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 مقدمه
بانی دارای پیشینه ای به موازات شروع زندگی بشریت در خویشتن
است. شناخت خود، به کارگیری روش هایی برای مبارزه عالم دنیا 

با تهدیدات، آزمون و خطا برای یافتن بهترین راه در به کارگیری 
ارتقای زندگی و تبدیل تهدیدبه فرصت از مسائلی منابع طبیعی برای 

ج آید و انسان را محتااست که در اولین بلوغ فکری به سراغ انسان می
گرداند . از این رو خداوند بعد از برنامه ای جامع در این راستا می

خلق آدم)ع( به او راه و رسم زندگی آموخت و اجتناب از درخت 
داستان میوه ممنوعه سه مرتبه در  ممنوعه را بر او تکلیف نمود.

-120آیه ) طهو (2۳-1۹آیه ) اعراف (،۳۸-۳۵یه )آ بقرهآمده  قرآن
از  .نیز با روایتی متفاوت به این ماجرا پرداخته استو تورات ( 122

توان دریافت که اهمیت تبعیت از تکلیف تا به چه اندازه این جا می
 ی عطفی است ازاست. ابتالئات الهی در سراسر زندگی انبیاء نقطه

بانی در بانی است و خویشتنکه رشد انسان در گرو خویشتناین
 ان نقش مؤثری دارد. ی انستربیت و ساختارو شاکله

بانی در خودتربیتی ضرورت پژوهش حاضر در نقش مبانی خویشتن
سوال  بانی به اینباشد . این پژوهش با بررسی مبانی خویشتنانسان می

د پاسخ باشکه آیا انسان بدون مربی بیرونی قادر به تربیت خویش می
 مبانیرسد که اگر یک انسانی بتواند دهد و به این نتیجه میمی

ا باشد ربانی که متشکل از بینش و اعتقادات صحیح میخویشتن
بپذیرد، به خوبی خواهد توانست در تمامی وجوهات زندگی خویش 

 میانه رو باشد .

 
 پیشینه

بانی مفهومی پیشادینی است و باتوجه به از سوی دیگر خویشتن 
 بانی، در دو سطح برون دینی و درون دینیی وسیع خویشتنگستره

پژوهش هایی در این موضوع انجام شده است. برخی از پژوهشگران 
ی تأمین از منظر غیر دینی به این موضوع پرداخته اند و آن را مایه

و برخی دیگر از  امنیت و سالمت روانی انسان دانسته اند.
یمًا اند مستقبانی را از منظر دین معنا نمودهپژوهشگران که خویشتن

 (.۵، 4، ۳، 2، 1رفته اند. )« تقوا»مطلوب آن یعنیی به سراغ نتیجه

 
 مفهوم شناسی

با قدمتی طوالنی به موازات خلقت امّا بانی مفهومی نو بیان خویشتن 
ی مطلوبش است؛ که در آموزه های دینی از آن با عنوان نتیجه ع(آدم)
نام گذاری شده است که در آیات و روایات متعددی از « تقوا »یعنی 

، در لغت به «و ق ی»از ریشه  اسم مصدرتقوا ده است. آن یاد ش
(  7، 6 ).معنای پرهیز، حفاظت و مراقبت شدید و فوق العاده است

در اصطالح روانشناسی خودکنترلی )خویشتن داری( به معنای 
ی شدید و عملی از روی اراده برای کنترل بازداری کردن از تکانه ها

(. شهید مطهری نیز تقوا را از منظر پیشا دینی این ۸هیجانات است )
 یمختصات دینداری نیست بلکه الزمه« تقوا»کند که گونه بیا می

 (۹انسانیت است.)

امکان  ،نیز در تفسیر آیه دوم سوره مبارکه بقره )ره(عالمه طباطبایی
در انسان را پیش از ایمان دینی و صرفاً از آن جهت ای از تقوا مرتبه

 که انسان است و نه لزوماً دیندار، موردتأیید قرار می
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 و همکاران   انیفاطمه صاحب 21

 1400پاییز ، ۳، شماره ۵دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

پذیرفتن دهد نیز نشان می سوره شعرا 10۸تا106آیات .(10.)دهند
(. 11ی تقوا نیاز مند است )دعوت انبیا و اطالعت از ایشان به روحیه

از تقوا  بانی مرتبه ایویشتنتوان نتیجه گرفت که خبدین ترتیب می
 ی انسان ها است .برای همه

 
 مبانی خویشتن بانی

بینش اولین گام مهم  و مؤثر در نوع عملکرد انسان است که مبنای 
ونه جهان بینی بر دو گدهد .  به طور کلی بانی را تشکیل میخویشتن

به خدا برمی خیرد؛  اعتقاداست: الهی و مادی. تفاوت این دو بینش، از 
به خدا استوار است؛ بر خالف بینش مادی  ایمانزیرا بینش الهی بر 

در بینش الهی، سه موضوع بنیادی انسان،  .را باور ندارد خداوندکه 
 در این بینش اند.هستی در این معنای بینش مطرح جهانخالق هستی و 

د بینبا آفریدگار می انسان خدامحور است و همه هستی را در پیوند
داند  می ل ؤموجودی هدفمند و مس خود را انسانو و بازمی شناسد

 (.12در حالی که در بینش مادی این چنین نیست )
ی جانی است که به تمام ابعاد زندگی از این رو بینش خداسو به مثابه

دهد. بخشد و او را در آغوش خویش پرورش میانسان حیات می
 یی بینش خداسو است که در معنای حلقهالهی زاییدهبانی خویشتن

