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معصومه*رضايی	*

انس�ان  کم�ال  و  رش�د  ارتب�اط 
از منظر قرآن کریم

کلید واژه : ×

قرآن کریم، رشد، کمال، انسان.

دانش*آموخته*كارشناسی*ارشد*علوم*قرآن*و*حديث*دانشگاه*آزاد-*اسالمی*كرج	*

چکیده ×
از منظر قرآن کریم هدف از رشد انسان سیر به سوی خداوند متعال و رسیدن به 
مقام قرب ربوبی است و بر اساس بررسی آیات و روایات این رشد حد و مرز نشناخته 
و تا هر کجا که انسان بخواهد و تالش کند ادامه می یابد. خداوند متعال برای رشد و 
کمال انسان پیامبرانی را با برنامه های مشخص مبعوث نموده که عمل به آن برنامه ها 

موجبات رشد و کمال انسان را فراهم می آورد.

مقدمه: ×

رشد انسان از خاک است تا سیر به سوی خدا و رسیدن به مقام قرب و رضای 
ربوبی، از این رو انسان به صورت محدود و تا بی نهایت می تواند در مسیر رشد 
و هدایت گام بردارد. هدایت و رشد امری است دارای مراتب و در جهت کسب 
اندازه ی ظرفیت وجودی و حرکت و تالش  رضای حق تعالی، هر موجودی به 
کمال  و  مّدرج  است  امری  کمال  یابد.  دست  باالتری  مراتب  به  می تواند  خود 

مطلق، مخصوص ذات اقدس باری تعالی است و او کل الکمال است.1
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رشد از دیدگاه قرآن ×

هـدف از رشـد انسان از دیدگاه قرآن این است که سیر به سوی خدا کرده و 
به مقام قرب ربوبی نائل آید. انسان از دیدگاه قرآن دارای رشد محدود و معینی 
نیست و موجودی است که رشد او حد و مرزی ندارد، بلکه تا هر جا که بخواهد 
و تا هر اندازه که کمر همت بر بندد می تواند رشد و تکامل پیدا کند. سیر او 
)انسان( از خاک است و وابسته به خاک، وی دارای نفحه ای از روح الهی، سیرش 
انتاج. پس از مراحل  از نبات به حیوان و از آن جا برای ورود به مرحله نقطه 
گوناگون و عبور از ظلمت ها و تاریکی ها و رسیدن به مرحله ی انسانی که در  آن 

آفرینش او کمال هنر است.2

امتیازی را در  »تعبیر رشد تعبیر بسیار گسترده  و جامعی است که هرگونه 
برمی گیرد. راهی است صاف و بدون پیچ و خم، روشن و واضح که پویندگان 
را به سرمنزل سعادت و کمال می رساند.3 به عبارت دیگر کلمه رشد به معنای 
از واقع را  رسیدن به واقع در هر نظریه است که خالف آن یعنی به خطارفتن 
"غی" می گویند و هدایت قرآن به رشد همان دعوت اوست به سوی عقاید حّقه و 

اعمالی که عاملش را به سعادت واقعی می رساند.«4

ْشِد¨5، »به راه راست هدایت می کند« به سوی عقاید و اعمالی  ©یَْهدی إِلَی الرُّ
دعوت می کند که دارنده ی آن عقاید و اعمال را به اصابه ی واقع و رسیدن به 
واب  ْشِد¨ یعنی "یَهدی اِلیَ الصَّ حقیقت سعادت پیروز می گرداند.6 ©یَْهدی إِلَی الرُّ
َو اِلیَ الّتوحید" رشد به معنای رسیدن به صواب و توحید است.«7 خداوند در قرآن 
ِِّه  ِِّه َفلَْیْعَمْل َعَماًل صالِحاً َو الیُْشِرْک بِِعباَدِة َرب می فرماید: ©َفَمْن کاَن یَْرُجوا لِقاَء َرب
أََحداً¨ 8، »... پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد، باید به کار شایسته 

بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد.«

پس یکی از خصوصیات انسان کامل که به رشد و کمال رسیده است ایمان و 
اعتقاد به خدا می باشد و الزمه ی ایمان به خدا انجام عمل صالح می باشد. الزمه 
رسیدن به رشد و کمال طبق این آیه از قرآن این است که انسان کسی را در 
که  می باشد  قبول  مورد  بنده  از  عملی  زیرا  ندهد.  قرار  عبادت خداوند شریک 
بنابراین رشد در صورتی ممدوح است که عمل، رنگ ریا به خود  خالص باشد. 
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نگیرد چون باعث از بین رفتن اجر و پاداش عمل می شود.9

اصول و ویژگی های رشد ×

به آیات  با استناد  تعاریف مختلفی که مفسرین درباره ی رشد نموده اند و  از 
شریفه ی قرآن، رشد از اصول و حقایقی برخوردار است که عبارتند از:

