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 چکيده
فكر و تصور  به طور قطعكند، بهمي گويد و يا عملمي سخن آن درباره انسان را كههرآنچه       

 است. اگر ابعاد خود ساخته در ذهن موضوع از آن هرچند تار و مبهم و تصاويري است خود رسانده

. شيوه است بيهودهو ناشناخته از آثار ابعاد وجودي گفتن نشود ،سخن شناخته انسان وجودي

باز گويه آميزه هاي دين مبين اسالم در باره كيفيت زندگي انسان كه  و يقيتطب  -يفيتوص بررسي

 كتاب، شامل ياطالعات منابع و ستيل چک،  ها داده يگردآور،  ابزارانجام گرفت.  1391 سال در

. جستجواست يموتورها و ينترنتيا يها تيسا و ها كتابخانه از متون مطالعه و مجالت و مقاله

خود را بشناسد تا آفريدگار خود را شناسايي كند ، در طب اسالمي: همه نسخه ها انسان ابتدا بايد 

با مبدا هستي پيوند دارد همه تجويز ها منجر به سالمت جسم و روان مي شود. دليل بيماري، فساد 

و ناتندرستي بدن فراموش كردن و غافل شدن از اين تعادل است. در هردوره از سن فرد متفاوت 

مسلمان به آن بينش داشته و در همه حال متوجه است. از جمله اينكه انسان هم  است كه طبيب

مانند ساير موجودات سه بعدي مادي تحت تاثير معادالت فيزيكي و شيميايي جهان آفرينش، اجرام 

 .آسماني و كيهان است
 

 .دين مبين اسالم، آموزه ها، كييفيت زندگي، انسان :يديکل واژگان

 

 مقدمه

هرچند  و تصاويري است فكر و تصور خود رسانده به طور قطعكند، بهمي گويد و يا عملمي سخن آن درباره انسان را كه هرآنچه    

هرگز  آن باشد، درباره نداشته و اطالع علم موضوعياز  اگر انسان صورت است. زيرا در غير اين خود ساخته در ذهن موضوع از آن تار و مبهم

بشر  است. دانش انسان علم و بررسي شناسيمسئله، شناخت ترينمهم بگويد. بنابراين داند تا چيزينمي چيزي گويد، چوننمي سخن

 ، فرعانسان وجود و هستي اصل ، بعد از پذيرشوقف هايپرسش كند؟پاسخمي پيدا تحقق و آگاهي علم انسان براي چيست و چگونه

.  است بيهوده و عبث او ناشناخته از آثار ابعاد وجودي گفتن نشود ،سخن شناخته انسان وجودي است. اگر ابعاد انسان ابعاد وجودي شناسايي
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 3 حسن زارع خورميزی ،2 محمد رضا یاوری، 1 علی فتاحی بافقی

هیأت علمی گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید  دانشیار 1

 .وکارشناس علوم حدیث از دانشگاه قرآن و حدیث.یزد، ی صدوق
مربی هیأت علمی گروه معارف اسالمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید  2

 .صدوقی، یزد، ایران
علوم کارشناس ارشد علوم قرآنی، نماینده مقام معظم رهبری در نهاد نمایندگی دانشگاه  3

 .پزشکی شهید صدوقی، یزد،

 علی فتاحی بافقی
afbafghi@ssu.ac.ir 

 

 

 

 باز گویه آموزه هاي دین اسالم در باره کيفيت زندگی انسان
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هم شناخت. شناخت مسير، مركب و سرعت متناسب با هر  براي رسيدن به كمال، عالوه بر شناخت مقصد، بايد مسير، مركب و سرعت را

موجود، بر شناخت آن موجود متوقف است. خودشناسي و شناخت كمال و زيباييها و جذابيتهاي مقصد نهايي انسان، انگيزه استكمال را در او 

خودشناسي كرده اند دانست. ائمه  تقويت مي كند. اين نكته را مي توان يكي از انگيزه هاي توصيه به خودشناسي از سوي كساني كه

معصومين)ع( كه انسان و غايت وجودي او را مي شناسد و نيز مي دانند هر فردي با شناخت خود و غايت هستي خود بيش از پيش خواستار 

سي به سلوك به سوي كمال خواهد شد، انسانها را به خودشناسي ترغيب مي كنند تا آنان را شيفته حركت كمال ي سازند. خودشنا

خداشناسي مي انجامد و خداشناسي در واقع اصلي ترين مقدمه كمال و بلكه خود كمال انسان است. پس خودشناسي براي كمال انسان 

امري ضروري و غير قابل چشم پوشي است. همچنين خودشناسي مقدمه ضروري هر شناختي است؛ يعني هيچ شناختي براي انسان حاصل 

 شناسيم. پس اگر خواستار شناخت حقايق هستي هستيم بايد نخست خود را بشناسيم. نمي شود مگر آنكه خود را ب

انسان با شناخت خويش در درون خود گرايشهايي فطري مي يابد. هر انساني خواستار احاطه علمي به جهان است و گرايش او به  -1 

چنان از افزايش سؤاالت و دوام جهل خود ناراضي است و شناخت هستي، بي نهايت است؛ يعني انسان هر چه در دانش پيشرفت مي كند، هم

تا زماني كه به علم مطلق دست نيابد خود را ناقص مي بيندو از نقص خود ناخرسند است و از اين رو خواستار اتصال به سر چشمه علم 

است. بنابراين شرط شناخت جهان  مطلق مي گردد. انسان مي داند كه شناخت ماسوي اللَّه بدون شناخت علت العلل آنها شناختي ناقص

 مخلوق را شناخت علتِ مخلوقات مي بيند و ميل او به احاطه علمي بر جهان، او را ملزم به شناخت خداوند مي سازد. 

انسان به تجربه يافته است كه هر گرايش دروني كه در او وجود دارد حاكي از وجود واقعيتي خارجي است كه آن گرايش را ارضا مي  -2

د. ميل به رفع تشنگي، با آب كه واقعيت خارجي دارد ارضاء مي شود. ميل به همسر گزيني با وجود جنس مخالف ارضاء مي شود و ساير كن

اميال انسان نيز اينگونه اند. پس اگر انسان خواستار علم و قدرت مطلق است بايد علم و قدرت مطلق وجود داشته باشد. پس مبدئي در 

از علم و قدرت مطلق برخوردار است. اين شكل شناخت وجود خداوند و صفات علم و قدرت او، اگر چه بر مقدماتي هستي وجود دارد كه 

 متكي است كه از تجارب دروني انسان تشكيل شده است، ولي در نهايت علمي حصولي و مفهومي است. 