بانی الهی جایگاهی وصلی برای ارتباط میان این و آن است. خویشتن
وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن کُنُتم » مان و اسالم است، با توجه به آیهیفراتر از ا
و دیگر ( 200، 102؛ آل عمران/112؛ مائده /27۸بقره/  )«مُّؤْمِنِین 
-قرار گرفته است، می بانی الهیخویشتن ه ایمان زمینه برایآیاتی ک

-فوق مرتبه ی ایمان می بانی الهیخویشتن توان بیان داشت مرتبه ی

خواهد و زیربنای زمینه می بانی الهیخویشتندست یافتن به  ؛باشد
شود به طوری که هر چه ایمان ی ایمان پی ریزی میآن به وسیله

 (.1۳) در فرد سریع تر است بانی الهییشتنخو تر باشد رشدمستحکم
در بینش الهی آنچه برای انسان ضروری است ، از یک سو توجه به 
باورهای صحیح ذهنی و انتزاعی از جمله شناخت خدا، اعتقاد به 

باشد که هرگز قابل لمس شدن نسیت و معاد، و شناخت خویش می
ر اصطالح به آن تنها در عمیق ترین احواالت ذهنی ریشه دارد، که د

شود؛ زیرا مفاهیمی تجربه ناپذیر است که گفته می«بینش انفسی »
در درون انسان بوده و کسی جز انسان از آن اگاه نیست و  الزم 
است برای کشف حقیقت انسان با بهره گیری از آیات و روایت در 
درون خود سیر کند. از سوی دیگر توجه به باورهای صحیح در 

که برای همگان محسوس است و در خارج از وجود امورات عینی 
گردد ؛ شناخت جهان هستی و افتد و بر او عارض میفرد اتفاق می

آید و متعلقات آن از جمله رنج و نعمت از مصادیق آن به شمار می
شود؛ زیرا خارج از وجود گفته می« بینش آفاقی »در اصطالح به آن

ان هستی بیرون از خودش انسان بوده و برای شناخت  اورا در جه
دهد. از این رو بینش الهی در دو محور انفسی و آفاقی قابل سر می

 تبیین است.
 

 مواد و روش ها
 و با استفاده از منابع یلیتحل -یفیتوص ی وهیپژوهش حاضر به ش

 .فراهم آمد یکتابخانه ا
 

 ها افتهی
 بینش انفسی

ره ناپذیری اشادر بینش انفسی به شناخت مسائل انتزاعی و تجربه 
شود که در عمیق ترین مراتب ذهن النه گزینی کرده و مبانی می

دهد. بینش اعتقادات انسان و در نهایت سبک زندگی او را شکل می
ی است بانانفسی از مهمترین لوازم ضروری برای شکل گیری خویشتن

که منتج به خدامحوری شده و بستر ساز تقوا پیشگی و طاعت پذیری 
اهد بود. این بینش در سه محور مبدأشناسی، انسان شناسی، انسان خو

 معادشناسی قابل تبیین است.

 
 مبدأ شناسی

شناسایی مبدأ و خالق اولین گامی است که درمسیر شکل گیری بینش 
خداشناسی به این معناست که انسان به گیرد. صحیح انسان قرار می

اوست و او عین  خالقو  علتکند خداوند  درکحقیقتی برسد که 
 أَیُّهَا ای »:و متعلق به خداوند است. چنانکه در قرآن می فرماید نیاز

که این (1۵فاطر/«).اَلْحَمِیدُ اَلْغَِنیُّ هُوَ اَللّهُ وَ  هِاَللّ إِلَى اَلْفُقَراءُ  أَنُْتمُ اَلنّاسُ
انسان و غنا و بى نیازى منحصر در خداى تعالى فقر و نیاز منحصر در 

موجودات  وها همه انسان در حالی که او خدا است(. 10)  است
که اگر لحظه اى ارتباطشان قطع  هستند  به آن وجود مستقلنیازمند 
ها فقر گونه که او بى نیاز مطلق است انسانهمانهیچ اند. شود 

است مخلوقات همه قائم به مطلقند، و همانگونه که او قائم به ذات 
و در ذات بوده  او هستند، چرا که او وجودى بى نهایت از هر نظر

 (14باشد.)می و صفات واجب الوجود
 در روایات نیز این چنین در اهمیت خداشناسی بیان شده است که 

، معرفتش شناختهر که خدا را »السالم( می فرماید: ه)علیامام علی
ایشان در میان دو علم مهمی که انسان باید بیاموزد  کامل گشت

 علم»فرماید: و می (1۵نماید )خداشناسی را اعلی از هر دو معرفی می

امام علی )ع( آثار شناخت  (1۵«).داشتن به خدا، برترین دو علم است
خدا را موجب دل کندن از دنیا، ترس از خدا، پشت کردن به دنیای 

کند . به عالوه این معرفت آثار فراوان فردی و فانی معرفی می
همراه دارد که یکی از مهم ترین آن، ایجاد انگیزه و  اجتماعی را  به

بانی در افکار و نیات انسان است ؛ زیرا اراده در شکل گیری خویشتن
هر زمان انسان علت تامه تمام سؤاالت خویش را دریابد، دل خاشع 

انی بگیرد، در این زمان است که خویشتنگردد و تبعیت شکل میمی
 گردد.و مهار نفس میسر می

 
 انسان شناسی

انسان شناسی شامل مسائلی است که به شناخت هویت انسان در 
 شناساند. آنچهکند و انسان را به خودش میابعاد گوناگون کمک می

 در مسیر هدایت انسان حائز اهمیت است شناخت خویش است،
انسان تا هویت واقعی خویش را نشناسد، به کمال حقیقی خود وقوف 

