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Abstract
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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روش بررسی:

در پژوهش کیفی ،با مرور نظاممند متمرکز بر سؤال "چیستی شاخصههای معنوی

انسان کامل" مقاالت منتشرشده در سالهای 6102تا 0991میالدی با کلید واژههای انسان کامل ،نیازهای
معنوی ،سالمت معنوی ،در پایگاههای اطالعاتی علمی و دینی  ،بررسی و تفاسیر شیعی ،روایات معتبر
مرتبط با ویژگیهای صاحبان قلب سلیم ،با روش تحلیل محتوای  ،Walker&Avantتحلیل گشت.
شاخصههای معنوی اساتید الگو تبیین شد.

یافتهها:

اساتید الگو (صاحبان قلب سلیم) که برخوردار از سالمت معنوی هستند ،با تهذیب نفس و

سیر در مراتب ایمان ،طی خود مراقبتی روزانه  ،ضمن تبعیت از سبک زندگی معنوی پیامبر و ائمه
معصومین بهعنوان انسانهای کامل ،و با نفقه در دین موفق به پرورش استعدادهای فطری خود شده و به
فضائل اخالقی (حکمت و خردورزی ،آزرم و حیا ،شجاعت ،عدالت ورزی ،سخاوت و مهرورزی و باالخره
کرامت نفس و مقام محمود) دست مییابند .ایشان بهعنوان جزء مهم برنامه درسی پنهان در آموزش خود
مراقبتی معنوی ایفای نقش میکنند.

تلفن:
12096292190

نتیجهگیری :تمام اساتید باید بهعنوان الگوهای رفتاری (منتور و مرشد) با توجه به معنا خواهی و
نیازهای معنوی دانشجویان  ،بتوانند با تدریس الگو محور و مبتنی بر یادگیری اجتماعی ،دانشجویان خود
را برای رسیدن به شکوفایی استعدادهای فطری یاری کنند.

کلمات کلیدی آموزش ،الگو محوری  ،نیازهای معنوی  ،انسان کامل

پست الکترونیک:

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.
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دانشگاه مبدأ تحوالت و تعیینکننده مقدرات و سرنوشت
کشور است و اصالحان مایه اصالح کشور .اصالح نظام دانشگاهی
با بهرهگیری از دانشگاهیانی است که چراغ راه هدایت و راهنمای
[]1
ملت ،بهسوی تعالی و سعادت ،فضل و فضیلت میباشند .
ضروری است که دانشگاه مرکز تربیت باشد تا بر اساس معنویت
عالوه بر تعلیم دانش ،امکان تزکیه و تهذیب نفوس را فراهم نماید
[]3و اساتید دانشگاه بهرهگیری از معنویت را بهعنوان توجه به خدا

و انجام عمل برای او ،هم در نیت و هم در عمل ،خدا را حاضر و
ناظر دانستن ،مورد توجه قرار دهند و به حالت درونی روحانی و
باطنی برسند تا هر کاری را با قصد قرب الهی و کسب رضایت
خداوند انجام دهند ،و در سیر بهسوی خدای یگانه و محبوب عالم
( قرب الهی( بهطور اعجابآوری ،پیش روند [. ]2توصیه اسالم برای
تهذیب نفس و تزکیه روح  ،قبل از تعلیم بشر بوده "هو الذی بعث
فی االمیین رسوال منهم یتلوا علیهم ایاته ویزکیهم و یعلمهم
32
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مقدمه

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  11شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1216
الکتاب و الحکمه وان کانو من قبل لفی ضالل مبین[ " .]2ااسالم
عزیز تزکیه را نموی صالح و برخورداری از اخالق فاضله و اعمال
صالحه میداند که فرد را در انسانیت به کمال میرساند و سبب
پاکی دل (قلب سلیم) میگردد[ ]2و برخورداری از قلب سلیم را
مایه سعادت دنیا و حیات جاودان آخرت معرفی میکند "اللهمانی
اسئلک االمان یوم ال ینفع مال وال بنون اال من آتی اهلل بقلب
سلیم" [ .]6لذا ضروری است تا دانشگاهیان با شناخت ویژگیهای
صاحبان قلب سلیم برای رسیدن به پاکی دل تالش کنند و بدانند
قلب سلیم ،قلبی است که خدا را مالقات کند ،درحالیکه
هیچکس جز او در آن نباشد[.]7صاحب قلب سلیم کسی است که
نیت صادقی دارد ،قلب او از شرک و شک ،خالص است[.]8رسول
اکرم (ص) فرمودند :قلب سلیم ،دین بدون شک و هوای نفس ،و
کردار بدون شهرتطلبی و ریا است[ .]1صاحب قلب سلیم کسی
است که روح و عقلش از هرگونه شرک و ریا  ،شک و تردید ،کفر
و نفاق در حیطه عقاید و هرگونه کینه و حسد ،حب دنیا ،هوای
نفس و رذیله اخالقی در عواطف  ،و هرگونه فساد در مرحله عمل
[]11،11
.
پاک و مبراست و از سالمت معنوی برخوردار است

