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د و مند کلّی رشانداز سامانشناخت پیشرفت انسان در بُعد فردی، ایده و چشمالگوی قرآن
 ناخت رشد است.شقرآن ۀقرآنی و اندیش ۀپیشرفت فرد انسانی مبتنی بر مبانی نظری برگزید

هدف رشد انسان، منطبق بر هدف آفرینش انسان است. در واقع، این مسأله از خصوصیات 
اند که انسان دمیقرآن کریم است که هدف تربیت و رشد انسان را عبارت از همان هدفی 

 برای آن آفریده شده است.
 انداز کلی رشد درهای قرآن کریم، ایده و چشمرشد و پیشرفت در نظام جامع آموزه ۀاندیش

و دی گیری رشد فرد انسانی را در دو بعد ماهای قرآنی است که جهتنظام جامع آموزه
ا ب ، در بستر جریانی به نام عبودیت و«قرب االهی»معنوی، به سمت غایت رشد؛ یعنی 

اسالم، ایمان، تقوا، ایمان، اخبات و اعتصام و توسل شکل تصویر سطوح جریان رشد؛ یعنی 
توانند مخاطب آن قرار گیرند و رشد میبشری  ۀافراد جامع ۀای که همهد، به گونهدمی

 یابند.
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 مقدمه

وی ود به تنهایی پاسخگانسان به طور فطری خواهان پیشرفت، کمال و سعادت است. او به تجربه دریافته است که خ

های گوناگون، حاجتمند پاسخ به های تاریخی حیات خویش، به شکلاین خواسته نیست. از این رو همواره در طول دوره

در راستای  وآنها  های متعدد و متکثر، نیاز و گرایش بهاو با ادیان و مکاتب، با قرائت ۀاز انسانی بوده است. مواجهاین فرانی

، های مختلف تاریخیشود که در برههمیرو مشاهده ، خود گواه روشنی برای اثبات این ادعا است. از همینآنهاآن، انتظار از 

هایی مهها و برناطرح ۀها، ادیان و مکاتب مختلفی ظهور کردند و با ارائتی این تمدنهای گوناگونی و در کانون شناختمدن

تنها  ،دهی و مدیریت حیات بشر و تأمین رشد و سعادت او شدند. به گواهی تاریخ، این ادیان و مکاتبچند، مدعی سامان

کشید و ناکارآمدی آنها  هایی بر ایدهتوانستند زمان محدودی بر فکر و ذهن بشر حکم برانند و گذر زمان، خط بطالن

 را برای تأمین رشد و سعادت بشری، به اثبات رساند.آنها  هایها و برنامهطرح

ترین شریعت و کتاب آسمانی ترین و جامعآخرین، کامل عنواندر این میان اسالم و به طور خاص قرآن کریم، به 

ویر و ای برای تصهای دلسوزانهاند. گرچه تاکنون، حرکتری انسانیدار پاسخ به این خواهانی فطمصون از تحریف، داعیه

اهمگون و ها، نرسد که این تالشمیتفسیر رشد و سعادت انسانی و ماهیت و چیستی آن صورت گرفته است؛ اما به نظر 

بت به این سشناختی نشناختی و به طور خاص قرآنهای دینخالی از یک بینش ساختاری و سیستمی در پردازش یافته

مطالبات اکید مدیران سطوح کالن نظام مبنی بر پردازش الگوی اسالمی ـ ایرانی  آنکهخصوص مقوله بوده است. به
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، ضرورت الگو به شمار رودکانونی این کالن ۀشناسی و در نقطآغازین در بُعد انسان ۀپیشرفت که تحقیق حاضر نگاشت

 سازد.میوشن از پیش ر آوردن به این مسأله را بیشروی

های هپردازی مؤلفپیش رو، بر آن است تا با کاوشی روشمند، منسجم و علمی، با ترسیم و سیستم مطالعۀرو از این

بر  شناخت پیشرفت مبتنیدر قالب یک ساختار و نظام واحد هدفدار به نام الگوی انسان پیشرفت انسان در بُعد فردی

های سطور پیشین بردارد. در این راستا، مطالب تحقیق حاضر، در دو استههای اصیل قرآنی، گامی در جهت خوآموزه

ارائه « فتپیشر شناختقرآن کریم و تبیین ساختار الگوی انسان»و « شناسیمفهوم»ی هاعنوانسرفصل برجسته، با 

برداری فیش طریق ای است که با روش توصیف و تحلیل ازگردد. پژوهش پیش رو از نظر نوع تحقیق، بنیادین ـ توسعهمی

 گیرد.میافزاری صورت ای و نرمالکترونیکی با رجوع به منابع کتابخانه

 

 شناسیـ مفهوم1

، «الگو»مسأله؛ یعنی،  عنوانمطالب این بخش از تحقیق، تبیینی معناشناختی پیرامون واژگان بنیادین مطرح در 

 است.« رشد»و « پیشرفت»

 
 ـ الگو1ـ1

. (3248 ص ،3 ج ش،1377)دهخدا،  آمده است« نمونه»، و «اسوه»، «مقتدی»، «مدل: »در لغت به معنای 1«الگو»

 ، 1 ش، ج1381)انوری، « الگو؛ شخص یا چیزی است که معیار و نمونه برای دیگر چیزها است»اند: برخی گفته

  .است رفته کاربه متعددی معانی در واژه این(. 542 ص

                                                
1. Pattern 
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 تانکارد، و )سورین است واقعی جهان از شده ساده و نظری نمایش مدل، یا الگو :گفت توانمی الگو از ساده تعریفی در

 و  دهپدی آن عناصر تنظیم به ها،پدیده کردن فهم قابل و ترساده شده برای یاد ۀبرخی معتقدند واژ .(65 ص ش،1386

 کنندهتوصیف ابزار یک نوعیبه  و آوردمیدر پیکره یک و منطقی طرح یک شکل به آن را و پردازدمی ،آنها در نظمی ایجاد

 .(142ص  ش،1369 )توسلی، است

 یشوند. الگوهامی یمتقس یو هنجار یفیتوص ۀالگوها به دو دست ی،کلّ یبندیمتقس یکدر » از نظر برخی اندیشمندان

 «هنددمی یحانجام شود را توض یدچه که باآن ی،هنجار یپردازند و الگوهامی امر موجود یک یفبه توص یفیتوص

 (.10/9/89)میرمعزی، 

 شوند:میبندی دیگر، الگوها به دو دسته تقسیم در تقسیم

 ظامن خصوصیات باید این وجود  با هد؛دمی نشان ترساده صورتبه را ترپیچیده نظام الگو، این 1دی:الف( الگوی ما

 (؛144 ص ش،1369)توسلی،  باشد تر را داراپیچیده

 اامّ شده؛ فراهم ذهنی طوربه که است ایساده نسبتبه  منطقی و هادین ساخت الگو، ن نوعای 2ب( الگوی صوری: 

 .(86 ص ،2 ج ش،1377 مهر،)شایان دارد وجود صلیا واقعی نظام در که است ساختی هایویژگی دارای

ت پیشرفت شناخه تحقیق حاضر در پی آن است، ترسیم یک الگوی صوری و هنجاری انسانآنچمبتنی بر آنچه گذشت، 
 مند از مبانی نظری قرآنی است که مبتنیای نظامهای اصیل قرآنی است. این الگو مجموعهدر بُعد فردی، مبتنی بر آموزه

ن و ووص در بُعد فردی در یک ساختار همگهای جامع و الزم برای پیشرفت انسان در تمامی ابعاد، به خصبر آن، شاخص
 یابند.میر فضای الگو یا همان اصل رشد به سمت یک هدف واحد سامان حاکم بۀهماهنگ مبتنی بر اندیش

 

                                                
1. Material Model 

2. Formal Model 
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 پیرشفتـ 2ـ1

کر را ذ« پیش بردن کاری»و « سبقت بردن»، «ترقی کردن»معانی  ؛«پیشرفت»از دانشمندان لغت، برای برخی 

 و« سوی جلون بهحرکت کرد»به معنای « پیشرفت»اند: ای نیز گفته. عده(5979 ص ،4 ج ش،1377 )دهخدا، اندکرده

رسد که مینظر  . به(1512 ، ص2 ج ش،1381 )انوری، است« ای از رشد کیفی و کمی را پشت سر گذاشتنمرحله»

دیگر است؛ به طوری که هر  ۀای به مرحللغت، حرکتی خطی و رو به جلو یا گذار از مرحله ۀدر حوز« پیشرفت»مفهوم 

ت قبلی دارد؛ اما با وجود این، هنوز ظرفی ۀفهوم عام این واژه، نسبت به مرحلمرحله، وضعیت بهتری یا بدتری با توجه به م

 بهترشدن یا بدترشدن برای این حرکت رو به جلو وجود دارد.

ن تعدد رسد که ایمیهای گوناگونی وجود دارد. به نظر ، قرائت«پیشرفت»میان اندیشمندان، در مورد معنای اصطالحی 

نظام »اه توان به دیدگمیاست. در همین راستا، آنها  ی فکریِ مکتبی و مشربی صادرکنندگانهاقرائت، برخاسته از ریشه

ن و انسا یو اخرو یبه ابعاد معنو توجهییب :گفت توانمیدر مجموع اشاره کرد که « هاسوسیالیست»و « داریسرمایه

 .(یوزنپارس نک:جعفری،) شودمیمحسوب  یادشدهعنصر مشترک مکاتب  ی،انسان در امور مادپیشرفت محدود ساختن 

 است «قرب االهی»غایی آفرینش انسان؛ یعنی،  اق اصیل پیشرفت و رشد، همان فلسفۀهای اسالمی، مصددر آموزه

به آن پرداخته خواهد  های بعدی مطالب، که در قسمت (461ص  ش،1379؛ همو، 54و 53 ص ش،1384 )مصباح یزدی،

 شد.