م در . قرآن کریل شودئتواند به آن نادر نتیجه نمیو معرفت نیافته و 
م لَا یَضُرُّکُ أَنفُسَکُم عَلَیکُم ءَامَُنواْ لَّذِینَٱ أَیُّهَایَـ » فرماید:این باره می
م کُنتُ  بِمَا فَیُنَبِّئُُکم جَمِیعا مَرجِعُُکم للَّهِٱإِلَى  هتَدَیتُمٱمَّن ضَلَّ إِذَا 

اى اهل ایمان! مراقبِ ]ایمان و ارزش هاى معنوىِ [ خود « تَعمَلُونَ
باشید؛ اگر شما هدایت یافتید، گمراهى کسى که گمراه شده به شما 
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زیانى نمى رساند بازگشت همۀ شما به سوى خداست؛ پس شما را از 
 (10۵مائده / .)آنچه انجام مى دادید، آگاه خواهد کرد

است، و مؤمنین را امر  بیان آیه گر چه آیه معنایش بظاهر روشن
مى کند به اینکه بخود بپردازند، و مراقب راه هدایت خود باشند، و 
از ضاللت کسانى که از مردم گمراه شده اند نهراسند، و بدانند که 
خداى تعالى حاکم بر جمیع مردم است، در هر کسى بر حسب عملش 

 (10.)حکم مى کند
لَیْکُْم أَْنُفسَکُمْ ال یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ ِإذَا عَ آَمنُوا اَلَّذِینَ أَیُّهَا ای» یدر آیه
در اینجا اسم فعل است، و در فارسى به معناى  «علیکم»لفظ  «اِهْتَدَیْتُمْ

در این قسم معلوم ست و ا مفعول آن «انفسکم» یبر شما باد و کلمه
که گمراهى و هدایت )که دو معناى متقابلند( معنایى هستند شود می

 .که در سلوک طریق محقق مى شوند و در غیر آن معنا ندارند
اند که ائمه آن در تفاسیر روایی این آیه را در معرفت امام دانسته 

را صراحتاً در حق خود بیان داشته و علت بیان آیه را تقیه معرفی 
( 16« )اَلتَّقِیَّۀِنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآیَۀُ فِی »فرماید:امام صادق )ع( می نموده اند.

إِالَّ  آمَنُوا اَلَّذِینَ أَیُّهَا الَیْسَ فِی اَلْقُرْآنِ آیَۀٌ ی »و امام رضا )ع( فرمودند:
ی آیاتی که اشاره دارد به کسانی که ایمان که در همه« فِی حَقِّنَا

ای نازل نشد مگر در حق ما معصومین )ع(.درمورد  آوردند، آیه
کفی بالمرء معرفۀ ان یعرف » فرماید:یخودشناسی امام علی )ع( م

 .بس که خودش را بشناسدبرای معرفت آدمی همینیعنی  .(17«)نفسه
سان شناسی از لوازم و مقدمات مهم در نتیجه خود شناسی یا همان ان

بانی الهی است که الزم است در ابتدا در بینش انسان تحقق خویشتن
 بانی الهی آماده گردد. شکل گیرد تا زمینه برای تحقق خویشتن

 
 معاد شناسی

شناخت مقصد و هدف برای انسان امر بسیار مهمی است . اگر هدف 
ریزی درست و خداپسندانه برای  برای انسان مشخص گردد، برنامه

گیرد. انسان رنج های مادی را به شوق ایصال به زندگی شکل می
بانانه نظارت خرد و خویشتن را خویشتنهدف متعالی به جان می

کند تا با عمل خدا پسندانه اش در مسیر هدایت و مقصد قرار می
 گیرد. از این رو شناخت معاد از لوازم و مقدمات ضروری برای

آید. قرآن برای شناخت انسان از معاد تحقق خویشتن بانی به شمار می
کند به طوری که برخی آن را یک آیات گوناگونی را عرضه می

و برخی هم چون عالمه آن را دو هزار آیه دانسته  .(1۸سوم قرآن )
و برخی دیگر هزار و چهارصد و هزار و دویست آیه هم  (10اند )

ه هر رو این میزان از آیات بیانگر میزان (. ب1۹معرفی کرده اند)
اهمیت معرفت در رابطه با معاد و نقش هدایتگر آن در زندگی 

شود که به هدایت انسان انسان است و تنها مواردی در قرآن بیان می
کمک کند این درحالی است که بسیاری از اسرار به قوت خود باقی 

 ِمثقَالَ  مَلَومَن یَع،  ۥیَرَهُ خَیرا ة  ذَرَّ ِمثقَالَ  مَلفَمَن یَع »ی است. در آیه
زند که (خداوند به انسان تلنگر می ۸-7زلزله/ «) ۥیَرَهُ شَرّا ذَرَّة

اعمالشان بر خالف جسمشان ماندگار است و اعمال در بعد روحانی 
گردد تا در آخرت مورد بررسی قرار گیرد. این دو انسان حفظ می

وزن ذرّه اى از خیر عمل ه پس هر کس بآیه به این معناست که 
وزن ذرّه اى کار بد ه هر کس ب و بیندثواب و پاداش آن را می ،کند

عقاب  را به صورت شودچه از عمل بر آن مستحق میانجام دهد آن
 (.20) و عذاب مى بیند
 مِن کَانُواْ لرَّقِیمِ ٱوَ لکَهفِٱ أَصَحبَ أَنَّ  حَسِبتَ أَم»ی خداوند در آیه

آیا گمان کردى که اصحاب کهف و رقیم از نشانه هاى ؛«جَبًاعَ ءَایَتِنَا
چنین نیست؛ زیرا ما را در پهن دشت هستى ]شگفت انگیز ما بودند؟ 