ضروری است تا همزمان با در نظر گرفتن واحدهای درسی
خود مراقبتی معنوی و مراقبتهای سالمت معنوی در تحصیالت
آکادمیک دانشجویان علوم پزشکی ایران که در حال حاضر در
هیچیک از دانشگاهها تدریس نمیشود [ ، ]16،17شاخصههای انسان
کامل دارای قلب سلیم نیز تبیین گردد تا اساتید و دانشجویان
طی خود مراقبتی معنوی در محاسبه نفس روزانه و مقایسه خود
با آن شاخصهها بتوانند میزان قرب و بعد معنوی خود را از انسان
کامل تشخیص داده و در پی اصالح نفس برآیند [.]18
محقق با توجه ضرورت موضوع اسالمی شدن دانشگاهها و با
توجه به حاالت سهگانه قلب ( قلب سلیم  ،قلب منیب قلب
مریض) در قران در طیف سالمت و بیماری معنوی و مهمترین
ویژگی صاحبان قلب سلیم یعنی زندگی کردن در حال همراه با
شکر بر نعمات و صبر بر مصائب ،بدون ترس و اضطراب از آینده و
غم و اندوه گذشته[ ]11که از طرف سازمان جهانی بهداشت معیار
سالمت روانی محسوب میشود ،و به لحاظ ضرورت توجه
بهسالمت معنوی دانشجویان و اساتید[ ]31بهعنوان بعد چهارم
سالمت[ ]31که بر سالمت زیستی روانی اجتماعی مؤثر است[، ]33
به تبیین شاخصههای معنوی اساتید الگو برای بشریت پرداخته تا
در کنار تعلیم ،امر تربیت معنوی محقق شود.
روش بررسی
محقق پس از انجام مراحل ششگانه ذیل در بیش از یک و
نیم دهه از عمر خود به تبیین شاخصههای معنوی اساتید الگو
برای بشریت پرداخت .پس از بررسی مکاتب رواندرمانی وین،
مطالعه تئوری سیستمیکVon Ludwig Bertalanffyو تئوری
هموستاز ،Walter Bradford Cannonنظریه کوانتوم و قوانین
فیزیک ،نیازهای انسان در روانشناسی بهعنوان پیشفرضهای
مدلهای مراقبت پرستاری  ،با بررسی بیش از  22مدل مراقبت از
زمان پایهگذار پرستاری مدرن تاکنون
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در تربیت معنوی باید مسئله آموزش الگو محور ،مبتنی بر
تئوری یادگیری اجتماعی  Albert Banduraرا مدنظر داشت و
توجه نمود که افراد بیش از آنکه تحت تأثیر سخنان قرار گیرند،
از مشاهده عملکرد افراد محبوب خود میامورند و این شیوه
تربیت حضرت حق میباشد[ .]13لذا تربیت دانشگاهی نیازمند
اساتیدی دانشمند و متخصص و درعینحال مهذب است تا خود
بهعنوان مرشد (منتور) و الگوهای عملی انسان کامل" من نصب
نفسه لناس امام فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم امامه
"[ ]8بتوانند دانشجویان خود را (نه با سخن بلکه با عملکرد
صحیح) دعوت به تعالی در پرتو قلب سلیم نموده"کونو دعاه
الناس بغیر السنتکم" [ ]1و بر سیره انبیای الهی رفتار کنند " من
نصب نفسه لناس امام فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم امامه "
[ .]12همانطور که خداوند حضرت ابراهیم پدر انبیای الهی و
حضرت نبی مکرم اسالم روحی فداه را ،اسوه بشریت و صاحب
قلب سلیم معرفی فرموده و خود با ارسال پیامبران الهی بهعنوان
مربیان بشری و الگوهای عینی تحقق انسان کامل ،بشریت را
مورد تربیت قرار داده است" و آن من شیعته البراهیم ،اذا جاء ربه
بقلب سلیم" [ ]2و بر ضرورت پیروی از سیره ایشان تأکید فرموده
"لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوة حسنة"( سوره احزاب آیه ) 31
به این معنی که شخصیت ایشان باید مقتدا قرار بگیرد و میزان و
معیار باشد و دیگران خودشان را با ایشان بسنجند[ ]12و
میفرماید :برای شما در وجود پیغمبر اسوهای است [. ]11

تحقیقات نیز نشان داده که فرایند آموزش مراقبتهای
معنوی در ایران ،فرایندی پویا ،غیر سیستماتیک و پنهان در
تعامالت اجتماعی است ،که غالباً در عرصه بالین  ،تحت تأثیر
اندوختههای مذهبی معنوی ،فرهنگی دانشجویان ،و با الگوپذیری
از رفتار و شخصیت اساتید/مربیان ،اطرافیان و تحت تأثیر جو
حاکم آموزشی ،بدون برنامهریزی و بهطور غیررسمی شکل
میگیرد و الگوپذیری بالینی و یادگیری غیررسمی از طرف
دانشجویان ،با گزینش افراد محبوب ،متصف به صفات اخالقی و
معنوی خداپسندانه که تعامالت خوبی دارند ،صورت میگیرد[.]12

مینو اسد زندی | شاخصههای معنوی اساتید در آموزش الگو محور

-1ابتدا به تحلیل هفت مدل مراقبت جهانی بر اساس روش
نسبت سنجی تام که قابلمقایسه با روش تحلیل ادراکی و تحلیل
ارتباطی  1113 Kareliدر پرستاری است ،پرداخت [.]32

کامل " متون منتشرشده در سالهای  1111تا  3116میالدی
(با کلیدواژههای انسان کامل ،نیازهای معنوی ،سالمت معنوی،
شاخصههای سالمت معنوی) را در پایگاههای اطالعات پزشکی
،Cochrane، SID ،google scholar ،science direct ،PubMed
استخراج نمود .همزمان تفاسیر شیعی ،روایات معتبر ازنظر رجال
و درایه مرتبط با صفات متقین  ،مخلصین ،مؤمنین را شناسایی و
فیشبرداری کرد .سپس با روش تحلیل محتوای &Walker
 ، Avantشاخصههای معنوی اساتید الگو تبیین گشت.

 -2با توجه به مفهوم مرکزی (قلب سلیم) با استراتژی
گراندد ،گزارههای کاربردی مدل و ارتباط بین مفاهیم
متاپارادایمیک فوق ،مدل مراقبت معنوی قلب سلیم را طراحی و
اعتبار سنجی کرد[.]36

تعدادی از منابع دینی مورد مراجعه در این مرحله شامل:
خطبه همام نهج البالغه در بیان فضائل متقین ،حدیث جنود عقل
وجهل از حضرت امام صادق که به بیان ویژگیهای حضرت پیامبر
و اهلبیت ایشان و نیز ویژگی شیطان میپردازد .آیاتی از سوره
نور(22تا، )21حدیث عنوان بصری از امام صادق علیهالسالم که
روش علمآموزی و معرفت اندوزی را با حقیقت بندگی و رسیدن
به مقام تنویر بیان میکنند ،حدیث قدسی عشق الهی در بیان
مراحل سلوک معنوی ،بودند.

-3سپس با اقتباس مفهوم روح از پارادایم ادیان ابراهیمی و
مفهوم قلب سلیم ( نفس مطمئنه) از قرآن و احادیث؛ بر اساس
روش اقتباس مفهوم  ، Walker& Avantمفاهیم متاپارادایمیک
مدل (انسان  ،سالمت  ،محیط ،بیماری و پرستاری) را تبیین
[]32،32
نمود

 -2جهت بررسی پاسخ معنوی بیمار به بیماری
(آسیبشناسی سالمت معنوی) در محیط واقعی و بیان
شاخصههای تجربی ،طبقات و دستهجات این مفهوم در طی
مصاحبه با بیماران و خانواده آنها ،مشاهده بالینی در طول عمر
حرفهای خود ،مبتنی بر گزارش در عرصه ،طی مصاحبه با
پرستاران بالینی و اساتید این رشته ،و مصاحبه با روانشناسان
بالینی و روانپزشکان ،گزارهها را استخراج و با گزارههای استخراج
شده از منابع دینی (درحرکت از کل به جزء و از جزء بهکل) ابزار
بررسی پاسخ معنوی بیمار به بیماری را طراحی و اعتبار سنجی
نمود[.]37
 -2دستورالعملهای مراقبت معنوی را مبتنی بر شواهد
[. ]38
دینی و علمی تبیین کرد

در مرحله هفتم  :برای بیان شاخصههای معنوی الگوهای
بشریت (انسان کامل صاحب قلب سلیم )که هدف درازمدت
مراقبت و مشاوره معنوی است ،در پژوهش کیفی با مرور نظاممند
و هدفمند متمرکز بر سؤال "چیستی شاخصههای معنوی انسان

