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 سالمت روان و آثار آن بر خداانسان با بررسی رابطه 
 

  کیومرث قیصری گودرزی
 دانشگاه مالیر دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 

k.gheysari @chmail.ir  

 
بیر اسیا     آن تربیتیی  وآثار آن بر سالمت روان و پیامدهای خدا با انسان بطهرا تحلیل و بررسی پژوهش این از هدف

ی شک از منظر توحیدی مهم تیرین رابطیه انسیان ا رابطیه او بیا خیدای       ب باشد می آموزه های قرآن و ائمه اطهار )ع(

ر روابی  او ترسییم   خویش است و تنها در سایه تبیین مناسب این رابطه ا می توان مبنایی اساسی و عقالنی برای سای

نمود به عبارت دیگر سایر رواب  انسان ا معنا و مفهوم خود را از این رابطه اعتبار می گیرند و هر نوع تبیین غیر واقعی 

منجر می و از هم گسیختگی شخصیتی وی  یو مخدوش از رابطه با پروردگارا به اعوجاج و انحراف در سایر رواب  انسان

ری صحیح و مناسب این رابطه می تواند نقشی بی بدیل در شکل گیری هویت اصیل انسانی شود و از سوی دیگر برقرا

در این پژوهش بیا اسیتفاده از روش هیای    و ایجاد وحدت اانسجام و هماهنگی میان انسان و جهان هستی ایفا نماید . 

شد و پیامد ها و آثیار روانیی ایین     قرآن و روایات ائمه اطهار )ع( پرداختهتوصیفی ا تحلیلی و استنتاج به واکاوی آیات 

 رابطه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که می توان به مواردی مانند  دست یابی به آرامش و اطمینیان قلبییا ایجیاد   

  ناپذیریا شکست و عزت زندگیا احسا  در امید

 پرتیو  در انسیان   رواب  سایر یابی معنا غیر و توس  انسان وجود تسخیر از گراییا رهایی نتیجه جای به گرایی تکلیف

 خدا اشاره نمود. با رابطه

 

 

 

 "سالمت روان "ا "توحید"ا  "انسان"ا  "خدا" واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

رَبَّنَا عَلَیک تَوَکلْنَا وَ »انسان از منظر تعالیم اسالم موجودی است که همواره در حال صیرورت و شدن به سوی خداست 

او می باید با استفاده از سرمایه هایی مانند روح خدایی ا عقل  و اختیار و با  ﴾٤ممتحنه :﴿« لَیک الْمَصِیرُإِلَیک أَنَبْنَا وَإِ

اخته بهره گیری ازگرایشاتی چون حقیقت جویی اکمال طلبی ا زیبایی جویی  به معماری و طراحی خویشتن خود پرد

و با تبدیل استعدادهای مختلف خود از حالت قوه به فعل ا لحظه به لحظه در مراتب مختلف قرب و رضوان طی طریق 

نماید. از منظر قرآن مقصد نهایی این نو به نو شدن و تحول درونی ا مالقات خدا می باشید امیا در دو مسییر متفیاوت     

رهاند و راه به سوی وحدت دارد و در طریق اعلیی علییین سییر    صورت می گیرد یا فرد ا از کثرت ظاهری خود را می 

 می کند و یا در مسیر گمراهی و ضاللت و رو به سوی اسفل السافلین دارد.

 (. 111 : 1831 آملىا )جوادی. المعاقبین نائل می شوند اشدّ مالقات به ودسته دوم الرّاحمین لقای أرحم به گروه اول   

عریف درست رابطه انسان باخدا سرآغاز راه یابی به مدرسه دین و درست زیستن است ا مساله توحید ورزی صحیح و ت

زیستنی شایسته انسان به عنوان خلیفه الهی و اشرف مخلوقات. مهمترین مساله زمان حاضر سردرگمی انسان معاصیر  

ر چه پیش می رود بیشتر در انبوهی از مسائل و مشکالت خود ساخته و درافتادن در بی راهه های انحرافی است که ه

به گرداب ها فرو می غلتد و از خود حقیقی دورتر می گردد. مخدوش شدن این رابطه اساسی در ذهن  انسان مدرن و 

فرو کاهش جایگاه متعالی خدا به موضوعی در حیطه شناسایی انسان ا قرار گرفتن عنصر فردیت به جای خدا و تعریف 

 ود مرکزانسان مدرنا  تاوان سنگینی را بر نسل های مختلف بشر تحمیل نمود. پوچاین رابطه از منظر عقل مغرور و خ

 و اکشیتار  انحرافی های نحله و ها فرقه گیری اشکل اخالق شدن بنیان بی عاما گرایی نسبی اضطرابا و تر  گراییا

ط بنیادی انسان مخدوش شدن ارتبا حاصل همه و جهان معاصر همه در احسا  و انسانیت خونریزیا مرگ و جنایت

در عصر حاضر که بشیر سیرخورده از دوران عقیل گراییی      1. باشد می ربوبی تربیت به بشر نوع دادن تن عدم با خدا  و

ا ضیرورت   8بویژه دین مبین اسیالم اسیت   2افراطی مدرنیته در تالش برای باز افکندن خویش در ساحل آرامش ادیان

رابطه بنیادی که مبتنی بر منابع اصیل  ومعتبر دینیی  و متناسیب بیا    ارائه تبیینی صحیح  وکاربردی در خصوص این 

                                                      
 .رجوع شود به کتاب علل تزلزل تمدن غرب نوشته اصغر طاهر زاده وکتاب بحران دنیای متجدد نوشته رنه گنون 1

 و تیازد  میی  گیرا  میادی  تربیتیی  های فلسفه به ، روانشناسی سوم مکتب یا انسان روانشناسی حوزه بزرگان و پیشگامان از  مازلو آبراهام 2

: دارد میی  بییان  دیین  و علی   بیین  رابطه بررسی ضمن ای مقاله در وی.خواند می فرا ارزشها و دین عرصه در آمدن در به کاراآش را آنها

 ، ندهید  اهمیت آن موضوعات و مسائل و دین به که را فردی ، گرا انسان و گرا تجربه روانشناسان که است این است مسل  اکنون آنچه

 ( 19: 1831کیالنی، عرصان). آورد می شمار به بیمار یا و استثنایی انسانی

 .است رسیده برابر دو به2111سال تا 1111 اروپا از سال قاره مسلمانان تعداد ،"Pew Forum" آمار مرکز گزارش براساس 8

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#95:4
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اقتضائات زمان و پیراسته از انحراف و کج فهمی های جاهالنه باشد به منظور  پاسخ گویی به این نیاز جهانی بییش از  

 هر زمان دیگر احسا  می گردد. 