ته و فقير مي يابد؛ موجودي كه همه احوال او اعم از انسان با كاويدن خويش و رسيدن به خود شناسي حضوري، خود را موجودي وابس -3

حيات، علم، قدرت، محبت و اراده و ديگر اوصاف و افعالش، وابسته به موجودي است كه از لحاظ حيات، علم و قدرت نامتناهي است. اين 

ن با شناخت نفس، در نفس انسان درك حضوري به فقر خود نسبت به خداوند، نتيجه شناخت نفس به صفت فقر و نيازمندي است كه همزما

حاضر است و از هرگونه قياس و استدالل مستغني است. خداشناسي حاصل از خودشناسي، علم حضوري است كه اوالًهيچ ترديدي در آن راه 

خداشناسي، عالوه  ندارد و ثانياً در تحريک انسان براي حركت به سوي خدا و تحصيل قرب او تواناتر است. بنابراين دعوت به خداشناسي براي

بر اينكه به سبب اهميت موضوع خودشناسي است، به سبب روش خاص خودشناسي درون نگرانه است كه حصول آن علم حضوري يقيني 

از همين روست كه امير المؤمنين)ع( مي فرمايند: شناخت به وسيله نفس سودمندترين شناخت است. و مفسرين گفته اند مقصود از  است. 

رفت به آيات انفسي و معرفت به آيات آفاقي است كه در فرموده خداوند آمده است: به زودي نشانه هاي خود را در اطراف جهان معرفتين، مع

و در درون جانشان به آنها نشان مي دهيم تا براي آنان آشكار گردد كه او بر حق است. آيا كافي نيست كه پروردگارت بر همه چيز شاهد و 

پرورش هر موجودي نيازمند آگاهي از استعدادهاي آن است. با اطالع از استعدادهاي يک موجود،   براي خود سازي  خودشناسي  گواه است؟

مي توان به شناسايي مقدمات ضروري تحقق آن استعدادها روي آورد و موانع تحقق آنها را نيز شناخت. پرورش خود نيز بدون اطالع از 

يت يافتن استعدادها امكان پذير نيست. پرورش هر موجود، عالوه بر شناخت استعدادها و تواناييها، استعدادهاي خود و نيازها و موانع فعل

نيازمند جدا كردن استعدادهاي اصيل و استعدادهاي كمكي است. هر موجودي داراي يک كمال مطلوب است كه كمال اختصاصي و برتر 

دها در او نهفته است كه فعليت يافتن آنها كمک و مقدمه فعليت يافتن استعداد اوست و در كنار اين كمال مطلوب، دسته اي ديگر از استعدا

اصلي و كمال مطلوب آن موجود است. بنابراين پرورش استعدادهاي كمكي و رسيدن به كماالت مربوط به آنها، مطلوب بالذات نيست، بلكه 

را فقط بايد تا اندازه اي انجام داد كه در خدمت استعدادهاي  مطلوب تبعي مي باشند. با توجه به اين حقيقت، پرورش استعدادهاي تبعي

اصيل و كمال مطلوب آن موجود هستند. خود سازي، به معناي فعليت بخشيدن استعداد اصلي انسان در رسيدن به قرب خداوند است. پس 

ي از يكديگر تميز داده شوند و سپس معلوم شود بايد استعدادهاي انسان و امكاناتي كه در اختيار اوست شناخته شود و استعداد اصيل و تبع

غايت استعداد اصيل انسان چيست و پرورش هر يک از استعدادهاي تبعي تا چه ميزان سودمند و كمک كننده به تحقق استعداد اصيل 

حد مطلوب مطالعه كنيم و از هستند. با اطالع از استعدادهاي اصيل و تبعي، قادر خواهيم شد درباره روش فعليت بخشيدن هر يک از آنها در 

راههاي مختلف، آن روشها را شناسايي نماييم. شناخت جنبه هاي شخصي و شخصيتي به ما كمک خواهد كرد تا ابزار و امكانات متناسب با 

 نماييم. خود را براي فعليت بخشيدن به استعدادهايمان بكار گيريم و نيز سرعت فعاليت خودسازي را با قابليتهاي شخصي خود تنظيم 

چون ديدگاه و افق  هاي بشري بنا كنيم، تبديل به يک موش آزمايشگاهي خواهيم شد.چنانچه ما زندگي خود را براساس انديشهبنابراين 

انديشه دانشمند فرهيخته هم به فرض كه صد در صد خيرخواه هم باشد باز همه جانبه نگر نخواهد بود و علم و منطق و عقل هم حكم مي 
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بوده باشد.  الهي فرامين برمبناي انسانها  زندگيمه زندگي ما انسانها مي بايد منبعث از فرامين آفريدگار ما صادر شده باشد و بايد كند برنا

هم اكنون و در هميشه تاريخ بشر شاهد بوده ايم در نتيجه پيروي كوركورانه از آميزه هاي بشري، بيشمار معضالت و مشكالت اجتماعي، 

ان و جامعه انساني را در خود فرو خواهند برد چيزي كه هم اكنون دنياي غرب مادي در آن دست و پا مي زند و بشر امروز شخصي و... انس

در دنياي غرب در حد برده اي پست و در حد بلوكي از يک قطعه ماشين تنزل داده شده است. متاسفانه جوامع اسالمي نيز با الگو برداري از 

تبديل اين مشكالت خانمانسوز شده اند و تاروپود زندگي چونان كالفي بسيار در هم پيچيده تبديل شده است:  مشي و سيره غربي گرفتار

هم اكنون كه  .بوده است به انسان ها ضدخداييگرايي از جمله اين نگاهمدرك ،بودن تعداد فرزندان  شدن مهريه زن به معضل، كم

اي است و فقط به دنبال مقصر گشتن كار بيهودهجريان زندگي از آن پيروي مي كنيم و همه در  زندگي غربي در كشور رخنه كرده سبک

در اين بررسي باز گويه آميزه هاي دين مبين اسالم در باره  هدف ما بايد در پي يافتن راهكارهاي مفيد و اثرگذار براي مقابله با آن بود.