(، این ۹[)کهف/ نشانه هایى شگفت انگیزتر از اصحاب کهف است
اگر خداى تعالى موجودات روى بیان اشاره به این معنا دارد که 
ها هاى آدمیان را مجذوب آنو دل هزمین را در نظر بشر جلوه داد

به ایشان ها رکون و اطمینان کنند و توجه خود را ه آننموده تا ب
معطوف دارند، همه به منظور امتحان است و همچنین اگر پس از 

ها را با خاک یکسان نموده، از نظر گذشتن اندک زمانى همه آن
انسان معتقد به معاد، خود را در چارچوب  (.10)انسان مى اندازد

ی نفس را بر لذت خواهی افسار دهد و محاسبهبانی قرار میخویشتن
دهد؛ زیرا هدفی واال را چشم انداز خود قرار گسیخته ترجیح می

ی راه او دهد و خوف و رجای حساب رسی و وجود معاد انگیزهمی
نسان را در این مسیر گردد. از این رو یکی از لوازم مهمی که امی

 کند توجه و اعتقاد به معاد است.متعهد می

 
 بینش آفاقی

بینش آفاقی عبارت است از مفاهیم عینی و مصادیق تجربه پذیر و 
شود، او را با خود درگیر ملموسی که از بیرون،  برانسان عارض می

دهد. بینش انسان نسبت به این نوع کرده و تحت تأثیر قرار می
ودی ی وجبانی در ساختار بخشی به شاکلهاز مبانی خویشتنمفاهیم، 

آید و نوع شناخت هر انسان نسبت به این مفاهیم انسان به شمار می
دهد. این مفاهیم به طور سبک زندگی ایشان را تحت تأثیر قرار می
 گردد.عمده در دو عنوان رنج و نعمت خالصه می

 
 نعمت شناسی 

خوراکی ها و گیاهان متنوع تا آب و خاک نعمات گوناگون مادی از 
و جهانی پر رمز و راز که در بدن انسان قرار داده تا نعماتی همچون 
احساس، تعقل، محبت، نفرت و... که از مقام حس فراتر است را در 
جهت پیمودن مسیر کمال به کار گیرد. فطرت خداجو اولین نعمتی 

ی آن انسان ایمان سطهاست که به انسان ها داده شده است تا به وا
بانی نماید تا کمال الزم را به فعلیت بیاورد و در این مسیر خویشتن

برساند؛ امّا گمراهان از این نعمت بی بهره اند، البته نه به معنای این 
که در وجودشان نباشد، بلکه فطرشان منزوی شده و جایش را به 

 ر مخالفتطبیعت انسانی داده است. به بیان دیگر دوقطبی که د
ما »کشانند یکی همدیگر هستند و هریک انسان را به سوی خود می

خواهد و یا همان فطرتی است که خدا را می (21«)فی االنسان
(یا همان طبیعتی است که نفسانیت 2۳همان:«)ما فی الشرایط»دیگری 

 سازد.انسان را شعله ور می

 
 نعمت ایمان

که  این چنین نیست؛«َیکسِبُونَ کَانُواْ مَّا هِمقُلُوبِ عَلَى رَانَکَلَّا َبل »یآیه
مى گویند، بلکه گناهانى که همواره مرتکب شده اند بر دل هایشان 
چرک و زنگار بسته است ]که حقایق را افسانه مى پندارند 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

http://lib.eshia.ir/71401/1/520/يجهل
https://islamiclifej.com/article-1-943-en.html


 و همکاران   انیفاطمه صاحب 23

 1400پاییز ، ۳، شماره ۵دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

رین را این گونه راغب اشاره به انزوای  فطرت دارد.  (14)مطففین/[
 و یا به عبارتى تیرگى است به معناى غبار و زنگ،کند که بیان می

 « قُلُوبِهِمْ عَلى انَبَلْ ر» در قرآن ؛  بهایى بنشیندکه روى چیز گران
شان را یهایعنى گناهان مانند زنگى و غبارى شد که روى جالى دل

ها را از تشخیص خیر و شر کور کرد پس این زنگ گرفت، و آن دل
ائل شدن گناهان هاى آنان عبارت شد از حبودن گناهان بر روى دل

لذا توان  ؛(10وجود دارد )آن طور که  بین دلها و بین تشخیص حق
ایمان و عمل درک و تعقل در مورد این نعمت را ندارد؛ خداوند 

 شمارد.صالح را از نعمات خویش می
 عَلَیهِم لمَغضُوبِٱ عَلَیهِم غَیرِ عَمتَأَن لَّذِینَٱ اطَصِرَ»ی همچنین در  آیه

راه کسانى ]چون کند؛ به این معنا که به آن اشاره می« لضَّالِّینَٱ وَلَا
پیامبران، صدّیقان، شهیدان و صالحان[ که به آنان نعمتِ ]ایمان، عمل 
شایسته و اخالق حسنه[ عطاکردى، هم آنان که نه مورد خشم تواند 

(.  احادیثی در معرفی نعمت انسان بیان شده 7)حمد/اندو نه گمراه
ر یک به وجهی از آن اشاره دارد، اما آن نعمتی که به است که ه

شود اطاعت از رسول عنوان برترین و کامل ترین نعمات معرفی می
-. معاویه بن وهب نقل می(22خدا)ص( و اهل بیت)ع( ایشان است)

وَ اَل  عَلَیْهِمْ  غَیْرِ اَلْمَغْضُوبِ » کند که از امام صادق )ع( در مورد 
(؛ 2۳رسیدند ایشان فرمودند منظور یهود و نصاری است)پ«  الِّینَ اَلضّ