به اعتقادات مذهبی عامل بازدارنده در بسییاری از  نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که اعتقاد به خدا والتزام 

بیماری ها به ویژه بیماری های روانی است تحقیقات صورت گرفتیه توسی  پژوهشیگرانی از جملیه گیارتنر ا فینیی و       

بین التزام عملی بیه اعتقیادات میذهبی و سیالمت روان     مالونیافرانسیسا تمپلرا رابرتا میلر و...حاکی از آن است که 

 (1831مثبت وجود دارد)حسینی به نقل از یاسمی نژاد اهمبستگی 

بودن زندگی به سالمت روان افراد کمک می کند و این موضوع بیان  دار معنا احسا  و درک ا مذهبی نگرش داشتن

 ( 1831گر میزان اهمیت معنا جویی و اعتقادات مذهبی در ایجاد و حفظ بهداشت روانی افراد جامعه است.)جمالیا 

 ودآگاهی و خدا آگاهیرابطه خ
 انسیان  بلکیه  اسیتا  خیودش  به او آگاهی عین خدا به انسان آگاهی که است یگانه او با و نزدیک آنچنان انسان به خدا

 2«خداآگاه» ولی باشد 1«خودآگاه» کسی است محال و باشد آگاه خدا به که باشد آگاه خودش به تواند می وقتی فق 

: وَ ال تَکُونُییوا کَالِییذِینَ نَساییوا اَللّییهَ فَمَنْسییاهامْ أَنْفُسَییهامْ أُول ِییکَ هاییما فرماییید یمیی ( قییرآن812: 1811)مطهییریا. نباشیید

 1812)مصیباح ییزدیا  .خداست از غفلت کیفر ازخود بیگانگی و خود فراموشی آیه این پایة . بر ﴾11حشر: ﴿اَلْفاسِقُونَ

:211) 

 بیه  را او بیودا  نشیده  حائیل  او خویشیتن  و او مییان  جابیح هیچ هنوز که هنگامی آدمیا آفریدن گیرو دار در خداوند

 خیود  از کیه  دریافیت  روشینی  بیه  خویشیتنا  در ایپردهبی حضور چنین با آدمی 8فراخواند خود خویشتن در بازنگری

آن  ٤یافیت  حائل خویشتن و خود میان را خدا به سخن دیگر ا. خداست رنگ آنا بر داردا «خودی»اگر و ندارد چیزی

د از او پرسید آیا نمی بینی که از منی و جز با دستان من هیچ دگرگونی و تحولی در تو راه نمیی یابید  و او   گاه خداون

. بدین گونیه گیره عهید و میثیاقی     5خواند خویش ربّ را خدای که به وضوح این را در یافته بود زبان به پاسخ گشود و

ارای گشودن آن نیست بر این اسا  انسان بی رنیگ  ربوبی در ضمیر آدمی ریشه گرفت که هیچ دست و پنجه ای را ی

بیه  .6اسیت  خوانیده (صیبغت ) آمییزی  رنگ نوع زیباترین را این خداوند نیست و نگین جانش از پرتو ربوبی رنگین است

سبب عمق نفوذ معرفت و میل ربوبی در انسان ا آدمی تنها در صورتی می تواند چشم از خدا بر گیرد که چشم از خود 

                                                      
1 Self-awareness 
2 God-Awareness 

 (172وَ اشْهَدَهُ ْ عَلی اَنفُسِهِ  )اعراف: 8
 (24مَرْءِ وَ قَلبِهِ) انفال:انَّ اهللُ یَحُولُ بَینَ الْ 4
 (172اَلَسْتُ بِربّکُ  قالُوا بَلی)اعراف: 9
 (183: بقره) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّیهِ صِبْغَةً صِبْغَةَ اللَّیه6ِ
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نها هنگامی می تواند حضور خدا را درک نماید که بی پرده در خویشتن حضور یابد . اگر خدا میان انسان و برگیرد و ت

خویشتن او حائل استا پس فرار از خود و خدا با هم رخ می دهدا چنانکه قرار یافتن در خود و قیرار ییافتن در کنیار    

 (21: 1833خدا نیز.)باقری ا

 است خواسته او از بسیار تمکید با و خوانده فرا خود انسانى حقیقت مورد در اندیشیدن هب را انسان کریم از این رو قرآن

نیز  )ع( امیرالمؤمنین حضرت . (115: عَلَیکُم اَنفُسَکُم)مائده :فرمایدمى چنانکه. بپردازد خویش به و نشود غافل خود از

( 212ق: 1٤11)تمیمیی آمیدی ا  . المَعیارِفِ  اَنفَعا فسِالنِ مَعرِفَةُ: خود شناسی را سودمند ترین معارف قلمداد می نماید

باید در نظر داشت که معرفت نسبت به خود و خالق دو روی یک سکه است چرا که هستی انسان چیزی جز احتیاج و 

در حدیث مشهور نبوی  « خداآگاهی»و « خود آگاهی»رب  مطلق به هستی خالق نیست. این مَعیّت و تالزم همیشگی 

 میورد  در (. نیندیشییدن 163:  2اج 1836)محمیدی ری شیهری ا  « مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَیدْ عَیرَفَ رَبَّیه   » یابد :تجلی می 

 دارنید  خیود  از که تصوّرى و بمانند ناآگاه و غافل خویش از هاانسان از بسیارى است شده سبب خودا وجودى حقیقت

 اشیتباه  مین  بیا  را تین  هیا انسیان  از بسیارى دیگرا انبی به. شود محدود خویش جسمانى و ظاهرى هاىجنبه به صرفا

 مرکیب  این از غیر انسان خود و است طبیعت عالم در او سیر براى انسان مَرکب بدنا که است حالى در این. اندگرفته

 (53 -61:  1832است.)طیبا

تخلیه خانه دل از اغیار و   حقیقی انسان رنگ و بویی الهی دارد و تحقق آن در گرو « من»اسالمی  هایبر اسا  آموزه

هیدف غیایی تربییت    و پر شدن جام وجودی او از تابش انوار الهی و آینه خدا نمیا گشیتن اوسیت از ایین رو     « ناخود»