که  دار به سمت وضعیت مطلوب استتوان گفت: پیشرفت، حرکت و فرآیندی جهتمیکه گذشت، با توجه به مطالبی 
های نسبت به نظام هستی، تعریفآنها  ها و بینشهای گوناگون و متأثر از عقاید، اندیشهتواند در مکاتب و مشربمی

هبودیافتگی غیرقرآنی( از حرکت و فرآیند رو به ب) متنیگوناگونی پیرامون آن ارائه گردد. به بیان دیگر؛ پیشرفت، قرائت برون
 است.
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 رشد ـ3ـ1

 ،8 ج ش،1377 )دهخدا، «نموکردن»، «رشدکردن»، «رستگاری»، «شدنهدایت»در لغت برای این واژه، معناهای 

 باالتری ۀاز نظر ذهنی به مرحل»، «ای خاصپیداکردن حجم فیزیکی کسی یا چیزی، طی دوره افزایش»، (12084 ص

، 3 ج  ش،1386 )قرشی، «کمال»و « صالح»، «نجات»، (3632 ، ص4 ش، ج1381 )انوری، «پیشرفت»، «یدنرس

، (256)البقره،  )ضاللت و هالکت( «غیّ»هایی چون: در قرآن کریم، در مقابل واژه« رشد» آمده است. واژۀ (100ص

 آمده است. (10)الجن،  «شرّ»و  (21)الجن،  «ضرر»

، شودیمکه متوجه مقاصد خود  که انسان را هنگامیی االهی است عنایت»اند: گفته« رشد»عریف برخی از مفسران، در ت

 باز ،چه در آن فساد او استآننسبت به کند و او را میتقویت  ،چه که در آن صالح او استکند و او را بر آنمی کمک

وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهیمَ رُشْدَهُ مِنْ است: >تعال فرموده م وندخدا آنکهچن؛ راه ظاهراز نه  ،هددمیارد و آن از راه باطن روى دمی

 .را از قبل به او دادیم و از )شایستگى( او آگاه بودیم $رشد ابراهیم ۀما وسیل یعنی:. (51)األنبیاء، <نَّا بِهِ عالِمینکقَبْلُ وَ 

. کشدب او را به سوی سعادترکت درآورد و حه ب بنده را که سعادت را باعث شود و ست از هدایتیا عبارت «رشد»پس 

 اى که داراى رشد نیستیافتهچه بسیار هدایت تر است.، کاملوجوه اعماله ب «هدایت»مجرد از  ،ین اعتباره اب رشدپس 

 .(293 ص تا،)میرجهانی، بی

ر و وسط ب و حقیقت امبه معناى رسیدن به واقع مطلرشد ۀ کلم»نویسند: می« رشد» ۀطباطبایی، در تبیین واژ عالمه

برخی  .(342 ص ،2 ج ق،1417 )همو، «دهدقرار دارد که عکس آن را معنا مى «غىّ» ، کلمۀ«رشد»مقابل .طریق است

را از ها آن و هددمیاش جهت یافتهرشد، زیادشدن انسانی است که به استعدادهای تکامل»وران معتقدند: دیگر از اندیشه

 .(25 ص ش،1389 ئری،)صفایی حا «رهاندمیبن بست 

زای ادبیات قرآنی است و به معنای اصطالح خاص و درون« رشد»توان گفت: میبا توجه به مطالبی که بیان گردید، 

دار همراه با تغییر، به سوی غایتی معنادار است که طی آن به استعدادهای شکوفا شده و فرآیند و حرکتی تدریجی و جهت
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متنی از حرکت و فرآیند ، قرائت درون«رشد»هد. در واقع دمیآن غایت معنادار جهت  انسانی در راستای ۀیافتتحقق

گی در مسیر رفتای از پیشیابی مرتبهدستۀ دار رو به بهبودیافتگی است. به بیان دیگر مفهومی است که به واسطجهت

ی انسان به سوی هدفی رهسپار است شود. برای مثال: در یک تعریف عام، وقتمیرشد اسالمی توسط آدمی، به او اطالق 

شود که به همان اندازه رشد پیدا کرده میو در مسیر آن هدف قرار گیرد، هر اندازه که از این مسیر را طی نماید، گفته 

 است؛ زیرا به همان مقدار به هدف نزدیک شده است.

 

 شناخت پیرشفتقرآن کریم و تبیین ساختار الگوی انسانـ 2

ون و مند از عناصر همگای نظاممجموعه تر در معنای الگو اشاره شد، الگو در یک معنای کلی،طور که پیشهمان

 یابند. الگویمیسامان  گیرند ومیهماهنگ و مرتبط با هم است که در راستای دسترسی به هدفی مشترک آرایش 

ی و شناخت قرآنبانی نظری انسانهای رشد انسان است که مبتنی بر مای از شاخصشناخت رشد انسانی، مجموعهقرآن

ری گیگیرند و جهتمیرشد انسانی حاکم بر الگو و به سمت غایتی معنادار، هماهنگ با هم نظام  ۀدر راستای اندیش

 یادشده است. گانۀهای سهزش مؤلفهچه در ادامه خواهد آمد، تفصیلی بر پردایابند. از این رو، آنمی

 
 ی الگوبرگزیدهقرآن کریم و مبانی نظری  ـ1ـ2

های جوامع، همواره پرسش ۀبشری است که در طول تاریخ و در هم ۀخدا، انسان و جهان، سه محور اساسی اندیش
ی مناسب هاای بشر، متوجه این سه کانون و یافتن پاسخمهمی پیرامون آن مطرح بوده است. در واقع تمامی تالش اندیشه

ه، شد یاد ست که پرداختن تفصیلی به سه مقولۀ(. بدیهی ا20 ص ش،1390 )رجبی، استآنها  های پیرامونبرای پرسش
صویری ت جا تنهاظرفیت حضور در این مجال را ندارد و خود حاجتمند پژوهشی مستقل در این زمینه است. از این رو، در این

ت رشد شناخالگوی قرآن دهی مبنایهای قرآنی برای شکلیادشده مبتنی بر آموزه اجمالی از هندسۀ معرفتی سه مقولۀ
 شود.میانسانی ترسیم 
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 خداوند یکتا و یگانه، آفریدگار نظام هستیـ 1ـ1ـ2

لهٌ مْ إِکوَ إِلهُ>شود: میدر نگرش قرآنی، خداوند متعال، یکتا و یگانه است که از آن به توحید در ضرورت وجود یاد 

بودن او است؛ یعنی، در این آیه، منظور از وحدانیت خداوند متعال، یکی (163ه)البقر <واحِدٌ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیم

همچنین خداوند متعال در ذات خود  .(175 ص ،1 ج ش،1375 )اسفراینی،خدا یکی است و خدایی غیر از او وجود ندارد 

بودن و  د از احدیت خداوند متعال، بسیط. برخی از مفسران معتقدند که مرا(1< )اإلخالص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌبسیط است: >

 .(347 ص ،5 ج ق،1418؛ بیضاوی، 554 ص ،7 جق، 1423 )کاشانی، نبودن ذات او است مرکب

 اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما فياست: >آنها  خداوند متعال، آفریدگار آسمان و زمین و هرچه میان

جهانیان است: ۀ دهنداو پرورش .(3 )الرحمن، <خَلَقَ الْإِنْساناو است: > خلقت انسان نیز از ناحیۀ .(4 )السجده، <یَّامسِتَّةِ أَ

 .(2 )الفاتحه، <الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمین>

 
 انسان، هدف آفرینش نظام هستی ـ2ـ1ـ2

 ق، ج1415 )آلوسی، کندمی، هدفی را دنبال آنهااز آفرینش بازی نیافریده است و  خداوند متعال، مخلوقات خود را به

 .(27 ص،) <فَرُوا مِنَ النَّارکفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذینَ کظَنُّ الَّذینَ  کوَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِالً ذلِ>(180 ص ،12

توان با مراجعه به سه دسته از آیات میاست. هدف از آفرینش را هدفدار بودن آفریدگار، نشان از هدفدار بودن آفرینش 

 تبیین و تحلیل نمود:

السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ  کوَ لِلَّهِ مُلْنمایند: >میامور و هستی را خداوند متعال معرفی  ۀالف( آیاتی که مرجع هم

امور و  ۀ<، مرجعیّت خداوند متعال را برای همإِلَى اللَّهِ الْمَصیر وَبرخی از مفسران، در تفسیر > (42)النور،  <الْمَصیر

عبارت دیگر،  . به(688 ص ،2 ج ق،1413 و حجازی، 136 ص ،15 ق، ج1417 )طباطبایی، کنندمیموجودات بیان 
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دف آفرینش در این دسته از آیات، ه گردند.میسوی او باز بهآنها  منشأ همۀ موجودات، خداوند متعال است و همۀ

 مخلوقات، خداوند متعال است.

خَّرَ وَ سَ>چه را در آسمان و زمین است، مسخّر انسان ساخته است: آن ۀکنند: خداوند متعال، هممیب( آیاتی که بیان 

 ۀشدن همهرا به آفرید« تسخیر». برخی از مفسّران (13 )الجاثیه، <مْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاً مِنْهکلَ

. بنابراین این دسته (112 ، ص9 ش، ج1372 )طبرسی، اندتفسیر کردهآنها  برداری ازموجودات برای انسان برای بهره

 کنند.میهدف آفرینش، معرفی  عنواناز آیات، انسان را به

 ما مْکالَّذي خَلَقَ لَ هُوَآنچه در زمین و آسمان است، برای انسان آفریده شده است: > ۀکند، هممیج( آیاتی که بیان 

 . این دسته از آیات نیز اشاره دارند که هدف آفرینش، انسان بوده است.(29<)البقره، فِي الْأَرْضِ جَمیعاً

 

 ۀاند. از یک طرف، همبر یکدیگر منطبقآنها  ۀشود که هممیآیات، مشاهده  ۀبا کمی تأمل و دقت در هر سه دست

خّر را مسآنها  اند و خداوند متعال،ت، اعم از حیوانات، نباتات و ... برای انسان آفریده شدهاسآنها  چه درآسمان و زمین و آن

. از طرف دیگر، خود انسان نیز هدف غایی این (229ص  ش،1385)نصری،  استفاده نمایدآنها  انسان ساخته است تا از

وی او ساند، بهنش خود را از خداوند متعال گرفتهکه آفری آنهاهستی با انس هد؛ زیرا در نهایت همۀدمیا شکل نموجودات ر

 گردند:میباز 

 
 کیفی ت آفرینش انسانـ 3ـ1ـ2

قٌ ةِ إِنِّي خالِکلِلْمَالئِ کوَ إِذْ قالَ رَبُّخداوند متعال، آفرینش انسان را در دو بعد روحانی و جسمانی صورت داده است: >

 (.29و  28)الحجر،  <فَقَعُوا لَهُ ساجِدین إِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحيبَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ؛ فَ
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های قرآنی، حقیقت و واقعیّت انسان، همان روح او است. روحی که با بدن مادی همراه است. در هنگام آموزه ۀدر نگر

الْمَوْتِ  کمْ مَلَکقُلْ یَتَوَفَّا>،(42)الزمر،<لْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِهااللَّهُ یَتَوَفَّى اشود: >میمرگ، روح و نفس آدمی، از بدن گرفته 

اد، دمی. اگر روح، نیمی از انسانیت و شخصیت انسان را تشکیل (11)السجده،  <مْ تُرْجَعُونکرَبِّ مْ ثُمَّ إِلىکلَ بِکالَّذي وُ

گیرد، یممرگ  ۀچه فرشتقیقت انسان، جز آنپس ح«. یتوفی بعضکم»فرمود: میجای>یتوفاکم<، بایست، قرآن بهمی

و  28ص  ش،1387رضایی،  )سبحانی و محمد ماندمینیست و پس از اخذ روح، چیزی از حقیقت انسان در زمین باقی ن

29). 