گوید گمراهان اشاره دارد همچنین ابی عمیر نقل مرفوعی دارد که می
به کسانی که امام خویش را به درستی نشناختند و درآن شک 

َو »فرماید:در این آیه خداوند می« عَلَیهِم عَمتَ أَن »نمودند. در تفسیر
 وَ  نَاَلنَِّبیِّی مِنَ عَلَیْهِمْ اَللّهُ أَنْعَمَ  اَلَّذِینَ مَعَ  فَأُولئِکَ اَلرَّسُولَ وَ  هَمَنْ یُطِعِ اَللّ
ه و کسانى ک ؛«رَفِیقاً أُولئِکَ حَسُنَ  وَ اَلصّالِحِینَ وَ اَلشُّهَداءِ وَ اَلصِّدِّیقِینَ

از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمرة کسانى از پیامبران و صدّیقان 
ایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت ]ایمان، و شهیدان و ش

  (6۹.)نسا/اخالق و عمل صالح[ داده؛ و اینان نیکو رفیقانى هستند
همانطور که در سوره حمد، بیان شده است کسانى که مشمول این 

ترین دارند و کوچکنعمتند، همواره در جاده مستقیم گام برمی
ارکان را به عنوان سپس چهار طایفه  ؛انحراف و گمراهى ندارند

انبیاء و کند، که عبارتند از: اول معرفی میچهارگانه این موضوع 
فرستادگان مخصوص پروردگار که نخستین گام را براى هدایت و 

 راستگویان ؛ دومدارند رهبرى مردم و دعوت به صراط مستقیم برمی
و کردار ،کسانى که هم در سخن راست مى گویند و هم با عمل 

صدق گفتار خود را اثبات مى کنند و نشان مى دهند که مدعى ایمان 
در  ؛یعنی اخالصهاى الهى ایمان دارند نیستند بلکه براستى به فرمان
در بعضى از روایات صدیق به على ع و امانت داری و دوری از نفاق 

هستند که شامل «شهدا ». سوم امامان اهل بیت ع تفسیر شده است
ی پاک الهی یا افراد برجسته ای گان در راه هدف و عقیدهکشته شد

که در روز قیامت شاهد و گواه اعمال انسان ها هستند و گروه 
-هستند که شامل افراد شایسته و برجسته ای می« صالحان»چهارم 

شوند که با انجام کارهای مثبت و سازنده و مفید و پیروی از اوامر 
ائل شده اند. در احادیث صالحان را انبیاء به مقامات برجسته ای ن

 (.1۹ی ائمه )ع( معرفی نموده اند )یاران برگزیده
 یًّاسَوِ یَمشِی أَمَّن أَهدَىۦ ٓوَجهِهِ عَلَى مُکِبًّا شِیأَفَمَن یَم »ی در تفسیرآیه

آیا کسى که نگونسار و به صورت افتاده حرکت «مُّستَقِیم صِرَط عَلَى

یا آنکه راست قامت بر راه راست  مى کند، هدایت یافته تر است
( پذیرش  والیت امیرالمؤمنین )ع( را صراط 22)ملک/مى رود؟

فرماید ( و در آیات دیگر خداوند می16نماید )مستقیم معرفی می
هرکسی در صراط مستقیم باشد یعنی  ازنعمت الهی بهره مند گشته 

رخی باست. اهل سنت نیز در تفسیر صراط مستقیم  بر همین نظرند؛ 
  «عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ اَلَّذِینَ اطَصِر» در «صراط »مفسران بیان نمودند که 

ق ، یعنى طریی قبل بیان شدی که در آیهاز صراط مستقیم است بدل
ان برایشو  نعمت کردى را آنان که بر ایشان توفیق رعایت و مّنت 

 » :گویدیدر این باره م عبد اللّه بن عّباس  ؛ نهادىرا توفیق هدایت 
قوم موسى و عیسى اند پیش ازآن که نعمت بر خود  )منظور(

اهل بیت منظور( »): گویدنیزمی شهر بن حوشب و.« گردانیدند
. بنابر آنچه در معنای صراط (24« )ندیو اصحاب او )ص(رسول

مستقیم و کسانی که نعمت بر آن ها تمام شد، بیان شده است، بهتر 
مصادیق آن را درک نمود و کسی که افکار توان معنای نعمت و می

و اعمال و رفتار خویش را به کسانی که نعمت خدا برآن ها تمام 
شده نزدیک گرداند و محبت ایشان را در دل نگه دارد از نعمت 

 گردد. کامل الهی بهره مند می
 

 شکر گزاری نعمت
 نإِ للَّهِٱ نِعمَتَ شکُرُواْٱوَ اطَیِّب حَلَال للَّهُٱفَکُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ »ی در آیه 

از نعمت هایى که خدا روزى شما کرده است، ؛«تَعبُدُونَ إِیَّاهُ کُنتُم
حالل و پاکیزه بخورید، و نعمت خدا را سپاس گزارید، اگر تنها 

(؛ در این آیه به مدیریت راحت و لذت 114)نحل/خدا را مى پرستید
با قناعت ورزی و حسن اشاره دارد.یعنی انسان باید در نعمت ها 

مدیریت مانع از زیاده روی و طغیان خویش گردد؛ همچنین در ادامه 
به ارتباط شکرگزاری با نعمت و خداباوری اشاره دارد که یکی از 
مؤلفه های پذیرش توحید را شکرگزاری در برابر نعمت ها معرفی 

کند. با توجه به آیات و روایات مهمترین عملکردی که انسان می
ید در رابطه با نعمت داشته باشد، شکر گزاری است که مراتب با