الف( منشأ رشد »اهلل« است: قرآن کریم ریشه و اساس رشد را خداوند معرفی 
نموده و هرگونه گمراهی و ضاللت را به غیرخدا نسبت می دهد و آن را نتیجه ی 
ُ َفُهَوالُْمْهَتِد َو َمْن یُْضلِْل َفلَْن تَِجَد  اعمال زشت انسان ها می شمارد. ©َمْن یَْهِداهللَّ
ا ُمْرِشدا¨ 10،»... خدا هر که را راهنمایی کند او راه یافته است و هر که را  لَُه َولِیًّ

بی راه گذارد هرگز برای او یاری و راهبر نخواهی یافت.« 

ب( قرآن راهنمای رشد است: قرآن خود را به عنوان کتاب رشد معرفی می کند  
َهَوالّتوحید”  َو  فیِ القرآن  الّذی  بالرُّشِد  “اَمّنا  به معنای  آَمنَّابِِه  و  ْشِد  إِلَی الرُّ یَْهدی 
می باشد که قرآن به سوی رشد هدایت می کند و ما به آن ایمان آوردیم، یعنی به 
رشدی که در قرآن است ایمان آوردیم که آن رشد همانا توحید است.11 بنابراین 
قرآن کتابی است که در کمال صورت و معنای آن هیچ نقص و کاستی نیست 
و کتابی است که مؤمنین را از عذاب الهی نجات و آن ها را به نیکوترین اعمال 
بشارت می دهد و وسیله ی هدایت نسل بشر و تمیزدهنده ی حق از باطل است.

ج( رشد بدون پیغمبر و امام هرگز امکان پذیر نیست:خداوند در قرآن کریم،رشد 
را در پرتو اطاعت از پیامبر صلوات اهلل علیه و آله و سلم  و ائمه معصومین علیهم 
ًة یَْهُدوَن بَِأْمِرنا¨ 12،  السالم مّیسر می داند و در آیه ای می فرماید:  ©َوَجَعلْناُهْم أَئِمَّ

»و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند.«

د( رشد دارای هدف است: در قرآن اهداف رشد معرفی شده است:

 © یَْهدی إِلَی الَْحقِّ َو إِلی  َطریٍق ُمْسَتقیٍم¨ 13، »و به سوی حّق و به سوی راهی 
راست راهبری می کند.«

 ©َوأَِن اْعُبُدونی  هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم ¨14، »و اینک مرا بپرستید، این است راه 
راست.«
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© َو ماَخلَْقُت الِْجنَّ َواْلِنَْس إاِلَّ لَِیْعُبُدون¨ 15،»و جن و انس را نیافریدیم جز 
برای آن که مرا بپرستند.«

نجات  به  را  شما  من  که  است  شده  »چه   ،16¨ إِلَی النَّجاِة  أَْدُعوُکْم  ©مالی    
فرامی خوانم و ]شما[ مرا به آتش.«

قرآن  هدایت  اساساً  و  نجات  و  مستقیم  صراط  و  عبادت  از  عبارتند  آن ها  و 
به سوی رشد، همان هدایت اوست به سوی عقاید حّقه و اعمالی که عاملش را به 

سعادت واقعی می رسانند.17 

السالم  توصیف حضرت خضرعلیه  در  قرآن  است:  آگاهی  مستلزم  رشد  هـ( 
می فرماید:

 ،18 ِعلْماً¨  َّا  ِمنْ لَُدن َوَعلَّْمناُه  ِعْنِدنا  ِمْن  َرْحَمًة  آتَْیناُه  ِعباِدنا  ِمْن  َعْبداً  ©َفَوَجدا   
»تا بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و 
از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم.« و موسی علیه السالم به آن شخص دانا 
¨19، »موسی  ُرْشداً  اُعلِّْمَت  ِممَّ أَنْ تَُعلَِّمِن  َعلی   لَُه ُموسی  َهلْ أَتَِّبُعَک  ©قاَل  گفت: 
یاد  من  به  آموخته شده ای  که  بینشی  از  این که  به شرط  را  تو  آیا  گفت:  او  به 
موسی  به  السالم   علیه  خضر  دانشمند حضرت  آن  که  کنم؟.«  پیروی  دهی- 
ََّک لَنْ تَْسَتطیَع َمِعَی َصْبراً، َوَکْیَف تَْصِبُر َعلی  ما لَمْ تُِحْط  علیه السالم گفت:  ©إِن
بِهِ ُخْبراً¨ 20، »گفت تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی و چگونه می توانی 
بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟.« آیات مذکور مبّین این 
مطلب است که سعی و تالش کسانی که اعمال آن ها از روی بصیرت و بینش و 
آگاهی نیست حبط و باطل است و این آگاهی است که رسیدن به کمال و رشد 

را مّیسر می کند.