 
 هدف از آفرینش انسانـ 4ـ1ـ2

ات ، بر اساس اقتضائهای گوناگون علمی، مانند: عرفان، فلسفه و کالمدر پاسخ به چرایی آفرینش انسان، در حوزه

های متنوعی داده شده است که پرداختن به هر یک، مجالی دیگر به انسان و هستی، پاسخآنها  خاص هر حوزه و نگرش

گردد، از منظر قرآن کریم رشد ترسیم « قرآنی»جایی که باید الگوی ؛ امّا از آن(63ـ  81 ش، ص1387)نصری،  طلبدمی

 هد شد.مورد نظر پرداخته خوا به مسألۀ

، رحمت (2)الملک،  نمودن نیکوکاراندر بینش قرآنی، برای آفرینش انسان، اهدافی چون: آزمایش انسان برای مشخص

گاهی اوقات در  بیان شده است؛ اما باید توجّه داشت که (56 )الذاریات، و پرستش خداوند متعال (119و  118)هود،  االهی

شود که بدون شک، آن اهداف در طول هم قرار دارند و یکی میمتفاوت ذکر آیات قرآن کریم، برای موضوعی، چند هدف 

باح )مص یابی به آن هستنددست فظ جایگاه خود، در طول آن و مقدمۀ، هدف عالی و نهایی است و سایر اهداف، با حآنهااز 

 .(344 ص :1387یزدی، 

باشند و خود در طول هدف نهایی دیگری قرار  تواند هدف غایی آفرینش انسانمیشده، ن جا نیز سه هدف یاددر این

 دارند، زیرا:
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که خود این آزمایش، رحمت و پرستش برای آید می در طرح این اهداف برای آفرینش انسان، سؤال پیشـ  الف 

 چیست؟

 است، خداوند متعال است.آنها  ۀموجودات که انسان نیز از جمل ۀتر گذشت که هدف و مقصود غایی همپیش ـ ب

  توان به چند دسته از آیات قرآن کریم اشاره کرد:میر تبیین هدف غایی آفرینش انسان د

 نمایند:میآیاتی که مبدأ و مقصد آفرینش انسان را خداوند متعال معرفی 

 ؛(156)البقره،  <إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون> -1

 تَدین<انُوا مُهْکذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ ما کقَدْ خَسِرَ الَّذینَ د: >انآیاتی که بیانگر مالقات انسان با پروردگار خویش -2

 .(45)یونس، 

نمایند: میطور غیرصریح، جانشینی انسان را برای پروردگارش، هدف خداوند متعال از آفرینش او، معرفی آیاتی که به

پرتوی از صفات  گذاردناز جانشینی خداوند متعال، به ودیعتمنظور  (؛ زیرا30)البقره، <إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلیفَة>

ین واالترین مراتب رشد دست خواهد یافت و یافتن این صفات بالقوه، انسان بهخداوند در وجود انسان است که با فعلیت

م انسان مقانیل به»ست که برخی از اندیشمندان، هدف آفرینش انسان را را است. از همین روحالت نزدیکی به خداوند را دا

 .(97 ص ش،1385)نصری،  اندمعرفی کرده« کامل

 يإِنَّ الْمُتَّقینَ ف >آورندگان در سرای آخرت و نزد خداوند متعال اشاره دارند: آیاتی که به جایگاه تقواگرایان و ایمان

 فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ في>،(55و  54 )القمر، مُقْتَدِرٍ< کمَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلی في جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ؛

 .(175< )النساء، رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ یَهْدیهِمْ إِلَیْهِ صِراطاً مُسْتَقیماً

انسان  توان نتیجه گرفت که انسان برای هدفی آفریده شده است. هدفمیشده در آیات از مجموع مفاهیم مطرح

ان گیری انس، جهت«مالقات»و « استرجاع»کند. آیات میسمت آن حرکت اش، بهچیزی است که انسان بعد از آفرینش

جایی که این هدف مخصوص تمامی موجودات است، هند؛ اما از آندمیرا به سمت هدفش؛ یعنی، خداوند متعال نشان 
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ر این میان، انسان امتیاز دیگری داشته باشد. این امتیاز را آیات شود. از این رو باید دمیبرای انسان کمالی محسوب ن

تعبیر دیگر، کند. بهمیمربوط به جانشینی انسان برای خدا در زمین و جایگاه افراد باایمان و باتقوا نزد خداوند متعال بیان 

 ای از روایاتپاره کنند.مییان هدف آفرینش انسان ب عنوانرا به « قرب االهی»مفاهیم مطرح شده در این آیات، مفهوم 

تر از ای با چیزی محبوبهیچ بنده»کنند، از جمله در حدیث قدسی نبوی که آمده است: مینیز همین مطلب را تأیید 

شود. بنده، همواره ]مرحله به مرحله[ با کارهای مستحب ]افزون بر واجبات[ به من نزدیک میواجبات به من نزدیک ن

شوم که میشنود و چشم او میشوم که با آن میارم و چون محبوب من شد، گوش او دمیه دوستش جا کشود تا آنمی

 رازی، )کلینی «کندمیشوم که با آن اعمال قدرت میگوید و دست او میشوم که با آن سخن میبیند و زبان او میبا آن 

 .(352 ، ص2 ج ش،1365

 
 رشد( ۀش)اندی مبنایی الگو ۀقرآن کریم و اندیش ـ2ـ2

حاکم بر الگو و برخاسته از مبانی نظری آن است که فضای کلی الگو در راستای آن  ۀمبنایی الگو، همان اندیش ۀاندیش

ح حاکم مبنایی الگو همان رو ۀیابد. در واقع اندیشمیگیری و معنا و مبتنی بر موضوع آن ـ یعنی، رشد و پیشرفت ـ جهت

 هدف الگو و معنا و مفهوم آن هدف است. ۀهد و تفسیرکننددمیرا بر آن است که به مخاطب خود جهت و گ

ی شناسی گذشت که رشد، فرآیند و حرکتتر در مفهومرشد است. پیش ۀحاکم بر الگو در این نگاشت، اندیش ۀاندیش

شه نیز هست. ندیگر ساختار این ادار همراه با تغییر، به سوی غایتی معنادار است. این تعریف به نوعی بیانتدریجی و جهت

های ، مؤلفه«سطوح و مراحل گذار این مسیر تا رسیدن به غایت رشد»و « مسیر رسیدن به غایت رشد»، «غایت رشد»

 ت.ها اسمطالب، تفصیلی بر تبیین این مؤلفه ۀهند که ادامدمیاصیل و بنیادین ساختار این اندیشه را شکل 
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 غایت رشد ـ1ـ2ـ2

را در سلسله مراتبی که از آنها  ها است که برخی از اندیشمندان،هاییاز نیازها و خواسته اینوع انسان، دارای مجموعه

 پایان « خودشکوفایی»یا « تحقق خود»شود و به فرانیاز مینیازهای آغازین مانند: خوردن و خوابیدن و ... شروع 

(. در رأس هرم 149ـ  158و  51ـ  100ص ش، 1367؛ مازلو، 50و  49 ص ش،1389)فرانکن،  اندیابد، مرتب نمودهمی

آل و یدها ن، در راستای آن و به سوی یک نقطۀاین سلسله نیازهای مراتبی، فرانیاز دیگری است که تمامی نیازهای پیشی

یابند. این فرانیاز اصیل، همان فرانیاز رشد و پیشرفت است که در متون اسالمی، میگیری و سامان آرمان برگزیده، جهت

(. در واقع، تمامی ادیان و مکاتب االهی و بشری 28 ش، ص1379)مصباح یزدی،  اندتعبیر نموده« گراییکمال»به از آن 

های ، پاسخ به همین خواستهآنهااند، مأموریت اصیل نظامات اجتماعی بشری حضور یافته ۀکه از ابتدا تا کنون، در عرص

 ذاتی بشری بوده است.

فرایند است؛ از این رو غایتی برای آن متصور است. بدیهی است که مکاتب و ادیان  یک ۀاشاره شد که رشد به مثاب

مکتب  :اند. برای مثالمختلف، به حسب نوع بینشی که به عالم هستی دارند، تعریفی خاص از رشد و غایت آن ارائه نموده

ای: برخورداری از مواهب ، عده(303ـ  305 ص ،1 ج ،تابی )مطهری، بودنارسطویی: اتصال به عقل فعال و فیلسوف

  )همان، ها: آزادی مطلق، اگزیستانسیالیسم(293 ص )همان، قدرت ، برخی دیگر:(289 ص )همان، طبیعت

 فعلیت درآوردن استعدادهای انسانها: رفاه و آسایش اقتصادی و اریک فروم و پیروانش: صرفِ بهمارکسیست ،(334ص

 انند.دمییت رشد را غا (311و  310 ص ش،1385)نصری، 

 است« قرب االهی»آفرینش انسان؛ یعنی،  ۀاز منظر قرآن کریم، هدف از رشد انسان، همان هدف حیات و فلسف

 .(461 ص ش،1379 ؛ همو،54و  53 ص ش،1384)مصباح یزدی، 
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ن کریم آبیان دیگر؛ هدف رشد انسان، منطبق بر هدف آفرینش انسان است. در واقع، این مسأله از خصوصیات قر به

اند که انسان برای آن آفریده شده است. قرآن کریم دمیاست که هدف تربیت و رشد انسان را عبارت از همان هدفی 

 کوشد تا انسان را در آن جهتی رشد دهد که برای آن آفریده شده است.می

وی است که غایت آن همان های قرآنی، رشدی روحانی و معنجا الزم به یادآوری است که ماهیت رشد در آموزهدر این

جایی که ظرف اصیل این رشد، دنیا و ارتباط انسان با متعلقات آن است و حتی مرکب است؛ اما از آن« قرب االهی»

گفت  توانمیهد، طبیعی است که امور مادی بر این رشد تأثیرگذار است. در واقع دمیوجودی روح انسان را جسم او شکل 

در الگوی عمومی رشد قرآنی، معنوی و روحانی است و از طرف دیگر، رشد در امور مادی که از یک طرف، اصالت رشد 

 نیز در راستای امور معنوی یا همان هدف غایی رشد، نیز مطرح است. 