اسالمیا سیر و سلوک انسان به سوی خدا و تجلی اسماء و صفات الهی در آینه جیان او و درآمیدن بیه آبشیخور زاللِ     

 و وصال حضرت دوست می باشد.تعالی و بالندگی در مسیر تقرب 

 

 بررسی رابطه با خدا از منظر روانشناسی:

 اکثیر .  اسیت  پرسیتی  یکتا اش نتیجه که است بیرونی و درونی بتهای شکستن هم در ا زیستن سالم مهم و اول شرط

 کیه  تجیاربی  به توجه با ا سالم روانی داشتن برای را یکتا خدای ستایش و اپرستش امروز پزشکان روان و روانشناسان

 (11:  1831ا پروا.) دانند می ضروری و الزم اند اندوخته

 دینیى  ارزشیى  نظیام  یک داشتن که راا آلپورت اعتقاد این ا  تیلیک و  ا  فرانکل ا یونگ مثل شناسان روان از بسیارى

 و مراجعیان  تمام است معتقد یونگ.اند داده قرار حمایت و تمیید مورد آیدا مى حساب به روان سالمت از مهمى بخش

 عبیارت  بیه . کند اعطا ها آن به توانست مى مذهبى دیدگاه که بودند استحکامى و معنا فاقد او سال 85 باالى بیماران

. بودنید  شیده  مریض و داده دست از را خود استحکام و معنا مذهبىا دیدگاه یک نداشتن سبب به مراجعان این دیگرا

 فقی   ایین  وىا عقییده  به. است روان سالمت به حساب بى کمک دین جانبى ىها فراورده از یکى دارد عقیده فرانکل

 فیلسوف و شنا  روان یک که تیلیکا. است ترى مهم چیزهاى دین اصلى محصول وگرنه استا دین جانبى محصول

 سیانا ان شخصییت  کیل  بیه  نتیجیها  در و فرد زندگى مسائل و ها جنبه تمام به خدا به اعتقاد و ایمان: داشت بیان بودا
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 خدا به وى اعتقاد و ایمان به فرد شخصیت یکپارچگى و وحدت قدرت وىا عقیده به. بخشد مى وحدت و جهت عمقا

 تیر  قیوى  و تیر  بییش  نییز  او شخصیت یکپارچگى و وحدت توان باشدا تر قوى و تر بیش ایمانش هرقدر داردا بستگى

 (1832ا میردریکوندی.)است

 فشیارهای  مقابیل  در تیا  باشید  داشیته  اعتقاد معنوی و مادی غیر منبعی به باید انسان گویند می روانشناسان از برخی

 هییچ  اینکیه  مگیر  نیسیت  این و باشد داشته را مجدد تجهیز توانایی خورد می ضربه وقتی و کند مقاومت بتواند روانی

 از یکیی  ایمیان :  اسیت  گفتیه  را نکتیه  همیین  تقریبا نیز  جیمز ویلیام. نداند پرستش قابل را یگانه خدای جز معبودی

:  1831ا پیروا .) شکند می هم در را ااو آن مطلق فقدان و دهد می ادامه زندگی به آن توس  انسان که است قدرتهایی

 بیه  بیاور  کنید  حمایت منفی امواج و خطرها برابر در را ما تواند می که کننده هدایت عامل و منبع مهمترین( 83-81

 افراد توس  مذهبی مناسک انجام و خدا به ایمان و اعتقاد( 2111ا  مکشیری. )باشد می آخرت جهان و متعال خدای

 مهمیی  نقش سالم زندگی سبک و شخصیت گیری شکل در و دارد  انسان جسمانی و روانی سالمت در موثری نقش ا

 ا یافتیه  تعمیم و یاختصاص های ارزش نیز و ها نباید و بایدها ا اعتقادها از ای مجموعه عنوان به مذهب.  کند می ایفا

 عمیر  هیای  لحظیه  لحظیه  در را زندگی معنای تواند می که گردد می محسوب روانی های گاه تکیه ترین موثر از یکی

. دهید  نجیات  معنیایی  بیی  و تعلییق  از را فرد ا تبیینی گاههای تکیه کردن فراهم با نیز خاص شرای  در و کند فراهم

 (1823 بهرامیا)

 میادی  تربیتیی  های فلسفه به ا روانشناسی سوم مکتب یا انسان روانشناسی حوزه بزرگان و مانپیشگا از  مازلو آبراهام

 بین رابطه بررسی ضمن ای مقاله در وی.خواند می فرا ارزشها و دین عرصه در آمدن در به آشکارا را آنها و تازد می گرا

 بیه  کیه  را فیردی  ا گیرا  انسان و گرا تجربه نروانشناسا که است این است مسلم اکنون آنچه: دارد می بیان دین و علم

 15: 1831کیالنیا عرصان. )آورد می شمار به بیمار یا و استثنایی انسانی ا ندهد اهمیت آن موضوعات و مسائل و دین

 اعمال و اشخاص و افکار به گرایش و بها و خوبی میزان به آن اسا  بر که داند می معیاری و مالک  را ارزش جیمز(. 

 اداوری مییزان  دو این میان معینی حد یا او آن از بیزاری و بهایی بی و بدی ایا گروهی و فردی مواضع و وعاتموض و

 تصیمیماتی  و انسان رفتار در موثر اجتماعی و تربیتی عوامل از بخشی اچونان آگاهانه نا یا و اآگاهانه اارزشها کنیم می

 عقایید  و هوییت  ارزشها که معتقدند روانشناسان(15: 1126مزاجی.)کند می عمل کند می که اقداماتی و گیرد می که

 (.81: 1838 دیگرانا و احمدی علی. )هستند ارتباط در نفس عزت و خودشکوفایی با که هستند فردی هر محوری

 ویژگیی  ایعنیی  اسیت  دانسیته  کاهنده فرو را دو آن و کند می انتقاد ارزشها از گسسته علم و تربیت از  روزاک ت ودور

 عرصیان . )اسیت  هسیتی  بیه  مربیوط  امیور  همیه  و زنیدگی  و جهیان  و انسیان  جایگیاه  از کاستن فرو جدید علم تازمم

 دشوارترین را آنها و اند کرده بررسی را موجود ارزشهای ابحران خبرگان و پژوهندگان از بسیاری( 821: 1831کیالنی

 ( ٤81: مانه. ) اند شمارده انسان مشکالت ترین انگیز حیرت و ترین پیچیده و

 درگیر را خود دیگرى زمانى هر از بیش حاضر عصر زده بحران و افسرده مضطربا انسانِ یکما و بیست قرن آستانه در