 .كيفيت زندگي انسان است

 روش انجام تحقيق
انجام گرفت.  1391 سال درباز گويه آميزه هاي دين مبين اسالم در باره كيفيت زندگي انسان كه  و يقيتطب  -يفيتوص روش به    

 و ينترنتيا يها تيسا و ها كتابخانه از متون مطالعه و مجالت و مقاله كتاب، شامل ياطالعات منابع و ستيل چک،  ها داده يگردآور،  ابزار

 . جستجواست يموتورها

اثر  و از علت به از معلول< )ان> برهان تشخيص، طبق و اين دهيممي او تشخيص وجودي اثرهاي را براساس انسان ابعاد وجودي    

د بع كدام براي . مسكن خواه زمانمند و مكان موجودي ،يعني است و مادي فيزيكي خواص داراي انسان . شودمي موثر رسيدن( داده به

 ها و اميالخواهش شود؟ و يا اينكهمي سنجيده با زمان دارد كه تعلق انسان بعد وجودي كدام به عمر انسان طول و است ضروري او وجودي

 كنجكاوي و ارضاء حس نها، عدالت، دانستمخالف، زيبايي جنس سوي را به انسان كه است مربوط انسان از ابعاد وجودي بعد كدام به انسان

 نيز بايد از آن دارد كه هم بعد چهارمي ادعا كند انسان كسي است ممكن البته اوست هستي ، تمامانسان ابعاد وجودي كشاند؟ اينو... مي

 ثابت انسان هستي براي نيفتد ،بعد چهارمي اتفاق مهمي اگر چنين شود و موثر( ثابت ،)اثر به علت به از معلول ، رسيدن<ان> برهان طريق

 كسي چه، انسان بعد اول: جسم  .بعد عقلي، عقل، بعد رواني، نفس ،جسم بعد فيزيكيت: بعد اس سه انسان ابعاد وجودي بنابراين. شودنمي

و از  احساس به حسي ندارد و از اندام جسم كند و بگويد انسان ينف است پزشكي علم موضوع آن سالمتي را كه انسان بدن تواند هستيمي

 در ترديدي رسد؟! هيچنمي چشيدن به چشايي و از اندام ديدن به بينايي اندام و از استماع به شنوايي و از اندام استشمام به بويايي اندام

 در جسم حسي هيچ بگويد انسان كسي وجود ندارد. چنانچه ،است شده تعبيه آنها در جسم اعصاب سلسله كه انسان پنجگانه حواس هستي

 دستاوردهاي تواند ايننمي كس هيچ كه است بديهي قدري به انسان در آناتومي علمي مسئله پذيرد زيرا ايننمي از او خود ندارد ،كسي

 خواهيم سخن وجود مادي مختصات درباره بعدي است. در بحثهاي مادي وجودي كه است اين انسان جسم كند. ويژگي را كتمان علمي

 دارد و آنچه و عمق و عرض طول است ماده و چون است خواهمكان زمانمند و دارد، يعني وجود فيريكي خواص انسان بدن . اما فيزيکگفت

را  نويسد و يا فرمانيكند يا ميمي را بيان مطلبي ،انسان جسم . يعنياست جسم به كند، مربوطمي دهد يا تركمي امدنيا انج در انسان كه

عد ، ب. جسمجسم او است به رفتارها مربوط گفتارها و كند، مجموعهمي را ترك ايدهد و يا وظيفهمي را انجام اقدامي كند و يا اينكهصادر مي

 مورد از اقدام همان به او كار نكند، پنجگانه از حواس باشد و يا يكي داشته ناقصي جسم اگر انسان،. است انسان هستي و عملياتي اجرايي

 بدن( و تشريح لم)ع در آناتومي پزشكي دانش آن، بر پايه كه است و واضح آنقدر بديهي مطلب است. اين عضو محروم آن به مربوط

هر فرد از افراد انسان تركيبي از ويژگيهاي نوعي و فردي است. اگر  .پردازدمي و تحقيق پژوهش بدن( به عملكرد سلولي )چگونگي فيزيولوژي

ز خودشناسي به معناي شناخت جنبه هاي اختصاصي افراد نوع انسان باشد خودشناسي همان انسان شناسي است. و اگر مقصود ا

خودشناسي شناخت هر فرد از خويشتن باشد، خودشناسي با انسان شناسي متفاوت خواهد بود. از خودشناسي به معناي اول با عنوان انسان 

مي خوانيم. انسان شناسي به « خودشناسي به معناي خاص»يا « خودشناسي»شناسي ياد خواهيم كرد و خودشناسي به معناي دوم را 

گيرد. علومي چون روانشناسي تجربي، فيزيولوژي انساني و انسان شناسي )آنتروپولوژي( با روش تجربي به  روشهاي مختلفي انجام مي

شناخت انسان مي پردازند. محصول كار اين رشته ها، علمي حصولي و مفهومي است. علم النفس فلسفي براي شناخت انسان از روش عقلي 

آورد. براي شناخت انسان مي توان از روش نقلي نيز بهره برد. يعني با رجوع به كتاب و  قياسي پيروي مي كند و علمي حصولي را پديد مي -

سنت ابعاد وجود انسان را به كمک وحي شناسايي نمود. شناخت هر فرد از خويشتن اگر با درون نگري و از طريق علم حضوري صورت 

مييز ويژگي هاي نوعي و شخصي از يكديگر فقط با مشاهده گيرد، نتيجه آن شناخت مجموع ويژگيهاي نوعي و شخصي خواهد بود و ت

خصوصيات ديگران ممكن خواهد شد. انسان شناسي به روش صد در صد شهودي و درون نگرانه امكان پذير نيست، ولي مي توان از روش 

شناسي قرار داد، علم النفس فلسفي درون نگري در شناختن انسان استفاده كرد. مي توان خودشناسي درون نگرانه را مقدمه اي براي انسان 

و انسان شناسي تجربي )روان شناسي، فيزيولوژي انساني و انتروپولوژي( و انسان شناسي نقلي )يا وحياني( را نيز مي توان مقدمه اي براي 
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ستفاده از روش درون نگري خودشناسي قرار داد؛ يعني با استفاده از نتايج اين رشته هاي مختلف ويژگي هاي نوعي انسان را شناخت و با ا

ويژگي هاي اختصاصي خود را شناسايي نمود و به خودشناسي نايل آمد. از امير المؤمنين)ع( نقل شده است: خودشناسي سودمندترين 

كسي كه به شناخت خود دست يابد به  و نيز فرمودند:  نهايت معرفت آن است كه انسان خود بشناسد. همچنين فرمودند:  دانشهاست.