و( رشد امری اختیاری است: آیات فراوانی در قرآن روشن می کند که رشد 
امری اختیاری است که از آن جمله می توان به آیات ذیل اشاره نمود: ©الإِْکراَه 
از  راه  و  نیست  اجباری  هیچ  دین  »در   ،21  ¨ ِمنَ الَْغیِّ ْشُد  الرُّ َقْدتََبیََّن  یِن  فِی الدِّ

بی راهه به خوبی آشکار شده است...«

َعْنها  َوکانُوا  بِآیاتِنا  بُوا  َکذَّ َُّهْم  بَِأن ذلَِک  َسبیاًل  یَتَِّخُذوُه  َسبیلَ الَغیِّ  یََرْوا  ©َوإِْن 
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غافِلیَن¨ 22، »...و اگر راه هدایت را ببینند آن را برنگزینند و اگر راه گمراهی را 
ببینند آن را راه خود قرار دهند این بدان سبب است که آنان آیات ما را دروغ 

انگاشتند و غفلت ورزیدند.«

ز( رشد بر اساس الگو است: پیامبراسالم  صلوات اهلل علیه و آله و سلم به  عنوان 
آئینه ی تمام نمای انسان کامل برای انسان ها به عنوان رشد و الگو مطرح است. 
ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة...   چنان که خداوند در قرآن می فرماید:©لََقْد کاَن لَُکْم فی  َرُسوِل اهللَّ

¨23،»قطعاً برای شما در ]اقتدا به[ رسول خدا سرمشقی نیکوست...«

همچنین خداوند با بیانی لطیف در جای دیگر می فرماید: ©َواْعلَُموا أَنَّ فیُکْم 
ِ¨ 24، »و بدانید که پیامبر  خدا در میان شماست« و این نشان دهنده ی  َرُسوَل اهللَّ
ُمرشد بودن رسول اهلل  صلوات اهلل علیه و آله و سلم برای مردم و به جهت محّبت 
ایشان نسبت به مؤمنین است و آن عبارت است از قول و فعل و تقریر پیامبر 
صلوات اهلل علیه و آله و سلم ،به عنوان یک الگو و نمونه فضایل و رشد انسانی که 

هدایت گر است.

ایمان به خدا )توحید( امکان پذیر است: خدای متعال در  ح( رشد از طریق 
قرآن کریم ایمان به وجود الیزالش را پایه اصلی، شرط اساسی، جزء الینفک رشد 
ِّی  َفإِن و تعالی انسان معرفی می کند، چنان که فرمود: ©َوإِذا َسَألََک ِعبادی َعنِّی 
اِع إِذا َدعاِن َفلَْیْسَتجیُبوالی  َولُْیْؤِمُنوا بی  لََعلَُّهْم یَْرُشُدوَن¨ 25،  َقریٌب أُجیُب َدْعَوَة الدَّ
»و هرگاه بندگان من، از تو درباره ی من بپرسند، ]بگو[ من نزدیکم و دعاکننده 
را- به هنگامی که مرا بخواند- اجابت می کنم. پس ]آنان[ باید فرمان مرا گردن 
نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند.« "رشید" به کسی اطالق می شود 

که به مصالح دین و دنیایش هدایت شود.26 

با اندکی تأمل درمی یابیم که در آیات فوق شرط اصلی رشد و تعالی، ایمان به 
خدا، نفی شرک و کفر است، چه این که شرک و کفر موجب خروج از طریق رشد 
و نیل به غی است و تنها طریقی موجب رشد است که رنگ خدا داشته و انتهای 
آن توحید ناب و رسیدن به حقایق انکارناپذیر هستی- یعنی رشد استعدادهای 
نهفته و بالقوه انسان از طریق آگاهی و هدایت به وسیله  خدای متعال، نبی مکّرم 

صلوات اهلل علیه و آله و سلم  و ائمه علیم السالم می باشد.
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ط) رشد قابل پیش بینی است: قرآن نهایت هدایت را، رشد معرفی می فرماید: 
ْشِد¨ 27،»]که[ به راه راست هدایت می کند.«یعنی هدایت به سوی  ©یَْهدی إِلَی الرُّ
آورد  ایمان  خدا  به  و  بورزد  کفر  طاغوت  به  کس  هر  و  توحید  و  صواب  حق، 
نیز  امر اهدافی  این  برای  انقطاع ندارد و  الهی چنگ زده است که  به ریسمان 
مشخص شده است که خدای متعال فرموده:© َوأَِن اْعُبُدونی  هذاِصراٌط ُمْسَتقیٌم¨ 
َواْلِنَْس  الِْجنَّ  ماَخلَْقُت  ©َو  راست.«  راه  است  این  بپرستید  مرا  این که  »و   ،28

و  بپرستند.«  مرا  این که  برای  نیافریدیم جز  را  انس  و  إاِلَّلَِیْعُبُدوِن¨29، »و جن 
نتیجه عبادت نیز رشد و تعالی است.