شود که قرآن کریم در کالم وحیانی خویش، به امور مادی انسانی در کنار امور معنوی، اهتمام میاز همین رو مشاهده 

چه خدا به تو و در آن یعنی: .(77 )القصص، <مِنَ الدُّنْیا کاللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصیبَ کوَ ابْتَغِ فیما آتا>خاصی دارد: 

 کن ... ات را از دنیا فراموشداده، سراى آخرت را بطلب و بهره

این است که در دنیا برای هدف آخرت خویش اند که مراد آیه به استناد روایات، شده گفته یادۀ مفسّران در تفسیر آی 

های قرآن کریم، به رشد مادی، به عبارت دیگر، در نظام جامع آموزه .(53ـ 55 ص، 17 ش، ج1388 )جوادی آملی، کار کن

 جهت با رشد معنوی و در راستای آن نیز توجه شده است.هم

 
 ـ مسیر رشد2ـ2ـ2

 <تَقیماهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْ>است:« صراط مستقیم االهی»، همان «ر رشدمسی»راه دستیابی به غایت رشد یا به عبارتی؛ 

وَ أَنِ >هد:دمیاست که تمامی شئون زندگی آدمی را پوشش « عبودیت االهی»صراط مستقیم، همان  .(6 )الفاتحه،
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...وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ >این است؟! مرا بپرستید که راه مستقیم اینکهو یعنی: . (61 )یس، <هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ اعْبُدُوني

 !و از من پیروى کنید که این راه مستقیم است یعنی:. (61 )الزخرف، <مُسْتَقیم

توان این برداشت را کرد میاند. معرفی شده« صراط مستقیم»هر دو، « کردنپیروی»و « کردنعبادت»در این آیات، 

کردن زمانی محقق خواهد شد که انسان از خداوند  عبارت دیگر؛ عبادتاست. به <نِمعنای >وَ اتَّبِعُوکه >اعْبُدُوني<، به

ها ـ با توجه به اطالق >وَ اتَّبِعُونِ< ـ پیروی کند و این همان مفهوم ها و حالتموقعیت ۀامور و در هم ۀمتعال در هم

لِلَّهِ  وَ مَحْیايَ وَ مَماتي يکوَ نُسُ نَّ صَالتيقُلْ إِرود: >میمقابل، مؤید آن به شمار ۀ است که آی« بندگی»یا « عبودیت»

پروردگار جهانیان  ،بگو: نماز و تمام عبادات من و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند؛ یعنی: (162)األنعام، <رَبِّ الْعالَمین

  .است
 سطوح جریان رشدـ 3ـ2ـ2

رآن کریم در یک جریان صعودی، مراتبی را برای رشد شود. قمیدر این قسمت از بحث، به مراحل رشد فرد پرداخته 

توان یمکند. در این راستا می، انسان مسیر رشد را تا رسیدن به هدف رشد خود، طی آنهانماید که در جریان میانسان بیان 

 سطوح جریان رشد انسانی را در شش مرحله بررسی و ارائه نمود:

 
 هدایت به اسالم ـ الف

ءٍ لِّ شَيْکتابَ تِبْیاناً لِکالْ کوَ نَزَّلْنا عَلَیْ>توان برای هدایت به رشد نام برد، هدایت به اسالم است: میین سطحی که اوّل

 «دخول در صلح و خیر»و در لغت به معنای « سلم» ۀاز ریش« اسالم» .(89)النحل،  <لِلْمُسْلِمین وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى

اسالم »و  (296 ش، ص1371، 3 ش، ج1371 )قرشی، «شدنانقیاد و تسلیم»، (423 ص ق،1412)راغب اصفهانی، 

 توان تصور نمود: میآمده است. برخی معتقدند که برای اسالم، دو معنا  (2458 ص ،2 ش، ج1377 )دهخدا، «آوردن

 ؛ت شود یا نشودچه اعتقاد با آن ثاب، ایمان است و همان اقرار به زبان استۀ تر از مرتبپایین اسالمى کهالف( 
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وفاى به عمل و طاعت و  ،اعتقاد به قلب ،با اعتراف زبانى ، اسالمی کهیعنى؛ اسالمى که باالتر از ایمان استب( 

 .(423 ص ق،1412)راغب اصفهانی،  چه حکم و تقدیر نموده است، همراه باشددر آن وند متعال،بردارى براى خدافرمان

مدنظر است؛ یعنی، وقتی کسی با زبان اقرار نماید که اسالم آورده است  اوّلای باید توجه داشت که در این قسمت معن

ود، اعالم خ ۀخواهد رشد کند و برای رسیدن به این خواستمیپذیرد که میو تسلیم امر خداوند متعال شده است. از این رو 

مَنْ  بَلى>: نمایدمیپذیرش اسالم معرفی  ین گام رشد رااوّلکند. قرآن کریم نیز میآمادگی برای ورود به مسیر صحیح آن 

آرى، کسى که روى خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار  یعنی:. (112)البقره،  <أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ

 . ... باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است
 هدایت به ایامن ـ ب

 هُدىً وَ تابٍ مُبینٍ؛کآیاتُ الْقُرْآنِ وَ  کطس؛ تِلْح از سطوح جریان رشد انسانی، هدایت به ایمان است:>ین سطدوم

هِمْ وَ ال مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْ، >(2و1)النمل،  <لِلْمُؤْمِنینَ بُشْرى

هر گاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد  ... ؛ یعنی:(62 )البقره، <هُمْ یَحْزَنُون

 .نیستآنها  ونه ترس و اندوهى براىگپروردگارشان مسلم است و هیچ

های است و آن باور قلبی آموزه« اسالم» عنایای باالتر از ممرتبه« ایمان»توان به طور اجمال گفت که میجا در این

د در این مور طوری که گفتار، کردار و تقریرات انسان مؤمن، حاکی از باور قلبی او و ترجمان آن باشد.قرآنی است، به

 وىسه ست که در دل مستقر شود و بنده را با ایمان آن»استناد کرد که فرمودند: $امام باقرتوان به این روایت از می

ولى اسالم گفتار و کردار ظاهرى است  ؛مصدق آن باشد ،فرمانشه نهادن ب و گردن وندکشاند و اطاعت خدا وجلّخداى عزّ

 )کلینی رازی، ...«محفوظ ماند و میراث پرداخت شود و  آنهاج ،آن ۀوسیله آن را دارند و ب ،که تمام فرق و جماعات مردم

 .(26 ، ص2 ش، ج1362
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کند؛ یعنی، وقتی آدمی میهدایت « ایمان»ین مرحله از مراحل رشد، انسان را به دومقرآنی در های بنابراین آموزه
او  ضروریات این مسیر به عنوانچه را که به اظهار به تسلیم نمود و پذیرفت که در این مسیر وارد شود، باید تمامی آن

راه باید در اعضای بدن، در عقل و قلبش نفوذ کرده  باور داشته باشد. باورهای سالک آن رانمایند، بپذیرد و میمعرفی 
باشد. گفتار، کردار و حاالت او باید کاشف از باورهای او باشد. چنین شخصی، آمادگی ورود به سطح بعدی رشد را دارا 

 است.
 

 هدایت به تقوا ـ ج

تری باال ۀست، انسان وارد مرحلبه آنچه خداوند متعال به بشر عرضه نموده ا« ایمان»و آوردن « اسالم»بعد از پذیرش 

 ، (138 )آل عمران، <هذا بَیانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقین >است: « تقوا»شود و آن رعایت میاز رشد 

آوردند و ایمان مىآنها  و اگر یعنی: .(103، )البقره <انُوا یَعْلَمُونکوَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَیْرٌ لَوْ >

 !اگر آگاهى داشتند ،کردند، پاداشى که نزد خداست، براى آنان بهتر بودپرهیزکارى پیشه مى

برخی  .(236 ، ص7 ش، ج1371 )قرشی، «ستا پرهیز کردن»و  «محفوظ داشتن را خود»در لغت، به معنای« تقوا»

درونى  کنندۀیک نیروى کنترل ؛به تعبیر دیگر .دارى استى نگهدارى یا خویشتنامعنه در اصل ب اتقو»از مفسّران معتقدند: 

 .(79 ش، ص1374، 1 )مکارم شیرازی، ج «کنداست که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ مى

ت و ولیئهمان احساس مس« تقوا»شود که به خوبى استفاده مى کریم از آیات قرآن»اند: در همین راستا گفته آنها

 بهو  داردو گناه باز مى« فجور»شود و او را از تعهدى است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم مى

 ،22)همان، ج «گرداندمىپاک ها اعمال آدمى را خالص و فکر و نیت او را از آلودگی ؛کندنیکى و پاکى و عدالت دعوت مى

 .(204 ص

 ای خاص از ایمان است که انسانمرتبه« تقوا»توان گفت که میو معانی آن ذکر شد، « تقوا» با توجه به آنچه در مورد

ال امر به انجام آن نموده است، چه را خداوند متعکند؛ یعنی، آنمیطی آن، بر اساس باورهای خویش، امتثال امر االهی 
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ی باال ۀکردن، در واقع، همان مرتبهد. اینگونه عملدمیه را امر بر ترک آن نموده است، انجام نآورد. در مقابل، آنچمیبجا 

 ازد.سمیایمان است که فرد در راستای آن، آنچه را باور نموده است، در گفتار، کردار و حاالت روحی و جسمی خود، نمایان 

 
 هدایت به احساند ـ 

ةِ ک إِلَى التَّهْلُمْکبیلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدیسَ وَ أَنْفِقُوا فياست: >« احسان»چهارمین سطح از سطوح جریان رشد انسانی، 