مختلفی دارد و در هرمرتبه انسان را در تناسب با بهره مندی از آن 
دهد؛ یعنی کسی که سعی دارد آب را اسراف نکند به نعمت قرار می

همین میزان شکرگزار نعمت خداوند بوده و  انسانی که محب و 
دل دارد در مقام ادای شکرگزاری این والیت اهل بیت )ع( را در 

نعمت باالترین درجه را عملی کرده است؛ به بیان دیگر شکرگزاری 
به معنای بهره مندی به جا و کامل مطابق دستور الهی از نعمات 

بانی با اعتدال گزینی و دوری از افراط و باشد. ازاین رو خویشتنمی
سان پذیری، که ان تفریط راهی است برای تحقق شکرگزاری و توحید

دهد و پذیرش قوانین و مبارزه با را در مدار رشد و سعادت قرار می
 گرداند.هوای نفس را برایش میسر می

 
 رنج شناسی

تجربۀ تمام انسان ها در زندگی شخصی خود در طی تاریخ، گواه بر 
این امر است که بخش مهمی از زندگی آدمی، توأم با درد و رنج 

 .ها نامیدتـوان رنـج را زبـان مشـترک انسانه مـیاست؛ تا آنجـا کـ
تـوان نقطـۀ آغـازی در نظر گونه که برای اندیشۀ انسان نمیهمان

گرفت؛ رنج هم از ابتدا با انسان بوده و امری آشـنا در زنـدگی انسـان 
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 24... انسان از منظر یتیدر خودترب یبان شتنیخو یمبان  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

ناخواه با آن مواجه خواهد شد. شاید بتوان اسـت و هـر فـردی خواه
را در مواجهـه او بـا یـک رنج دانست؛ چرا  ابتدای اندیشۀ بشری

ند ککه انسان در عافیت و خوشی، فرصتی برای تأمل و تفکّر پیدا نمی
و تنهـا در بستر رنج و سختی است که در خود فرو رفته و بر وقایع 

 (.2۵) اندیشداطرافش می
 رنج ستیزی

 ز:اانسان در مواجهه با رنج سه واکنش دارد که به تفصیل عباتند 
عنوان چالشی تغییرناپـذیر  رنج به .واکنش انفعالی: در این واکنش1

شود که راهی برای حذف در مسـیر تربیـت آدمـی در نظر گرفته می
یا مبارزه با آن وجود ندارد و تنها باید به شیوهای زندگی کرد که 

 .کمترین مواجهه با رنج پیش آید
در مسیر تربیت انسان رنج مانعی این واکنش در : .واکنش تهاجمی2
آید؛ مانعی که بایـد با آن مبارزه کرد و آن را از میان شمار می به

 .برداشت
نگاه مثبتی نسبت به رنج وجود در این واکنش   .واکنش تکاملی:۳

 دشودارد و رنج بسـتری الزم بـرای رشد و تعالی انسان محسوب می
 است. که در نگرش دینی این واکنش مورد استقبال و تأیید

توان در فلسفۀ اسالمی اوج رویکرد تکاملی نسبت به رنج را می
مشاهده کـرد. در رویکـرد اسالمی، نگاه جامعی نسبت به رنـج 

کـه بـه رویکردهـای انفعـالی و تدافعی وجـود دارد و در عـین این
شود، محوریت با رویکرد تکاملی اسـت. در ایـن  نیز توجه می

هایی که در نتیجۀ ها مانند رنجد از بخشی از رنجدیـدگاه، انسـان بایـ
گیرد، گریزان باشـد و بـا رعایت تقوی از ارتکاب گناهان شکل می

ها در مواجهـه بـا بعضـی رنج (26.)مواجهه با آنها اجتناب کنـد
های اجتماعی باید مبارزه کند و در پی اجرای عدالت عدالتیمانند بی

ولی در نهایـت بایـد بدانـد  (27)باشد هابرای خود و دیگـر انسان
توان فرار کرد یا آنها را از میان برداشت؛ ها نمیاز بخشـی از رنج

بلکه ذات رنج برای رشد و اعتالی انسـان است. هیچ انسانی در پى 
آید، مگر آنکه حوادث ناگوار یبه دست آوردن هیچ نعمتى بر نم

در این بین باید  (.10) کندچون شرنگى کشنده کام جانش را تلخ می
ها، سعۀ وجودی پیدا کرد؛ چنانچه با صـبر کـردن در برابر سختی

نشینی و فیلسوفی ماننـد مالصـدرا معتقـد اسـت در اثـر گوشه
های طوالنی، جانش مشتعل و قلبش بر اثر کثرت ریاضتها مجاهدت

به شـدت ملتهب شد و در نتیجۀ آن انوار ملکوت بر قلبش تابید و 
 موز عالم جبروت بر او آشکار شـد و توانسته به صالح راه یابدر
(2۸). 