و  السالم  علیه  داستان حضرت موسی   در  است:  متفاوت  افراد  در  ی( رشد 
حضرت خضر علیه السالم  مطالبی بیان شده است که مبّین رشد های متفاوت در 
مربی حضرت خضر علیه السالم  و متربی حضرت موسی علیه السالم می باشد، 
ََّک لَنْ تَْسَتطیَع  چنان که خطاب به حضرت موسی علیه السالم می فرماید: © قاَل إِن
َمِعَی َصْبراً¨ 30، »گفت تو هرگز نمی توانی هم پای من صبر کنی.«لذا باتوجه به 
 ُ ظرفیت متفاوت انسان ها مراتب رشد نیز در  آن ها یکسان نیست. ©الیَُکلُِّف اهللَّ
نَْفساً إاِلَُّوْسَعها¨ 31، »خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند.«

قوم  به  السالم  علیه  موسی   حضرت  دارد:  رشد  در  مهمی  نقش  عمل  ک( 
می فرماید: اگر مرا پیروی کنید شما را به رشد هدایت می کنم و سپس راه رشد 
إاِلَِّمْثلَها َوَمْن َعِمَل صالِحاً  این گونه معرفی می شود: ©َمْن َعِمَل َسیَِّئًة َفالیُْجزی  
ِمْن َذَکٍر أَْو أُنْثی  َو ُهَوُمْؤِمٌن َفُأولِئَک یَْدُخُلوَن الَْجنََّة یُْرَزُقوَن فیها بَِغْیِرِحساٍب¨ 32 
و هم چنین در خصوص پیامبران عظیم الشأن، ابراهیم، اسحاق و یعقوب  علیه 
ًة  أَئِمَّ ©َوَجَعلْناُهْم  پیامبران هدایت در قرآن کریم آمده است:  به عنوان  السالم  
یَْهُدوَن بَِأْمِرنا َوأَْوَحْینا إِلَْیِهْم فِْعَل الَْخْیراِت¨ 33، »و آنان را پیشوایانی قرار دادیم 
که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک را وحی 

کردیم...«

ل( تشخیص و قضاوت از نشانه های رشد است: لوط از پیامبران بزرگی است 
که هم عصر با حضرت ابراهیم علیه السالم بوده و همراه او از سرزمین بابل به 
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فلسطین مهاجرت کرده و بعدها از او جدا شد و به شهر "سدوم" آمد چرا که 
مردم آن منطقه غرق فساد و گناه و انحراف جنسی بودند. او بسیار برای هدایت 
این قوم منحرف تالش کرد و در این راه خون دل خورد. اما کمتر در آن کوردالن 
اثر گذارد.34 و خداوند در خصوص دلیل رشد لوط  علیه السالم و نجات او از بین 

آتَْیناُه ُحْکماً  مردم قومش را دادن حکم )قضاوت( و علم بیان می کند: ©َولُوطاً 
َُّهْم کانُوا َقْوَم َسْوٍء فاِسقیَن،  ْیناُه ِمنَ الَْقْریَِة الَّتی  کانَْت تَْعَمُل الَْخبائَِث إِن َوِعلْماً َونَجَّ
الِحیَن¨ 35، »و به لوط دانش و حکمت عطا کردیم  َُّه ِمنَ الصَّ َوأَْدَخلْناُه فی  َرْحَمِتنا إِن
و او را از آن شهر که ]مردمش[ کارهای پلید ]جنسی[ می کردند نجات دادیم. 

به راستی آن ها گروه بد و منحرف بودند.«

م( امدادهای غیبی در رشد انسان مؤثر است: این مسأله واضح است که اگر 
انسان  نخستین گام ها را در راه خدا و رسیدن به رشد و تعالی بردارد کمک ها و 
امدادهای غیبی الهیه به سراغ او آمده و یاری  رسان او خواهند شد که آیات زیر 

مبّین و مّصرح این موضوع است:

ِِّهْم َوِزْدناُهْم ُهدًی¨36، »ما  َُّهْم فِْتَیٌة آَمُنوا بَِرب ©نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَک نََبَأُهْم بِالَْحقِّ إِن
خبرشان را بر تو درست حکایت می کنیم: آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان 
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ایمان آورده بودند و بر هدایت ایشان افزودیم.«

 ©َوالَّذیَن جاَهُدوا فینا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبلَنا̈  37،»و کسانی که در راه ما کوشیده اند، 
به یقین راه های خود را بر  آن ها می نمائیم«

