحرکت از کل به جزء و از جزء به شده از منابع دینی

 یو اعتبار سنج یطراح را یماریبه ب ماریب یپاسخ معنو یبررس

 .[37]نمود

  شواهد بر یمبتن را ینومراقبت مع یها دستورالعمل -2 

 کرد تبیین یعلم و ینید
[38] . 

جلسات  یط ،یفیتوص هینظر یریگ پس از شکل -6

ضمن کاربرد  ،آموزش بهداشت  دیمتمرکز با اسات یها گروه

 [31]یابتید مارانیدر ب یآموزش بهداشت : باور بهداشت یها مدل

مدل  ، [21]پرخطر  یرفتارها یمدل ارتقا سالمت در سربازان دارا

با  ،  [21]یخواب پرستاران نظام  هیدر اختالل  اول دیپروس دیپرس

،پس از  میقلب سل یمدل مراقبت معنو یها توجه به سازه

مرتبط و  می، مجموعه مفاه یتئور یاساس یها هیپردازش پا

اقتباس  را یزیتجو -یآموزش یکردن الگو یاتیسازگار جهت عمل

 یده سازمان یشاوره معنوم مدل قالب در ، مرتبط کل کی در و

  .[23،22]به کاربرد  ینیبال ییدر دو کار از ما رامذکور  یالگو. نمود

 یالگوها یمعنو یها شاخصه انیب یمرحله هفتم : برا در

هدف درازمدت  که( میسل قلب صاحب کامل)انسان  تیبشر

 مند نظام مروربا  یفیک پژوهش در ،است یمراقبت و مشاوره معنو

انسان  یمعنو یها شاخصه یستیچ" سؤالمرکز بر و هدفمند مت

 یالدیم 3116تا  1111 های سالدر  منتشرشدهمتون  "کامل 

 ،ی، سالمت معنویمعنو یازهاین، کامل انسان های یدواژهکل)با 

 یاطالعات پزشک های پایگاهدر  را( یمعنو سالمت یها شاخصه

PubMed ،science direct ،google scholar ، SID ،Cochrane ،

 رجال معتبر ازنظر اتیروا ،یعیش ریتفاس زمان هم. نمود استخراج

 و ییشناسا را ینمؤمن ن،یمخلص ، نیمتق صفاتبا  مرتبط هیدرا و

 &Walkerیمحتوا لیبا روش تحل سپس.  کرد برداری فیش

Avant  ،گشت نییتبالگو   دیاسات یمعنو یها شاخصه. 

: شاملمرحله  نیا درمراجعه  مورد ینید منابعاز  یتعداد

 عقل جنود ثیحد ن،یمتق فضائل انیب در البالغه نهج همام خطبه

 امبریپ حضرت های ویژگی انیب به که صادق امام حضرت از وجهل

از سوره  آیاتی. پردازد یم طانیش یژگیو زین و شانیا یتب اهل و

که  السالم علیهاز امام صادق  یعنوان بصر ثی،حد( 21تا22)نور

  دنیرس و یبندگ قتیحقرا با  یاندوز معرفت و آموزی علمروش 

 انیدر ب یعشق اله یقدس ثیحد ،کنند یم انیب ریبه مقام تنو

 بودند. ،یمراحل سلوک معنو

  ها یافته

 علم دیتول و یانتولوژ بر یولوژیستمیاپ یرتأث

 یکردهایرو دیمختلف سبب تول یشناس شناخت یمبان

استدالل  (،یرب)تجیحس یها روش. گردد یم متفاوت یفلسف

 ری)س یخیتار  مطالعه و( یقلب)الهام  یباطن شهود و اشراق ،یعقل

 از ،متفاوت یفلسف های دیدگاهبشر( منجر به  شهیتحول اند

  ،یدیتوحفلسفه  دیکه با تول  [22]گردد یم یانیوح شناسی شناخت

 یو حت علم دیتول در نیسیتئور یذهن های فرض پیشبر دانش و 

 اثر داشته یعلم سازی یهفرضو  ها یدهپد ینحوه استقرا
به  و [22]

نگرش  نیا.[26،27]دهد یم ینیرنگ فلسفه د ،ینید میعلم در پارادا

 انیاد روانیپکه  شود یم( سبب  یدیتوح بینی جهان) یفلسف

 جهان که این رینظ خود یزندگ مهم های پرسش به یمیابراه

است؟ هدف خلقت کدام است؟  یچه موجود انسان ست؟یچ

 عیوقا یبرا و داده متفاوت یپاسخ ست؟یچ ها آن یندهآسرنوشت 

مفهوم سالمت و  لذا.   [28] ابندیبمتناسب  ییمعنا خود، یزندگ

 در یاجتماع میمفاه عنوان بهسالم  انسان های ویژگی و یماریب

 است متفاوت مختلف های فرهنگ و یفلسف های دیدگاه
[21،21]

  .

کامل  انسان یمعنو یها صهشاخبه  یابیدست یاست برا یضرور

 در انیدانشجوسالمت  سطح یارتقا و حفظ یراهکارها والگو 

 بتواند که یجامع یمنظر فلسف از  یریشگیپ مختلف های یطهح

( را یمعنو یاجتماع یروان یستی)ز انسان یابعاد وجود تمام

 پرداخت مهم نیا به دهد قرار مدنظر
[23،21] . 
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( بقره 382 هی)آ یمیبراها انیاد تمام قیتصد ضمناسالم 

