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ها به نور و خروج از ظلمات اشاره دارد و فرآیند رشد در ساحت فرد و جامعه، به چگونگی تبدیل نعمت
در بستر زندگی روزمره انسان اتفاق میافتد. در این فرآیند مقصد از آینده به حال و از نسیه به نقد 

کند. ولیّ الهی در این حق به عنوان محور زندگی، جهت هر حرکت و سیری را مشخص می تبدیل شده و
زندگی شاخص حق بوده و خیر و ترجیح و اختیار پس زمینه هر باور و رفتاری است. در این صورت پس 
از گذشت هر روز از زندگی پر افتخار انسان و جامعه، طیبات، خیرات، حسنات، علم و حکمت و ایمان 

  .یابدشود و انسان به سالم و صالح ابدی دست میصدق جاری میو 

 شناسد. یآن را م ین هر فطرتیبنابرا ،ردهکز یمتما یّه خداوند آن را از غکاست  یقتیرشد، حق
ه تنها به او اختصاص دارد کت انسان است یل و حاصل هداماکت انسان به سمت کر و حریس جهیرشد، نت

 ند. کیز میر مخلوقات متمایو او را از سا
 یّت ولیرش والیجه آن پذیشود و نتیانسان حاصل م یمان به خدا برایفر به طاغوت و اکرشد، تنها با 

 است. یتوهم یرخدایاز هر غ یو دور یاله
ه در ک ییشود و عطایجاد میت، اکر و حریه به واسطه سک یضیم خداست، فیاسم رحمن رح یرشد، تجل

 گردد.یعطا م تیش ظرفیاثر افزا
« بالغ»گر یر دیا به تعبید و یافت و رسیت ید ظرفیه مقصد هر لحظه انسان است باکافت رشد یدر یبرا

 شد.
انسان  یو بندگ تیه خداوند به واسطه عبودکاست  یقیاز جنس بقا، نور و نفع حق ییعطا یبه معنا رشد،
قطع  ین عطایدن به ایانسان همه مقدمات رس یند. خداوند براکیمدت عمرش به او عطا م یدر ط
 رده است. کمنحصر به فرد را فراهم  ینشدن
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ن رو موضوع یا شود. ازیانسان محقق م یو گذراندن انواع بلوغ برا یمراحل زندگ یدر اثر ط رشد،
 را الزمه رشد، بلوغ است. یز ،هم هستند رشد و بلوغ دو موضوع متالزم با

ده و انسان و جامعه را یه همچون نزول نور، ظلمات را درنوردکن است یاسم نور رب العالم یرشد، تجل
 د. ینمایروشن م« بهیات طیح»به نام  کو پا ینوران یاتیبه ح

  .خوردیانسان رقم م یمال براکه کمن اوست یرا به یز، نام ربّ است یرشد، تجل
ت یت و نهایغا ،از مقصد یمصداق را نه تنهایز ،ت مرتبط استیت و نهایرشد، با مفهوم مقصد و غا

 قت آنهاست.یه حقکبل ،است
 یاسماء اله یه تجلکاست  یاییعالمانه انب کوقفه و سلویب یهاتحقق رشد در انسان مرهون مجاهدت

 نند.ک ییاش راهنمایقیحق یمأوابه طرق آسمان و  ینینشکشدند تا بتوانند انسان را از خا
 یرا به او معرف یهست یهاهین سرمایگذاشت و ایمه قرآن، اگر خداوند بر انسان منت نمیرکات یطبق آ

 شد. یاو محقق نم یبرا یگاه بلوغ و رشدچیرد هکینم
و  است یاله اییانب یره عملیو س یر زندگیند آن در واقع مطالعه سیرامون رشد و فرآیمطالعه پ

  شان است.یجاد محبت و مودت به این ایقر ،از رشد یبرخوردار
ه از کم یدانست یسکافته را یم و رشدیافتیت یت هدایمفهوم رشد در قرآن را غا یتاب رشدشناسکدر 

ص مواقف و مراتب رشد و یتشخ یان اجمالیتاب به بکن یافته است. ایر یر و صیظلمات به نور س
 پردازد.یم -ان شدیب یتاب رشدشناسکه در ک -رشد،  یفهوم قرآنه مینش آن، بر پایگز یچگونگ