©َوالَّذیَن اْهَتَدْوا زاَدُهْم ُهدًی¨ 38، »و آنان که به هدایت گرائیدند ]خدا[ آنان 
را هرچه بیشتر هدایت بخشید«

اگر لطف خدا  با موانع بسیار و دشواری های فراوان که  راه حق، راهی است 
شامل حال انسان نشود پیمودن آن تا وصول به مقصد کار مشکلی است.39

ن( رشد به وسیله آزمایش اندازه گیری می شود: آزمایش انسان ها در عرصه های 
مختلف تعیین کننده ی میزان تقوای الهی و نیل آن ها به رشد و تعالی است. 
امتحانات  خصوص  در  است،  نموده  آزمایش  نیز  را  پیامبران  خداوند  چنان که 
حضرت ابراهیم علیه السالم در به جای آوردن اعمال حج، ُکشتن فرزند و افتادن 

در آتش فتنه نمرود و ... در قرآن آمده است:

قاَل  إِماماً  لِلنَّاِس  جاِعُلَک  ِّی  إِن قاَل  ُهنَّ  َفَأتَمَّ بَِکلِماٍت  ُُّه  َرب إِبْراهیَم  ابَْتلی   ©َوإِِذ 
را پروردگارش  ابراهیم  الِمیَن¨ 40، »و چون  الظَّ َعْهِدی  قاَل الیَناُل  ُذرِّیَّتی   َوِمْن 
با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رساند ]خدا به او[ فرمود: من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم ]ابراهیم[ پرسید: از دودمانم ]چطور[؟ فرمود: پیمان من 

به بیدادگران نمی رسد.«

أَیُُّهْم  لَِنْبُلَوُهْم  لَها  زیَنًة  َعلَی الَأْْرِض  ما  َجَعلْنا  َّا  إِن  © فرموده اند:  دیگر  آیه  در  و 
أَْحَسُن َعَماًل¨ 41، »در حقیقت ما آن چه را که بر زمین است، زیوری برای آنان 

قرار دادیم تا آنان را بیازمائیم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند.«

س( جلوه ی رشد در اجتماع: بسیاری از اعمال که موجب رشد انسان می شود 
در جامعه نُِمود بسیار خوب دارد و باعث آرامش و آسایش انسان های دیگر نیز 
که  انسان هاست  بر  الهی  بزرگ  مواهب  از  که  است  از  آن جمله  انفاق  می باشد. 
موجبات ترک دنیاپرستی را نیز فراهم می آورد. خدای متعال در این خصوص 

می فرماید:

ا َرَزْقناُکْم ِمْن َقْبِل أَْن یَْأتَِی یَْوٌم البَْیٌع فیِه َو الُخلٌَّة   ©یاأَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَنِْفُقوا ِممَّ
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الُِمون¨42، »ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن چه  َو الَشفاَعٌة َوالْکافُِروَن ُهمُ الظَّ
به شما روزی داده ایم انفاق کنید قبل از آن که روزی فرارسد که در آن نه دادو 

ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارانند.«

ع( رشد نسبی است: هدایت، مطلق خداست و رشد و کمال مطلق نیز از آِن 
اوست و انسان ها با تمسک به ریسمان الهی می توانند مراتبی از رشد و کمال 
را به دست آورند و خداوند هرقدر از این رحمت را بخواهد در اختیار انسان ها 
قرار می دهد. البته این رحمت شامل حال انسان هائی می شود که شرایط رشد را 
برای خود مهّیا نمایند. چنان که قرآن کریم در مورد حضرت موسی علیه السالم  
می فرماید: ©َولََقْد آتَْینا إِبْراهیَم ُرْشَدُه¨ 43، »و در حقیقت، پیش از آن به ابراهیم 

رشد]فکری[ اش را دادیم...«

© َولُوطاً آتَْیناُه ُحْکماً َوِعلْماً¨44، »و به لوط دانش و حکمت عطا کردیم ...« و 
در خصوص حضرت موسی  علیه السالم  می فرماید:

َّا ِعلْماً¨ »تا بنده ای  ©َفَوَجدا َعْبداً ِمنْ ِعباِدنا آتَْیناُه َرْحَمًة ِمنْ ِعْنِدنا َوَعلَّْمناُه ِمنْ لَُدن
از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو 
دانشی آموخته بودیم.« و این علمی است که موسی  علیه السالم  فاقد آن است 

و از او طلب می کند تا آن را به او بیاموزد.