 زیجاخود  یها محدودهدر  راشهود و اشراق  تعقل، حس، کاربرد

بع امن عنوان بهرا  )عترت( ینبو رهیو قرآن و س شمارد یم

رجوع به  .[22]دهد یمبشر قرار  اریشناخت در اخت ناپذیر خلل

از باورها  ای یکپارچه یا مجموعه عنوان به  ) اسالم( انیاد تیمعنو

 دیولت ، [22] یاخالق فضائلو  یو گفتار یقادات، ا حکام رفتارو اعت

 یرفتار یدهایونبا دهای)با یدئولوژی( و ابینی جهان) فلسفه

( یزندگ یبرا یخاص وهی) ش فرهنگ(  یاخالق ی،،فکر ی،گفتار

 یذهن های فرض پیش. [22]کند یمدر کل جهان  انیاد روانیپ

در انسان، وجود  یوتوجود روح ملک ب،یبه عالم غ مانیچون: ا

موجودات عالم و...   حینغمه تسب خلقت،از روح در عالم  یمراتب

را متفاوت از  ینیعلم د و سازد یم متأثر را یعلم های یتئور دیتول

 .[26] سازد یم سکوالربر فلسفه  یعلوم مبتن ریسا

 قادر اسالم ،یانیوح شناسی شناختروش  یلذا بر مبنا 

 میپارادا را در سالمت ابعاد تمام و نسانا یوجود ابعاد تمام است

 یسالمت معنو یانسان کامل دارا های ویژگی و داشته انیب ینید

 در یملکوت روح و بیغ عالم وجود به مانیا.  [23،22]کند انیرا ب

 .موحداست شمندانیاند یاعتقاد باور و یذهن فرض یشپ انسان،

 مورد توانا، ،دانا شناسا، ه،یربان فهیلط و هیجوهر روحان"روح 

و  غم ،دیام چون ترس، یعواطف و احساسات محل ،یاله  فیتکل

مورد خطاب خدا  و اطراف طیو..  ، مدرک مح یشرمسار ،اندوه

( در اصطالح روحقلب) . [27] "اوست یبرا و عقابست که ثواب ا

است که شامل سه بعد ادراک، عاطفه و عمل که  یمرکز ،یقرآن

 ،معرفت و ادراک که ینحو به گرند؛یکدیمترتب بر  جادیا ازنظر

و  گشتهمثل خوف و رجا و حب  یمقوالت عاطف جادیباعث ا

همچون فرار   یعمل مقوالت جادیا موجب یادشده یمقوالت عاطف

 یاز بعض گریکدیمقوالت بر  نی. ترتب اشوند یماز گناه و استغفار 

ت سه بعد، ادراک و معرف نیا نی. در بشود یاستفاده م اتیاز روا

 آناز  زین یو عمل یقلب است که دو شأن عاطف یشأن اساس

 ریقلب را به عقل تفس یگاه اتیاز روا ی. در برخرندیگ ینشأت م

 ها آناست که در  یاتیادعا روا نیو شاهد صحت ا نهیاند. قر کرده

 کند یاست که قلب به سبب عقل، معرفت و ادراک م شده یحتصر
اصالت و  یبوده، دارا انسان یودوج بعد ینتر مهموح )قلب( ر. [28]

 [21]دارد یرتأثاو  یابعاد وجود ریسا برجاودان است و  اتیح

 . [21]باشد یم آن یدمؤ زین یمنولوژیکونروایپس های یافته

و روح سالم  میاز قلب سل یبرخوردار، یمعنو سالمت

، بهجت و  تیامن بااحساس توأمبه انسان آرامش  باشد که می

، مهر و محبت به تمام مخلوقات در پرتو یندگاز ز تیسرور، رضا

 دنی. راه رس [16]کند یمعطا  یاله ازقضای یو خشنود یعشق اله

اهلل(  یال ری)س یسلوک معنو مراتبگذر از  یمعنو سالمت به

 است.

 نیهل الد " باشد ینم جز حب یزیچ نید که ییجا آزان 

 "اال الحب وبعض
لوک س ،یعشق اله یقدس ثی، بر اساس حد [8]

: فرماید یمسبحان  ی. خداگیرد یمبا حب صورت  یمعنو

افت، مرا یکه مرا  کس آنو  یابد یمکه مرا طلب کند، مرا  کس آن"

 کس آنو  دارد یمکه مرا شناخت، مرا دوست  کس آنو  شناسد یم

که به من  کس آنو  ورزد یمکه مرا دوست داشت، به من عشق 

که من به او  کس آنو  ورزم یمز به او عشق ید، من نیعشق ورز

 بهای خونرا که من بکشم،  کس آنو  کشم یمدم، او را یعشق ورز

بر من واجب شد،  بهایش خونکه  کس آناو بر من واجب است و 

 [21] باشم یماو  بهای خونپس خود من 
. 

 یواد -1: شامل  یمعنو سلوک گانه شش مراحل ینبنابرا 

 -2ب خدا شدن مح -2و شناختن  افتنی -3طلب و درخواست 

و  افتنیرا  یعشق اله تیصالح -2حق گشتن  فتهیعاشق و ش

 .خداست درراهمقام شهادت -6 یعشق اله افتیدر

 شامل:  یمعنو کماالت مراتب

 دیبا ،که)ص(  هیمحمّد عتیشر رشیپذ یمعنا اسالم به-1

 به دست قتیو شناخت حق و حق تیدرا و منطق و عقل اساس بر

  د،یآ

 دستورات به نسبت یعمل و یالتزام قلب و رباو:  مانیا -3 

بر اساس فرموده امام صادق با عمل کردن به آنچه  که عتیشر

 عمل و محرمات ترک) انجام واجبات و  شود یمحاصل  یدانیم

 . رساند یم یقلب مانیرا به ا فرد وصالح ( 

 ینفسان : ملکهشئونات تمام در یقلب مانیا ظهور و یتقو -2

 را در او همواره و افتهی رسوخ شهیپ پروا انسان انج در که ییپارسا

 از ینافرمان و یمعاص ارتکاب از و دهد یم قرار خداوند اراده ریمس

 .دارد یبازمحق 

 آن بندهیفر مظاهر و ایدن از دنیبر دل زهد،-2 

 قیکشف حقا و : مشاهدهیقلب نانیاطم و نیقی-2 

 "نماند یباق یدیترد و ابهام ینتر کوچک انسان، یبرا که ینحو به

بد رجَة و  مانیفوق اإل یفوق اإلسالم بد رَجة و التقو مانُیاإل

ئ اَقلّ مِنَ یالناسِ ش یبدَرَجة ، وَ ما قُسِّمَ فِ ینُ فوق التقویقیال

 .[23]  "نیقیال

 نیقیباالتر از  نیمتق یمقام اخالص که به فرموده موال -6

خطاب حضرتش  دمور و شدن خدا محبوب و اهلل یال انقطاع ،است

 رضوان یسو به همطمئن نفس  صاحب یا" استقرار گرفتن 
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 زین خداو  یهست یکه تو از خدا راض یلدر حا بازگرد، پروردگارت