ا هذِهِ الدُّنْی مْ قالُوا خَیْراً لِلَّذینَ أَحْسَنُوا فيک...لِلَّذینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّ>، (195 )البقره، <وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنین

براى کسانى که نیکى کردند، در این دنیا نیکى است و  (؛ یعنی:...30 )النحل، <ةِ خَیْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقینحَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَ

 ،2 ش، ج1371 )قرشی، است «کردننیکى»ى امعنه ب ،«افعال»مصدر باب  «احسان» .سراى آخرت از آن هم بهتر است

 . (136 ص

الف( بخشش و انعام بر غیر؛ ب( احسان در کار و عمل؛ به این معنا که دو گونه است: « احسان»نقل شده است که 

 ،«حسانا»مفهوم . برخی معتقدند که (236 ق، ص1412)راغب اصفهانی،  کسی علم یا عمل نیکی را بیاموزد یا انجام دهد

 .()همان تر استتر و عمومىوسیع ،«بخشیدن»و  «انعام»از 

عدل انصاف و احسان »ست: از امام علی$ نقل شده ا (90)النحل،  <بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ> ۀدر ذیل آی

 ؛است «عدل» حسان باالتر ازا»اند: ای گفتهدر همین راستا عده .(77 ص ،3 ج ق،1415 )عروسی حویزی، «تفضل است

رفته گ ،ستاشود و اگر زیاد افزوده مى ،استکه به چیزى یا حقى که کم نااین معه ، ب«دادنانصاف» عنىی ؛«عدل»زیرا 

نابراین ب شود.گرفته مى د باشد،بای آنکهشود وکمتر از داده مى ،الزم است آنکهاز  چیزى است که  «حسانا» ولى ؛شودمى

 «انحسا»ۀ قصد و اراد ؛ ولیواجب است «عدالت»ۀ پس قصد و اراد .است «عدالت»تر و برتر از بخشایشى افزون «حسانا»

وَ مَنْ أَحْسَنُ دیناً > فرماید:میرو خداوند متعال ؛ از این(237و  236 ق، ص1412اصفهانی، ) است مستحب و اختیارى
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دین و آیین چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسلیم ؛ یعنی: (125)النساء،  <مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ

 . ... شدخدا کند و نیکوکار با

تقرّب  هایای باالتر از تقوا است؛ زیرا در تقوا، حداقلمرتبه« احسان»توان گفت که میدر تفاوت سطوح ایمان و تقوا 

به خداوند باید رعایت گردد. به بیان دیگر؛ سالک راه در طریق تقوا، برای طی مسیر جریان رشد خویش، آنچه را خداوند 

یرد؛ اما گمینهی نموده است، باید امتثال کند؛ در غیر این صورت رشدی برای او صورت نمتعال به انجام و ترک آن امر و 

 و در طول آن نزدیکی ، او عالوه بر رعایت تقوا، در حرکتی رو به جلو، پا را فراتر نهاده و در مواقعی برای رشد «احسان»در 

گذرد؛ میلت است، برای ایجاد فرصت برای دیگران، با خداوند متعال، از حق مسلم خود که شرط انصاف و عدا و دوستی 

 که این گذشتن و نیکی کردن، توأم با اخالص و تنها برای کسب رضای االهی است.  به طوری
 هدایت به اخبات هـ ـ

اتِ وَ الِحإِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ است: >« اخبات»رشد که سالک راه باید در آن طی طریق نماید،  ۀپنجمین مرحل

کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام یعنی: (23 )هود، <أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فیها خالِدُون کئِاوّلرَبِّهِمْ  أَخْبَتُوا إِلى

 ۀاز ریش« اخبات« »اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند!آنها  دادند و در برابر پروردگارشان خضوع و خشوع کردند،

گرفته شده است. از این رو در لغت، معناهایی چون:  (218 ص ،2 ش، ج1371 )قرشی، «زمین هموار»به معنای « خَبت»

 )طبرسی، «طمأنینه»و  (199 ، ص2 ق، ج1375طریحی،  ؛28 ص ،2 ق، ج1414 )ابن منظور، «تواضع»، «خشوع»

 برای آن ذکر شده است. (230 ص ،5  ج ش،1372

اخبات، فرود آمدن در محیطی وسیع و آرام است تا اینکه )انسان( در »اند: ین واژه چنین گفتهبرخی در مورد معنای ا

 این معنا، حقیقت ۀشود. الزممیکند و از اضطراب و انحراف و اختالف و تردد خالص میشود و آرامش پیدا میآن مستقر 

  .(6 ص ،3 ج ش،1360)مصطفوی، «ایمان و تسلیم و آرامش است
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مین ز»ى ابه معن« خبت» ۀاز ریش «اخبات»ۀ از ماد« أخبتوا» اند:یادشده، چنین گفته ۀمفسران در ذیل آیبرخی از 

در  ،به همین جهت این ماده .تواند در آن گام برداردراحتى و با اطمینان مىکه انسان بهاست گرفته شده  «صاف و وسیع

گام  هم براى ،چنین زمینى زیرا است؛ نیز آمده «تسلیم»و  «خضوع»ى ابه کار رفته است و به معن «اطمینان»ى امعن

 .است خاضع و تسلیم ،بخش است و هم در برابر رهروانبرداشتن اطمینان

ى زیر باشد که در عین حال جمع هر سه نیز با اممکن است به یکى از سه معن <رَبِّهِمْ  >وَ أَخْبَتُوا إِلىۀبنابراین جمل

 هم منافاتى ندارد:

به ها آن ـ اند؛ جدر برابر فرمان پروردگارشان تسلیمآنها  ـ ؛ بندهست منان راستین در برابر خداوند خاضعمؤ ـ الف 

ترین صفات انسانى مؤمنان است که اثرش اشاره به یکى از عالی شده، سه حالت یاد هر هاى خداوند اطمینان دارند.وعده

 .(66 ، ص9 ، جش1374 )مکارم شیرازی، در تمام زندگى آنان منعکس است

است. در احسان، آدمی روی به نیکی « احسان»ای باالتر از مرتبه« اخبات»توان گفت: میبا توجه به مطالب یادشده، 

ابعاد وجودی خود، با نیکی کردن به دیگران احساس معناداری  ۀآورد. در واقع او عالوه بر رعایت تقوا در هممیبه دیگران 

اند و این معنا در تمامی ابعاد روحی دمیت، سالک راه تمام هستی خویش را از پروردگار خویش اخبا ۀکند؛ اما در مرحلمی

گفتن و نیک رفتارکردن و ...، در برابر تمامی حوادث و مصائب رو او عالوه بر نیککند. از اینمیو جسمی او نمود پیدا 

دادن اند که از انجامدمیقیقت او چیزی را از خود نحیاتی خویش، در برابر پروردگارش خاضع، تسلیم و راضی است. در ح

 دادن نعمتی، شکوه و شکایت کند.از داست ل نیکی، فخرفروشی کند یا به واسطۀعم

 
 هدایت به اعتصام و توسل ـو

نخستین معنایی آن بپذیرد. او در مراحل  ۀطبق آنچه گذشت، سالکی که خواهان رشد است، ابتدا باید اسالم را در الی

، خود «اخبات» ۀو رسیدن به مرتب« احسان»و اقدام به « تقوا»گرفتن باورهایش و در طول آن رعایت دی، پس از شکلبع
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الخطا است و از عصمت تام برخوردار نیست و تا رسیدن جایی که انسان ممکنیابد. از آنمیای خاص از رشد را در مرتبه

ه ی همراه است. از این رو است کدر این مسیر، با ابتالئات  روی ، پیشبسیار دارد. از طرفی ۀبه رشد انسان کامل، فاصل

 گاهی امن و مطمئن که انسان را تا سرمنزل مقصود برساند.کند. تکیهمیگاه را بیش از پیش احساس آدمی نیاز به تکیه

  تُتْلىفُرُونَ وَ أَنْتُمْکیْفَ تَکوَ > گاه را به انسان معرفی نموده است:های قرآنی خویش، این تکیهخداوند متعال، در آموزه

و چگونه ممکن  ؛ یعنی:(101)آل عمران،  <صِراطٍ مُسْتَقیم مْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلىکمْ آیاتُ اللَّهِ وَ فیکعَلَیْ

 اشود و پیامبر او در میان شما بر شما خوانده مىاید و( آیات خد)در دامان وحى قرار گرفته هکاست شما کافر شوید، با این

« اعتصام» .«ست؟! )بنابراین، به خدا تمسک جویید!( و هر کس به خدا تمسک جوید، به راهى راست هدایت شده استا

 ،12 ق، ج1414 منظور،)ابن «جستن به چیزیتمسک»و  (8 ص، 5 ش، ج1371 )قرشی، «زدنچنگ»در لغت به معنای 

 است. آمده (404 ص

هد. قرآن خوامیجستن شیوه و روش جستن انسان از پروردگارش دارد. تمسکشده تصریح و تأکید به تمسک یاد ۀآی

. مفسّران، (103 )آل عمران، <وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوانماید: >میدر آیات دیگر گوشزد  آن را ۀکریم، نحو

 ش،1363 عبدالعظیمی،؛ حسینی شاه805 ، ص2 ش، ج1372 )طبرسی، اندصادیق متعددی را نام بردهم« حبل االهی»برای 

 .(672ص ق،1416، 1 ج )بحرانی، بیت&هستند، پیشوایان دین؛ یعنی، اهلترین آنکه مهم (194 ص ،2 ج

انداز کلی رشد در نظام چشمهای قرآن کریم، ایده و رشد و پیشرفت در نظام جامع آموزه ۀبنابر آنچه گذشت، اندیش

گیری رشد فرد انسانی را در دو بعد مادی و معنوی، به سمت غایت رشد؛ یعنی، های قرآنی است که جهتجامع آموزه

، در بستر جریانی به نام عبودیت و با تصویر سطوح جریان رشد؛ یعنی، اسالم، ایمان، تقوا، ایمان، اخبات و «قرب االهی»

 توانند مخاطب آن قرار گیرند و رشد یابند.میبشری ۀ افراد جامعۀ ای که همگونههد، بهدمیاعتصام و توسل شکل 

 



 
 113  1393 پائیز و زمستان، دوّم، شماره اوّلال س

 