هدف رشد  ×

است. هر  "هدف رشد"  مهمّ ترین مسأله ای که در بحث رشد مطرح می شود 
مکتب و ایدئولو ژی با توجه به تعریفی که از انسان دارد اهداف معینی را برای 
رشد او مّد نظر قرار می دهد. مکاتبی که انسان را ماّدی تعریف می کنند، صرفاً 
انسان  که  مکتبی  در حالی که  درنظر می گیرند،  برای وی  را  نیاز های حیوانی 
قائل است،  انسان  برای  نیازهای معنوی  را دارای دوبُعد ماده و روح می داند و 

هدف های برجسته و متعالی برای رشد انسان قرار می د هد.45

قرآن کریم در خصوص نزدیکی پیامبر صلوات اهلل علیه و آله و سلم  به عالم 
قدس حریم الهی و حضور نزد خداوند و مشاهده  ی قلبی او چنین می گوید:

©َوُهَو بِاْلُُفِق الَأْْعلی، ثُمَّ َدنا َفَتَدلَّی، َفکاَن قاَب َقْوَسْیِن أَْو أَْدنی¨ 46، »در حالی که 
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او در افق اعلی بود، پس نزدیک آمد و نزدیکتر شد، تا ]فاصله اش[ به قدر ]طول[ 
و ]انتهای[ کمان یا نزدیکتر شد.« از نظر قرآن کریم رشد به معنای سیر به سوی 
خدای متعال و رسیدن به مقام قرب ربوبی است. این رشد حد و مرز نشناخته و 

تا هر جا که انسان بخواهد و تالش کند ادامه می یابد.

مسیر و راه رشد  ×

انسان  تکامل  و  تنها هدف رشد  نه  ائمه هدی علیهم السالم  و  قرآن  از منظر 
مشخص است، بلکه راه و مسیر رشدش نیز به او نشان داده شده است. همچنان  که 

قرآن از راه رشد به صراط مستقیم تعبیر کرده است.

راه  است  این  بپرستید  مرا  این که  »و   ،47 ُمْسَتقیٌم  ِصراٌط  هذا  اْعُبُدونی   َوأَِن   
راست.« و امام صادق  علیه السالم از صراط مستقیم، تعبیر به شناخت خدای 
انسان  به  از دو جهت  راه رشد  اسالمی،  بینی  در جهان  عّزوّجل می فرمایند.48 

نشان داده شده است:

1( هدایت فطری: قرآن کریم به این نوع از هدایت که از جانب حق تعالی به 
انسان الهام می شود اشاره می کند:

اها ، َفَألَْهَمها ُفُجوَرها َوتَْقواها¨ 49، »سوگند به نفس و آن کس   ©َونَْفٍس َو ماَسوَّ
که آن را درست کرد، سپس پلیدکاری و پرهیزکاریش را به آن الهام کرد.«

2( هدایت تشریعی: هدایت تشریعی به معنای فرستادن انبیاء برای بیان احکام 
به جهت هدایت مردم است. خدای متعال برای رشد و کمال انسان ها پیامبرانی 
را با برنامه های مشخص مبعوث نموده است که عمل به آن برنامه ها موجبات 
رشد و کمال انسان ها را فراهم می آورد. قرآن کریم در این خصوص می فرماید: 
©َوالَّذیَن اْهَتَدْوا زاَدُهْم ُهدًی َوآتاُهْم تَْقواُهْم¨50، »و آنان که به هدایت گرائیدند 

]خدا[ آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید و ]توفیق[ پرهیزکاریشان داد.«

وسایل رشد ×

آن ها  به وسیله  انسان  که  است  الزم  وسایلی  و  ابزار  رشد  به  رسیدن  جهت 
می تواند به رشد حقیقی دست یابد:
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افراد را  1( تعلیم: از جمله روش هایی که پیامبران در آغاز تبلیغ رسالتشان 
با اندیشه های خود آگاه می کردند تعلیم بود. چه این که به وسیله تعلیم می توان 
انسان ها را به استعدادهای خود  بازمانده اند آگاه کرد و  از رشد  جوامعی را که 

تذکر داد.

الِْکتاَب  َویَُعلُِّمُکُم  َویَُزکِّیُکْم  آیاتِنا  َعلَْیُکْم  یَْتُلوا  ِمْنُکْم  َرُسوالً  فیُکْم  ©َکماأَْرَسلْنا 
شما  میان  در  که  »همان طور   ،51 تَْعلَُموَن¨  تَُکونُوا  مالَْم  َویَُعلُِّمُکْم  َوالِْحْکَمَة 
فرستاده ای از خود تان روانه کردیم ]که[ آیات ما را برای شما می خواند و شما 
را پاک می گرداند و به شما کتاب و حکمت می آموزد و آن چه را نمی دانستید به 
شما یاد می دهد.«  چنان که امام علی علیه السالم فرمودند: »چه بسا سخنی که 

نفوذ آن از پیکان تیرها بیشتر است.«52

2( تزکیه: یکی از وظایف انبیای الهی تزکیه و آالیش درون افراد انسانی است: 