 ( و موال عبد نیمتقابل ب ی. )خشنود"است خشنود تو از

و  یبا شناخت حضرت  حق و اقرار لسان یمعنو تیترب لذا

ا انجام اعمال صالح به . بشود یمدر برابر حضرتش شروع  میتسل

در تمام شئون  مانی. ظهور اشود یم لی(  تبدمانی)ا یباور قلب

افکار، اخالق و  ،اتیو به ن رساند یم یفرد را به مقام تقو ،یزندگ

از  رهاشده یمتق مؤمن آن. پس از دهد یم ییرفتار فرد رنگ خدا

 . باگردد یمهم رها شده و زاهد  ایبه دن یاز دلبستگ ،یخودپرست

. سپس  اخالص در رسد یم نیقیبه مرحله  نیاستقامت در د

 عالم در را یاحد حق حضرت جز یعنی. کند یم دایعمل  پ

 حال نیا در. کند یم یزندگ او یرضا یبرا تنها و موثرندانسته

 نیخدا در زم فهیخود گشته و خل یفطرت اله ییموفق به شکوفا

 یاله یایانبپدر  می. همانند حضرت ابراه گردد یمو انسان کامل 

 ،که یراست به":  فرمود یم گونه ینااست  و  میکه صاحب قلب سل

  "خداست یرضا یبرا تنها همه من  مرگ و یزندگ ،واعمالم نماز

عشق  قیطر از یمعنوسلوک   گانه شش مراحل قیتطب

 مشخص را یفضائل معنو ،یمانیو ا یبا مراتب کماالت معنو یاله

 :کند یم

ورود به  ودر قوه عاقله  اعتدال: یرزو و خرد حکمت -1

 رشیپذ در یواجبار اکراه": فرموده حضرتش چون. دیتوح یواد

 یشناخت اصول اعتقاد با  دیتوح یورود به واد پس. "ستین نید

 نبوت و دیتوح به یلسان اقرارکه منجر به  است( دیتقل از دور به)

به اعمال  یدگیو رس آخرت، عالم و بیغ عالم وجود و یاله یایانب

 .گردد یم)معاد(   یامتروز قدر 

که جهان  یمسلمان (: یوکالم یرفتار)عفت  آزرم و ایح_3 

 زند یم چرت نه که یومیوق یرا ح خداو  داند یمرا محضر خدا 

مراقب بندگان  یشهو هم  ، "ال تاخذه سنه وال نوم "خوابد یم ونه

ت عف یدارا و رسانده اعتدال به را شهوت قوه ،است شیخو

 .کند یم یدور یزشت واز هر گناه و گردد یم

شهامت کنترل نفس  ، هیاعتدال در قوه غضب : با شجاعت-2

از پروردگار  تنها وخود مسلط شده  غصب و خشم بر و افتهی را

 .کند یمپروا 

به قوه عامله به مقام  دنیبخش اعتدال: با  یخواه عدالت-2 

 . رسد یمعدالت 

 و من "نفس خود غلبه کرده بر شح  نیقی با:  سخاوت-2

"شح نفسه فاولئک هم المفلحون وقی
و از حرص و طمع ، بخل و  

 . کند یم یدور تکاثر و یطلب افزونخست و 

به  ی، محبت و مهرورز یکوکاریو ن احسان با:  کرامت-6

 مقام ومحمود شفاعت  مقام به شانیا یاز خطا ،گذشت ها انسان

 ییو با شکوفا رسد یم یاله یقضا در مقابل رضا، و میتسل

 نیجانش و یاله ءاسما و صفات مظهر ،یبالقوه اله یاستعدادها

 .گردد یم یو  سالمت معنو میصاحب قلب سل شده، نیخدا در زم

انسان کامل بر اساس  یمعنو هشتگانه و هفتاد یها شاخصه

 است : ریجنود عقل وجهل شامل موارد ز ثیحد

از  پسا حق(  و حکمت )موافقت ب یمقام خرد ورز در -1

.  جوید یمبرائت  یاز انکار ح یمترب  شناخت، و معرفت

 ،خردی یب حماقت، ،ینادان و جهل، و کسالت یسست

 و خبری یب ،یانگار سهل و توجهی یب ،یفراموش و غفلت

به کسب علم و  دی. خود را مقکند یماز خود دور  را عجله

 یخاموش ،یخردمند و شعور و فهم از یبرخوردار ، دانش

 فهم ،داشتن نگه خاطر در داشتن، ادی به و تذکر سکوت، و

و اعتدال  روی یانهم ،ییشناسا و معرفت ،یرکیز و

 .نماید یم

( از و گفتار رفتار در دامنی پاک)  ای، حآزرممقام   در – 3

 ،یسبکو  یپس از جلف .کند یم ینفس دور یپرستش هوا

و  پروایی یب ،ییخودآرا و تبرج ،حیایی یب ،باکی یب و ییرسوا

، یدزد ،استمنا ،، لواطزنا قمار، ،)غنا یماله به اشتغال ،یگستاخ

 یکالم های عفتی یب از ینچن هم او. کند یم( اجتناب یآدمکش

 فاش ،یدر پرده و یزیآبرور ،ینیچ سخن و ینمام ،یفحاش: چون

 و تهمت ،یگر فتنه ،ییگو دروغ ،ییپرگو بت،یغ اسرار، کردن

 دست به را اماره نفس کنترل یجاًتدر و کند یم زیپره بهتان

 .گیرد یم

 ،و خودپوشی ستر ،دامنی پاک: آزرم و ایح ،باعفت 

 متانت ،ینیسنگ و وقار نظافت، و یزگیپاک همسر، یبرا ییخودآرا

 خود سرلوحه یزندگ در را، مراقبت و محافظت دقت  ،یو آرام

 . دهد یم قرار

رل و با کنت شهامت، و یچاالک شجاعت،مقام  در—2

 کرده، یدور یاله ریغ غضب و خشم از هیغضب قوه در اعتدال

 و کبر از خدا، از داشتن پروا ضمن ، شده میحل و دار یشتنخو

 یدور است، طانیش صفت که یبدخواه و حسد و یخودپسند

 .گیرد یم آسان شانیا برو  کرده مساعی یکتشر. با مردم کند یم

 و یفروتن ،به عهد یفا، و یدار امانت  ،ییروکی و ییگو راست

 . سازد یم شیخو ملکه را تواضع

 ،کرده ی( دورکفر: از ظلم و ستم )یدر مقام عدالت ورز -2

مصلح  عنوان به پس. یابد یم دست و گفتار رفتار در عدالت به
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و  معروف امربه یبرا ،پرداخته یاجتماعبه اصالح مفاسد  یاجتماع