 بزرگترين حكمت آن است كه انسان خود را بشناسد.  رگترين رستگاري و پيروزي رسيده است.بز

نقطه مقابلِ خودشناسي، خود ناشناسي است كه به عقيده امير المؤمنين)ع( باالترين و بزرگترين جهل است. چنانكه فرمود: بزرگ ترين 

چرا خود را بشناسيم؟ براي خودشناسي آثار  ان همين بس كه خود را نشناسد.در جهل انس و نيز فرمود:   ناداني خود ناشناسي انسان است.

مختلفي بيان شده است و انگيزه هاي گوناگوني خودشناسي را اقتضاء مي كند. يكي از عواملي كه خودشناسي را موجه مي سازد، متعلق اين 

وبترين چيز در نزد ماست. هر كس كه به خود عالقه شناخته مي شود، محب« خودشناسي»به عنوان چيزي كه در « خود»شناخت است. 

محبت  دارد و عالقه به شناخت محبوب امري است فطري. هر انساني خود را دوست دارد و طبيعي است كه خودشناسي امري مطلوب باشد. 

ور را از خود دور سازد. به عبارت انسان به خود موجب مي شود انسان در انديشه بر آوردن مصالح خويش باشد و بكوشد مفاسد و امور زيان آ

ديگر حفاظت از خويش در برابر خطرات و تأمين نيازهاي خود به اقتضاي محبت به خود امري طبيعي است. از سوي ديگر حفاظت از هر 

ر به آن را نمي چيز و تأمين نيازها و مصالح هر چيز مستلزم شناخت آن چيز است. هر گاه چيزي را نشناسيم، نيازهاي آن و امور زيان آو

ارضاء نمي شود. انسان خود را در بهترين و كاملترين شكل مي خواهد؛ « خود»توانيم بشناسيم. محبت به خود فقط با حفظ و نگهداري 

يعني دوست دارد هر كمالي را در خود تحقق بخشد و هرگاه كمالي از كماالت ممكن براي خود را در خود نامحقق يابد، از وضع موجود خود 

اراضي مي شود و در صدد تكميل وجود خويش بر مي آيد.كمال خواهي پايان ناپذير انسان، در عين احساس فقر و نيازمندي است. پس ن

انسان بر خود الزم مي بيند كه كمال ممكن براي خويش را بشناسد تا بتواند در جهت كمال خود گام بردارد و كماالتي نايافتني را طلب 

 از آنچه براي او ممكن است رضا ندهد. شناخت كمال نهايي خود فرع شناخت خود است.  نكند و به چيزي كمتر

 بحث
شايد  انسان موجودى دو بعدى يعنى جسمانى و روحانى است. در قرآن و احاديث ابعاد هويت و ساحت هاي وجودي انسان     

انسان آگاه شد؛ ولى شناخت ساحت هاى وجودى روح انسان به طور بتوان در پرتو علم و دانش روز به زوايا و ابعاد گوناگون جسم و بدن 

كامل امكان پذير نيست؛ زيرا روح انسان جلوه و مظهر برجسته حق تعالى و مرتبط با كمال بى نهايت است؛ از اين رو انسان معمّاى بزرگ 

نورانى قرآن كريم و سخنان رهگشاى معصومان تا  قرون و اعصار شمرده شده كه هنوز كشف نشده است. با اين حال مى توان در پرتو آيات

در دين مبين اسالم قاطعيت در همه دستور هاي ديني حدودى پرده از راز و رمزهاى وجودى او برداشت و آگاهى نسبى به او پيدا نمود.

نماز نخوانيم. امّا پيامبر صلي اهلل عدّه اي خدمت آن حضرت رسيدند و گفتند: ما به تو ايمان مي آوريم به شرط اينكه حرف اول را مي زند. 

عليه و آله نپذيرفت زيرا حاضر نبود به قيمت زياد شدن پيروان گوشه اي از مكتب آسيب ببيند. اين ديگرانند كه براي به دست آوردن 

د. پيامبر به كفار مي پيروان زيادتر هر لحظه به شكلي و نامي و آرمي تغيير روش مي دهند و همچون تجار دنبال پيدا كردن مشتري هستن

دين شما براي شما باشد و دين من براي خودم. در صورتي كه غير انبيا در دين خود   6سوره كافرون، آيه « لكم دينكم و لِيَ دين»فرمود: 

ا را به سازش چندان استوار نيستند و راه سازش و نرمش را در پيش مي گيرند. دشمنان انبيا همواره مي خواهند، پيامبران و پيروان آنه

در زمينه بندگي و طاعت   9سوره قلم، آيه  « ودّوا لو تدهن فيدهنون»بكشانند؛ اما قرآن مسلمانان را از اين نقشه آگاه ساخته و مي فرمايد: 

چون پاسي از شب مي گذشت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله از بستر )ص( آمده است كه عبادت پيامبرنرسيد، در زمينه  هيچكس به پيامبر

برمي خاست و پس از گرفتن وضو و زدن مسواك و تالوت آياتي چند از قرآن كريم، در گوشه اي به عبادت مي پرداخت و اشک مي ريخت. 