 هاى نابهنجارى و ها ناسازگارى از بسیارى پیدایش عامل شده انجام تحقیقات. یابد مى باره این در اساسى هایى سؤال
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 ایین  بیر  تیوان  میى  بنابراینا. دانند مى فرد در یافته سازمان ارزشى نظام یک استقرار عدم و ارزشى تضادهاى را روانى

 هیاى  دهنیده  سیازمان  ها ارزش حقیقتا در. سالمند شخصیت یکپارچگى بنیان و اسا  ها ارزش که کرد تمکید نکته

 خصییتى ش چنیین  محصیول  تردیدا بى روانا سالمت و روند مى شمار به رشدیافته شخصیت رفتارهاى و اعمال اصلى

 (1831 مطهریا) است

 میى  استفاده نظام شش این از دنیا هاى انسان تمام وى عقیده به. کند مى تعیین را اساسى ارزشى نظام شش آلپورت

 دیگیرى  ارزش نظیام  اساسىا و کلى ارزشى هاى نظام این از غیر و نیست خارج نظام شش این از انسانى هیچ و کنند

 زیبیایى  هیاى  ارزش. 8(  سیلطه  و قیدرت ) سیاسى هاى ارزش.  2 دانش و علم. 1:از دعبارتن ها نظام این. ندارد وجود

 ارزشیى  نظام. 6(  محبوبیت و شهرت) اجتماعى هاى ارزش. 5(  ثروت و پول) اقتصادى هاى ارزش. ٤(  هنر) شناختى

 نظام یک عملکرد. کند دهى سازمان را شخصیت است قادر تنهایى به دینى ارزش نظام که است معتقد آلپورت.  دینى

 بیه  کلیى  ارزشى هاى نظام این همه آلپورتا عقیده به. است آن ساختن یکپارچه و شخصیت به بخشى وحدت ارزشى

 میى  که است نظامى تنها دینى ارزشى نظام: است معتقد وى. نیستند شخصیت سازى یکپارچه به قادر مساوى صورت

 و عمیده  دلییل  دو بیه  دینیى  ارزشیى  نظیام .ببخشید  پارچگىیک و وحدت شخصیتا به مستمر و کامل صورت به تواند

 : از عبارتند که است کار این انجام به قادر اساسىا

. دارد گفیتن  براى حرفى زندگىا از بخشى هر در داشتها کار و سر انسان زندگى هاى جنبه تمام با دین که این  - الف

 ارزشیى  نظام. است مرتب  طبیعىا فوق نامحدود غیرمادى عالم یعنى  باال عالم با که است اى پدیده دین که این  -ب

 محدود رو این از هستند بشر دست پرداخته و ساخته دیگر ارزشى هاى نظام سایر اما نیستا بشر دست ساخته دینى

 و وحیى  منبیع  از دینیى  ارزشى نظام که آن دلیل به ولى. است ناقص و محدود خود ها آن خالق زیرا هستندا ناقص و

 به است قادر بنابراینا و ببخشد تعالى و کمال انسان به و ببرد باال را انسان فهم تواند مى گیردا مى سرچشمه البا عالم

 بیه  توانید  مى دینى ارزشى نظام. نماید ارضا را او هاى خواسته و نیازها و کند درک را انسان عیار تمام و کامل صورت

 هیای ارزش. است توحید ا اسالم ارزشی نظام محور(1832ا یردریکوندیم.)دهد پیوند باال عالم با را انسان دایم صورت

 و او بیه  محبت خداا به اعتقاد اسالما در هاارزش این ریشه. روندمیشماربه خداپرستی از گوناگونی هایجلوه اسالمیا

 ( 121: 1831یزدیا مصباح. ) اوست از اطاعت

 
 

 بررسی آثار رابطه با خدا و توحید باوری:

   اسیت  یکتاپرسیتی  و توحیید  ا فیالح  و سعادت به رسیدن و رستگاری شرط نخستین اسالم مبین دین تعالیم نظرم از

 و دنییوی  سیعادت  و بختیی  نییک  ا ها زیبایی و ها نیکی و  ها کمال ا ها هستی همه سرچشمه به انسان اتصال با که

 :  از عبارتند متعالخداوند ه بارابط و توحید آثار مهمترین. آورد می ارمغان به او برای را اخروی

 :و اطمینان قلبی آرامش *دست یابی به
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 از قلیب  سیکون  و طممنینیه  قیرآن   دیدگاه از. است آدمى دل آرامش پرستی یگانه و باوری خدا  آثار مهمترین از یکی

 ؛﴾23: رعد﴿ الْقُلُوبا تَطْمَ ِنُّ اللِیهِ بِذِکْرِ أَلَا لِیهِال بِذِکْرِ قُلُوباهام وَتَطْمَ ِنُّ آمَنُوا الِذِینَ: خداست با ارتباط مستقیم آثار جمله

 دلهیا  خدا یاد با تنها باشیدا آگاه است؛( آرام و) مطم ن خدا یاد به دلهایشان و انداآورده ایمان که هستند کسانی آنها

 إِیمَانًا لِیَزْدَاداوا الْماؤْمِنِینَ قُلُوبِ فِی کِینَةَالسَّ أَنزَلَ الِذِی هاوَ: است آمده نیز فتح مبارکه سوره در همچنین! یابدمی آرامش

 بیه  ایمیان . بیفزایند ایمانشان بر ایمانی تا کرد نازل مؤمنان دلهای در را آرامش که است کسی او ؛ ﴾٤﴿..  إِیمَانِهِمْ مَّعَ

 روانشناسیى  نظیر  از آن علل که است افسردگى و اضطراب معنوى داروى نامتنهاهی و ازلی  منبع آن با ارتباط و  خدا

 و  انید  افتیاده  جیدا  وجود نیستان از گناه و غفلت اثر بر که آنان.باشدمى گوناگون ازحوادث نگرانى مبهما آینده تر ا

 ثیروت  جملیه  از مختلفی امور به درونی آرامش این به یابی دست برای است شده کوتاه الهی قرب بارگاه از دستانشان

 قیرآن   کیه  حالی در.یابند تسکین و آرامش دمى تا برند می  پناه  اعتیاد حتی و  شهرت و مقام ا مادى رفاه و اندوزى

 . بیندمى خدا ذکر را فطرت نداى پاسخ تنها و داندمى خدا یاد را اضطراب شفابخش نسخه تنها  کریم
 