تأثیر اپیستمیولوژی بر انتولوژی و تولید علم
مبانی شناختشناسی مختلف سبب تولید رویکردهای
فلسفی متفاوت میگردد .روشهای حسی(تجربی) ،استدالل
عقلی ،اشراق و شهود باطنی (الهام قلبی) و مطالعه تاریخی (سیر
تحول اندیشه بشر) منجر به دیدگاههای فلسفی متفاوت ،از
شناختشناسی وحیانی میگردد[ ]22که با تولید فلسفه توحیدی،
بر دانش و پیشفرضهای ذهنی تئوریسین در تولید علم و حتی
نحوه استقرای پدیدهها و فرضیهسازی علمی اثر داشته [ ]22و به
علم در پارادایم دینی ،رنگ فلسفه دینی میدهد[.]26،27این نگرش
فلسفی (جهانبینی توحیدی ) سبب میشود که پیروان ادیان
ابراهیمی به پرسشهای مهم زندگی خود نظیر اینکه جهان
چیست؟ انسان چه موجودی است؟ هدف خلقت کدام است؟
سرنوشت آینده آنها چیست؟ پاسخی متفاوت داده و برای وقایع
زندگی خود ،معنایی متناسب بیابند [ . ]28لذا مفهوم سالمت و
بیماری و ویژگیهای انسان سالم بهعنوان مفاهیم اجتماعی در
دیدگاههای فلسفی و فرهنگهای مختلف متفاوت است [. ]21،21
ضروری است برای دستیابی به شاخصههای معنوی انسان کامل
الگو و راهکارهای حفظ و ارتقای سطح سالمت دانشجویان در
حیطههای مختلف پیشگیری از منظر فلسفی جامعی که بتواند
تمام ابعاد وجودی انسان (زیستی روانی اجتماعی معنوی) را
مدنظر قرار دهد به این مهم پرداخت [. ]21،23
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 -6پس از شکلگیری نظریه توصیفی ،طی جلسات
گروههای متمرکز با اساتید آموزش بهداشت  ،ضمن کاربرد
[]31
مدلهای آموزش بهداشت  :باور بهداشتی در بیماران دیابتی
مدل ارتقا سالمت در سربازان دارای رفتارهای پرخطر [ ، ]21مدل
پرسید پروسید در اختالل اولیه خواب پرستاران نظامی[ ، ]21با
توجه به سازههای مدل مراقبت معنوی قلب سلیم ،پس از
پردازش پایههای اساسی تئوری  ،مجموعه مفاهیم مرتبط و
سازگار جهت عملیاتی کردن الگوی آموزشی -تجویزی را اقتباس
و در یک کل مرتبط  ،در قالب مدل مشاوره معنوی سازماندهی
نمود .الگوی مذکور را در دو کار از مایی بالینی به کاربرد [.]23،22

یافتهها
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اسالم ضمن تصدیق تمام ادیان ابراهیمی (آیه  382بقره)
کاربرد حس ،تعقل ،شهود و اشراق را در محدودههای خود جایز
میشمارد و قرآن و سیره نبوی (عترت) را بهعنوان منابع
خللناپذیر شناخت در اختیار بشر قرار میدهد[ .]22رجوع به
معنویت ادیان ( اسالم) بهعنوان مجموعهای یکپارچهای از باورها
و اعتقادات ،ا حکام رفتاری و گفتاری و فضائل اخالقی [ ، ]22تولید
فلسفه (جهانبینی) و ایدئولوژی (بایدها ونبایدهای رفتاری
،گفتاری ،فکری ،اخالقی ) فرهنگ ( شیوه خاصی برای زندگی)
پیروان ادیان در کل جهان میکند[ .]22پیشفرضهای ذهنی
چون :ایمان به عالم غیب ،وجود روح ملکوتی در انسان ،وجود
مراتبی از روح در عالم خلقت ،نغمه تسبیح موجودات عالم و...
تولید تئوریهای علمی را متأثر میسازد و علم دینی را متفاوت از
سایر علوم مبتنی بر فلسفه سکوالر میسازد [.]26

سالمت معنوی ،برخورداری از قلب سلیم و روح سالم
میباشد که به انسان آرامش توأم بااحساس امنیت  ،بهجت و
سرور ،رضایت از زندگی ،مهر و محبت به تمام مخلوقات در پرتو
عشق الهی و خشنودی ازقضای الهی عطا میکند[ . ]16راه رسیدن

آزان جایی که دین چیزی جز حب نمیباشد " هل الدین
اال الحب وبعض" [ ، ]8بر اساس حدیث قدسی عشق الهی ،سلوک
معنوی با حب صورت میگیرد .خدای سبحان میفرماید:
"آنکس که مرا طلب کند ،مرا مییابد و آنکس که مرا یافت ،مرا
میشناسد و آنکس که مرا شناخت ،مرا دوست میدارد و آنکس
که مرا دوست داشت ،به من عشق میورزد و آنکس که به من
عشق ورزید ،من نیز به او عشق میورزم و آنکس که من به او
عشق ورزیدم ،او را میکشم و آنکس را که من بکشم ،خونبهای
او بر من واجب است و آنکس که خونبهایش بر من واجب شد،
[]21
.
پس خود من خونبهای او میباشم
بنابراین مراحل ششگانه سلوک معنوی شامل -1 :وادی
طلب و درخواست  -3یافتن و شناختن  -2محب خدا شدن -2
عاشق و شیفته حق گشتن  -2صالحیت عشق الهی را یافتن و
دریافت عشق الهی -6مقام شهادت درراه خداست.
مراتب کماالت معنوی شامل:
-1اسالم به معنای پذیرش شریعت محمّدیه (ص) ،که باید
بر اساس عقل و منطق و درایت و شناخت حق و حقیقت به دست
آید،
 -3ایمان  :باور و التزام قلبی و عملی نسبت به دستورات
شریعت که بر اساس فرموده امام صادق با عمل کردن به آنچه
میدانی حاصل میشود ( انجام واجبات و ترک محرمات و عمل
صالح ) و فرد را به ایمان قلبی میرساند.
 -2تقوی و ظهور ایمان قلبی در تمام شئونات :ملکه نفسانی
پارسایی که در جان انسان پروا پیشه رسوخ یافته و همواره او را در
مسیر اراده خداوند قرار میدهد و از ارتکاب معاصی و نافرمانی از
حق بازمیدارد.
-2زهد ،دل بریدن از دنیا و مظاهر فریبنده آن
-2یقین و اطمینان قلبی :مشاهده و کشف حقایق
بهنحویکه برای انسان ،کوچکترین ابهام و تردیدی باقی نماند"
اإلیمانُ فوق اإلسالم بد رَجة و التقوی فوق اإلیمان بد رجَة و
الیقینُ فوق التقوی بدَرَجة  ،وَ ما قُسِّمَ فِی الناسِ شیئ اَقلّ مِنَ
الیقین" [.]23
 -6مقام اخالص که به فرموده موالی متقین باالتر از یقین
است ،انقطاع الی اهلل و محبوب خدا شدن و مورد خطاب حضرتش
قرار گرفتن است "ای صاحب نفس مطمئنه بهسوی رضوان
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لذا بر مبنای روش شناختشناسی وحیانی ،اسالم قادر
است تمام ابعاد وجودی انسان و تمام ابعاد سالمت را در پارادایم
دینی بیان داشته و ویژگیهای انسان کامل دارای سالمت معنوی
را بیان کند[ . ]23،22ایمان به وجود عالم غیب و روح ملکوتی در
انسان ،پیشفرض ذهنی و باور اعتقادی اندیشمندان موحداست.
روح "جوهر روحانیه و لطیفه ربانیه ،شناسا ،دانا ،توانا ،مورد
تکلیف الهی ،محل احساسات و عواطفی چون ترس ،امید ،غم و
اندوه ،شرمساری و ، ..مدرک محیط اطراف و مورد خطاب خدا
است که ثواب و عقاب برای اوست" [ . ]27قلب(روح) در اصطالح
قرآنی ،مرکزی است که شامل سه بعد ادراک ،عاطفه و عمل که
ازنظر ایجاد مترتب بر یکدیگرند؛ بهنحویکه معرفت و ادراک،
باعث ایجاد مقوالت عاطفی مثل خوف و رجا و حب گشته و
مقوالت عاطفی یادشده موجب ایجاد مقوالت عملی همچون فرار
از گناه و استغفار میشوند .ترتب این مقوالت بر یکدیگر از بعضی
از روایات استفاده میشود .در بین این سه بعد ،ادراک و معرفت
شأن اساسی قلب است که دو شأن عاطفی و عملی نیز از آن
نشأت میگیرند .در برخی از روایات گاهی قلب را به عقل تفسیر
کردهاند .قرینه و شاهد صحت این ادعا روایاتی است که در آنها
تصریحشده است که قلب به سبب عقل ،معرفت و ادراک میکند
[. ]28روح (قلب) مهمترین بعد وجودی انسان بوده ،دارای اصالت و
[]21
حیات جاودان است و بر سایر ابعاد وجودی او تأثیر دارد
یافتههای پسیکونروایمنولوژی نیز مؤید آن میباشد[. ]21