 

 های رشدشاخصقرآن کریم و کالنـ 3ـ2

د شناخت رشهای قرآن)پیشرفت( حاکم بر آن، نوبت به طرح شاخص رشد ۀبعد از طرح مبانی نظری الگو و اندیش
هایی است که الگوی رشد را از دیگر الگوهای پیشرفت سنجه ۀالگو، به مثابهای رشد رسد. در واقع، شاخصمیانسانی 

شد حاکم بر ر ۀسو با اندیشسازد. نمودهای شخصیت رشدیافته مبتنی بر مبانی نظری برگزیده و هممیانسانی متمایز 
 شود:میپرداخته آنها  اند که در ادامه، در دو بخش مرتبط با هم بههای رشد انسانیشناخت رشد، شاخصالگوی قرآن

 
 های عامشاخصـ 1ـ3ـ2

هند و دمیهای دیگر را پوشش های جامع و عمومی رشداند که به نوعی شاخصهای عام، شاخصمنظور از شاخص
ندی رود، در فرایمیکار های ارزشی و اخالقی برای معرفی دین بهتمامی آنچه در قالب نظام عقیدتی، احکام عملی و گزاره

 ارد.دمیعرضه « عمل»و « ایمان»، «دانایی و شناخت»ای و با معرفی سه شاخصسه مرحله
 دانایی و شناخت الف ـ 

مْ وَ الَّذینَ کیَرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْ>کنند: میآیات قرآن کریم، علم و دانایی را عاملی برای ترقی و رشد انسان معرفی 

 ،اند و کسانى را که علم به آنان داده شدهخداوند کسانى را که ایمان آورده: یعنی .(11دله، )المجا <أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات

 !بخشددرجات عظیمى مى

اال هایی است که به طرف ب، به معنای پله«درجه»، جمع «درجات»اند: برخی از مفسران در تفسیر این آیه چنین گفته

ود. شمیرود، به کار گرفته میهایی که رو به پایین ، به معنای پله«کهدر»، جمع «درکات»رود. این واژه، در مقابل می

ای است به تفاوت میان دانشمندان بودن آن، اشارهای است به عظمت آن و جمع، اشاره«نکره»به صورت « درجات»تعبیر 

ن از نظر مقام قرب در درگاه در این درجات. منظور از باالبردن درجات در این آیه، باالبردن مکانی نیست؛ بلکه باالبرد

 . (67و  66 ، ص1 ش، ج1386 )مکارم شیرازی و همکاران، «خداوند متعال است
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هد، دمی افراد باایمان را ترفیع مقام اینکهبرخی دیگر از مفسّران معتقدند که با توجه به این آیه، خداوند متعال، عالوه بر 

 <هَلْ یَسْتَوِي الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعْلَمُون> هد؛ زیرادمیمنان از سایر مؤمؤمنان دانا و دارای علم را نیز مقامی باالتر 

؛ حسینی 86، ص14 ج ق،1408 )گنابادی، دانند یکسانند؟!دانند با کسانى که نمىآیا کسانى که مى یعنی: .(9)الزمر، 

 . (230 ص ،16 جق، 1404 همدانی،

د از خود توانمیاین شناخت نیز  اساس رشد در آن زمینه است. گسترۀای، خت در هر زمینهبه طور معمول، دانایی و شنا

 نوع و ... باشد.پیرامون، تاریخ، افراد هم انسان، تا خدای انسان، طبیعت

 
 ایامن ـ ب

لَّذینَ فَعِ اللَّهُ ا>یَرْاست که آیات، تأکید زیادی روی آن دارند: « ایمان»های رشد انسانی در قرآن کریم، از دیگر شاخص

تر، از این آیه ارائه گردید، ایمان و علم، دو ؛ طبق تفسیری که پیش(11)المجادله،  <مْ وَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتکآمَنُوا مِنْ

 اند.عامل مهم برای رشد و ترقی انسان

، (21، ص13 ق، ج1414منظور، ابنو  389 ، ص8 ق، ج1410)فراهیدی، «تصدیق»به معنای « ایمان»در منابع لغوی، 

)راغب اصفهانی،  «تصدیق توأم با اطمینان خاطر»، (21 ، ص13 ق، ج1414 منظور،)ابن «ضد تکذیب»، «ضد کفر»

کار رفته است. در اصطالح به (124 ، ص1 ش، ج1371 )قرشی، «تسلیم توأم با اطمینان خاطر»و  (91 ق، ص1412

 ۀو در اثر تجرب آیدمیشناخت عقالنی پدید  هبخش به حقیقت متعالی که در نتیجو حرکتآفرین ایمان، معرفتی است شوق

 .(118 ق، ص1389خانی، )فتحعلییابد میکند و در گفتار و رفتار فرد تجلی میعملی رشد 
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 عمل صالح ـ ج

مِناً وَ مَنْ یَأْتِهِ مُؤْند: >است که آیات فراوانی به آن تأکید دار« عمل صالح»ین عامل رشد در زیست فردی انسان، سوّم

و اعمال صالح انجام داده  و هر کس با ایمان نزد او آید ؛ یعنی:(75)طه،  <لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى کئِاوّلقَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَ

)از این دو دسته(،  و براى هر یک یعنی: (132)األنعام،  <لٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُواکوَ لِ.>باشد، چنین کسانى درجات عالى دارند

. این آیه، به روشنی به وجود مراتب برای صاحبان اعمال، با توجه به آنچه درجات )و مراتبى( است از آنچه عمل کردند

. بر این اساس، میزان کمیّت و کیفیت اعمال آدمی، هر (356 ، ص7 ق، ج1417 )طباطبایی، کندمیاند، اشاره انجام داده

 اء مراتب صاحبان آن تأثیر مستقیم دارند.دو در ارتق

 دو نکته پیرامون عمل اشاره شود: در این بخش از مطالب ضروری است به

 تواند عالوه بر کردار، به گفتار و تقریرات آدمی نیز تعمیم یابد؛میجا یک مفهوم کلّی است که ـ عمل در این1 

مر ا عنوانط و وضعیتی است که الزم است در یک فعل به ـ هر عملی دارای دو رکن است: الف( رکن فعلی: شرای2 

. به تعبیر دیگر؛ (40 ص ش،1382)دیلمی و آذربایجانی،  واقعی، عینی و مستقل از اراده و وضعیت فاعل وجود داشته باشد

 یرکن فعلی، شکل و عینیت عمل در عالم خارج است؛ ب( رکن فاعلی: مقصود از رکن فاعلی، شرایطی است که به نوع

فاعل عمل را رکن فاعلی آن گویند. عمل رشدبنیان، عملی  ۀگردد)همان(. به بیان دیگر؛ نیت و انگیزمیبه فاعل عمل بر

 است که هم رکن فعلی و هم رکن فاعلی آن مبتنی بر رشد و خالص برای خدا باشد.

 
 های خاصـ شاخص2ـ3ـ2

ن قرآنی انسا رشد در نمودهای رفتاری انسان،آنها  گیریاند که با شکلهاییهای خاص، زیرشاخصمنظور از شاخص

، اشارتی مطالب ۀتوانند جریان داشته باشند. اداممیها در ابعاد مختلف انسان و زندگی او نمایند. این شاخصمیرا ترسیم 

 اجمالی به این موضوع است:
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 گراییهدفـ  الف

وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ دار است: >ش، نظامی هدفتر در مبانی نظری نیز گذشت، نظام آفرینطور که پیشهمان

 قره،)الب <مْ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاًکهُوَ الَّذي خَلَقَ لَ>. نظام هستی برای انسان آفریده شده است: (27 )ص، <ما بَیْنَهُما باطِالً

29) . 

امل رشد و پیشرفت انسان در نگرش قرآنی، رسیدن هدف از آفرینش انسان قرب االهی بوده است و مصداق تمام و ک

های رشد و پیشرفت انسان و زیست انسانی به همین هدف است. انتخاب هدف صحیح در راستای قرب االهی از شاخص

 است.

در واقع با توجه به کیفیت آفرینش انسان و برخورداری وی از دو ساحت وجودی روح و جسم و توأمان بودن زیست 

های متعددی در زندگی داشته باشد؛ آنچه ضروری است نسبت به آدمی هدف وی او، اقتضای آن را دارد کهمادی و معن

 .رشد او فراهم گرددۀ وسیله زمینآن توجه شود، همسو نمودن این اهداف در راستای هدف غایی آفرینش او است تا بدین
 

 

 گراییتکلیف ـ ب

؛ شوکانی، 115 ، ص5 ق، ج1375)طریحی،  «ن مشقت و سختی استچه در آامر به آن»تکلیف در لغت به معنای 

الزامات »آمده است. در حقوق به  (334 ش، ص1380 )معین، «ای که باید انجام شودوظیفه»و  (353 ص ،1 ج ق،1414

ث فقهی برخی مراد از تکلیف در مباح .(157 ش، ص1380 )والیی، گویندمیتکلیف « اوامر و نواهی»و در فقه به « قانونی

گذارد و آنان بر اساس آن سزاوار پاداش و کیفر می آنهاانس عال بر عهدۀانند که خداوند متدمیای وظیفه»و کالمی را 

 .(13 ش، ص1388)جوان،  «شوندمی
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د به معنای گرایش و اقدام انسان به قوانین تشریعی است که از سوی خداون« گراییتکلیف»شده، مبتنی بر تعاریف ارائه

انبیای االهی برای بشر فرستاده شده است. در تبیین این موضوع باید گفت که آفریدگار انسان، نظام  ۀعال و به وسیلمت

 هستی و آدمی را به صورت عام و از طریق هدایت تکوینی به سمت هدف مطلوب راهنمایی و راهبری نموده است: >

های درونی . در واقع، هدایت تکوینی، از طریق امکانات و ظرفیت( 50)طه، <مَّ هَدىءٍ خَلْقَهُ ثُلَّ شَيْک قالَ رَبُّنَا الَّذي أَعْطى

گیرد که خود در ابعاد گوناگونی چون: هدایت غریزی، حسی، فطری و عقلی شکل میانسان و دیگر موجودات صورت 

گر رو خداوند متعال، نوعی دیاینگیرد؛ اما این نوع هدایت برای رساندن انسان به رشد مطلوب و کمال کافی نیست. از می