 :زندگی در امید ایجاد*

 الهیی  تفحیه  ییک  ا توحییدی  بینی جهان نظر از و  عالیتف و کار به انسان برانگیزنده و روانی و روحی حالت یک امید

 هنیری  بیودن  امیدوار. شود می زندگی در تالش و انگیزه ایجاد عامل و آورد می در گردش به را زندگی چرخ که است

 افیزایش  را فرد روانی انرژی امید( 1838 داودیا.)آید می دست به معاد و مبدا به نسبت شناخت و معرفت از که است

 بیه  انسیان  ترغییب  و تشیویق  بیرای  قرآن بیفزاید مقصود به رسیدن برای خود تالش بر او تا شود می باعث و هدد می

 لِقَاءَ یَرْجاو کَانَ فَمَن:است داده نوید آیات این با خود دیدار به نسبت خداوند.  است برده بهره امید از ا شایسته کارهای

 بایید  داردا امیید  پروردگیارش  لقیای  بیه  که هر پس ﴾111: کهف﴿ أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبَادَةِ یاشْرِکْ اوَلَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ

 !نکند شریک پروردگارش عبادت در را کس هیچ و دهدا انجام شایسته کاری

 دارد( رسیتاخیز  و) اهلل لقیاء  بیه  امیید  که کسی ؛ ﴾5﴿ الْعَلِیما السَّمِیعا وَهاوَ  لَآتٍ اللِیهِ أَجَلَ فَإِنِ اللِیهِ لِقَاءَ یَرْجاو کَانَ مَن

 !داناست و شنوا او و رسد؛می فرا کرده تعیین خدا که را سرآمدی زیرا!( بکوشد او فرمان اطاعت در باید)

 به و کشند برمی مادی دنیای و ماده حضیض از را او ا انسان آرزوی و امید محدوده به بخشیدن وسعت با دینی تعالیم

 و األمیل  غاییة  یدرک أمله اللّه یکن من:» فرمایند می( ع) علی امام. سازند می رهنمون الهی رضوان و قرب مقام سوی

 ( 611: ق 1٤11 آمدیا تمیمی.) است یافته در را امید و آرزو انهایت باشد خدا آرمانش و آزرو که کس هر» الرّجاء
 

 : ناپذیری شکست و عزت احساس*

 غییر  چیز هیچ و کس هیچ از  است نهاده او محبت گرو در دل و است خورده پیوند قدرت الیتنهی منبع با که انسانی

 بیرای  اختصاصیاً  «عیزت » صفت قرآن آیات در ﴾83: بقره﴿ یَحْزَنُونَ هامْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَلَا: ندارد بیم و هراسد نمی او

 ا(قیدرت  و) عزّت تمام ؛ ﴾65: یونس﴿ الْعَلِیما السَّمِیعا هاوَ جَمِیعًا یهِلِلِ الْعِزِةَ إِنِ: است رفته کار به مومنین و پیامبر ا خدا

 !داناست و شنوا او و خداست؛ آن از

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 یَعْلَمایونَ  لَا الْمانَافِقِینَ کِنِٰ  لَیوَ وَلِلْماؤْمِنِینَ وَلِرَساولِهِ الْعِزِةُ وَلِلِیهِ  الْمَذَلِ مِنْهَا الْمَعَزُّ لَیاخْرِجَنِ الْمَدِینَةِ إِلَى رَّجَعْنَا لَ ِن یَقُولُونَ

 عیزت  کیه  حیالی  در!« کننید میی  بییرون  را ذلییالن  عزیزان بازگردیما مدینه به اگر: »گویندمی آنها ؛ ﴾ 3:  منافقون﴿

 !دانندنمی منافقان ولی است؛ مؤمنان و او رسول و خدا مخصوص

 ییکا  وجیود  بیه  اعتقیاد  در خوردا می چشم به روانی های اختالل بیشتر در که پوچی و کسی بی احسا  پناهیا بی

 میوثر  او روانی بهداشت بردن باال در و بازد می رنگ است خیر کارهای و ها نیکی مصدر که دهنده پناه و مقتدر حامی

 (1832 رادا قریشی. ) است

 :گرایی نتیجه جای به گرایی تکلیف*

 و کننید  میی  واگذار او به را کارشان نتیجه امور انجام از پس داوندخ بر اعتماد و تکیه با دارند ایمان خدا به که افرادی

 اسیت   دانسیته  نمی وی صالح به را آن نتیجه رحمان خداوند حتما که دارند یقین نرسد مطلوب نتیجه به کار آن اگر

 را خیود  فاتکلیی  الزم وبصییرت  درک با شرایطی هر در باید انسان که است این شود می برداشت دینی متون از آنچه.

 نشسیتن  بار به خدا مشیت در اگر. نماید واگذار خدا به را آن نتیجه و ننماید سستی و اهمال آن به عمل در و بشناسد

 برای شکستی نیز صورت این غیر در خورند می پیوند هم با نتیجه و گرایی تکلیف اآنگاه باشد شده مقدر ها تالش این

. زاده طیاهر . )اسیت  موحید  انسیان  ناپیذیری  شکست راز همان این و اردند وجود است کرده عمل تکلیف به که کسی

1838  :211) 

 إِنِیا  فَتَرَبَّصایوا  بِمَیْیدِینَا  أَوْ عِنیدِهِ  مِّینْ  بِعَذَابٍ اللِیها یاصِیبَکُما أَن بِکُمْ نَتَرَبَّصا وَنَحْنُ الْحاسْنَیَیْنِ إِحْدَى إِلِا بِنَا تَرَبَّصاونَ هَلْ قُلْ

 ما ولی( شهادت یا پیروزی یا! )دارید؟ انتظار را نیکی دو از یکی جز ماا درباره آیا: »بگو  ؛ ﴾52: توبه﴿ مُّتَرَبِّصاونَ مَعَکُم

 مجازات) ما دست به( جهان این در) یا برساندا شما به( جهان آن در) خودش سوی از عذابی خداوندا که داریم انتظار

 !« کشیممی انتظار شما با هم ما بکشیدا انتظار شما استا چنین که اکنون( شوید

 . بندد می بر رخت موحد انسان زندگی از همیشه برای نتیجه وصول از ناشی اضطراب سان دین به

 : غیر توسط انسان وجود تسخیر از رهایی*

 بیا  «اسیت  آفرییده  آزاد را تو خداوند که مباش خودت غیر بنده:»فرمایند می البالغه نهج 81 نامه در( ع) علی حضرت