 عدم و ستمگر یاری ، مست. از ظلم و کند یم مجاهده منکر از ینه

 جنگ و مؤمن با یدشمن الحقوق، حبس ناحق، حکم مظلوم، یاری

 ،شکنی یمانپ باطل، از یجانبدار ،یشکل هر در مسلمان با

 .کند یم زیپره ،درامانت یانتخ

 زی: در پرتو محبت به خدا به خلق او نسخاوت مقام در -2

 رایواس مایتیو نایمسک حبه یعل الطعام طعمونیو "ورزد یممحبت 

 ساده با "شکورا وال ءجزا منکم دینر ال اهلل لوجه نطعمکمانما 

 طمع و آز و حرص چون آن مظاهر و یاپرستیدن از زهد و یستیز

 گرانید آنچه به داشت چشم و قناعت نداشتن فقر، و یتنگدست ،

 وافزون تکاثر نعمت، ها،کفران نداشته حسرت و اندوه دارند،

 حرام، مال)خوردن  یخور حرام ر،یتبذ و اسراف ،یطلب

 زکات ندادن ،یفروش و کم احتکار م،یتی مال خوردن ،یخوار شراب

 یبرا حتماً خدا که یروز و رزق. نگران کند یم اجتناب( 

خود که همه  یها داشته. از گردد ینم کرده، نیتضم بندگانش

 درخواست از قبل یحت ازمندانیبه ن ،نعمات خداوند هستند

 .بخشد یم شانیا

احسان و   ،رأفت و ییخو نرم با: نفس کرامت مقام در -6 

با خلق  مدارا و رفق عطوفت، و یمهرورز رحمت، و یمهربان ،یکین

 اهل و رفتار خوش ،پوش پرده رازدار، هدار،. سخن نگکند یم رفتار

 و نداشته نگه دل در را یکس نهیک. شود یم گرانید وبیع کتمان

. گردد یم بخشش و عفو اهل و بخشد یم را گرانید اشتباهات

 ،توزی ینهک،سوءظن و ییجو انتقام از ،ریزد ینم را یکس یآبرو

انداختن  تعب وبه رنج  ،یریسختگ ، یسنگدل و قلب قساوت

 یبدرفتار نفرت، و انزجاربغض و  مردم، با عداوت و یدشمنمردم، 

 به مهری یبقطع رحم،  مردم، از یریگ و کناره یدور ،ییترشرو و

 و رنگین و مکر مردم، به مساعدت و یهمکار از غیدر مادر، و پدر

 محبوب آنچه هر.  کند یم اجتناب خدا خلق با یباز دغل

 . [1]خواهد یم و پسندد یم را همان هم او پسندد یم

 و پرکرده از خداوجودش را  تماماهلل،  یبا انقطاع ال 

 در ییایر چیه بدون کامل سالمت با سعادت و تیعاف یتدرنها

 مقام به و گیرد یم قرار یانذکرگو و کنندگان استغفار زمره

 و فرح نشاط، ،یشاداب ،یخرم: ضمن پس. رسد یم محمود

به رحمت خدا ،  دواری. امرسد یم راحت و یآسودگ به ،ییخوشرو

 یراض و خشنود ، یاله نعمات شاکر ، متوکل ،یندهآبه  ینب خوش

 نیازی یب و یغن اعت،قن ،ییبایشک و صبر. گردد یم یاله یبه قضا

 و خضوع ،یرداربفرمان و طاعت شدن، حق میتسل ،از غیر خدا

 قهیطر تعبد .[22]سازد یمملکه خود  خدا رادر برابر  یسرفرود

 : یمعنو سالمت به یابیدست

 یمعنو تیتربکردن مراحل  یط یبراتوجه دارد که  یمترب

 و یاله میبر  صراط مستق یداریپا آن و دارد وجود راه یک تنها

از  یو دور یضمن انجام واجبات اله لذااست .  یبندگ قیطر

به کنترل  ار،یداشتن قدرت اراده و اخت باوجودمحرمات و 

 یاحساسات، افکار و اعمال و رفتار خود پرداخته ) با خود مراقبت

 کند یم مراقبت را ش( اخالق، پندار )افکار(، رفتار و گفتاریمعنو

خدا را به  یو رضا کوشد یمحق حضرت  تیکسب رضا یدر پ و

نفس او از او در  ": که یطور به. دهد یم حیترج یگرید زیهر چ

 زحمت بهآخرت  ی. خود را برااند راحتزحمت و مردم از او در 

 اصالح با. "کند یمانداخته و اعضاء و جوارح خود را کنترل 

 را ینید تیمعنو بر یمبتن یزندگ سبک خود، چهارگانه ارتباطات

 .برد یم کار به

ذکر،  اهلشب:  در: یعباد یرفتارها و خدا با ارتباطدر -1 

تالوت و تدبر در قرآن، رکوع و سجود شبانه، خواندن قرآن در 

خود را  یدارو ،به بهشت و دوزخ بوده  نیقی باحال خوف و رجاء 

در طلب  صیحرشکر،  هل ادر روز:  -. آورند یم به دستاز قرآن 

است، چشم و  دار یشتنخواستوار،  مانیبا ا نیدر د رومندین ،دانش

 مناکیب ،استزکاریو پره دهیپوش ،کرده یاز آنچه خدا نه راگوش 

 .کند یم باخداتجارت  ،مردم شیاز کار خود و ستا

الغر از  های بدن: یجسمان های ویژگیارتباط با خود:  -3

 ازین و اندک خوراک ،از رکوع  دهیخم های پشتترس خدا و 

و  ی. به لحاظ روحدهوت مرده و خشم فروخورده داراندک و ش