 کنند.میاز هدایت را برای انسان قرار داد که از آن به هدایت تشریعی یاد 

 گیرد. در واقع اینمیانسانی صورت های برونهدایت تشریعی، مخصوص انسان است و از طریق امکانات و ظرفیت

 که خود در قالب دو نوع هدایت جریان دارد:های پیشین در انسان است راهنمای هدایت ۀنوع هدایت، به منزل

های وحیانی است و از طریق فرستادن انبیاء و آموزه آنهاانس ۀهدایت عام انسانی: این نوع هدایت برای هم ـ الف

ن نوع هدایت هدایت خاص انسانی: ای ؛ ب ـ(3 )اإلنسان، <فُوراکراً وَ إِمَّا کإِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاگیرد: >میصورت 

، هدایت قبل؛ یعنی ۀخصوص مرحلمخصوص برخی از بندگان خاص خداوند متعال است که تمام مراحل هدایتی پیشین، به

 .(69 العنکبوت،) <وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنااند: >عام انسانی را طی کرده

قی الها و هنجارهای اخیع برای انسان در قالب احکام عملی و ارزشالتزام آدمی به تکالیفی که از طریق تکوین و تشر

اشاره  جا بایدهد. در ایندمیآفرینش خود و غایت رشد و پیشرفت قرار  ۀبه ارمغان آورده شده است، او را در راستای فلسف

وانین و برخاسته از ق آنکهشده توسط انسان در ابعاد گوناگون زیست دنیایی او، به شرط کرد که التزام به قوانین وضع

 هنجارهای تکوینی و تشریعی باشد نیز همان نتیجه را در بر خواهد داشت.
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 جهادگرایی ـ ج

ا انند: یدمیدر لغت، مطالب گوناگونی بیان شده است. برخی این واژه را مشتق از دو ریشه « جهاد» ۀپیرامون واژ

، 3ج ش،1375 ؛ طریحی،133 ص ،3 ج ق،1414 منظور،)ابن «طاقت»به معنای « جُهد»یا « مشقت»به معنای « جَهد»

 «تالش توأم با رنج»به معنای « جهاد»اند و معتقدند که . برخی به نوعی، جمع میان معانی این دو ریشه نموده(30 ص

  «طاقت»از یک ریشه با معنای واحدِ « جهاد»؛ اما برخی دیگر معتقدند که (77 ص ،2 ج ش،1371 )قرشی، است

 ،)مصطفوی «رسدمیکار گرفتن نهایت طاقت و تالش تا جایی که امکان دارد و وسع به»یا  (133 :1414 ،3ج منظور،ابن)

 نهایت کوشش»شکل گرفته است. با وجود این، در منابع دیگر برای این واژه، معناهایی چون:  (128 ش، ص1360 ،2 ج

، «جنگیدن در راه حق»، «کارزار کردن با دشمنان در راه خدا»، (208 ق، ص1412 )راغب اصفهانی، «در مقابله با دشمن

 نیز آمده است. (6956 ، ص5 ج ش،1373 )دهخدا، «خواندن به سوی دین حق»

غایت تالش و توان یک شخص یا یک »در معنای عام خود بر « جهاد»توان گفت که میبا توجه به معانی یادشده 

طبیعی است که رنج و سختی از ملزومات به کار گرفتن نهایت تالش و توان  شود.میاطالق « مجموعه در بستر امکان

 در راه انجام کاری است.

ام انج با هر وسیله و سالحى در برابر دشمن ای کههر نوع تالش و مبارزه»در اصطالح دینی عبارت است از: « جهاد»

عبارت است از  جهاد»قه چنین تعریف شده است: این واژه در اصطالح ف(.17 ص تا،)جمعی از نویسندگان، بی «گیردمی

باید توجه داشت که  (.3 ص ،21 ج تا،بی )نجفی، «بذل جان، مال و توان در راه اعتالى اسالم و برپا داشتن شعائر دین

جهاد »یا« جهاد اکبر»: که به ترتیب به ، اقسامى دارد«ارزش و اهمیت»و « مقابله یاهجوم »، «دشمننوع »جهاد به اعتبار 

 شودمیتقسیم « جهاد سیاسى»یا « جهاد اقتصادى»یا« جهاد فرهنگى»و« جهاد دفاعى»یا« جهاد ابتدایى»، «اصغر

 .(18 ص تا،)آخوندی، بی
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آنچه از معنای جهاد در این نگاشت مدنظر نگارنده است، همان معنای عام و بنیادین جهاد؛ یعنی، تالش و کار و تحمل 

رای رسیدن به هدفی مطلوب که رشد و پیشرفت او را به دنبال دارد. در واقع جهاد یک قانون ها بها و سختیانواع رنج

ها، قوانین و نظمی خاص و در مسیرهایی مشخص به موجودات مبتنی بر ظرفیت ۀعمومی در جهان آفرینش است و هم

دف مطلوب، نمود عینی است، در حرکتند. این تکاپو به سمت هآنها  سمت یک هدف مطلوب که همان هدف آفرینش

 معنای جهاد در جهان آفرینش است.

زای خود، تالش الزم را برای رسیدن به مقصود نهایی زا و برونخود باید بر اساس استعدادهای درون ۀانسان نیز به نوب

خود،  تهای روحی و جسمی و مُلکی و ملکوتی زیسبهینه از ظرفیت ۀکه دارد؛ یعنی، قرب االهی با مدیریت و استفاد

تر طلوبو م گیرد؛ هرچه در این مسیر تالش میانجام دهد؛ زیرا انسان با انتخاب و پذیرفتن فرایند رشد، در مسیر آن قرار 

جَزاءَ لْ؛ ثُمَّ یُجْزاهُ ا؛وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرىوَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعىانجام دهد، رشد و پیشرفت بهتری خواهد داشت: >

 (.269 ص ،3 ج ش،1371 )قرشی، اندمعنا کرده« شتالش و کوش»را در این آیه به « سعی. »(39ـ  41)النجم،  <الْأَوْفى

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ از طرفی خداوند، هدایت و رستگاری را پاداش جهاد در راه خودش بیان نموده است: >

< سَبیلِه >وَ جاهِدُوا فيعالمه طباطبایی، مراد از عبارت .(35)المائده،  <مْ تُفْلِحُونکسَبیلِهِ لَعَلَّ هِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا فيابْتَغُوا إِلَیْ

 وعنی: ؛ ی(69 )العنکبوت، <وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا> .(328 ص ،5 ج ق،1417 )همو، اننددمیرا مطلق جهاد 

 .هاى خود هدایتشان خواهیم کردبه راه به طور قطعکه در راه ما )با خلوص نیت( جهاد کنند، آنها 

بدیهی است که در مسیر رشد آدمی در این دنیا، ممکن است موانعی توسط نفس انسان یا دیگر همنوعان او ایجاد 

ن موانع مدنظر قرار دهد و از ایآنها  صی را برای مقابله باتواند تدابیر خامیآن  ۀشود. جهاد نیرویی است که انسان به وسیل

 گذر نماید.
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 تقواگرایی، ادب خودبانی ـ د

وجود  ۀ، نیروی خودنگهدارند«تقوا»توان گفت که میو معانی آن ذکر شد، « تقوا»تر در مورد با توجه به آنچه پیش

در واقع به دلیل وجود هر دو مسیر رشد و گمراهی در زیست  ارد.دمیآدمی است که او را از قرارگرفتن در مسیر اشتباه باز

، نیاز به نیرویی خودکنترلی است که آدمی را از (256 لبقره،< )اراهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيکال إِدنیوی انسان: >

یا پرهیزگاری است که در آیات قرآن کریم نسبت انتخاب و ورود به مسیر اشتباه باز دارد. این نیروی خودبانی همان تقوا 

. بنابراین نخستین گام برای (76 عمران،)آل <فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقین بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى مَنْ أَوْفى بَلىبه آن تأکید شده است: >

 تباه و انحرافی است که مهندسی آن درپیشرفت، انتخاب و قرارگرفتن در مسیر آن و خودداری از قرارگرفتن در مسیر اش

 وجود آدمی از مسیر ادب تقوا است.

 
 گراییاصالحهـ ـ 

فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ >گرایی است که در آیات قرآن به آن اشاره شده است: های رشد، اصالحاز دیگر سنجه

ت و ساآنها  که ایمان بیاورند و )خویشتن را( اصالح کنند، نه ترسى برا آنه ؛ یعنی(48)األنعام،  <عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُون

 .شوندنه غمگین مى

 ش،1371 )قرشی، «سازش»و « مسالمت»، (489 ق، ص1412)راغب اصفهانی،  در لغت به معنای ضد فساد« صلح»

مان ین زکمترف شد، باید در آمده است. اگر انسان ناخواسته یا خواسته و به اشتباه از مسیر رشد منحر (141ص ،4 ج

نسان است ا گری آنی و یافتن نقاط ضعف از ملزومات رشد و پیشرفتممکن متوجه اشتباه خود شده و بازگردد. خودمحاسبه

 تواند به کار گرفته شود.میکه در دو بُعد فردی و اجتماعی انسان 
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است که از خود فردی تا « نهی از منکر»و  «امر به معروف» ۀگرایی در آیات قرآن کریم، مقولمصداق عینی اصالح

 کئِاوّل وَ رِکمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکنْ مِنْکوَ لْتَ>جمع انسانی قابلیّت تعمیم دارد: 

 ود:شمیر دو سطح که یکی مقدمه برای دیگری است، تبیین گری در این آیه، د. اصالح(104 عمران،)آل <هُمُ الْمُفْلِحُون

ها و ها و ضد ارزشها، ارزشها و بدیگری در سطح شناخت بایدها و نبایدها: در این سطح، باید خوبیالف( اصالح

 های مختلف آموزش داده شودها برای مردم تبیین شود و در سطوح مختلف، به سنین و جنسهنجارها و ناهنجاری

 مْکنْ مِنْک>وَ لْتَفرماید: میرو خداوند متعال در قسمت ابتدایی آیه . از این(159 ص ،3 ج ق،1404 سینی همدانی،)ح

اصول و »، (116 ص ،1 جق، 1422 ،عربىابن) «اهلل»< به معنای الْخَیْرِدر برخی از تفاسیر، > <أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ

حاتم، ابی)ابن «اسالم»، (807 ، ص2 ش، ج1372؛ طبرسی، 147 ق، ص1408 سعدی،)آل «فروع و شرائع دین

