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سرعت و نحوه های قرآن کریم و اهل بیت علیهم السالم، رشد انسان در زندگی یکنواخت نیست. بلکه طبق آموزه

 باشد.های فرد در مراحل مختلف زندگی دائما در حال تغییر میرشد، نیازها و توانایی

کننده ای بودن آن، از مهمترین عوامل موفقیت و افزایش کارایی والدین است و روشنو مرحله «رشد»فهم 

ها و باشد و رفع دشوارییکننده نقش و وظایف آنان در قبال خود و فرزندان مها و نیازها و تنظیمتوان

 سازد.را ممکن می «انتظارات»های رفتاری و حل مشکالت و تعدیل ناسازگاری

 

 مراحلِ رشد و تحول انسان 

رشد انسان در زندگی، یکنواخت نیست علیهم و تجربیّات مسلّم، اهللطبق بیان قرآن کریم و معصومین صلوات

طور که اندازه همانکند. های فرد در مراحل مختلف زندگی، دائما تغییر میبلکه سرعت، نحوه رشد، نیاز و توانایی

کند، اندازه توانایی و نیاز روانی و جسمی و جنسی او پا و بدن او و در نتیجه اندازه کفش و لباس انسان تغییر می

ترین ای بودن آن، از مهمو مرحله«رشد»طلبند.فهم ای را میشوند، پس شناخت و مراقبت ویژهمینیز دگرگون 

ها ها و نیازها و تنظیم کننده نقش و وظائف آنعوامل موفقیّت و افزایش کارایی والدین است و روشن کننده توان

انتظارات»اری و حلّ مشکالت و تعدیل های رفتها و ناسازگاریباشد و رفع دشواریدر قبال خود و فرزندان می

ای بودن تکامل و متأسفانه با آنکه در قرآن کریم و بیانات معصومین، مرحله سازد .از یکدیگر را ممکن می«  

ها واضح بیان شده و در عرفان از منازل سیر و سلوک و های خاصّ آن، ذهن و نفس انسان و مراقبتتحوّل جسم

ترین اصول رشد ه سخن رفته است و دانشمندان رفتارشناس جهان، آن را یکی از مهموظایف سالک در هر مرحل

 . های رسمی آموزشی، مورد غفلت قرار گرفته استاند؛ امّا طرح این نکته مهم در کتاباعالم نموده
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 عمر شود و طرح مراحل بعدیِ، کودکی، نوجوانی و جوانی بیان میدر رشته روانشناسی نیز فقط مراحل جنینی

هایش در مقاطع مختلف، گیرد. جریان رشد، یکنواخت نیست و خصوصیّات و ویژگیانسان مورد غفلت قرار می

ای را به عهده اطرافیان های ویژهآورند و مراقبتناپایدار و متغیرند و لذا شرایط خاصّی را برای شخص پدید می

 گذارند. می

ها برای ر سنین مختلف نوسان تقریبا مشخّصی دارند که از آناین تغییرات، نوع، سرعت، شعاع و عمق شان د

 . شودتفکیک مراحل مختلف رشد از یکدیگر استفاده می

های جسمی، جنسی، ذهنی، اخالقی، عاطفی، ، نیاز و حسّاسیّت فرد در هر مرحله از زندگی، در جنبهتوانایی 

 کند.، تغییر میاجتماعی و معنوی

 ی دستیابی شخص نزدیک به هم ولی متفاوت با قبـل که زمینهمجموعه تغییرات 

 شود. نامیده می«  مرحله»کنند به صفات فراتر را فراهم می

 ای بودن رشدمرحله 

 ؛ انتظار ما از خودمان و دیگران، در سنین و مراحل مختلف رشد، نباید یکسان باشد.اوال

، و نحوه برخورد با افراد مختلف و قضاوت درباره ت و آموزش؛ وظیفه ما در قبالِ نوع مراقبت و محبّثانیا

، های آن مرحله و وضعیّت مراحل قبلی اوها و ظرفیت و قابلیتطبیعی بودنِ رشد هر فرد، به شناخت ویژگی

 بستگی دارد.