و  فیتکل یشادمان به ادا ،و جان خرسند  دهیآرم دل با: یروان

. به لحاظ باشد یمبه عالم آخرت  نیقیبا  توأم ،مشتاق به بهشت

 شکرگزار در ،ها یسختو  ایدر بال بای: بردبار و شکیاخالق

 رحم صلهاهل اهل عفو و بخشش، اهل عطا و سخاوت،  ،ها یخوش

مکر،  ،ینی)از کبر، خودب بوده یو تبر یاهل تول ،یدار امانتو 

( در کند یم یدور یکار طمعو  ییجو انتقامظلم و ستم،  ب،یفر

 نبوده،شادمان  شیحال خوف و رجا بوده و از کار اندک خو

اعمال است.   یفکر حسابرس و بهرا بزرگ دانسته  شیخو یخطا

متواضع و فروتن  ،(یتوانگر در هنگام یو اعتدال )حت  روی یانهم با

  داشته، یفروتن با توأم رفتاردر عبادت و در برابر بندگان خدا 

ارتباط با  -2با داشتن علم بردبار است.  بوده، لتیدانشمند و با فض

او به همه  یکیناست،  یکوکارن ،یخو نرم: یمردم و رفتار اجتماع

 گانیمردم از او در راحت و همسا ده،یاز او ند یبد یو کس دهیرس

. دارد کویهستند. گفتار نرم و صواب و رفتار ن منیاز گزندش ا

 بتی. از مصکند ینمحرف زشت خطاب  ایمردم را به القاب زشت 

 .[22]پردازد ینم هودهیو به کار ب شود ینممردم شاد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                             7 / 13

http://edcbmj.ir/article-1-1094-fa.html


 موزش الگو محورآمعنوی اساتید در  یها شاخصه |اسد زندی مینو  

21 

 

در ارتباط با عالم خلقت :به نغمه تسبیح موجودات عالم  -2

الهی به  یاتدرآ و تدبرب روحی ایشان توجه کرده، مشاهده و مرات

 عالم خلقت توجه دارد.  و ملکوتباطن 

معنوی انسان  هایگانه سلوک معنوی و شاخصهمراتب شش .1شکل 

 کامل

 بحث

Albert BAndura معتقد  یاجتماع یادگیری یدر تئور

 یبردار ی)کپ یریالگوگ ای یساز مدل -با اثر دیاست که تقل

مهاری  ریغ ای یبا اثر مهار - الگو( دیاساتاز رفتار  دانشجو میقمست

 استاد( منش مشاهده یجهدرنتدر رفتار دانشجو  شیافزا ای )کاهش

 دیبا تقل گر مشاهده یپاسخ مشابه در دانشجو انگیزاننده )ارائهاثر -

 هم شانیا لذا. دارد یریادگی در یمؤثر نقش( الگو رفتار اساتیداز 

محقق  دگاهیبا د که داند یم مهم رفتار رییتغ یبرا ار الگو وجود

 .[13]دارد  یهماهنگ

 دیبا انیدانشجو یمعنو تیترب یالگو محور برا آموزشدر  

از  یمراتب ،در انسان   یوجود روح ملکوت به باورتوجه داشت که  

تمام موجودات عالم  حیروح در کل مخلوقات عالم  و نغمه تسب

 عواطف، کنترلو  شناختدر  روح ییاتوانو اعتقاد به  خلقت

 یدیتوح انیاد روانیبشر در پ یرکالمیغو  یاعمال و رفتار کالم

 ستیاز منظر ز تنها راانسان  یحاالت عاطف  شانیسبب شده که ا

انسان را به   عواطف و احساسات  نداده، قرار توجه مورد یپزشک

. نکنندمنحصر  یمیاییانش یها واسطه زانیو م یعملکرد مغز

را  تنها به  تیمعنو ،یانیوح شناسی شناختبر اساس  شانیا

به بشر احساس  یابزار عنوان بهکه  دانند ینم یمعنا خواه یمعنا

 که اگرچه. دهد ندهیآ به ینیب خوش و یدواریام ت،یامنآرامش و 

 احساس جادیا باعث میسل قلب صاحبان در زین ینید تیمعنو

 در سرنوشت از تیرضا ا،خد به توکل پرتو در تیامن و آرامش

ممتحن را از  مؤمنو  شود یم یاله یبه قضا رضا و میتسل پرتو

تا  سازد یمو غم و اندوه گذشته رها   ندهیترس و اضطراب آ

کند،  یزندگ، در حال یندهآبه  دیاز گذشته و ام تیرضا بااحساس

را تنها در پرتو  یمعنو سالمت به دنیرس یراهکارها  ینچن هم

 دنیرس قتیطر عت،یشر "که داند یم سریحق م حضرت یبندگ

 دهید یعلم های یافتهدر  دگاهید نیکه ا "است قتیحق به

 .  [16] شود ینم

 یسنت یشناسدنبال شکست روان به ان،یهزاره اد در اما

کامل از  فی( در توصیروانکاو –یلیو روان تحل یی)رفتارگرا

با توجه به  گرا انانس یاو، روانشناس یو استعدادها ازهاین ،انسان

رساندن تمام  تیو به فعل فیتوص یدر پ یآدم عتیجنبه سالم طب

 نگردبانسان  تینو به ماه دیبا د تابالقوه انسان برآمد  یاستعدادها
 معاصرمثبت  یشناسپدر روان ،Martin Seligman امروز .[22]