بهسالمت معنوی گذر از مراتب سلوک معنوی (سیر الی اهلل)
است.

مینو اسد زندی | شاخصههای معنوی اساتید در آموزش الگو محور

پروردگارت بازگرد ،در حالی که تو از خدا راضی هستی و خدا نیز
از تو خشنود است"( .خشنودی متقابل بین عبد و موال)
لذا تربیت معنوی با شناخت حضرت حق و اقرار لسانی و
تسلیم در برابر حضرتش شروع میشود .با انجام اعمال صالح به
باور قلبی (ایمان) تبدیل میشود .ظهور ایمان در تمام شئون
زندگی ،فرد را به مقام تقوی میرساند و به نیات ،افکار ،اخالق و
رفتار فرد رنگ خدایی میدهد .پس از آن مؤمن متقی رهاشده از
خودپرستی ،از دلبستگی به دنیا هم رها شده و زاهد میگردد .با
استقامت در دین به مرحله یقین میرسد .سپس اخالص در
عمل پیدا میکند .یعنی جز حضرت حق احدی را در عالم
موثرندانسته و تنها برای رضای او زندگی میکند .در این حال
موفق به شکوفایی فطرت الهی خود گشته و خلیفه خدا در زمین
و انسان کامل میگردد  .همانند حضرت ابراهیم پدر انبیای الهی
که صاحب قلب سلیم است و اینگونه میفرمود " :بهراستیکه،
نماز واعمالم ،زندگی و مرگ من همه تنها برای رضای خداست"
تطبیق مراحل ششگانه سلوک معنوی از طریق عشق
الهی با مراتب کماالت معنوی و ایمانی ،فضائل معنوی را مشخص
میکند:
 -1حکمت و خرد ورزی :اعتدال در قوه عاقله و ورود به
وادی توحید .چون حضرتش فرموده" :اکراه واجباری در پذیرش
دین نیست" .پس ورود به وادی توحید با شناخت اصول اعتقادی
(بهدور از تقلید) است که منجر به اقرار لسانی به توحید و نبوت
انبیای الهی و وجود عالم غیب و عالم آخرت ،و رسیدگی به اعمال
در روز قیامت (معاد) میگردد.
_3حیا و آزرم (عفت رفتاری وکالمی ) :مسلمانی که جهان
را محضر خدا میداند و خدا را حی وقیومی که نه چرت می زند
ونه میخوابد" ال تاخذه سنه وال نوم"  ،و همیشه مراقب بندگان
خویش است ،قوه شهوت را بهاعتدال رسانده و دارای عفت
میگردد واز هر گناه و زشتی دوری میکند.

-2عدالتخواهی  :با اعتدال بخشیدن به قوه عامله به مقام
عدالت میرسد.
-2سخاوت  :با یقین بر شح نفس خود غلبه کرده " و من
یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون" و از حرص و طمع  ،بخل و
خست و افزون طلبی و تکاثر دوری میکند.

شاخصههای هفتاد و هشتگانه معنوی انسان کامل بر اساس
حدیث جنود عقل وجهل شامل موارد زیر است :
 -1در مقام خرد ورزی و حکمت (موافقت با حق) پس از
معرفت و شناخت ،متربی از انکار حی برائت میجوید .
سستی و کسالت ،جهل و نادانی ،حماقت ،بیخردی،
غفلت و فراموشی ،بیتوجهی و سهلانگاری ،بیخبری و
عجله را از خود دور میکند .خود را مقید به کسب علم و
دانش  ،برخورداری از فهم و شعور و خردمندی ،خاموشی
و سکوت ،تذکر و به یاد داشتن ،در خاطر نگهداشتن ،فهم
و زیرکی ،معرفت و شناسایی ،میانهروی و اعتدال
مینماید.
 – 3در مقام آزرم ،حیا ( پاکدامنی در رفتار و گفتار) از
پرستش هوای نفس دوری میکند .پس از جلفی و سبکی،
رسوایی و بیباکی ،بیحیایی ،تبرج و خودآرایی ،بیپروایی و
گستاخی ،اشتغال به مالهی (غنا ،قمار ،زنا ،لواط ،استمنا ،دزدی،
آدمکشی) اجتناب میکند .او همچنین از بیعفتیهای کالمی
چون :فحاشی ،نمامی و سخنچینی ،آبروریزی و پردهدری ،فاش
کردن اسرار ،غیبت ،پرگویی ،دروغگویی ،فتنهگری ،تهمت و
بهتان پرهیز میکند و تدریجاً کنترل نفس اماره را به دست
میگیرد.
باعفت ،حیا و آزرم :پاکدامنی ،ستر و خودپوشی،
خودآرایی برای همسر ،پاکیزگی و نظافت ،وقار و سنگینی ،متانت
و آرامی ،دقت ،مراقبت و محافظت را در زندگی سرلوحه خود
قرار میدهد.
—2در مقام شجاعت ،چاالکی و شهامت ،با کنترل و
اعتدال در قوه غضبیه از خشم و غضب غیر الهی دوری کرده،
خویشتندار و حلیم شده  ،ضمن پروا داشتن از خدا ،از کبر و
خودپسندی و حسد و بدخواهی که صفت شیطان است ،دوری
میکند .با مردم تشریکمساعی کرده و بر ایشان آسان میگیرد.
راستگویی و یکرویی ،امانتداری  ،وفای به عهد ،فروتنی و
تواضع را ملکه خویش میسازد.
 -2در مقام عدالت ورزی :از ظلم و ستم (کفر) دوری کرده،
به عدالت در رفتار و گفتار دست مییابد .پس بهعنوان مصلح
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-2شجاعت  :با اعتدال در قوه غضبیه  ،شهامت کنترل نفس
را یافته و بر خشم و غصب خود مسلط شده و تنها از پروردگار
پروا میکند.