ِمْنُهْم یَْتُلوا َعلَْیِهْم آیاتَِک َویَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َوالِْحْکَمَة  َّنا َوابَْعْث فیِهْم َرُسوالً  ©َرب
از  فرستاده ای  آنان  میان  در  »پروردگارا  الَْحکیُم¨53،  الَْعزیُز  أَنَْت  ََّک  إِن یِهْم  َویَُزکِّ
خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموز تا 
پاکیزه شان کند، زیرا که تو خود شکست ناپذیر حکیمی.« در مقام اهمیت تزکیه 
النَّْفِس  می فرماید:©تَْزِکَیِة  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلوات  اکرم  رسول  حضرت 
َفاء¨54، »با تزکیه نفس حذف زاللی و صفای نفس به دست می آید.« یَْحُصُل الصَّ

روش های رشد  ×

این که از چه روشی و با چه شیوه هایی می توان به رشد انسان ها پرداخت مسأله 
مهمی است که عدم توجه به آن، انسان را به بی راهه می کشاند. اساساً روش های 
رشد انسان باید منطبق بر فطرت و نظام وجودی انسان ها باشد تا مثمر ثمر واقع 

گردد. در ذیل با توجه به آیات و روایات مطروحه به بیان آن ها می پردازیم:

الف( تذکر: گاهی اوقات فطرت انسان ها مورد غفلت قرار می گیرد، انسان از 
خود غافل شده و خدا به فراموشی سپرده می شود، هدف حیات نادیده انگاشته 
شده و انسان نسبت به سعادت خود بی توجه می شود. اینست که تذکر ایفای 
نقش کرده و انسان را به مسیر اصلی فطرتش هدایت می نماید، این مسأله از 
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انبیاء  وظایف  از  یکی  بیان  در  متعال  است که خدای  برخوردار  اهمیتی  چنان 
ٌر، لَْسَت َعلَْیِهْم بُِمَصْیِطٍر¨ 55، »پس تذکر ده که  َّما أَنَْت ُمَذکِّ ْر إِن می فرماید:©َفَذکِّ

تو تنها تذکر دهنده ای و بر آنان تسلطی نداری.«

قومش  با  السالم   علیه  ابراهیم  برخورد حضرت  در  این موضوع  بارز  مصداق 
بود که به وسیله  یادآوری، بحث و گفتگو ایشان را به سوی فطرت توحیدیشان 
بازگرداند به گونه ای که هر یک از آن ها به خود ظالم اطالق می کردند. ©َفَرَجُعوا 
الُِموَن¨56، »پس به خود آمدند و ]به یکدیگر[  َُّکْم أَنُْتُم الظَّ إِلی  أَنُْفِسِهْم َفقالُوا إِن

گفتند: در حقیقت شما ستمکارید.«

بازگشت به َمِن وجودی انسان، نقطه ی آغازی برای شروع رشد است که این 
مهم به وسیله  تذکر می تواند محقق شود.

ب( حکمت، موعظه، مجادله:

َِّک بِالِْحْکَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َوجاِدلُْهْم بِالَّتی  ِهَی أَْحَسُن   ©اْدُع إِلی  َسبیِل َرب
إِنَّ َربََّک ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیلِِه َو ُهَوأَْعلَُم بِالُْمْهَتدین¨57، »با اندرز نیکو 
و حکمت به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه ای[ که نیکو تر است 
مجادله کن، در حقیقت، پروردگار تو به ]حال[ کسی که از راه او منحرف شده 

داناتر و او به ]حال[ راه یافتگان ]نیز[ داناتر است.«

این موضوع داشت که  به  توجه  باید  آیه،  این  "در خصوص مسأله جدال در 
جدال با روش های پسندیده از منظر ائمه  علیهم السالم بالمانع بوده و باعث 
رشد نیز می شود. جدال عبارت است از دلیلی که برای منصرف نمودن خصم از 
آن چه بر سر آن با ما نزاع می کند به کار می رود، بدون این که خاصیت روشن گری 
حق را داشته باشد، جدال احسن، جدالی است که مخاطب را به عناد و لجبازی 
نکشاند و مقدمات کاذبه را هرچند خصم راستین بپندارد، به کار بندد و همچنین 
از بی عفتی در کالم و از سوء تدبیر اجتناب کند و به خصم خود و مقدسات او 

توهین ننماید و فحش و ناسزا نگوید و از هر نادانی دیگری بپرهیزد.”58

ج( تشویق و انذار: مسأله ای که قرآن به طور ویژه به آن پرداخته است نقش 
دو امر "تشویق و انذار" در رشد و تعالی انسان است: ©َومانُْرِسُل الُْمْرَسلیَن إاِلَّ 
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ریَن َوُمْنِذریَن َویُجاِدُل الَّذیَن َکَفُروا بِالْباِطِل لُِیْدِحُضوا بِهِ الَْحقَّ َواتََّخُذوا آیاتی   ُمَبشِّ
َوماأُنِْذُروا ُهُزواً¨ 59، »و پیامبران ]خود[ را جز بشارت دهنده و بیم رسان گسیل 
نمی داریم و کسانی که کافر شده اند، به باطل مجادله می کنند تا به وسیله آن حق 
را پایمال گردانند و نشانه های من و آن چه را ]بدان[ بیم داده شده اند به ریشخند 
گرفتند.«که در صورت عمل به فرامین الهی بهشت )تشویق( و در غیر این صورت 
عذاب جهنم )انذار(نصیب انسان ها می شود. در روایات هم به این موضوع تصریح 