رنج به میان آمده است سخن از در آیات متعددی بارویکرد تکاملی 
که رنج را جز النفک زندگی معرفی نموده و پذیرش و سازش با آن 

لنَّاسُ أَن ٱأَحَسِبَ »یرا امری پسندیده معرفی نموده است. در آیه
آیا مردم گمان کرده اند، ؛ «أَن یَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُم لَا ُیفتَنُونَیُترَکُواْ 

همین که بگویند: ایمان آوردیم، رها مى شوند و آنان ]به وسیله 
جان، مال، اوالد و حوادث[ مورد آزمایش قرار نمى 

کند که آزمایشی (؛ خداوند به انسان یادآوری می4ند؟)عنکبوت/گیر
است که همگان طبق مقتضای خویش باید طی در راه است و مسیری 

ه لأیکى از مهمترین مسائل زندگى بشر که مس کنند از این رو به
شدائد و فشارها و آزمونهاى الهى است اشاره مى کندبعد بالفاصله 

به ذکر این حقیقت مى پردازد که امتحان یک سنت همیشگى و 
ن نیست، جاودانى الهى است، امتحان مخصوص شما جمعیت مسلمانا

-مى و هاى پیشین جارى بوده استسنتى است که در تمام امت

ما کسانى را که قبل از آنها بودند آزمایش کردیم ) وَ لَقَْد  »فرماید:
فَتَنَّا اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ( آنها را نیز در کوره هاى سخت امتحان افکندیم، 

هل و بیخبر و رحم و جاچون شما در فشار دشمنان بیآنها نیز هم
متعصب و لجوج قرار داشتند، همیشه میدان امتحان باز بوده و 

ه چرا ک ؛گروهى در این میدان شرکت داشته اند باید هم چنین باشد
در مقام ادعا هر کس مى تواند خود را برترین مؤمن، باالترین 
مجاهد، و فداکارترین انسان معرفى کند، باید وزن و قیمت و ارزش 

  (.1۹).« از طریق آزمون روشن شود این ادعاها
هر انسانی در زندگی خود لزوماً بـا درد و رنـج مواجـه از این رو 

کنـد، دنیـایی محـدود شـود. زیـرا دنیایی که در آن زنـدگی مـیمـی
های او را ندارد. اسـت کـه ظرفیـت بـرآورده کـردن همـۀ خواسته

های متضاد از خواستهای است از طرف دیگر، انسان خود مجموعه
-کـه برآورده کردن یک نیاز مستلزم تحمل رنج گذشتن از خواست

های دیگـر اسـت. عـالوه بـر ایـن، انسان موجودی اجتماعی است 
که بتواند در کنار دیگران زنـدگی کنـد بایـد بـا رنـج و برای این

 (.2۵) های خود مواجه شودگذشتن از بخشی از خواسته

 
 دنیا و رنج

همانا ما انسان را در رنج و  ؛«کَبَد  فِی إلِنسَانَ ٱ خَلَقنَالَقَد  »یدر آیه
(؛ خداوند به میزان رنجی که ملفوف در 4)بلد/زحمت آفریدیم

به معناى رنج و  «کبد» یکلمهکند. زندگی انسان است اشاره می
جمله مورد بحث جواب قسم است و این تعبیر  که خستگى است

فهماند که رنج و مشقت از که خلقت انسان در کبد است به ما مى
ن بیان یعنی ای ؛هر سو و در تمامى شؤون حیات بر انسان احاطه دارد

این که هر انسانی به دبال آرامش محض و خوبی بی آالیش است در 
یا انسان برایش تالش  حالی که در این دنیا هر چه به او برسد و

نماید دردرسری با خود به همراه دارد که از خلوص آرامش و راحتی 
منظور آیه ابن عبّاس و سعید بن جبیر و حسن (. 10و لذت او بکاهد)

ا هاى دنیمصیبتدانند که بودن انسان می در تعب و سختى و رنجرا 
ل فرزند آدم همواره متحمّ؛ شودمتحمّل میوهاى آخرت و سختی

 .رودبشود تا از دنیا بیرون سختى و ناراحتى می
 خَلَقَ  لَّذِیٱ »یآیاتی دیگری نیز در این بیان قرار دارد از جمله آیه

-نآ ؛«لغَفُورُ ٱ لعَزِیزُٱوَهُوَ عَمَال أَحسَنُ أَیُُّکم لِیَبلُوَکُم لحَیَوةَٱوَ لمَوتَٱ
کدامتان که مرگ و زندگى را آفرید تا شما را بیازماید که 

که ؛نیکوکارترید، و او تواناى شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است
اَلَّذِی » ی گذر از رنج اشاره دارد.به آزمایش شدن انسان به واسطه

و  یعنى مرگ را برای صبر بندگان آفرید ؛«اةخَلَقَ اَلْمَوْتَ َو اَلْحَی
از  گوید کهمیابو قتاده  زندگی را برای شکر از آن ایجاد کرد.

از مقصود  که از قول خداى تعالى ،حضرت رسول )ص( پرسیدم
کدامیک شما عقلش »فرمود: ؟ ایشان چیست «أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً»

مقصود کاملترین شما از جهت عقل و » :سپس فرمود ؛«نیکوتر است
شدیدترین شما از جهت ترس از خدا و نیکوترین شما در آنچه امر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

https://islamiclifej.com/article-1-943-en.html


 و همکاران   انیفاطمه صاحب 25

 1400پاییز ، ۳، شماره ۵دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و گرچه کمترین شما از  ظر و التفات استو نهى فرمود از جهت ن
 «جهت اعمال مستحبه و نافله باشد.