تواند سرعت و دقت ین مطالب میرسد. ایبه نظر م یر ضروریتاب توجه به مسائل زکقبل از مطالعه 
 . دینما یمستغن یواالت احتمالئش داده و خواننده محترم را از سیمطالعه را افزا
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پردازد و در صدد یتوسط انسان م ینیلوازم و آثار رشدگز ند رشد در واقع به مقدمات،یفرا یبررس .1
با  ین از نظر عقلیین تبیا یند. براکن ییتب یرا در حد مختصرنش رشد یص و گزیتشخند یاست تا فرآ

 ص داده شده است:یتشخ یر الزامیمرحله زچهار عبور از  رشد، یتوجه به مفهوم قرآن
 یچگونگ»م مرتبط با یمفاهالزم است  ین بررسیدر ا :ند رشدیفرآمفهوم  یعقل یبررسمرحله اول، 

 شود. دانسته « نش رشدیگزص و یتشخ
 یهاراه»شناخت در رابطه با  بایستمین مطالعه یبه رشد: در ا یابیدست یچگونگ یبررسمرحله دوم، 

 ده شود. یفهم یمطالب اصل« به رشد یابیدست
 مورد توجه است. لذا، یافتگیزان رشدیمدن یفهم ین مرحله چگونگیدر ا از رشد: یابیمرحله سوم، ارز

 است.  یالزام« یافتگیرشد یهاو نشانه هاشاخص»از  یآگاه
از  یابیرشد هم در ارز یو اجتماع یرشد: علم به آثار فرد یو اجتماع یآثار فرد یمرحله چهارم، بررس

نه ین زمیلذا مطالعه در ا .دیآیار مکنش رشد به یص و گزیتشخ یبرا کیو هم به عنوان محر یافتگیرشد
   است. یهم ضرو

آن  یمفهوم عقلابتدا به مباحث مربوط به ند رشد یان فرییتاب در تبکراحل فوق موضوعات با توجه به م
رشد  یابیارز یهاوهیدر خصوص شز یان نیبحث شده و در پا رشدبه  یابیدست یچگونگسپس ، پرداخته

 ده است.شان یب یاز رشد مطالب یز آثار برخورداریو ن
ر مطالعه یتاب را بر اساس نمودار زکشود مطالب مطرح شده در یه مین به خواننده محترم توصیبنابرا

 برسد.  یبندن دستهیمشابه از ا یانموده و در ذهن خود به نمونه
هر عنوان را به  یمطرح شده برا یاربردکات کمطالب، ن یبندن دستهیشود در عیه مین توصیهمچن
ند رشد از یا فراینش رشد یگز یرا موضوع چگونگیز ن خود قرار دهد،یت منظم و مرتبط نصب العصور
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می بایست در هر دوره و سنی اطالعات متناسب با آن را به ه کانسان است  یزندگ یدیلکموضوعات 
 دست آورد.

 

           
        

     
     

     
     

   
     

    
     

             
   

    
     

     
     

     
               

       
       
          
         

       
      
          
         

       
      
          
         

            
           

                     

              
         

           

    
     

            
           

                     

      

 
ند رشدیار فری. سیکنمودار   

و مراحل پژوهش آن، به لحاظ استناد مطالب وارد شده و هم به لحاظ  تاب حاضرکق یروش تحق .2
 ر است: ین به شرح زیمحقق یق برایادامه روند تحق

تاب کو مفهوم آن در رفت یصورت پذدر قرآن رامون موضوع رشد یه پک یبر اساس پژوهشمرحله اول: 
شتر آنها با مفهوم یه بکم یدیض( رساز واژگان متقابل )از نوع تقابل تناق یابه مجموعهآمد،  یرشدشناس

 یریسلمات کن ین ایبانسان  یمفهوم و انطباق آن با ساختار وجودهر  یبا بررس مرتبط است.رشد 
 واژگان به دست آمد.  یل عقلیق تحلیمشخص و قانونمند از طر
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دست انسان در قرآن به  یطبع یهایژگیلمه انسان و وکه در خصوص ک یبر اساس پژوهشمرحله دوم: 
استخراج شد. با توجه به انسان  یعیطب یهایژگیاز و یامجموعه -آمد یتاب رشدشناسکه در کچنان-آمد 