-6کرامت  :با احسان و نیکوکاری  ،محبت و مهرورزی به
انسانها ،گذشت از خطای ایشان به مقام محمود شفاعت و مقام
تسلیم و رضا ،در مقابل قضای الهی میرسد و با شکوفایی
استعدادهای بالقوه الهی ،مظهر صفات و اسماء الهی و جانشین
خدا در زمین شده ،صاحب قلب سلیم و سالمت معنوی میگردد.
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اجتماعی به اصالح مفاسد اجتماعی پرداخته ،برای امربهمعروف و
نهی از منکر مجاهده میکند .از ظلم و ستم  ،یاری ستمگر و عدم
یاری مظلوم ،حکم ناحق ،حبس الحقوق ،دشمنی با مؤمن و جنگ
با مسلمان در هر شکلی ،جانبداری از باطل ،پیمانشکنی،
خیانتدرامانت ،پرهیز میکند.
 -2در مقام سخاوت :در پرتو محبت به خدا به خلق او نیز
محبت میورزد" ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا
انما نطعمکم لوجه اهلل ال نرید منکم جزاء وال شکورا" با ساده
زیستی و زهد از دنیاپرستی و مظاهر آن چون حرص و آز و طمع
 ،تنگدستی و فقر ،نداشتن قناعت و چشمداشت به آنچه دیگران
دارند ،اندوه و حسرت نداشته ها،کفران نعمت ،تکاثر وافزون
طلبی ،اسراف و تبذیر ،حرامخوری (خوردن مال حرام،
شرابخواری ،خوردن مال یتیم ،احتکار و کمفروشی ،ندادن زکات
) اجتناب میکند .نگران رزق و روزی که خدا حتماً برای
بندگانش تضمین کرده ،نمیگردد .از داشتههای خود که همه
نعمات خداوند هستند ،به نیازمندان حتی قبل از درخواست
ایشان میبخشد.
 -6در مقام کرامت نفس :با نرمخویی و رأفت ،احسان و
نیکی ،مهربانی و رحمت ،مهرورزی و عطوفت ،رفق و مدارا با خلق
رفتار میکند .سخن نگهدار ،رازدار ،پردهپوش ،خوشرفتار و اهل
کتمان عیوب دیگران میشود .کینه کسی را در دل نگه نداشته و
اشتباهات دیگران را میبخشد و اهل عفو و بخشش میگردد.
آبروی کسی را نمیریزد ،از انتقامجویی و سوءظن،کینهتوزی،
قساوت قلب و سنگدلی  ،سختگیری ،به رنج و تعب انداختن
مردم ،دشمنی و عداوت با مردم ،بغض و انزجار و نفرت ،بدرفتاری
و ترشرویی ،دوری و کنارهگیری از مردم ،قطع رحم ،بیمهری به
پدر و مادر ،دریغ از همکاری و مساعدت به مردم ،مکر و نیرنگ و
دغلبازی با خلق خدا اجتناب میکند  .هر آنچه محبوب
میپسندد او هم همان را میپسندد و میخواهد[. ]1

-1در ارتباط با خدا و رفتارهای عبادی :در شب :اهل ذکر،
تالوت و تدبر در قرآن ،رکوع و سجود شبانه ،خواندن قرآن در
حال خوف و رجاء با یقین به بهشت و دوزخ بوده  ،داروی خود را
از قرآن به دست میآورند - .در روز :ا هل شکر ،حریص در طلب
دانش ،نیرومند در دین با ایمان استوار ،خویشتندار است ،چشم و
گوش را از آنچه خدا نهی کرده ،پوشیده و پرهیزکاراست ،بیمناک
از کار خود و ستایش مردم ،تجارت باخدا میکند.
 -3ارتباط با خود :ویژگیهای جسمانی :بدنهای الغر از
ترس خدا و پشتهای خمیده از رکوع  ،خوراک اندک و نیاز
اندک و شهوت مرده و خشم فروخورده دارد .به لحاظ روحی و
روانی :با دل آرمیده و جان خرسند  ،شادمان به ادای تکلیف و
مشتاق به بهشت ،توأم با یقین به عالم آخرت میباشد .به لحاظ
اخالقی :بردبار و شکیبا در بالیا و سختیها ،شکرگزار در
خوشیها ،اهل عفو و بخشش ،اهل عطا و سخاوت ،اهل صلهرحم
و امانتداری ،اهل تولی و تبری بوده (از کبر ،خودبینی ،مکر،
فریب ،ظلم و ستم ،انتقامجویی و طمعکاری دوری میکند) در
حال خوف و رجا بوده و از کار اندک خویش شادمان نبوده،
خطای خویش را بزرگ دانسته و به فکر حسابرسی اعمال است.
با میانهروی و اعتدال (حتی در هنگام توانگری) ،متواضع و فروتن
در عبادت و در برابر بندگان خدا رفتار توأم با فروتنی داشته،
دانشمند و با فضیلت بوده ،با داشتن علم بردبار است -2 .ارتباط با
مردم و رفتار اجتماعی :نرمخوی ،نیکوکار است ،نیکی او به همه
رسیده و کسی بدی از او ندیده ،مردم از او در راحت و همسایگان
از گزندش ایمن هستند .گفتار نرم و صواب و رفتار نیکو دارد.
مردم را به القاب زشت یا حرف زشت خطاب نمیکند .از مصیبت
مردم شاد نمیشود و به کار بیهوده نمیپردازد[.]22
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با انقطاع الی اهلل ،تمام وجودش را از خدا پرکرده و
درنهایت عافیت و سعادت با سالمت کامل بدون هیچ ریایی در
زمره استغفار کنندگان و ذکرگویان قرار میگیرد و به مقام
محمود میرسد .پس ضمن :خرمی ،شادابی ،نشاط ،فرح و
خوشرویی ،به آسودگی و راحت میرسد .امیدوار به رحمت خدا ،
خوشبین به آینده ،متوکل  ،شاکر نعمات الهی  ،خشنود و راضی
به قضای الهی میگردد .صبر و شکیبایی ،قناعت ،غنی و بینیازی
از غیر خدا ،تسلیم حق شدن ،طاعت و فرمانبرداری ،خضوع و
سرفرودی در برابر خدا را ملکه خود میسازد[ .]22تعبد طریقه
دستیابی بهسالمت معنوی :