ل مي ديدند مي گفتند: تو كه گناهي نداري چرا اين قدر اشک مي ريزي؟ مي فرمود: آيا بنده شاكر بعضي از همسرانش كه او را به اين حا

 خدا نباشم؟ 

امّ سلمه مي گويد: شبي پيامبر در خانه من بود، نيمه شب، او را نيافتم به سراغش شتافتم، ديدم در تاريكي ايستاده، دست ها را 

ا! نعمت هايي كه به من داده اي از من مگير، دشمنم را خشنود مكن، به بالهايي كه مرا از آنها بلند كرده، اشک مي ريزد و مي گويد: خداي

نجات دادي گرفتارم مكن، حتي به اندازه چشم بر هم زدني مرا به خود وامگذار. به او گفتم پدر و مادرم فدايت شوند، شما كه بخشوده شده 

 يونس آني به خود واگذار شد، در شكم ماهي زنداني شد.  اي! فرمود: هيچ كس از خدا بي نياز نيست. حضرت

به هنگام نماز مي لرزيد و هرگاه نماز را به تنهايي مي خواند ركوع و سجود آن را طول مي داد ولي هرگاه به جماعت نماز مي خواند 

ود سفارش فرمود: هرگاه با مردم به نماز مي بسيار عادّي و ساده برگزار مي كرد. به يكي از يارانش كه امام جماعت ساير مسلمانان شده ب

 با كودكان و شفقت فوق العاده  مهربانياز سيره پيامبر)ص(ايستي سعي كن بعد از حمد، سوره كوچكي قرائت كني و نماز را طول ندهي. 

نجس كرد، مادر كودك و اطرافيان به نوزادي را براي دعا يا نامگذاري نزد پيامبر صلي اهلل عليه و آله آوردند. نوزاد دامن حضرت را   بود:

شدت ناراحت شدند، اما پيامبر فرمود: آزادش بگذاريد، من لباس خود را مي شويم امّا فرياد شما باعث مي شود كه اين كودك بي گناه 
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دختران سفارش بيشتري مي بترسد. پيامبر صلي اهلل عليه و آله به اطفال سالم مي كرد و نام اطفال و كودكان را محترمانه مي برد. درباره 

فرمود و در نزد او ارزش دادن به زن كاري پسنديده بود. آن هم در دوراني كه تولد دختر سبب عصبانيّت پدران مي شد تا آنجا كه از شدّت 

بود، پيامبر  آري، در زماني كه داشتن دختر ننگ« واذا بشّر احدهم باالنثي ظلّ وجهه مسودّاً و هو كظيم»بغض رنگشان سياه مي گشت: 

يكي از  صلي اهلل عليه و آله مي فرمود: بهترين فرزندان شما دخترانند و عالمت خوش قدمي زن آن است كه اوّلين فرزندش دختر باشد.

ر ياران پيامبر صلي اهلل عليه و آله در خدمت آن حضرت نشسته بود كه به او خبر دادند: همسر شما دختر آورده است، او ناراحت شد. پيامب

دي؟ صلي اهلل عليه و آله كه اين منظره را ديد فرمود: زمين، جايگاه او و آسمان، سايه بان او و روزي او هم با خداست، پس چرا تو ناراحت ش

 او همچون گلي است خوشبو كه از آن استفاده مي كني. 

ه ام. پيامبر صلي اهلل عليه و آله فرمود: اين فردي در محضر پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله گفت: من هرگز كودك خود را نبوسيد

عالمت قساوت توست. درباره عدالت ميان كودكان نيز سفارش مي فرمود كه اگر يكي از آنها را در برابر ديگري بوسيدي ديگري را نيز ببوس. 

للّه! بقيّه آب را به من بدهيد. در همان روزي پيامبر آبي آشاميد، مقداري آب ته ظرف باقي ماند، كودكي كه در آنجا بود گفت: يا رسول ا

مود: لحظه چند بزرگسال گفتند: يا رسول اللّه! براي تبرّك باقي مانده آب را به ما بدهيد. پيامبر فرمود: اول نوبت كودك است. سپس به او فر

بعد از جنگ موته، در حالي كه فرزندان  آيا اجازه مي دهي آب را به بزرگ ترها بدهم؟ كودك پاسخ منفي داد. پيامبر آب را به كودك داد.

جعفر طيّار را بر مركب خود سوار نموده بود، به استقبال سپاه اسالم رفت. سپس وارد مسجد شد و باالي منبر رفت و در حالي كه فرزندان 

شاند و دست نوازش بر سرشان جعفر روي پلّه هاي منبر بودند، در فضيلت جعفر سخنراني فرمود. پس از آن نيز آنها را روي زانوي خود ن

كشيد. امام صادق عليه السالم فرمود: يک بار پيامبر دو ركعت آخر نماز ظهر را بدون انجام مستحبات، به سرعت خواند. مردم پرسيدند: يا 

. بعد از نماز برخي رسول اللّه چه كاري پيش آمد؟ فرمود: مگر گريه كودك را نشنيديد. روزي پيامبر يكي از سجده هايش را خيلي طول داد

گفتند: يا رسول اللّه! گمان كرديم وحي نازل شده است. فرمود: فرزندم حسن، در حال سجده بر دوشم سوار شد، صبر كردم او از شانه ام 

ش فرود آيد. هرگاه حسن وحسين عليهما السالم بر پيامبر وارد مي شدند، حضرت از جا برمي خاست وآنان را در آغوش مي گرفت وبردو

انسان ها ».؛ 3394، ص 4؛ ميزان الحكمه، ج «النَّاس مَعادِنٌ كَمَعادِن الذَّهَب وَ الفِضَّة»خود سوار مي كرد. امام صادق)عليه السالم( فرمودند: 

تعدادهاى همان گونه كه معادن نيازمند به اكتشاف، استخراج، و بهره بردارى هستند، اس «.معادن و ذخايرى هستند مانند معادل طال و نقره

از آنجا كه انسانيّت انسان و هويّت اصلى او را روح او تشكيل  ناب نهفته در انسان بايد مورد شناسايى، شكوفايى و بهره بردارى قرار بگيرند.

و شگفتى  مى دهد و بدن تنها ابزار و مَركب روح به شمار مى آيد، در اين مجال به بيان برخى از جنبه هاى گوناگون روح و نفس بسنده شده

به طور كلى ابعاد و ساحت هاى وجودى نفس و روح را مى  هاى بدن آدمى به دانش هايى چون فيزيولوژى و زيست شناسى موكول مى شود.