 تیسه مأمور یشناس رواندوم،  یاز جنگ جهان شیپ": نویسد یم

پربارتر - ،یو روان یذهن های یماریبدرمان  -ت : مشخص داش

 و کشف - افراد، تمام یزندگ نمودن  تر ارضاء کنندهکردن و 

 یپس از جنگ جهان ی. امّا کوته زمانبرتر یاستعدادها پرورش

 شد تیمأمور نینخست معطوف تنها یشناس روان هیدوم، تمرکز اول

در   که این. با نجارنابه یرفتارها و یروان های یماریبدرمان  یعنی

 Carl Rogers، Erichیرنظ گرا انسان، متفکران 1121خالل دهه 

Fromm و Abraham Maslow یشاد بر که هایی یهنظر توسعه با، 

 به داشت، تأکید انسان عتیطب مثبت یها جنبه و مندی یترضا

حال حاضر  در .کردند کمک گرید نهیزم دو به یمند عالقه دیتجد

 آل دهیانسان ا کیعملکرد  یمطالعه علم بهت مثب یشناس روان

 یرو ،یبشر یها و ضعف ها یتوجه به ناتوان یجا به و پردازد یم

لذت بردن،  ،یستنزشاد  لیاز قب ییها یی؛ تواناافراد یها ییتوانا

به   یابیدست ، یدر زندگ شتریب مندی رضایت ، مسئلهقدرت حل 

 شانیااست.   رکزشدهمتم ینیب خوش وبالقوه  یهاییحداکثر توانا

علم  طهیدر ح راانسان کامل  های ویژگیدرباره  قیتحق

 اند ننمودهاستفاده  یانیوح شناسی شناختدانسته و از  یروانشناس

 Martin Seligman . دکتر [26]محقق متفاوت است دگاهیکه با د

 یقاتیتحق یط ،مثبت در دهه قبل یجنبش روانشناس گذار بنیان

 ،اند نموده غیردینیو  ینیاعم از د ها دگاهیدتمام  نیکه در ب

اند که با  را ، مشخص کرده یآدم یها ییامروزه شش گروه از توانا

 دارد.  یمحقق هماهنگ های یافته

 رایپذ و باز ،یکنجکاو ت،یخالق شامل: ییخرد و دانا .1

 و یریادگی به عشق د،یجد تجارب مقابل در بودن

 نظر وسعت

 و کمال ،یداریپا ،یشجاعت: شامل خودباور .2

 سرزندگی
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 هوش و یمهربان عشق، شامل: تنوع دوستی .3

 یاجتماع

 ،یشهروند حقوق تیرعا شامل: ییجو عدالت .1

 یرهبر و یطرف یب

 آزرم، و یفروتن ،یاعتدال: شامل بخشش و دلسوز .5

 خود عملکرد به دنیبخش نظم و اطیاحت

 ها، یشگفت و ها ییبایز ارزش دانستن شاملِ: یتعال .6

  [ .31] تیمعنو و یطبع شوخ ،یواردیام ،یقدرشناس

و  فیتوص یبرا کمال شناسی رواندر   هم شانیاز ا قبل

داشت، که  وجود دهیبرگز هیهفت نظر ،انسان کامل نییتب

از  یخاص ریتصو کیوجود نقاط مشترک فراوان، هر  رغم علی

 Gordonدگاهید جمله آن از. کردند یمانسان کامل را ارائه 

Allport کامل  است.  انسانAllport یاست دارا ی، انسان بالغ 

 یهمراه با ارتباط اجتماع  ،یریپذ شتنیاز خو یا گستردهحس 

 ،یعاطف تیامن ،یاجتماع یسازگار ی، دارانیریگرم با سا

و  شناس یشتنخو نانه،یواقع ب فیو وظا ها مهارتادراکات، 

که  هایی ارزشو  یاز زندگ ای یکپارچه، همراه با فلسفه طبع شوخ

 Carl دگاهیانسان کامل از د .[27،28]دهد یماو معنا  یبه زندگ

Rogers (1187-1113« )است«انسان با کنش و کارکرد کامل. 

Rogersرا شرط  یتوجه مثبت نامشروط در دوران کودک افتیدر

مادر بدون  که یوقتاست  معتقد .داند یسالم م تیشخص شیدایپ

 ،دهد یممحبت نشان رفتار کودک به او عشق و  یتوجه به چگونگ

به  شود ینثارش م یگانرا بهعشق و محبت را که  نیکودک ا

، نفس عزت. او کند یم لیتبد یدرون یارهایمعو  هنجارها

 تحال نداشتن بودن، یعاطف شتن،یخو یهماهنگ ،یابی خودارزش

 به اعتماد دار، یهست یزندگدر برابر تجربه،  یگشودگ ،یدفاع

 یاجتماع ،پذیری مسئولیت و گیری تصمیم انتخاب، آزادی خود،

 را ییشکوفا و خود پرمعنا، و ایپو یزندگ ت،یخالق بودن،

است که  یدر حال نیا .[21،.61]داند یم کامل انسان یها شاخصه

Viktor Frankl  بر اساس  نیو درمانی روانمکتب سوم  رد ،

انسان را شامل  یجوهر وجود ،وجودگرایی یفلسف دگاهید

کامل را  انسان. داند یم تیمسئول ونتخاب رفتار ا آزادی، تیمعنو

 خود به مرز توجه از که "معنا یو دارا فرارونده خود از انسان"