شده است:

َساَرَع  إِلَی الَْجنَِّة  اْشَتاَق  َمِن   : سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلوات  النبی  »َقاَل 
فِی الَْخْیَرات«60، »هرکه مشتاق بهشت باشد باید در انجام کارهای خوب بکوشد.«

د( برخورد صحیح: روش برخورد از عوامل اثرگذاری روی انسان هاست، زیرا 
استفاده از لحن مالیم و سخنان نیکو اثرات بسیار ارزنده ای را می تواند در طرف 
از سوی حضرت  باشد. در قرآن کریم در خصوص دعوت فرعون  مقابل داشته 
َُّه َطغی، َفُقوال لَُه َقْوالً لَیِّناً  موسی  علیه السالم  آمده است:  ©اْذَهبا إِلی  فِْرَعْوَن إِن
ُر أَْویَْخشی¨ 61، »به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته و با  لََعلَُّه یََتَذکَّ

او سخنی نرم بگوئید شاید که پند پذیرد یا بترسد.«

َّا أُِمْرنَا َمَعاِشَر  نیز نبی مکرم اسالم صلوات اهلل علیه و آله و سلم  می فرمایند: »إِن
الَأْنِْبَیاِء بُِمَداَراِة النَّاِس- َکَما أُِمْرنَا بَِأَداِء الَْفَرائِض«62 ،»ما دسته ی انبیاء به مدارا با 

مردم امر شدیم کما این که به انجام فرائض امر شده ایم.«

مالک های رشد ×

در قرآن و روایات ائمه علیهم السالم عقل و شرع مالک های رشد معرفی شده اند:

©َمْن یَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِبْراهیَم إاِلَّ َمْن َسِفَه نَْفَسُه ¨ 63، »و چه کسی جز آن که به 
َُّه اْسَتَمَع  سبک مغزی گراید از آئین ابراهیم روی بر می تابد؟«  ©ُقْل أُوِحَی إِلَیَّ أَن
ِّنا  ْشِد َفآَمنَّا بِِه َولَنْ نُْشِرَک بَِرب َّاَسِمْعنا ُقْرآناً َعَجباً، یَْهدی إِلَی الرُّ نََفٌر ِمنَ الِْجنِّ َفقالُوا إِن
أََحداً¨ 64، »بگو به من وحی شده است که تنی چند از جنّیان گوش فراداشتند 
و گفتند: راستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم، ]که[ به راه راست هدایت می کند، 

پس ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد.«
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أَْمُرُکْم  َو  نُوٌر  »َکاَلُمُکْم  است:  آمده  این خصوص  در  کبیره  جامعه  زیارت  در 
ُرْشد«65، »سخن شما نور و فرمان شما رشد است.« و در حدیث آمده: »َوَقاَل 
علیه السالم َکَفاَک ِمْن َعْقلَِک َماأَْوَضَح لََک ُسُبَل َغیَِّک ِمْن ُرْشِدَک«66، »خردمندی 

تو همین بس که برایت راه سرگردانی را از رشد بازشناساند.«

نتیجه گیری ×

هدف از خلقت بشر رسیدن به رشد و کمال بوده است. رشد انسان از خاک 
تا سیر به سوی خدا و رسیدن به مقام ُقرب و رضای ربوبی است. لذا انسان به 
صورت محدود و تا بی نهایت می تواند در مسیر رشد و هدایت گام بردارد. هدایت 
و رشد امری نسبی است و در جهت کسب رضای حق تعالی، هر موجودی به 
اندازه ی ظرفیت وجودی و حرکت و تالش خود می تواند به مراتب باالتری دست 
یابد. از طریق ایمان به خداوند رشد امکان پذیر می شود زیرا رشد پدیده ای کامال 
هدفمند است و هدف از آن عبادت، نیل به صراط مستقیم و نجات بشر بوده 
است. برای رسیدن به رشد و کمال انسانی قرآن کریم کامل ترین راهنما می باشد. 
خداوند متعال در قرآن کریم)الحجرات/7؛ االنبیاء/73( رشد را در پرتو اطاعت از 
پیامبراکرم  صلوات اهلل علیه و آله و سلم  و ائمه معصومین علیهم السالم میّسر 

می داند.
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