يكى از مهمترين و بنيادى ترين ابعاد وجودى انسان، جنبه معرفتى و شناختى :   ساحتِ شناختى انسان  توان به سه ساحت تقسيم نمود:

شناختى انسان داراى مراتب گوناگونى مى باشد؛ برخى از آنها با حيوانات مشترك است؛ مانند شناخت حسّى و خيالى. برخى از  اوست. جنبه

قرآن   مراتب آن مختص به انسان مى باشد و وجه تمايز او با حيوانات به شمار مى آيد؛ مانند شناخت عقلى و توانايى تفكّر و انديشه ورزى.

نده انسان يا بال هاى تكامل وى را پرورش عقل و انديشه مى داند. انسان در پرتو رشد و بالندگى صحيح انديشه و عقل يكى از عناصر ساز

ر خود و بهره بردارى از آن در جهت هدف آفرينش مى تواند از حيات طيّبه برخوردار شود؛ خداوند در دو آيه ذيل؛ اهميت و جايگاه ويژه تفكّ 

قطعاً بدترين جنبندگان نزد » .؛22(، آيه 8؛ انفال )«إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ ال يَعِْقلُونَ» ان مى نمايد:و تعقّل را اين گونه بي

 «.خدا كران و الالنى اند كه نمى انديشند

 «.و خدا بر كسانى كه نمى انديشند، پليدى را قرار مى دهد» .؛100(، آيه 10؛ يونس )«وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ ال يَعْقِلُونَ»

گنجايش شناختى انسان منحصر به شناخت عقلى نمى شود بلكه فراتر از آن مى تواند بهره مند از معرفت حضورى و شهودى گردد و 

هى و شناخت حضرت آدم)عليه السالم( بسيارى از حقايق جهان هستى را بدون واسطه مفاهيم ذهنى و از نزديک به شهود بنشيند. آگا

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ » و استعداد او براى درك آن حقايق، نشانگر ظرفيت باالى شناختى انسان است؛« اسماء الهى»نسبت به 

 «.وخت بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشتو خداوند علم اسماء را همگى به آدم آم» .؛31(، آيه 2؛ بقره )«عَلَى الْمَالئِكَةِ

تعبير شده و خداوند آن را به برخى از بندگان شايسته خود « علم لدنّى»همچنين معرفت و علم فوق العاده اى كه در قرآن كريم از آن به 

انسان موجودى انتخاب گر   ساحتِ ارادى انسان  ست.. نشانگر عظمت روح انسانى ا65(، آيه 18؛ كهف )«وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً»عطا فرمود؛ 

و مختار است و بر سر دو راهى ها دست به گزينش و انتخاب مى زند. يكى از مالك هاى ارزشمندى انسان كه او را از حيوانات متمايز مى 

 نمايد توان گزينشگرى و اختيار اوست.

د، هيچ گاه نمى توان او را به هنگام ارتكاب جرم مجازات نمود، و زيربناى حقوق و اخالق اختيار است؛ اگر انسان مجبور باش

 همچنين ارزش هاى اخالقى، مسئوليت پذيرى، تكاليف انسانى، آموزش و پرورش و فرستادن پيامبران الهى همگى پوچ و بى معنا خواهد بود.
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 .؛38(، آيه 74؛ مدّثّر )«بَتْ رَهِينَةٌكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَ» قرآن كريم در مورد اين جنبه وجودى انسان مى فرمايد:

همانا راه »  .؛3(، آيه 76؛ انسان )«إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً» «.هر فردى در گرو اعمالى است كه آن را كسب كرده است»

اگر انسان خواست و اراده خود را تابع اراده حق تعالى  «.ورزيد راست را به او )انسان( نشان داديم يا شكرگزار خواهد بود يا كفران خواهد

به درستى كه خداوند عزّ و جلّ به »نمايد، اراده او شبيه اراده حق تعالى شده و صاحب عزم و همّت مى گردد؛ در حديث قدسى آمده است: 

وده ام از من پيروى كن، تو را به گونه اى قرار مى دهم كه زنده فرزند آدم فرمود: اى فرزند آدم من زنده ام و نمى ميرم، در آنچه به تو امر نم

، پس او مى باشد، در آنچه به تو دستور داده ام از من اطاعت «باش»باشى و نميرى؛ اى فرزند آدم! من به چيزى كه مى خواهم، مى گويم 

انسان   ساحتِ عاطفى انسان  .376، ص 90نوار، ج بحاراال«. باشد»، پس «باش»كن، تو را به گونه اى قرار مى دهم كه به چيزى بگويى 

موجودى است آميخته از عقل و عاطفه، عشق و انديشه؛ و هر يک از اين دو بُعد نقش اساسى در به حركت درآوردن و تعالى بخشيدن به 

ند كار دل را بكند و نه دل كار عقل را. انسان دارند، و هيچ گاه نمى توان يكى از اين ابعاد را پذيرفت و ديگرى را رها كرد؛ نه عقل مى توا

خاستگاه محبت و عواطف دل و قلب است؛  قرآن كريم همان گونه كه به عقل اهتمام ويژه دارد، به دل نيز كه كانون عواطف است توجه دارد.

 .؛165(، آيه 2؛ بقره )«آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ َو الَّذِينَ»  از اين رو خداوند يكى از ويژگى ها مؤمنان را محبّت شديد و عشق آنها به خود مى داند؛

و ساحت عاطفى انسان را مركز آرامش و اطمينان مى « دل»قرآن كريم   «.كسانى كه ايمان آورده اند، شديدترين محبّت را به خدا دارند»

 داند:

 «.باشيد كه تنها با ياد خدا دلها آرامش مى يابدآگاه »  .؛28(، آيه 13؛ رعد )«أاَل بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»

زيبايى »اساساً برخى از ميل ها و گرايش هاى متعالى فطرى در انسان، مربوط به ساحت عاطفى انسان است؛ گرايش هاى متعالى مانند؛ 

هم در ساحتِ « ت و پاكىگرايش به فضيل»، «ميل به خالّقيت»، «خداخواهى و خداگرايى»، «كمال خواهى»، «حقيقت طلبى»، «دوستى

سه ساحت ياد شده انسان همراه با جنبه هاى حيوانى و غريزى او يک نماى كلّى از  شناختى و هم در ساحتِ عاطفى انسان تعريف مى شود.