 و هدف جذب و وستهیپ خود یفراسو یزیچ ای یکس به و گذشته

 یرا برا ریز های ویژگی شانیا. کند یم فیتوص شده، ییمعنا

 -3ب عملدر انتخا آزادیداشتن -1: شمارد یبرمانسان کامل 

-2و نگرش به سرنوشت خود یزندگ تیهدا تیمسئول رشیپذ

مناسب در  ییمعنا افتنی-2 یرونیب یروهایمقهور نبودن در برابر ن

 انیقادر به نما-6 یداشتن تسلط آگاهانه بر زندگ-2خود  یزندگ

 ندهآیبا نگرش به -8فرارونده  بودن از خود -7کردن ارزشها 

-11آن انجام وهیش و برابر کار در بودن متعهد -1 کردن یزندگ

انسان  ییعشق را هدف نها یوعشق .  افتیدر و ثاریا ییتوانا

Abraham Maslow (1171-1117 ) انیم نیدر ا[61،63] داند یم

 یخودشکوفا معرف ایانسان خواستار تحقق  عنوان بهانسان کامل را 

 که ایند و نه نباش توانند یمچه  یبدانند که آدم ها انساننمود تا 

سالمت روان در  یبا بررس ی. ونداکنون چه هست ایچه بوده 

 ینتر بالغو  ینتر سالمسالم و با انتخاب  یتغا به یها انسان

خود  دیدو تن از اسات یعنی ،خود دگاهیاز د یبشر یها نمونه

آزاد،  یچون مصاحبه، تداع یفنون یریبا بکار گ ،الگو عنوان به

 یها نمونه یمطالعه بر رو به نامه یزندگ لیو تحل یفرافکن

 یبر مبنا راانسان کامل )خودشکوفا(  های ویژگیو  خودپرداخت

 .  نمود انیب ریز موارد شاملاز انسان،  یدارشناسیپد ریتفس

که  گونه آن)جهان های یتواقعاز  حیک صحارو اد یآگاه-1

 -3 تیواقع صیتشخ ییتوانا و (خواهد یمکه  گونه آننه  ،هست 

: به  شیخو عتیطب ونقاط ضعف و قوت  یگرانن بدون رشیپذ

 -2در برابر نقاط ضعف خود  و شکیباییکه هست  یهمان صورت

خود و  عتیبودن: بر طبق طب یعیساده و طب ،یختگیخودانگ

 گرانیمالحظه د حال درعینو  کردنعمل و رفتار  یعیطب طور به

و مسائل  فیدر برابر وظا بودنمسئول و متعهد  -2نمودنرا 

حس  با توأم ن: نسبت به کار خود متعهد بودیزندگ

دارند بلکه لذت  تیرضا تنها نهاز کار  ها آن) دیشد شناسی وظیفه

 نگرفتن:از مردم کناره  به خلوت و استقالل شیگرا -2(. برند یم

 هستند و کننده شروع شهیهم ها ن گرانید به نیازی یب با توأم

کنش  -6 (.ندگیر یمرا خود بر عهده  شانیکارها تیمسئول

 ایاوج  یها تجربه -8 یزندگ یها تجربهمداوم  یتازگ -7مستقل

و محبت نسبت به همه  یو احساس همدل یدوست نوع -1عارفانه 

کردن به  محبت متقابل: یو اجتماع یروابط فرد -11 ها انسان

 ی)مش ییگرا مردم یخو -11با وفق  توأم قیعم یو دوست گرانید

از  نظر صرف افرادطه دوستانه با همه و راب  رشیپذ (:کیدمکرات

و  ینید ای یاسیس یوابستگ الت،یسطح تحص ،یطبقه اجتماع

از شر) هرگز  ریو خ لهیهدف از وس صیتشخ -13 ها آن ینژاد

 –مهربانانه  یطبع شوخ -12 .(ستندین ثبات یبسرگشته و 

: تیخالق -12د ()حسن طنز مهربانانه در وصف خو لسوفانهیف

نشدن در مقررات و آداب و  لیمستح -12 ینندگیفرآ و ابتکار

 یتعال Maslow (.یری)مقاومت در برابر فرهنگ پذ یرسوم اجتماع

سال  61عمر ) انیپا های سال( را موکول به یینفس )خودشکوفا

و  داند یم% افراد جامعه محقق 1-3را تنها در به باال( کرده و آن
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 تر یینپا یها رده یازهایکه ن کند یممطرح  یرا در صورت آن

[36]برآورده شده باشند
به خود  یابیدر دست شانیا ریاخ انیب .

 یمحقق هماهنگ های یافتهعمر با  انیپا های سالدر  ییشکوفا

 ندارد . 

و  اریو اخت آزادیبر  یمبتن Mottahari استاد

انسان آزاد  ":داشته اظهاراسالم  دگاهیانسان در د پذیری مسئولیت

 مسئلهدر مورد  عهیاست. ش شده یدهآفردش و مختار و مسئول خو

 ستیمعتقد است که جبر ن ،اند ائمه فرموده آنچهبه  اریجبر و اخت

 نیاالمر نیاست که امرٌ ب اریاخت ".ستیهم ن یو وانهادگ ضیو تفو

"است
 و جهاد با نفس  یخودسازبر مسئله  تأکیدبا   یو .[62]