 مبدأ آدمی است ممکن اما  نیست خداوند به مطلق نیاز و صرف احتیاج جز چیزی آدمی وجودی حقیقت که آن وجود

 دیگیر  انسیانهای  ییا  و دنییا  از را خود های خواسته شدن برآورده و ندهد تشخیص درست را احتیاج و نیاز این ملجم و

 قلمیداد  واقعیی  خیودا  جای به را خود نا و بنشاند اصلی خانه بصاح جای به را ای ناخوانده میهمان سان بدین بطلبد

 را انسیان  تصیاحب  تهدید که است عواملی سلطة از خروج جهت در پیچیده و بلند فرایندی به ناظر شدنا عبد. نماید

 ی شیرا  در همیواره  اسیت  همیراه  اجتماعی و اروانی فیزیکی حوایج با و است محتاجی موجود انسان که آنجا از. دارند

 وجیود  طبیعیی  که را«  حاجت»  و شود تصاحب کسی یا چیزی توس  تا است آن معرض در ا احتیاج شدت و حدت

 شکافتن تمرین و ها تصاحب این از خروج تمرین. سازد بدل است طبیعی امر آن منحرف صورت که «ذلت» به اوست

 و نیسیت  حاجتمنیدی  داییره  از جخیرو  معنیای  به شدن عبد. است شدن عبد ی طریقه اشرح محرف های صورت این
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 بیود  خواهید  و اسیت  بوده چنین همواره او و اوست ذات مندی احاجت نیست میسر آدمی برای خروجی چنین اصوال

 ا هیا  تیوهم  ایین  تیب  در کیه  اسیت  مندی حاجت از برخاسته های توهم  شود فارغ آن از کوشد می عبد انسان اآنچه

 ایین  از جسیتن  با. بیابد خویش مراد و متکا را خود چون حاجتمند انسانی یا و ببیند خود ملجا و مبدا را بیجان شی ی

 (3٤: 1833ا باقری.)شناسد می را خود حقیقی رب و بازیابد را خود حاجت حقیقی مبدا تواند می آدمی ها توهم

 را او تا کند می معرفی انسان های احتیاج و ها نیاز شدن برآورده منبع یگانه عنوان به را متعال خداوند اسالمی تعالیم

 زنیدگی  هیای  بزنگیاه  از یکیی  مثیال  عنوان به. بخشد ارهایی غیر توس  شدن گرفته اسارت به و شدن تسخیر خطر از

 در آدمیی  اگیر  کیه  اسیت  روزی و رزق مساله دهد قرار بیگانگی خود از و تسخیر خطر در را انسان تواند می که آدمی

 وادی بیه  او سیاختن  وارد و شیطان نفوذ زمینه ا یابد دست خصوص این در اسبیمن تبیین به نتواند الهی تعالیم سایه

 داییره  از خروج و سرسپردگی به را او  آینده از تر  و دستی تنگ و فقر توهم با تا سازد می مهیا را آزمندی و حرص

 از شییطانی  و نفسانی یها بند شود نگریسته مساله این به توحیدی نگاهی با که هنگامی اما.  گردد رهنمون عبودیت

 اَنْیتَ  مَیواْلىَ  ییا  مَیواْلىَ . بخشد رهایی خدا غیر سلطه از را خود تواند می و و شود می گرفته آدمی عروج و تعالی پای

 آییا  و خیور  روزى منم و ده روزى تویى من موالى اى من موالى ؛  1الرّازِقُ ااِل الْمَرْزاوقَ یَرْحَما وَهَلْ الْمَرْزاوقُ نَا وَاَ الرّازِقُ

 ؟ ده روزى جز را خور روزى کند رحم

 و یابید  دسیت  خود احتیاجات و نیازها خصوص در مناسبی تبیین به بتواند توحیدی تربیت پرتو در آدمی که هنگامی

 را او جیز  و شده مستقر معنویت و آرامش ساحل در ببیند نیازهایش شدن  آورنده بر ضامن را زارق متعال قادر خدای

 .خواهد نمی و طلبد نمی

 : خدا با رابطه پرتو در انسان  روابط سایر یابی معنا*

 کیه  نمیود  اشیاره  انسیان  زنیدگی  در اساسی رابطه هفت به توان می حداقل انسانا رواب  انواع پیرامون تامل اندکی با

 بیا  رابطه ا زندگی با رابطه عتاطبی با رابطه انسانهاا سایر با رابطه ا خود با رابطه ا خدا با انسان میان رابطه: از عبارتند

 ظیرف  آن ت ورییک  محتیوای  اینکه نماییم تلقی ظرفی را رابطه هر اگر.  آخرت سرای با انسان رابطه نهایت در و مرگ

  ت ورییک  محتیوای  این.  باشد می فرد بینی جهان نوع از متمثر خود این که است اساسی اهمیت دارای شود پر چگونه

 هیر  بیا  انسیان  رابطه آنکه توضیح. کرد تعریف خدا از بریده انسان ذهنیت دیدگاه از یا و حیدیتو منظر از  توان می را

 بر حقیقی رابطه اسا  بر بخشی محتوا و رابطه تعریف نخست باشد می تعریف قابل حالت دو در جهانا در ای پدیده

 ره.  خیدا  از بریده انسان ذهنی صرف های یافته اسا  بر بخشی محتوا و رابطه تعریف دیگر و الهی های آموزه مبنای

 از واحد اثری و واحد خلقی و است واحد جهان که چرا بود خواهد اعتبار و اعتماد قابلیت و انسجام نخست تعریف آورد

 دوم تعرییف  آورد ره کیه  حیالی  در. باشید  می واحد هدفی به نیل جهت  متقابل و حقیقی ارتباطی در و  واحد خالقی

                                                      
 مناجات حضرت علی)ع( در مسجد کوفه 1
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 معاصیر  انسیان  سیر  بر که است بالیی همان این و بود خواهد گرایی پوچ و نابسامان گرایی نسبی و پراکندگی و تغییر

 .است گردیده نازل

 مفهیوم  و معنا ا انسان رواب  سایر و باشد می خدا با رابطه آدمیا ارتباطات سلسله در رابطه ترین بنیادی و ترین مهم

! موسیى  اى فرمایید؛  می( ع)موسی حضرت به خطاب قدسی حدیثی در خداوند. گیرند می اعتبار رابطه این  از را خود