شد. ابعاد وجودى انسان را به ما نشان مى دهد؛ ولى شناخت دقيق و همه جانبه از جنبه هاى وجودى انسان؛ بسى دشوار و سخت مى با

سه سرمايه وجودى انسان به شمار مى آيند كه مى توانند در پرتو هدايت هاى پيامبران الهى سمت و « عاطفه»و « اراده»و « عقل»بنابراين 

اين سه بُعد انسان در تعامل و تأثير متقابل در يكديگرند؛ به  سوى اصلى خود را بيابند و در جهت فلسفه آفرينش انسان به شكوفايى برسند.

ين معنا كه بُعد شناختى در جنبه عاطفى و ارادى تأثير مستقيم دارد و جنبه عاطفى و ارادى نيز بُعد شناختى و معرفتى انسان را تحت ا

« اراده»فيلسوفان اسالمى بر اين باورند كه رفتارهاى ارادى انسان كه در زندگى روزانه انجام مى دهد، نشأت گرفته از  تأثير قرار مى دهند.

تا اراده انسان تحريک نشود، كار و فعاليتى در خارج صورت نمى پذيرد. اراده انسان نيز تحت تأثير بُعد عاطفى و شوقى اوست؛ انسان  اوست،

تى و تا نسبت به كارى اشتياق و رغبت نيابد، اراده اش نسبت به آن برانگيخته نمى شود. اشتياق و جنبه عاطفى انسان نيز متأثّر از بُعد شناخ

هاى اوست. انسان تا زمانى كه نسبت به يک عمل، ارزيابى شناختى نداشته و به جنبه هاى مثبت و سودمند آن آگاه نشود، نسبت به آن باور

كار اشتياق و عالقه اى نشان نمى دهد و در نتيجه اراده او نسبت به آن كار تحريک نمى شود و به دنبال آن كارى در خارج صورت نمى 

 .256-257، صص 1370ة، سيّد محمّدحسين طباطبايى، ترجمه مهدى تديّن، تهران مركز نشر دانشگاهى، چاپ اول، گيرد. نهاية الحكم

تعبير مى گردد؛ از اين رو اصالح باورها و « انگيزه»تمام رفتارهاى انسان در نهايت نشأت گرفته از بُعد شناختى و باورهاى اوست كه از آن به 

گفته مى شود. « تغيير نگرش»زايى در اصالح و ساماندهى رفتار انسان دارد؛ امروزه در روان شناسى به آن شناخت ها و بينش ها تأثير بس

با نظر در آيات قرآن با اين حقيقت   رفتار <___اراده  <___انگيزه  <___شناخت  رابطه ياد شده را در نمودار زير مى توان مشاهده كرد:

مهم و اصلي، يعني بعد روحاني و بعد جسماني است. قرآن كريم در سوره سجده به خلقت انسان  روبرو مي شويم كه انسان داراي دو بعد

نَفَخَ ثُمَّ سوَّاتُ وَ    ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سلَلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ وَ بَدَأَ خَلْقَ االنسنِ مِن طِينٍ*   ءٍ خَلَقَهُاشاره نموده، مي فرمايد: الَّذِى أَحْسنَ كلَّ شىْ

او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان   قَلِيالً مَّا تَشكُرُونَ  وَ جَعََل لَكُمُ السمْعَ وَ األَبْصرَ وَ األَفْئِدَةَ  فِيهِ مِن رُّوحِهِ

موزون ساخت و از روح خويش در وى دميد؛  او راقدر آفريد. سپس )اندام( اى از آب ناچيز و بىسپس نسل او را از عصاره را از گِل آغاز كرد؛ 

در اينجا از چند موهبت بزرگ در مورد انسان ها  آوريد! و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد؛ امّا كمتر شكر نعمتهاى او را بجا مى

قَ االنسنِ مِن طِينٍ(. تا هم عظمت و قدرت خود را فرمايد : خداوند آغاز آفرينش انسانرا از گل قرار داد )وَ بَدَأَ خَلْگويد: نخست مىسخن مى

آويز نقش را از ماء و طينى خلق كرده. و هم اى را از چنين موجود ساده و كم ارزشى آفريده و آن دلنشان دهد كه آنچنان مخلوق برجسته

گويد ، نه همه انسان ها ، ن از آفرينش آدم مىاى و به كجا خواهى رفت. پيدا است اين آيه سخبه اين انسان هشدار دهد كه تو از كجا آمده

ما انسان را از  [ 2]و لَقَدْ خَلَقْنَا االنسنَ مِن صلْصلٍ مِّنْ حَمٍٍَ مَّسنُونٍ  َ فرمايد: چرا كه ادامه نسل او در آيه بعد مطرح است و در سوره حجر مى

شود كه آفرينش آدم به صورت يک خلقت چنين استفاده مىاز مجموع آيات  گل خشكيده كه از گل بد بوى آفريده شده بود گرفتيم .

گويد: مستقل، از خاك و گل به وجود آمده است. آيه بعد به آفرينش نسل انسان و چگونگى تولد فرزندان آدم در مراحل بعد اشاره كرده مى

لة من ماء مهين(. جعل در اينجا به معنى اى از آب ناچيز و بى قدر قرار داد )ثم جعل نسله من سالسپس خداوند نسل او را از عصاره
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ها در تمام مراحل است. سالله در اصل به معناى عصاره و فشرده خالص هر چيز است و منظور از آن آفرينش، و نسل به معنى فرزندان و نوه

ادامه نسل است. اين آب كه ظاهرا باشد، و مبدء حيات و منشاء تولد فرزند و در اينجا نطفه آدمى است كه در حقيقت عصاره كل وجود او مى

آبى است بى ارزش و بى مقدار از نظر ساختمان و سلول هاى حياتى شناور در آن، و همچنين تركيب مخصوص مايعى كه سلول ها در آن 

كلمه مهين كه  شود وهاى عظمت پروردگار و علم و قدرت او محسوب مىشناورند بسيار ظريف و فوق العاده دقيق و پيچيده است و از نشانه

باشد و گر نه از اسرار آميزترين موجودات است. آيه بعد اشاره است به است اشاره به وضع ظاهرى آن مى به معنى ضعيف و حقير و ناچيز

را فرمايد: سپس اندام انسان مراحل پيچيده تكامل انسان در عالم رحم، و همچنين مراحلى كه آدم به هنگام آفرينش از خاك طى نمود، مى