متربی توجه دارد که برای طی کردن مراحل تربیت معنوی
تنها یکراه وجود دارد و آن پایداری بر صراط مستقیم الهی و
طریق بندگی است  .لذا ضمن انجام واجبات الهی و دوری از
محرمات و باوجود داشتن قدرت اراده و اختیار ،به کنترل
احساسات ،افکار و اعمال و رفتار خود پرداخته ( با خود مراقبتی
معنوی) اخالق ،پندار (افکار) ،رفتار و گفتارش را مراقبت میکند
و در پی کسب رضایت حضرت حق میکوشد و رضای خدا را به
هر چیز دیگری ترجیح میدهد .بهطوریکه  ":نفس او از او در
زحمت و مردم از او در راحتاند .خود را برای آخرت بهزحمت
انداخته و اعضاء و جوارح خود را کنترل میکند" .با اصالح
ارتباطات چهارگانه خود ،سبک زندگی مبتنی بر معنویت دینی را
به کار میبرد.

مینو اسد زندی | شاخصههای معنوی اساتید در آموزش الگو محور

 -2در ارتباط با عالم خلقت :به نغمه تسبیح موجودات عالم
و مراتب روحی ایشان توجه کرده ،مشاهده و تدبر درآیات الهی به
باطن و ملکوت عالم خلقت توجه دارد.

شکل  .1مراتب ششگانه سلوک معنوی و شاخصههای معنوی انسان
کامل

بحث
 Albert BAnduraدر تئوری یادگیری اجتماعی معتقد
است که تقلید با اثر -مدلسازی یا الگوگیری (کپی برداری
مستقیم دانشجو از رفتار اساتید الگو)  -با اثر مهاری یا غیر مهاری
(کاهش یا افزایش در رفتار دانشجو درنتیجه مشاهده منش استاد)
اثر انگیزاننده (ارائه پاسخ مشابه در دانشجوی مشاهدهگر با تقلیداز رفتار اساتید الگو) نقش مؤثری در یادگیری دارد .لذا ایشان هم
وجود الگو را برای تغییر رفتار مهم میداند که با دیدگاه محقق
هماهنگی دارد [.]13

اما در هزاره ادیان ،به دنبال شکست روانشناسی سنتی
(رفتارگرایی و روان تحلیلی– روانکاوی) در توصیف کامل از
انسان ،نیازها و استعدادهای او ،روانشناسی انسانگرا با توجه به
جنبه سالم طبیعت آدمی در پی توصیف و به فعلیت رساندن تمام
استعدادهای بالقوه انسان برآمد تا با دید نو به ماهیت انسان بنگرد
[ .]22امروز ، Martin Seligmanپدر روانشناسی مثبت معاصر
مینویسد" :پیش از جنگ جهانی دوم ،روانشناسی سه مأموریت
مشخص داشت  - :درمان بیماریهای ذهنی و روانی- ،پربارتر
کردن و ارضاء کننده تر نمودن زندگی تمام افراد - ،کشف و
پرورش استعدادهای برتر .امّا کوته زمانی پس از جنگ جهانی
دوم ،تمرکز اولیه روانشناسی تنها معطوف نخستین مأموریت شد
یعنی درمان بیماریهای روانی و رفتارهای نابهنجار .با اینکه در
خالل دهه  ،1121متفکران انسانگرا نظیرErich ،Carl Rogers
 Frommو  Abraham Maslowبا توسعه نظریههایی که بر شادی،
رضایتمندی و جنبههای مثبت طبیعت انسان تأکید داشت ،به
تجدید عالقهمندی به دو زمینه دیگر کمک کردند .در حال حاضر
روانشناسی مثبت به مطالعه علمی عملکرد یک انسان ایدهآل
میپردازد و بهجای توجه به ناتوانیها و ضعفهای بشری ،روی
تواناییهای افراد؛ تواناییهایی از قبیل شاد زیستن ،لذت بردن،
قدرت حل مسئله  ،رضایتمندی بیشتر در زندگی  ،دستیابی به
حداکثر تواناییهای بالقوه و خوشبینی متمرکزشده است .ایشان
تحقیق درباره ویژگیهای انسان کامل را در حیطه علم
روانشناسی دانسته و از شناختشناسی وحیانی استفاده ننمودهاند
[]26
که با دیدگاه محقق متفاوت است  .دکتر Martin Seligman
بنیانگذار جنبش روانشناسی مثبت در دهه قبل ،طی تحقیقاتی
که در بین تمام دیدگاهها اعم از دینی و غیردینی نمودهاند،
امروزه شش گروه از تواناییهای آدمی را  ،مشخص کردهاند که با
یافتههای محقق هماهنگی دارد.
 .1خرد و دانایی :شامل خالقیت ،کنجکاوی ،باز و پذیرا
بودن در مقابل تجارب جدید ،عشق به یادگیری و
وسعت نظر
 .2شجاعت :شامل خودباوری ،پایداری ،کمال و
سرزندگی
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در آموزش الگو محور برای تربیت معنوی دانشجویان باید
توجه داشت که باور به وجود روح ملکوتی در انسان  ،مراتبی از
روح در کل مخلوقات عالم و نغمه تسبیح تمام موجودات عالم
خلقت و اعتقاد به توانایی روح در شناخت و کنترل عواطف،
اعمال و رفتار کالمی و غیرکالمی بشر در پیروان ادیان توحیدی
سبب شده که ایشان حاالت عاطفی انسان را تنها از منظر زیست
پزشکی مورد توجه قرار نداده ،احساسات و عواطف انسان را به
عملکرد مغزی و میزان واسطههای شیمیاییان منحصر نکنند.
ایشان بر اساس شناختشناسی وحیانی ،معنویت را تنها به
معنای معنا خواهی نمیدانند که بهعنوان ابزاری به بشر احساس
آرامش و امنیت ،امیدواری و خوشبینی به آینده دهد .اگرچه که
معنویت دینی نیز در صاحبان قلب سلیم باعث ایجاد احساس
آرامش و امنیت در پرتو توکل به خدا ،رضایت از سرنوشت در
پرتو تسلیم و رضا به قضای الهی میشود و مؤمن ممتحن را از
ترس و اضطراب آینده و غم و اندوه گذشته رها میسازد تا
بااحساس رضایت از گذشته و امید به آینده ،در حال زندگی کند،

همچنین راهکارهای رسیدن بهسالمت معنوی را تنها در پرتو
بندگی حضرت حق میسر میداند که" شریعت ،طریقت رسیدن
به حقیقت است" که این دیدگاه در یافتههای علمی دیده
نمیشود [. ]16