 اىبنیده  بسان و بپرست مرا پس شد نخواهد برقرار ارتباطت نیز من غیر با شدا گسسته من با ارتباطت ریسمان هرگاه

 اصالح گرو در را انسان رواب  سایر اصالح نیز(  ع) علی حضرت( 8٤: 1٤18ا مجلسی.)بایست من برابر در ناچیز و فقیر

 نهیج . )«النِیا ِ  بَییْنَ  وَ بَیْنَیها  مَیا  اللِها أَصْلَحَ اللِهِ بَیْنَ وَ بَیْنَها مَا أَصْلَحَ مَنْ مَا أَصْلَحَ منْ: :»فرماید می و داند می رابطه این

 (31 احکمت البالغه

 زنیدگی  و شیود  می نهاده بنا جویی کام و التذاذ و محوری خود مبنای بر خود با او ارابطه خدا از بریده انسان منظر از

 بیر  انسانها سایر با انسان رابطه منظر این در باشد می ای وسیله و قیمت هر به امور این به رسیدن برای ای عرصه نیز

 عواقب اجتماعیا داروینیسم در نگرش این عینی نمود که است استفاده و بری بهره در رقابت و بقاء برای تنازع اسا 

 اسیتفاده  و اسیتیال  و غلبیه  اسیا   بیر  طبیعیت  بیا  انسیان  رابطه منظر این در. نمود تحمیل معاصر نسانا بر را شومی

 مبیدل  انسان خود جمله از و زمین حیات برای اساسی تهدیدی به نگرشی چنین نتیجه و است آن منابع از حداکثری

. باشد می آنها جمله از  محیطی تزیس وحشتناک های آلودگی ا هوا دمای شدن گرم ازونا الیه تخریب که است شده

 آرزوهیای  پرونیده  آمیدنش  بیا  و است زندگی بخش پایان مرگ و است دنیوی زندگی به محدود زندگی اندیشه این در

 .است زندگی بودن معنا بی و پوچ و نیستی از همیشگی تر  و اضطراب آوردش ره و شده بسته همیشه برای انسان

 در. اسیت  یافتیه  دقییق  انعکا  او آثار در(اگزیستانسیالیسم) وجودی نگرش که سویفران فیلسوف و نویسنده البرکامو

 یک تنها گوید می و دهد می نشان را انسان هستی بیهودگی "سیزیف افسانه" عنوان تحت خود اهمیت با آثار از یکی

 میی  ثابیت  نکته این به اشاره با را انسان پوچ طبیعت کامو. است خودکشی آن و دارد وجود جدی واقعاً فلسفی مس له

 وجود ما زندگی در که واقعیتی تنها و شود می تر معنا بی او زندگی برد می پی مرگ ناگزیری به انسان وقتی که کند

 میی  انسیان  گوید می و کند می تلقی انسان "نفرین" را بشر گنجینه بزرگترین یعنی "منطق" او لذا. است مرگ دارد

 بیی  و ترسیناک  زندگی این پس نیست دیگری چیز  مرگ انتظار جز او زندگی ونچ و رود می مرگ سوی به که داند

 توحیدی قالب در خدا و انسان جایگاه ترسیم به نظر با و توحیدی دیدگاه از اما( 121: 1822ا معتمدی. ) است هدف

 و تبییین  بیه  وانتی  میی  آن مبنیای  بیر  و گردد می متجلی رابطه این اساسی محور بعنوان عبودیت رابطه ا موال و عبد

 رابطیه  بنابراین ندارد خویش موالی خشنودی کسب جز شانی عبد که آنجا از.ورزید مبادرت انسان رواب  سایر ترسیم

 کیه  دانید میی  دین تعالیم سایه در موحد انسان گردد می تعریف خدا رضایت کسب راستای در دنیوی زندگی با انسان

 بنیدگی  و عبودییت  همانیا  کیه  بزرگیی  بیس  هدف برای را او حکیم داوندخ و است نگذاشته دنیا سرای در پای بیهوده

 اهمییت  از و یافتیه  معنیا  او دنییوی  حییات  ترتییب  این به و  است نموده خلق استا زمین در او جانشینی و پروردگار

 خَلَقْنَیاکُمْ  نِمَیا أَ أَفَحَسِیبْتُمْ .خیورد  خواهد رقم آن در انسان ابدی شقاوت یا و سعادت که چرا گردد می برخوردار زیادی
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 از گردیید؟ نمی باز ما بسوی و ایماآفریده بیهوده را شما کردید گمان آیا ؛ ﴾115: مومنون﴿ تُرْجَعاونَ لَا إِلَیْنَا وَأَنِکُمْ عَبَثًا

  بیا  مسییر  ایین  در طرییق  طی و است آمیخته( گردنه)  8عقبه و 2کدح و 1رنج با خدا  سوی به انسان صیرورت که آنجا

 اسیت  شده دیگراحاطه سوی از گرایی دنیا و  شیطانی های ااغواگری غریزی تمایالت و سویی از الهی امتحانات و یابال

 در خیویش  بیا  رابطیه  در الهیی  لقاء به رسیدن یعنی خویش حیات واالی هدف به نیل برای بایست می انسان بنابراین

 . گیرد قرار محاسبه و مراقبه

 و تسیخیر  رابطیه  بیه  و گردییده  خارج طبیعت بر غلبه شیوه از نیز طبیعت با انسان رابطه عبودیت گرفتن قرار محور با

 خیالق  شیناخت  بیرای  آن از ای دریچیه  گشیودن  و خود بقای حفظ منظور به طبیعت نظام در الهی مواهب از استفاده

 رابطیه  ایین  سیایه  در نییز  انسیانها  مییان  رابطیه  همچنین. یابد می تغییر طبیعت به مرآتی نگاه کارگیری به با هستی

 هیم  و برابیری  رابطه و کیشان هم میان برادری رابطه به مادی منافع کسب سر بر رقابت و بقاء برای تنازع از توحیدی

 بیرادران  مییان  رابطیه  یعنیی  نخسیت  حالت تجلی که ٤گردد می مبدل  افراد سایر با  انسانیت در اشتراک و بودن نوع

 . شود می گذارده بنا عدل اسا  بر نوع هم انسانهای سایر با بطهرا تجلی و احسان اسا  بر دینی

 ان و": اسیت  کیرده  پراکنیده  را حییات  که  داند می کسی برین لطف از بخشی را مرگ توحیدی تربیت پرتو در انسان