موزون ساخت )ثم سواه(. و از روح خويش در او دميد ! )و نفخ فيه من روحه(. و براى شما گوش و چشمان و دلها قرار داد )و جعل لكم 

آوريد )قليال ما تشكرون(. سواه از ماده تسويه به معنى تكميل كردن است ، و السمع و االبصار و االفئدة(. اما كمتر شكر نعمتهاى او را بجا مى

گردد طى اى كه تمام اعضاى بدن او آشكار مىاين اشاره به مجموع مراحلى است كه انسان از هنگامى كه به صورت نطفه است تا مرحله

اى است براى حلول كند و همچنين مراحلى را كه آدم بعد از آفرينش از خاك تا به هنگام نفخ روح پيمود. تعبير به نفخ )دميدن( كنايهمى

شده است، هر چند نه اين است و نه آن. و اگر گفته شود نطفه انسان از آغاز كه در رحم قرار  دمى گوئى تشبيه به هوا و تنفسروح در بدن آ

شود تنها گوئيم: در آغاز كه نطفه منعقد مىگيرد و قبل از آن يک موجود زنده است بنابر اين نفخ روح چه معنايى دارد؟ در پاسخ مىمى

باتى است، يعنى فقط تغذيه و رشد و نمو دارد، ولى از حس و حركت كه نشانه حيات حيوانى است و همچنين قوه داراى يكنوع حيات ن

كند و تدريجا رسد كه شروع به حركت مىاى مىادراكات كه نشانه حيات انسانى است در آن خبرى نيست. اما تكامل نطفه در رحم به مرحله

كند. اضافه روح به خدا به اصطالح اى است كه قرآن از آن تعبير به نفخ روح مىو اين همان مرحله شود،قواى ديگر انسانى در آن زنده مى

اضافه تشريفى است، يعنى يک روح گرانقدر و پر شرافت كه سزاوار است روح خدا ناميده شود در انسان دميده شد، و بيانگر اين واقعيت 

مقدارى است، ولى از نظر بعد معنوى و روحانى حامل روح الهى است.  ره و يا آب بىاست كه انسان گر چه از نظر بعد مادى از خاك تي

شود، و سوى ديگرش به عرش پروردگار و طرفه معجونى است كز فرشته سرشته و ز حيوان! و به خاطر يكسوى وجود او به خاك منتهى مى

اده وسيع است. قرآن در آخرين مرحله كه پنجمين مرحله داشتن همين دو بعد، قوس صعودى و نزولى و تكامل و انحطاط او فوق الع

شود اشاره به نعمت هاى گوش و چشم و قلب كرده است، البته منظور در اينجا خلقت اين اعضاء نيست چرا كه آفرينش انسان محسوب مى

اگر از ميان تمام حواس ظاهر و باطن گيرد، بلكه منظور حس شنوائى و بينائى و درك و خرد است . و اين خلقت قبل از نفخ روح صورت مى

كند، تنها روى اين سه تكيه كرده، به خاطر اين است كه مهمترين حس ظاهرى انسان كه رابطه نيرومندى ميان او و جهان خارج بر قرار مى

جهان خارج و  يدنگيرد، و چشم وسيله دكند و مخصوصا تعليم و تربيت وسيله آن انجام مىگوش و چشم است، گوش اصوات را درك مى

هاى مختلف اين عالم است. نيروى عقل و خرد نيز مهمترين حس باطنى انسان و يا به تعبير ديگر حكمران وجود بشر است. جالب صحنه

 شود كه افروختگى و پختگىاينكه افئدة جمع فؤاد به معناى قلب است، ولى مفهومى ظريفتر از آن دارد اين كلمه معموال در جائى گفته مى

نى در آن باشد! و به اين ترتيب خداوند در اين آيه مهمترين ابزار شناخت را در ظاهر و باطن وجود انسان بيان كرده است، چرا كه علوم انسا

آيد و ابزار آن، چشم و گوش است. يا از طريق تحليل ها و استدالل هاى عقلى و وسيله آن، عقل و خرد است كه يا از طريق تجربه بدست مى

گيرد، باز بوسيله همين قرآن از آن به افئده تعبير شده، حتى درك هايى كه از طريق وحى يا اشراق و شهود بر قلب انسان صورت مىدر 

 .كندباشد. اگر اين ابزار شناخت از آدمى گرفته شود، ارزش وجودى او تا سر حد يک مشت سنگ و خاك سقوط مىافئده مى

 بحث ونتيجه گيري:
انسان ابتدا بايد خود را بشناسد تا آفريدگار خود را شناسايي كند ، سپس هدف از آفرينش خود و در اين مسير چگونه زيستن را          

دريابد. اينجاست كه انسان متوجه پيام ها و آميزه هاي آسماني خواهد شد كه فقط و فقط با آميزه هاي فوق بشري و الهي به سر منزل 

، و مالحظه مي كنيم كه در در طب اسالمي: همه نسخه ها و تجويز ها با مبدا هستي پيوند دارد همه نسخه ها و تجويز مقصود خواهد رسيد

ها  منجر به سالمت جسم، روان و سالمت و تندرستي انسان بر روي تن، روان و خرد اثرمي گذارد نگرشي جامع، همه جانبه، بينارشته اي و 

عادل نيروهاي يدن)هموستاز( و عدم بهم ريختن آنها در همه حال مد نظر است و دليل بيماري، فساد و كل نگر دارد و نه جزء جزء. ت

ناتندرستي بدن فراموش كردن و غافل شدن از اين تعادل است پس هرگونه ركود، تندروي و كند روي سبب بروز بيماري است مزاق و مزاج 

و در هردوره از سن فرد متفاوت است كه طبيب مسلمان به آن بينش داشته و در  هر انسان سخت تحت تاثير تشريح و كاركرد بدن اوست

همه حال متوجه است. از جمله اينكه انسان هم مانند ساير موجودات سه بعدي مادي تحت تاثير معادالت فيزيكي و شيميايي جهان 

ن كارساز است در راز نماز داريم كه سجده سبب تخليه از آفرينش، اجرام آسماني و كيهان است. در طب اسالمي ، نسخه ها براي قرد مسلما

 .امواج مغناطيسي و نماز آرام بخش است و امثالهم در همه ابعاد جسمي و روحي
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