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  11شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1216
 .3تنوع دوستی :شامل عشق ،مهربانی و هوش
اجتماعی
 .1عدالتجویی :شامل رعایت حقوق شهروندی،
بیطرفی و رهبری
 .5اعتدال :شامل بخشش و دلسوزی ،فروتنی و آزرم،
احتیاط و نظم بخشیدن به عملکرد خود
 .6تعالی :شاملِ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها،
[. ]31
قدرشناسی ،امیدواری ،شوخطبعی و معنویت

-1آگاهی و ادراک صحیح از واقعیتهای جهان(آنگونه که
هست  ،نه آنگونه که میخواهد) و توانایی تشخیص واقعیت -3
پذیرش بدون نگرانی نقاط ضعف و قوت و طبیعت خویش  :به
همان صورتی که هست و شکیبایی در برابر نقاط ضعف خود -2
خودانگیختگی ،ساده و طبیعی بودن :بر طبق طبیعت خود و
بهطور طبیعی عمل و رفتار کردن و درعینحال مالحظه دیگران
را نمودن -2مسئول و متعهد بودن در برابر وظایف و مسائل
زندگی :نسبت به کار خود متعهد بودن توأم با حس
وظیفهشناسی شدید (آنها از کار نهتنها رضایت دارند بلکه لذت
میبرند) -2 .گرایش به خلوت و استقالل :از مردم کناره نگرفتن
توأم با بینیازی به دیگران نها همیشه شروعکننده هستند و
مسئولیت کارهایشان را خود بر عهده میگیرند) -6 .کنش
مستقل -7تازگی مداوم تجربههای زندگی  -8تجربههای اوج یا
عارفانه  -1نوعدوستی و احساس همدلی و محبت نسبت به همه
انسانها  -11روابط فردی و اجتماعی متقابل :محبت کردن به
دیگران و دوستی عمیق توأم با وفق  -11خوی مردمگرایی (مشی
دمکراتیک) :پذیرش و رابطه دوستانه با همه افراد صرفنظر از
طبقه اجتماعی ،سطح تحصیالت ،وابستگی سیاسی یا دینی و
نژادی آنها  -13تشخیص هدف از وسیله و خیر از شر( هرگز
سرگشته و بیثبات نیستند -12 ).شوخطبعی مهربانانه –
فیلسوفانه (حسن طنز مهربانانه در وصف خود ) -12خالقیت:
ابتکار و آفرینندگی  -12مستحیل نشدن در مقررات و آداب و
رسوم اجتماعی (مقاومت در برابر فرهنگ پذیری) Maslow.تعالی
نفس (خودشکوفایی) را موکول به سالهای پایان عمر ( 61سال
به باال) کرده و آنرا تنها در  %1-3افراد جامعه محقق میداند و
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قبل از ایشان هم در روانشناسی کمال برای توصیف و
تبیین انسان کامل ،هفت نظریه برگزیده وجود داشت ،که
علیرغم وجود نقاط مشترک فراوان ،هر یک تصویر خاصی از
انسان کامل را ارائه میکردند .از آن جمله دیدگاه Gordon
 Allportاست .انسان کامل  ، Allportانسان بالغی است دارای
حس گستردهای از خویشتن پذیری ،همراه با ارتباط اجتماعی
گرم با سایرین ،دارای سازگاری اجتماعی ،امنیت عاطفی،
ادراکات ،مهارتها و وظایف واقع بینانه ،خویشتنشناس و
شوخطبع ،همراه با فلسفه یکپارچهای از زندگی و ارزشهایی که
[]27،28
 .انسان کامل از دیدگاه Carl
به زندگی او معنا میدهد
« )1113-1187( Rogersانسان با کنش و کارکرد کامل»است.
Rogersدریافت توجه مثبت نامشروط در دوران کودکی را شرط
پیدایش شخصیت سالم میداند .معتقد است وقتیکه مادر بدون
توجه به چگونگی رفتار کودک به او عشق و محبت نشان میدهد،
کودک این عشق و محبت را که بهرایگان نثارش میشود به
هنجارها و معیارهای درونی تبدیل میکند .او عزتنفس،
خودارزشیابی ،هماهنگی خویشتن ،عاطفی بودن ،نداشتن حالت
دفاعی ،گشودگی در برابر تجربه ،زندگی هستی دار ،اعتماد به
خود ،آزادی انتخاب ،تصمیمگیری و مسئولیتپذیری ،اجتماعی
بودن ،خالقیت ،زندگی پویا و پرمعنا ،و خود شکوفایی را
شاخصههای انسان کامل میداند[ .]21،.61این در حالی است که
 Viktor Franklدر مکتب سوم رواندرمانی وین  ،بر اساس
دیدگاه فلسفی وجودگرایی ،جوهر وجودی انسان را شامل
معنویت ،آزادی انتخاب رفتار و مسئولیت میداند .انسان کامل را
"انسان از خود فرارونده و دارای معنا" که از مرز توجه به خود
گذشته و به کسی یا چیزی فراسوی خود پیوسته و جذب هدف و
معنایی شده ،توصیف میکند .ایشان ویژگیهای زیر را برای
انسان کامل برمیشمارد -1:داشتن آزادی در انتخاب عمل-3
پذیرش مسئولیت هدایت زندگی و نگرش به سرنوشت خود-2
مقهور نبودن در برابر نیروهای بیرونی -2یافتن معنایی مناسب در

زندگی خود -2داشتن تسلط آگاهانه بر زندگی -6قادر به نمایان
کردن ارزشها -7فرارونده بودن از خود -8با نگرش به آینده
زندگی کردن  -1متعهد بودن در برابر کار و شیوه انجام آن-11
توانایی ایثار و دریافت عشق  .وی عشق را هدف نهایی انسان
میداند []61،63در این میان)1117-1171( Abraham Maslow
انسان کامل را بهعنوان انسان خواستار تحقق یا خودشکوفا معرفی
نمود تا انسانها بدانند که آدمی چه میتوانند باشند و نه اینکه
چه بوده یا اکنون چه هستند .وی با بررسی سالمت روان در
انسانهای بهغایت سالم و با انتخاب سالمترین و بالغترین
نمونههای بشری از دیدگاه خود ،یعنی دو تن از اساتید خود
بهعنوان الگو ،با بکار گیری فنونی چون مصاحبه ،تداعی آزاد،
فرافکنی و تحلیل زندگینامه به مطالعه بر روی نمونههای
خودپرداخت و ویژگیهای انسان کامل (خودشکوفا) را بر مبنای
تفسیر پدیدارشناسی از انسان ،شامل موارد زیر بیان نمود .
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آن را در صورتی مطرح میکند که نیازهای ردههای پایینتر
برآورده شده باشند[ .]36بیان اخیر ایشان در دستیابی به خود
شکوفایی در سالهای پایان عمر با یافتههای محقق هماهنگی
ندارد .