 
 دوای رنج

 وََأجرٌ  مَّغفِرَة لَهُم أُوْلَـئِکَ لصَّـلِحَتِٱ وَعَمِلُواْ صَبَرُواْ لَّذِینَٱإِلَّا »ی درآیه
مگر کسانى که ]در خوشى ها و آسیب ها[ شکیبایى ورزیدند  ؛«کَبِیر

و کارهاى شایسته انجام دادند، اینانند که براى آنان آمرزش و پاداشى 
اشاره دارد به این که انسان با صبر (؛ خداوند 11)هود/بزرگ است

 «الِحاتِإِالَّ اَلَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا اَلصّ» رسد.ها به تعالی میبر رنج
در برابر سختى صبر کنند و در نعمت  که مردمى اشاره دارد به آن
و بر کارهاى شایسته و اعمال صالح مواظبت  دشکر گذارى کنن

آمرزش و پاداش بزرگى است که همان بهشت ها برای آن ؛دارند
 ۵0فتح، 2۹سبأ، 4فاطر، 7مائده،۹آیات دیگری از جمله آیات:  .دباش
نحل  110و  ۹7و ۹6ملک،  12قصص،  ۵4رأ،اس ۹عنکبوت،  ۵۸حج،

ی وصل انسان و... نیز اشاره به این موضوع دارد که صبر را حلقه
 نماید.بان و تحقق تعالی او بیان میخویشتن

اهل بیت )ع( در روایات متعددی نیز به رنج با رویکرد تکاملی 
رنج رّ کند به سنگریسته اند؛ روایاتی که ابتالئات انسان را بیان می

ابو حمزه روایت کرده که حضرت کاظم  پردازد.در زندگی انسان می
َمثَُل اَلْمُؤْمِنِ َمثَُل کِفَّتَِی اَلْمِیزَانِ، کُلَّمَا زِیَد فِی »علیه السّالم فرمودند:

حکایت  ؛«.إِیمَانِهِ زِیدَ فِی بَالَئِهِ، لِیَلْقَى اَللَّهَ )عَزَّ وَ جَلَّ( وَ الَ خَطِیئَۀَ لَهُ 
من حکایت دو کفۀ ترازو است.هرگاه بر ایمانش افزوده شود مؤ

ن . ایشود تا خداوند را بدون هیچ گناهى دیدار کندبالیش افزوده مى
روایت به ارتباط بال و رشد انسان اشاره دارد؛ هرچه ایمان بیشتر 
باشد، بال در زندگی او بستر است تا انسان را پاک کرده و او را 

امام  نماید.ت بال را کفاره گناهان معرفی میرشد دهد. برخی روایا
یوسته غم و اندوه پ»فرماید:باقر)ع( به نقل از پیامبر اکرم)ص( می

اتی و در روای گیر مؤمن باشد تا برای او گناهی به جا نگذاردگریبان
از بال  به عنوان سبب تذکار و یاد آوری یاد شده است؛ امام صادق 

بر مؤمن چهل شب نگذرد، جز این که پیش آمدی  »فرماید:)ع( می
 .«برایش شود که غمگینش سازد تا موجب تذکرش گردد

فرماید: گردد؛ امام علی)ع( میو یا عاملی برای صیقل روح معرفی می 
نهج .«)در حوادث روزگار جوهر مردان شناخته می شود »

 در چنین نگاهی، رنج انسـان را بـه درون (217البالغه،حکمت:
دیگـر در ناامیـدی  و کندبرد و او را با درون خود آشنا میخویش می

گردد؛ در پی نجات خویش از رنج تقال بـه دنبـال مقاومـت نمی
کند رنج را فراموش کنـد. در چنین نگاهی، کند؛ یا سعی نمینمی

 واطاعت و تسلیم در برابر رنج، ستودنی است. اگر کسی تسـلیم 
ر رنـج را بـه درسـتی نیـاموزد، در اثـر رنـج سرسـپردگی در برابـ

. در این جا شودبـه پـوچی، ناامیـدی و سـرخوردگی مبـتال می
ی آموزد که چگونه با اراده و انگیزهبانی به انسان میخویشتن

سعادت طلبانه رنج را پذیرفته و آثارش از جمله صبر و شکرگزاری 
 ی خویش به کارگیرد.را به عنوان لوازم پیمودن در مسیر تعال

 

 نتیجه گیری
به طور خالصه در پاسخ به سوال مهم این پژوهش که آیا انسان 

ه توان گفت کباشد، میبدون مربی بیرونی قادر به تربیت خود می
تعادل یابی انسان در وجوهات گوناگون زندگی منجر به تعادل روانی 

انی بخویشتنگردد و همگی در گرو نهادینه شدن مبانی وفکری او می
در وجود انسان است تا بدین سان « بینش انفسی و آفاقی»مبنی بر 

بتواند در مسیر خود تربیتی گام بردارد و همچون ناظری بیرونی خود 
را حفاظت نماید. شناخت انفسی اولین گامی است که انسان باید در 
مسیر زندگی بردارد تا به وجوهات گوناگون خویش آگاه گشته و 

 ها، درستدر رفع نیازها و نوع جهت دهی و پاسخگویی به آنبتواند 
 عمل نماید .

از سوی دیگر انسانی که در عالم دنیا ملفوف با رنج ها و نعمت  
هاست شایسته است تا نوع تعامل خود را با آن ها تنظیم نماید و این 

باشد . از این رو الزم است امر نیز در گرو شناخت آفاقی انسان می
حقیقیت رنج و نعمت را بر او بشناسد و  از شکر گزاری، صبر انسان 

ورزی و قناعت پیشگی دررابطه با این دو امر بهره جوید. بنابراین 
بانی موجب نظام بخشی به تمام وجوهات راهبردی محوری خویشتن

شود و انسان را از تالطم، سرگردانی و افراط و تفریط و زندگی می
بانی اهرم قدرتی است که در انسان تندهد. خویشطغیان نجات می

نظارت و حفاظت را سکان دار کشتی زندگی کرده و او را در بحران 
کند. از این رو توجه به نهادینه کردن و آشنایی ها و حوادث یاری می

ایسته آید و شبانی از اصول خود تربیتی به شمار میبا مبانی خویشتن
گیرد تا مقدمه ای برای است در ساختار زندگی هر انسانی جای 
 پذیرش اطاعت الهی و کسب مقام تقوا باشد.
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