دن به رشد یرس یبرا یاز آنها به عنوان نردبان رده وکن صفات هجرت یاالزم است از ات قرآن انسان یآ
 . ر رشد استیدر واقع قدم گذاشتن در مسها یژگین ویاخروج از  ند.کاستفاده 

آنها در  یهایتوسعه توانمنداز  یندیافر ،ت اقوام در قرآنکو هلا یر زندگیس مطالعها ب :مرحله سوم
ت آنها کاز جرم و گناه همراه است و موجب هلا یبا انواع ه نوعاًکن ابعاد ید. ایآیبه دست م یعیابعاد طب

توان با توجه به ین اساس میاند. بر کین مییه مفهوم مقابل رشد است( تبکرا ) یّمفهوم غ ،شودیم
 ،انجام شده یهایبا توجه به بررسجامعه را به دست آورد.  یکن اقوام مراحل بلوغ یا یهایژگیو

باشد. بر یانسان و قابل انطباق با آن م یو اجتماع یفردمراحل بلوغ جامعه در ارتباط با مراحل بلوغ 
  ز به دست آورد.ین را یو اجتماع یرشد فرد بمراتتوان یمات یآل ین قبیبا مطالعه ان اساس یهم

 یانیشا کمک ،در قرآن صورت گرفتمراحل بلوغ ه مربوط به ک یموضوع بلوغ و مطالبمرحله چهارم: 
  آن نموده است. یبندو جمعل مباحث یمکدر ت
 شود. یده میتاب حاضر سه نوع نمودار دکدر  .3

 ،آن زمان است یؤلفه نور و ظلمات و محور افقآن م یه محور عمودکاست  ینمودار نمودار نوع اول:
 شود. یده میدر سمت چپ د یّن صورت رشد و غیدر ا

ات یآن ح یآن مؤلفه نور و ظلمات و محور افق یه در محور عمودکاست  ینمودار نوع دوم: نمودار
 در سمت ین حالت رشد در سمت چپ و غیدر ا .گر استید یاز سو یویات دنیسو و ح یکاز  یاخرو

 شود. یمقابل راست مشاهده م
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ن یدر ا .مؤلفه زمان قرار دارد یر قرار دارد و در محور افقیر و صیس یمؤلفه عمود :نمودار نوع سوم
 شود.می در سمت راست مشاهده یّصورت رشد در سمت چپ و غ

        

         

      

    

      

   

              

                   

                    

      

   

                   

 
تابک ینمودار دو. نمونه نمودارها  

 شود:یه میر توصیتوجه به موارد ز ،تابک قین جهت مطالعه دقیهمچن .4
رامون آن یمطالب پ یسو و گستردگ یکند رشد از یافر یبررس یعنی ،تابکبودن موضوع  یادیبن -

 ند.کید مکیمباحث تأ یشتر بر رویر بکو تف تأمل گر، بر ضرورت دقت،ید یاز سو
ه کمبار یهادر سوره ژه تدبریات قرآن به ویاز تدبر در آ یتاب برداشتکاد شده در یمطالب  -

 و اعراف است.  ، زمرشعراء، هود، نوحطارق، 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 فرایندش نایس رشد
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

ح یلذا درصدد بسط و توض ،ند رشد بودهیادر خصوص فر ییهاان فرضیتاب حاضر در صدد بک -
تاب را به عنوان فرض کاد شده در یتواند مطالب یخواننده محترم ماز این رو . نمی باشدمطالب 

 .ندکل یمکتپژوهش خود  یو نقل یل عقلیدال اها را برضرده و مستندات فکمحتمَل مطالعه 
ارائه  یمرتبط بعد یهاتابکنه مراحل بلوغ و مراتب رشد در یزمدر هم السالم یت علیات اهل بیوار
 شاءاهلل(د. )انشویم

 فصل اول: مقصدشناسی
 فصل دوم: ولیّ شناسی
 فصل سوم: حق شناسی
 فصل چهارم: خیرگزینی

 بلوغ شناسی م:فصل پنج
 فصل ششم: خودشناسی رشد

 فصل هفتم: غیّ گریزی
 فصل هشتم: ولیّ گزینی

 فصل نهم: دینداری
 از رشد صل دهم: ارزیابیف

 های رشدفصل یازدهم: آثار و نشانه
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