انجام  ثالثا؛ چون دستاوردهای مراحل قبل، زیربنای مراحل بعدی هستند، لذا تا زمانی که رشد یک مرحله به

چون مراحل رشد  رسد.نرسد و فرد به طور آگاهانه و ارادی از آن کوچ نکند هرگز به مرحله بعدی نمی

 توان از آن عبور نکرد.تر گذراند امّا نمیای را سریعتوان مرحلهپیوستگی دارند می
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 نیست.«  تکاملی»؛ نمو و رشد شخصیتی و انسانیت انسان، همواره رابعا

دار اداره اوست و وزن و قد و حجم و ان، روند مشخّص و قطعی دارد زیرا هدایت تکوینی عهدهنمو بدن انس

کند.بنابراین عاقل و جاهل هد و هویت فردی فرد را تامین میدقواره و قیافه او را مانند حیوانات، پیوسته تغییر می

 .اندام او ندارد« نموّ»و یا باهوش و دیوانه بودن شخص، تاثیری در 

های ارثی )از درون( و انسان از لحاظِ شخصیتی در ابتدای تولدش کامال تهیدست است. کودک، ابتدا تابع زمینه

 شود .باشد. و به خاطر وابستگی شدید به اطرافیان و محیط، طفل نامیده میهای محیطی )از بیرون( میمحرّک

 شود :واجه میکند با دو راه مپس از بلوغ، زمانی که فرد، اراده پیدا می

ورزی، که با خودباوری و قدرت اراده و مراجعه دائمی به عقل و فکر و فهم و شعورِخود، توان عشقراه اول: این

نیاز به معشوق، نقش مسافر بودن و تکلیفِ وارسته شدن از وابستگی به تمایالت غریزی و شهوانی و زمینی را 

راهم آورد و هر لحظه انسانیت خود را شکوفاتر سازد و روح و خودش بفهمد و موجبات تکامل و تعالی خود را ف

  فطرت خدایی اش را بروز دهد و برای بندگی و تقرّب به بارگاه کمال مطلق، مجاهدت کند. 

 مهمترین حادثه بعد از تولد، و مهمترین وظیفه والدین،

 باشد.ی به بلوغ رساندن او میفراهم آوردن زمینه 

رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً » کنند:یافته در دامان والدین بیدار، اینچنین دعا میغ و مؤمنان پرورشلذا جوانان بال

 1«.وَ هَیِّئْ لَنا مِنْ اَمْرِنا رَشَدا

                                                           
 10سوره مبارکه کهف آیه . 1
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که از تعقّل، تفکّر، فهم، شعور، انسانیّت و کشش آسمانیِ فطرت خود غفلت ورزد و با خودباختگی راه دوم: این

و شهوات دنیایی غرق های ظاهری بکار ماندن و تبعیت از حواس و اوهام و هوسِ خود در زیباییو طفل و طل

 شود و مسافر و مسئول بودنش را انکار کند و بردگی و تقلید و اعتیاد را بپذیرد.

 رشد تکلیفی، با ارزشترین امتیاز انسان است که او را از

 رساند.اسفل سافلین به اعلی علّیین می 

زیرا اگر انسان عقل و قلب و بصیرت و شعور و فکر خود را مبنای تشخیص و عمل خود قرار ندهد و به بلوغ 

شود و هوسش بر عشق نرسد و خود را در معرض امتحان و تکلیف بندگی نبیند، در غفلت و خوشی غرق می

شود و به خورده و اغفال میی را ی متکبری، به سادگی فریب هر سرابچنین خودباختهکند. عقالنی اش غلبه می

فهمد، راه رشد و نشانی بودن هر چیزی را نمی کند وفرموده قرآن کریم؛ خود را و عشق به حق را گم می

 کند. شود و گمراه می، گمراه میگیردها را پی میبیراهه، کندوارستگی را گزینش نمی

ست، اما سعادت و رشد او به رفتار عاقالنه و رستنِ آگاهانه هر چند روند نموّ جسمی انسان )تا مدتی( تکاملی ا 

 های مادی او، بستگی دارد. از دلبستگی به دنیا و قطع تعلّق به جاذبه

خواهند مار در آستین بپرورانند، باید عوامل و موانع این دو سیر مادی و معنوی را بشناسند تا لذا والدینی که نمی

 و بلوغ عقلی فرزندانشان هماهنگی الزم را فراهم آورند . ایبتوانند میان سن شناسنامه

پس انسان هم اگر بخواهد مانند موجودات دیگر به مواضع ثابت و سیری قطعی و رضایت دائمی برسد و از 

گمان، اوهام، جهل، شرک، ظلم، کفر، نفاق، دروغ، ناشکری، فسق، فساد نجات پیدا کند برای کشف نقش و 

ت خود در هر وضع و زمان و شرایطی و برای دستیابی به سالمت دنیوی و سعادت تشخیص وظیفه و مصلح

 نه و شکوفایی ارادی داشته باشد .اخروی خود رشد آگاها
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 مهمترین خطر برای انسان، نمــو بدون رشــد اوست.

 

 (آشنایی با مبانی رشد در هفت سال اولبخش اول: سیادت در رشد )

 (نایی با مبانی رشد در هفت سال دومآشبخش دوم: ادب عبودیت )

 (رشد در هفت سال سومنایی با مبانی آشبخش سوم: بلوغ مشاورت و وزارت )
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