 در و گییرد  میی  وسیعت  آدمیی  حیات سان بدین و( 81 انامه البالغه نهج) "المعید اهو المفنی ان او المیت هو الخالق

 بیی  چییز  همیه  خیدا  ربوبییت  و انسیان  بنیدگی  جیز  به شد روشن که هنگامی. گردد نمی دفن دنیایی محدود زندگی

 را خود جای مرگ از تر  و گیرد می قرار خدا و انسان بین بندگی پایدار و محکم ریسمان صورت این در اعتباراستا

 و جاودانگی جهان سوی به ای دریچه گشودن  با و دارد ههمرا به را یار وصال که چرا دهد می مرگ با الفت و انس به

 حضرت لقای اسا  بر آخرت سرای با انسان رابطه نگرش این با. رهاند می معنایی بی و پوچی از را انسان زندگی بقاء

 .گردد می ترسیم رضوان و قرب به رسیدن موقف و  دوست
 
 توحیدی: تربیت انسان رواب  نمودار   

                                                      
 ﴾4: بلد﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی کَبَدٍ  1

 ﴾6: اإلنشقاق﴿کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ  رَبِِّكَ نَّكَ کَادِحٌ إِلَىیَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِ 2

 ﴾12:  بلد﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ  8

 خطرنیاك  ای درنیده  هماننید  آن هدربار و بدار زنده خویش دل خانه در مردم، و رعیت به نسبت را نیکویی و محبت و مهر مالك، ای 4

 نامیه  البالغیه  نهی  . )انسیانند  چون یا و هستند تو دینی برادر یا: اند دسته و صنف دو ملت، زیرا مباش، شمارد غنیمت را آنها خوردن که

 (121: 1834شریعت،)«است انسان گرگ انسان »دارد می بیان که هابز توماس اندیشه با شود مقایسه علی حضرت سخن این( 98
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 نتیجه گیری: بحث و 
از منظر تعالیم دینی هویت انسان در رابطه با خدا تعریف می گردد و معیار انسانیت انسان در رابطه با مییزان پرشیدن   

جام وجودی او از خدا تعریف و تبیین می گردد. گسست از خدا ره آوردی جز تنزل از مقام انسانیت و قرار گیرفتن در  

ان به ارمغیان نییاورده و اضیطراب ا تیر  ا پیوچ گراییی ا افیول اخیالق ا از هیم          برای انسمقامی پست تر از حیوانات 

گسیختگی شخصیتی و ناتوانی در ترسیم و تعریف صحیح سایر رواب  خود از جمله دیگر دستاورد های نگرش انسیان  

قرار گردد و انسیان  بریده از خدا می باشد . از سوی دیگر چنانچه رابطه انسان با خدا در مسیر واقعی و حقیقی خود بر

اسیفل  » از آبشخور زالل توحید و یگانگی بنوشد و خدا بیر سیرزمین وجیود انسیان حیاکم گیردد در ایین صیورت از         

« خلیفیه اللهیی  »شایسته مقیام  ا پر گشوده و با سیر در آسمان وحدت و یگانگی « اعلی علیین » به سوی «  السافلین

وی همه پدیده ها و و پله پله تا مالقات خدا پیش می رود .  می گرددگردیده و جانش تجلی گاه صفات و اسماء الهی 

دانسته و دریابد که این نمودهای کثیر ا تنها جلوه ای از تجلی آن   همتا بی وجود آن از نشانیمظاهر جهان هستی را 
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ا وحیدت و  وجود بی همتا است بدین سان با شکل گیری نگرش آیه ای از کثرت وهمیی رهیایی یافتیه و بیه آرامیش      

  و به ترسیم و تعریف سایر رواب  خود در پرتو نگرش توحیدی می پردازد. یکپارچگی عمیقی نائل می گردد
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 سفینه انتشارات طهوراتهران شراب ا(1832.)امهدی طیب .11

 ه (فلسفه تربیت اسالمی اترجمه رفیعی ابهروزاقم : پژوهشگاه حوزه و دانشگا1831عرصان کیالنیاماجد ) .12

 تهیران:   اسیالمیا  ارزشیهای  بر تکیه ارزشیابی با مدیریت . (1838) . احمدی ا حسینعلی. علی احمدی ا علیرضا .18

 .دانش تولید

 نی انتشارات:تهران مارکسا تا سقراط از غرب در سیاسی اندیشه مبانی (183٤شریعتا) فرشادا .1٤

 بهداشیت  و اسیالم  -روانیی  بهداشیت  در میذهبی  رویارویی و مذهب نقش ( .1832السادات . ) فخر راد ا قریشی .15

 252 – 2٤1: معارف نشر( 2 جلد ا مقاالت مجموعه) روانی

 الوفاء  موسسه:  بیروت ا22ج االنوارا بحار(.  1٤18. ) باقر محمد ا مجلسی .16

 الحدیث  دار فرهنگی علمیا موسسه انتشارات:   اقم 2 جلد الحکمه میزان(. 1836)محمد ا شهری ری محمدی .12

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 خمینی امام موسسه انتشارات:  قم قرآنا در سازی انسان( 1812.) تقی زدیامحمدی مصباح .13

 : انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( قما   شناسیخدا .( 1831) . محمدتقی ا مصباح یزدی .11

 21-23:  ٤6( .  به سوی سالمت روان ا معرفتا شماره 1831مطهری ا جمشید . ) .21

 صدرا انتشارات:  اتهران کامل انسان( 1811.)امرتضی مطهری .21

 ( ا انسان و مرگ ا نشر مرکز.1822معتمدی ا غالمحسین. ) .22

 بیه  وییژه  نگیاهى  بیا ) آلپیورت  دیدگاه از ارزشى هاى نظام با شخصیت ( .  رابطه1832میر دریکوندی ا رحیم . ) .28

  26-32: 6٤افصلنامه معرفت اشماره  (دینى ارزش

 روان با معنویت و دین رابطه بر درآمدی(. 1831.)ابهمن پور سعیدی و امحسن نگلمحمدیا. پریسا نژادا یاسمی .2٤

-111:   56پژوهشی قبساتا شماره–فصلنامه علمی  ا مطرح شناسان روان از تن چند دیدگاه بر تکیه با شناسی

21 

25. Mcsherry, w.(2000),Education issuses surrounding the teaching of spirituality : 

Nurs ,stand ,14(42),pp.40-43 
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