نتیجهگیری
اساتید الگو دارای سالمت معنوی (قلب سلیم) به مقام
بسماهلل الرحمن الرحیم و استعانت از حضرت حق رسیده ،به فقر
ذاتی خود پی برده و از تکبر و خود برتر بینی اجتناب میکنند.
باایمان و اعتماد به قدرت خدا و با استعاذه و پناهندگی به
حضرت حق ،احساس امنیت و آرامش میکنند .با عشق ورزیدن
به خدا و حسن ظن به او از ناامیدی و یاس رها میشوند ،که جز
دوست چیزی نمیبیند و از دوست جز خیر و رحمت انتظاری
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استاد  Mottahariمبتنی بر آزادی و اختیار و
مسئولیتپذیری انسان در دیدگاه اسالم اظهار داشته ":انسان آزاد
و مختار و مسئول خودش آفریدهشده است .شیعه در مورد مسئله
جبر و اختیار به آنچه ائمه فرمودهاند ،معتقد است که جبر نیست
و تفویض و وانهادگی هم نیست ".اختیار است که امرٌ بین االمرین
است"[ .]62وی با تأکید بر مسئله خودسازی و جهاد با نفس
(برخالف میل نفس رفتار کردن) که مطلوب اسالم است ،
میفرماید" :انسان کامل به دست خودساخته میشود و انسان،
خودش دروازه معنویت است و از دروازه وجود خود به عالم معنا
پی میبرد .چنانچه امام رضا (ع) میفرمایند" :آنچه در عالم
معناست از راه آنچه در درون انسان است شناخته میشود ".و
اضافه میکنند ":کسانی توانستهاند انسانها را نجات دهند که اول
خودشان نجات پیداکردهاند .نجات انسان یعنی نجات از نفس
اماره و از خود محدود و انسان تا از خود محدود خویش نجات
پیدا نکند ،هرگز از اسارت طبیعت و اسارت انسانهای دیگر نجات
پیدا نمیکند ".ایشان جهاد با نفس را دستمایه رسیدن به قدرت
روحی دانسته و میگویند  ":قدرت آن است که انسان به کمک
دیگران بشتابد .انسان هر چه مقتدرتر باشد ،کینه و حسدش
کمتر است و درواقع غیبت و کینه و حسد و غیره ناشی از ضعف
انسان است.پس در مکتب اسالم ،قدرت یک ارزش و یک کمال
انسانی و یکی از خطوط چهره انسان کامل است.کسی است که بر
هوای نفس خویش غلبه یافته و با تسلط بر نفس اماره ،درون
خود را از عقدهها پاک میکند و به قدرت روحی میرسد[.]62
ایشان درباره راه دستیابی به کمال و سالمت از طریق ایمان و
عمل صالح آورده  " :عبادت و پرستش از برترین مصادیق عمل
صالح است و انسان سالم و کامل با انجام این عمل بهسالمت و
کمال میرسد ".و درباره انگیزه و هدف عبادات و اعمال انسان بر
اساس آیه نه سوره دهر ضمن تشریح فعل اخالقی "فعل اخالقی
را فعلی میداند که هدف و انگیزهاش رضای حق باشد .یعنی
هدف ،منفعت رساندن به خود یا دفع ضرر از خود نمیباشد ،بلکه
ایصال نفع بهغیراز آن جهت است که رضای حق را در آن
میداند" ایشان بر اخالص تأکید نمودهاند".خلوص عمل یعنی
هیچ قرضی انسان نداشته باشد ،در آن اعماق قلبش هم دوست
نداشته باشد که مردم اگر اطالع پیدا کنند او را ستایش کنند".
ایشان انسان دارای بیداری معنوی را صاحب درد میداند" درد

انسان را درد جدایی از حق و آرزو و اشتیاق تقرب به ذات او و
حرکت بهسوی او و نزدیک شدن به اواست .تا انسان به ذات حق
نرسد ،این دلهره و اضطراب از بین نمیرود" .ایشان همدردی را
ویژه انسان دانسته و مینویسد :انسآنکسی است که درد خدا و
درد خلق را داشته باشد ...و انسان کامل کسی است که با دیگران
همدردی دارد و درد آنها را احساس میکند .انسان مؤمن اسالم،
آسایش و خدمت به انسانها را از آسایش خودش بااهمیتتر
دانسته ،با دیگران همدرد میشود ،از شادی دیگران شاد و از اندوه
آنان اندوهگین میگردد ".همانطور که خداوند در ابتدای سوره
بقره فرمود" ذلک الکتاب ال ریب فیه هدی للمتقین  ،الذین
یومنون بالغیب ویقیمون الصلوه ومما رزقناهم ینفقون" پس از
ایمان به عالم غیب و اقامه نماز  ،انفاق درراه خدا از همه داشتهها
را ویژگی متقین میدانند .ایشان بر اجتماعی بودن انسان سالم و
کامل تأکیددارند ،که روح او به امور جمعی تعلق داشته و منِ او
ما است .روح ایمان مؤمنین را یکی کرده است و در پی آن با
یکدیگر همدردی و روابط سالم اجتماعی دارند .وی بر اساس آیه
 11سوره نحل خدمت به خلق را با عدل و احسان بر اساس امر
الهی بیان کرده و آوردهاند" خدا انسانها را به عدل و احسان امر
میکند .خدا فرمان میدهد که نهتنها پا روی حقوق مردم
نگذارید و تجاوز به حقوق مردم نکنید ،بلکه از حقوق مشروع خود
به مردم نیکی کنید .وی میافزاید":انسان اسالم ،موجودی
چندبعدی و همهجانبه است که به رشد متعادل تمام ابعاد
وجودی خویش و تمام استعدادهایش توجه دارد و منظور او از
برقراری تعادل بین استعدادها ،این است که انسان از افراط و
تفریط پرهیز کند تا به صحت و سالمت برسد .کمال انسان در
تعادل و توازن اوست .و در پایان خودشکوفایی و کرامت
نفس انسان خودشکوفا ،یعنی انسانی که همه استعدادهایش رشد
کرده و به شکوفایی رسیدهاند را بیان کرده و میگویند ":اسالم
چنین انسانی را که بر نفسش مسلط شده و همه استعدادهایش
شکوفا شدهاند ،انسان باکرامت نفس میداند" .یافتههای محقق با
فرمایشات ایشان هماهنگی دارد.
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 اسماء و صفات خدا را در خود پرورش داده و خدا.نمیگشایند
 خود دست رحمت خدا برای کل موجودات،گونه شده با سعهصدر
 بنابراین توانایی.عالم از جماد و نبات و حیوان و انسان میشوند
هدایت و راهنمایی دانشجویان خود را داشته و میتوانند الگوهای
.عملی مناسب برای تربیت معنوی ایشان باشند
تقدیر و تشکر
، از اساتیدی که در انجام این پژوهش راهنمایی فرمودند
متشکرم
منابع مالی
 گرانت مالی از هیچیک از مراکز،در انجام این تحقیق
.دریافت نشد
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