، (63ص ق،1419 )صادقی تهرانی، «علم و عقیده و عمل»، (236 ص ،1 ج تا،؛ سمرقندی، بی727 ص ،3 ج ق،1419

)میرزا  «منافع دنیوی و اخروی»، (259 ، ص5 جش، 1362)طالقانی،  «تر در مسائل فکری و عملیگزیده یا گزیده»

 ج ق،1424 )حسینی شیرازی، «هر چیز مرغوب و نیکی از اسالم، دین، احکام»، (47 ، ص2 ش، ج1390خسروانی، 

 هایند.ها و ضدارزشارزش معانی یادشده، در راستای همان شناسایی و آموزش ۀهم و ... آمده است. (376ص ،1

: وقتی بایدها و نبایدهای ایدئولوژیکی و خط قرمزهای ها به بایدها و نبایدهاگری در سطح گذار از هستب( اصالح

گری به سطحی باالتر از وضعیّت موجود خود ارزشی و هنجاری برای آدمی شکل گرفت و مشخص گردید، اصالح

اید: فرممیآیه  دومرو خداوند متعال در قسمت ها است. از اینها به باید و نبایدها و نیسترسد و آن عبور از هستمی

 <.رِکوَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْ>

 ش، 1377؛ حائری تهرانی، 807 ، ص2 ش، ج1372 )طبرسی،را به معنای طاعت « معروف» ۀبرخی از مفسّران، واژ

را به معنای معصیت « منکر» ۀو ... و واژ (37 ، ص3 ش، ج1374)مکارم شیرازی، ، کارهای نیک(246 ص، 2 ج

ها ها و حرام، خالف طاعت، مانند: مکروه(258 ص ،1 جق، 1413 ؛ عاملی،124 ق، ص1409ینی استرآبادی، )حس
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از  نهی»و « امر به معروف»توان در تفسیر میطور کلی اند. آنچه بهو ... تفسیر کرده (321 تا، ص)مقدس اردبیلی، بی

و در راستای آن قرب االهی و نهی از موانع رسیدن به این گفت: امر به لوازم منتهی به عبودیت خداوند متعال « منکر

 مرتبه است.

 
 هاصرب، ادب مدیریت تهدیدها و فرصت و ـ

نین معانی چ، هم(115 ، ص7 جق، 1410است )فراهیدی،  تابی و ناله()بی نقیض جزع در لغت به معنای« صبر»

)مصطفوی، تابی با آرامش و طمأنینه راب و بیو حفظ نفس از اضط (474 ق، ص1412)راغب اصفهانی،  امساک در ضیق

چه که عقل آمده است. در فرهنگ اخالقی، صبر عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام آن (182 ص ،6 ج ش،1360

طور کلی . به(474 ق، ص1412)راغب اصفهانی،  کنندمیه عقل و شرع نهی کنند و بازداشتن از آنچمیاقتضا  و شرع

های گوناگون سخت و آسان داری نفس در مواجهه با اوج هیجانات روحی در موقعیتکه صبر خویشتن توان گفتمی

 زیست انسانی است.

نَا وَ لَئِنْ أَذَقْهای متعدد از آن یاد نموده است: >های رشد انسانی است که آیات قرآن کریم با کاربریصبر از شاخص

فُورٌ؛ وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ کاها مِنْهُ إِنَّهُ لَیَؤُسٌ الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْن

و اگر از جانب خویش نعمتى یعنی:  (9ـ11)هود،  <بیرکلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ  کئِاوّلفَخُورٌ؛ إِالَّ الَّذینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ 

سیده، و اگر بعد از شدت و رنجى که به او ر ؛از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود آن رابه انسان بچشانیم، سپس 

و غرق شادى و غفلت و  ؛گوید: مشکالت از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشتهایى به او بچشانیم، مىنعمت

راستین( صبر و استقامت ورزیدند و کارهاى شایسته انجام دادند که براى  ایمان ۀکه )در سایآنها  مگر ؛شودشى مىفخرفرو

 .، آمرزش و اجر بزرگى استآنها
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ها را یها و خوشها و صبر بر نعمترفتن نعمتها و از دستشده، صبر در سختی عالمه طباطبایی در تفسیر آیات یاد

. در واقع خاصیّت این جهان مادّه است و خاصیّت ماده تغییر و تحوّل و (157 ص ،10 جق، 1417، )همو کندمیزد گوش

بر در متعدد و متکثر است. ص یهانبود ثبات است. به تعبیر دیگر، زندگی انسان دارای فراز و فرودها و پیروزی و شکست

ها و تهدیدها در فرازها و فرودها مدیریت فرصت یک هدفداری معطوف به رشد، همان ۀها در نتیجهر یک از این موقعیت

 است.

 
 ایثار، ادب گذر از خود ـ ی

 دا،)دهخ در لغت به معنای غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن، بخشش، کرامت کردن، عیش کردن« ایثار»

و ترجیح دادن آنان بر ، قوّت الزم خود را به دیگری بخشیدن و مقدّم داشتن دیگران (3683و  3682 ص ،3 ش، ج1377

اند: ایثار به معنای برگزیدن آمده است. در این رابطه برخی گفته (349و  348 ، ص1 ج ،ش1386 )معین، خود در کلّ امور

مقدم  خوداست؛ یعنی، منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن و دیگری را در رساندن به منفعت و دفع مضرت، بر 

 .(3682 ، ص3 ش، ج1377دهخدا،  )نک: سخاوت استداشتن که این، کمال درجۀ 

 ، ص1 ش، ج1373)سجادی،  در تعریف اصطالحی آن آمده است: اختیار کردن غیر است بر خود، از روی قصد و نیت

 اند:تقسیماتی قائل شده« ایثار»برخی نیز برای  (.365

 ؛ن قبل از رفع نیاز خوددیگران را بر خود مقدم کردن و تالش برای از بین بردن نیاز آنا ـ الف

 د؛ترجیح رضای خدا برخشنودی غیر خدا، گرچه مشکالت این کار زیاد باش ـ ب 

تقدّم خدا بر خود؛ زیرا فرو رفتن در ایثار، خود در واقع ادعای مالکیت خود است. برای همین بزرگان علم اخالق  ـ ج 

 .(314ش، ص 1389نیا، )فهیم هیچ نپندارداند: ایثارگر باید ایثار را از خداوند داند و خود را گفته
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توان گفت که ایثار، ادب گذر از خویش برای غیر خود و ایجاد فرصتی برای رشد خود و میاز مجموعه معانی یادشده 

 وْأَنْفُسِهِمْ وَ لَ عَلىرُونَ وَ یُؤْثِیک خودآگاهی و هدفداری معطوف به رشد است: > ۀدیگران در طول رضای االهی، در نتیج

هر چند  ،دارندم مىرا بر خود مقدّآنها  و ؛ یعنی(9)الحشر،  <هُمُ الْمُفْلِحُونَ کئِاوّلانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَک

 .رستگارانند ،اندکسانى که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده.خودشان بسیار نیازمند باشند

 نماید که طی آن انصار از مال و منازلشانمیکاری انصار را نسبت به مهاجرین از مکّه بیان این آیه، حکایت ایثار و فدا

هاجرین، حتی نسبت به مآنها  گردانند.میخود نیازمندند، مهاجرین را در اموالشان شریک آنها  بعضی از اینکهگذرند و با می

 )طبرسی، هنددمیای در دل خود راه نسد و حقد و کینهگونه حدادند، هیچآنها  به« نضیربنی»در قبال اموالی که از 

 .(393 ص ،9 جش، 1372

ۀ این از خود کند. الزممیایثار گامی فراتر از صبر است که طی آن، انسان از حقوق خود برای هدفی خاص گذر 

های اهر و موقعیتکردن، اصالت معنا و هدفی خاص در زیست انسانی است که آدمی برای رسیدن به آن از تمامی ظوگذر

شناخت رشد انسانی است که الگوی قرآنی رشد های قرآنکند. بنابراین این گذر از خود از دیگر شاخصمیمادّی خود گذر 

 کند.میرا از دیگر الگوها متمایز 

 

 گیرینتیجه

قرآنی،  ۀلسفف شناخت پیشرفت فرد انسانی در بُعد تحلیل ساختاری خود، در سه سطح مبانی نظری والگوی قرآن

نی یابد. مبانی نظری الگو، بینش قرآمیهای رشد و پیشرفت انسان در بُعد فردی سامان مبنایی رشد و شاخص ۀاندیش

ست رشد و پیشرفت قرآنی ا ۀمبنایی الگو، اندیش ۀهد. اندیشدمیخدا، انسان و جهان هستی را شکل  ۀپیرامون سه مقول

 نوانعغایت، مسیر و سطوح و مراحل رشد، به  ۀپیشین، در سه مؤلف ۀده در مرحلیادش ۀکه مبتنی بر مبانی نظری برگزید

رد های رشد و پیشرفت فشود. در نهایت شاخصمیآن تحلیل ساختاری  جهت ۀکنندروح حاکم بر فضای الگو و تعیین
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از سایر  ه به عبارتی الگو راهند کدمیمبنایی الگو، نمود آن را سامان  ۀسو با اندیشانسانی مبتنی بر مبانی نظری و هم

 کند.میموضوع متمایز الگوهای هم

مند و از ساماناندشناخت پیشرفت فرد انسانی در سطح بنیادین خود، ایده و چشمتوان گفت: الگوی قرآنمیبنابراین 

قرآنی رشد است،  ۀفشناخت و مبانی نظری برگزیده و فلسقرآن ۀمند کلی رشد و پیشرفت فرد انسانی مبتنی بر اندیشنظام

سو با این اندیشه در دو سطح عام؛ های رشدبنیان برخاسته از این مبانی و همشاخصکه در ساختار آن، کالنبه طوری

رایی، صبر و گگرایی، تقواگرایی، اصالحگرایی، جهادگرایی، تکلیفیعنی، دانایی، ایمان و عمل صالح و خاص؛ یعنی، هدف

گیری فرد انسانی را در ابعاد زیست مادی و معنوی او، در بستر جریان عبودیت و با بدین قرار جهتیابد و میایثار سامان 

گذار از سطوح جریان رشد؛ یعنی، اسالم، ایمان، تقوا، احسان، اخبات و اعتصام و توسل، به سمت غایت رشد؛ یعنی، قرب 

 هد.دمیاالهی، شکل 
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