است ، ( که مطلوب اسالم کردننفس رفتار  لی)برخالف م

و انسان،  شود یم خودساختهانسان کامل به دست ": فرماید یم

ت است و از دروازه وجود خود به عالم معنا یخودش دروازه معنو

در عالم  آنچه: "فرمایند یمامام رضا )ع(  چنانچه. برد یم یپ

 و ".شود یمدر درون انسان است شناخته  آنچهمعناست از راه 

را نجات دهند که اول  ها انسان اند ستهتوان یکسان": کنند یم اضافه

نجات از نفس  یعنی . نجات انساناند پیداکردهخودشان نجات 

ش نجات یاماره و از خود محدود و انسان تا از خود محدود خو

گر نجات ید یها عت و اسارت انسانیهرگز از اسارت طب ،دا نکندیپ

ه قدرت ب دنیرس هیجهاد با نفس را دستما شانیا ".کند ینمدا یپ

 کمکانسان به  کهاست  آنقدرت  ": گویند یو مدانسته  یروح

و حسدش  نهیکبشتابد. انسان هر چه مقتدرتر باشد،  گرانید

از ضعف  یناش رهیغ و حسد و نهیکو  بتیغ درواقع و است کمتر

 کمال کیارزش و  کیاسالم، قدرت  کتبانسان است.پس در م

است که بر  یاست.کس کاملاز خطوط چهره انسان  یکیو  یانسان

و با تسلط بر نفس اماره، درون  افتهیغلبه  شینفس خو یهوا

 .[62]رسد یم یروح قدرت به و کند یمها پاک  خود را از عقده

و  مانیا قیطر از سالمت و کمال به یابیدست راه درباره ایشان

 عمل قیمصاد نیبرتر از پرستش و عبادت ":  آورده  صالح عمل

 و سالمت به عمل نیا انجام با کامل و سالم نانسا و است صالح

 بر انسان اعمال و عبادات هدف و زهیانگ درباره و ".رسد یم کمال

 یاخالقفعل " یاخالق فعل حیتشر ضمن دهر سوره نه هیآ اساس

 یعنیحق باشد.  یرضا اش زهیکه هدف و انگ داند یم یفعل  را

بلکه  باشد، یدفع ضرر از خود نم ایهدف، منفعت رساندن به خود 

 آنحق را در  یجهت است که رضا آن یرازغ بهنفع  صالیا

 یعنی عمل خلوص".اند نموده تأکید اخالص بر شانیا "داند یم

 دوست هم قلبش اعماق آن در باشد، نداشته انسان یقرض چیه

 ".کنند شیستا را او کنند دایپ اطالع اگر مردم که باشد نداشته

 درد "داند یم درد صاحب را یعنوم یداریب یدارا انسان شانیا

 و او ذات به تقرب اقیاشت و آرزو و حق از ییجدا درد را انسان

 حق ذات به انسان تا. اواست به شدن کینزد و او یسو به حرکت

 را یهمدرد ایشان. "رود ینم نیب از اضطراب و دلهره نیا نرسد،

و  درد خدا کهاست  یکس آن: انسنویسد یم و دانسته انسان ژهیو

 گرانید با کهاست  یکس کاملدرد خلق را داشته باشد... و انسان 

 انسان مؤمن اسالم، .کند یمرا احساس  ها آندارد و درد  همدردی

 تر بااهمیتخودش  شیاز آسا را ها انسانو خدمت به  شیآسا

شاد و از اندوه  گرانید یاز شاد شود، یم همدرد گرانیبا د ،دانسته

 سوره یابتدا در خداوند که طور همان ".دگرد یم نیآنان اندوهگ

 نی، الذ نیللمتق یهد هیف بیذلک الکتاب ال ر "فرمود بقره

پس از " نفقونیالصلوه ومما رزقناهم  مونیقیو بیبالغ ومنونی

 ها داشتهخدا از همه  درراهنماز ،  انفاق  و اقامه بیبه عالم غ مانیا

بودن انسان سالم و  یاجتماع بر شانیا. دانند یم نیمتق یژگیو را

تعلق داشته و منِ او  یاو به امور جمع روح که ،یددارندتأککامل 

با  آن یکرده است و در پ یکیرا  نیمؤمن مانیا روح ما است. 

 یهآبر اساس  یودارند.  یو روابط سالم اجتماع همدردی یکدیگر

بر اساس امر  و احسانبا عدل  را خلق به خدمتسوره نحل  11

 امر احسان و عدل به را ها انسان خدا "اند آوردهرده و ک انیب یاله

حقوق مردم  یرو پا تنها نه که دهد یم. خدا فرمان کند یم

 خود مشروع حقوق از کهبل د،ینکن مردم حقوق به تجاوز و دینگذار

 یموجود اسالم، انسان":افزاید یم یو. دیکن یکین مردم به

 ابعاد تمام لمتعاد رشد به که است جانبه همه و یچندبعد

 از او منظور و دارد توجه شیاستعدادها تمام و شیخو یوجود

 و افراط از انسان که است نیا استعدادها، نیب تعادل یبرقرار

. کمال انسان در برسد سالمت و صحت به تا کند زیپره طیتفر

 کرامت و ییخودشکوفا انیپا و در تعادل و توازن اوست.

رشد  شیکه همه استعدادها یسانان یعنی  ،خودشکوفا انسان نفس

اسالم  ":گویند یمکرده و  انیرا ب اند دهیرس ییکرده و به شکوفا

 شیرا که بر نفسش مسلط شده و همه استعدادها یانسان نیچن

 با محقق های یافته. "داند ینفس م باکرامتاند، انسان  شکوفا شده

 .دارد یهماهنگ شانیا شاتیفرما

 گیری یجهنت

 مقام به( می)قلب سل یسالمت معنو  یرادا الگو دیاسات

 فقر به ده،یرساز حضرت حق  استعانت و میالرح الرحمن اهلل بسم

.  کنند یم اجتناب ینیبرتر ب خود و تکبر از و برده یپ خود یذات

 به یپناهندگبا  استعاذه و  وو اعتماد به قدرت خدا  یمانباا

 دنیورز عشق با. کنند یم آرامشو  تیامناحساس  حق، حضرت

که جز  ،شوند یمرها  اسی و یدیناام از او به ظن حسن و خدا به

 یانتظار رحمت و ریخ جز دوست ازو  بیند ینم یزیدوست چ
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را  یدراز نکرده و جز خدا کس ازین دست خداجز  ی. به احدندارند

 استکبار خدا برابر در و دهیره شرک از پس ، دانند ینمخود  مدبر

سخط  و دچار بوده یراض یاله قضایاز. کنند ینم یوگردنکش

 و نداده راه خود به میب و ترس یزیچ از.  در پناه خدا، گردند ینم

 او و شده خدا خواست برابر در میتسل. ندارند سرنوشت از ینگران

را   امورشان و کرده توکل او به گرفته خود مهربان و دانا لیوک را

 نشاط و یدواریام سبب  خدا به محبت. کنند یمبه خدا واگذار 

 استقامت به با شجاعت. کنند یم یدر حال زندگ ،شده هاان

 نیاندوهگ خود گذشته نعمات  دادن دست از غم بر پرداخته

 اداره خدا ریتدب به امورش همه که ای یندهآ از ترس و نشده

 نهیسک و آرامش قلبشانبه  ی. تقودهند ینم راه خود به شود یم

 شکر یاله نعمات بر و کرده صبر یدگزن یها رنج بر. کند یمعطا 

 ،محبوب خواسته ازآنچه تیلب به شکا هرگز و کنند یم

 خدا و داده پرورش خود در را خدا صفات و ءاسما. گشایند ینم

 موجودات کل یبرا خدا رحمت دست خود ،صدر سعه با شده گونه

 ییتوانا ینبنابرا. شوند یم انسان و وانیح و نبات و جماد از عالم

 یالگوها توانند یمخود را داشته و  انیدانشجو ییو راهنما تیهدا

 باشند.  شانیا یمعنو تیترب  یمناسب برا یعمل

 تقدیر و تشکر

فرمودند ،  ییپژوهش راهنما ینکه در انجام ا یدیاز اسات

 متشکرم 

 یمنابع مال

از مراکز  یک یچهاز  یگرانت مال ق،یتحق نیدر انجام ا

 نشد. افتیدر
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