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لی در ارتباط از یک سو با بلوغ عق مفهوم رشد در قرآن که با مفهوم عرفی آن بسیار متفاوت است.
است و از سوی دیگر با مفاهیمی چون حق، نور، هدایت و نفع حقیقی. بنابراین شناخت و گزینش آن که 
در گرو شناخت و گریز از غیّ است، رمز حیات حقیقی و غایتی برای تعلیم و تزکیه انسان توسط دین 

ه خیر فردی و اجتماعی است. همچنین تشخیص و گزینش رشد با چنین مفهومی به عنوان پایه هرگون
باشد. لذا در این کتاب برای رسیدن به چنین مقصودی سعی شده است تا مفهوم قرآنی رشد از مفهوم می

 عرفی آن تمایز داده شود.

ن موضوع یموضوع رشد است. ا یز هر فرد و اجتماعینوع انسان و ن یه در زندگیاز موضوعات پا ییک
ات و یار مورد توجه است با موضوع حیبس یاا هر جامعهیو تولد هر انسان و  خلقت یه از همان ابتداک

 تنگاتنگ دارد.  یت ارتباطیهدا
 اوست.  یافتگیزان رشدیوابسته به مشود یانسان و جامعه او حاصل م یه براک یاملکزان تیم

ند به کیوت مکب و ملیه او از غک یافتیا دریآن دارد و  یهایو خوش یه انسان از زندگک یاحظّ و بهره
 زان رشد او وابسته است.یم به میطور مستق

 دارد. یاو بستگ یافتگیبه رشد و... یاجتماع،یس از هر انحراف اخالقکهر  یدور
ست. اما یش از آنچه گفته شد نیب یالمکبه  یازیه نکاست  یهیواضح و بد یشد به قدررامون ریمطالعه پ

م با آنچه در قرآن آمده است یاز رشد در نظر داره ما ک یه مفهومکست ا نیا تأملته مهم و قابل کن
و  ن موضوع مهمیم در رابطه با ایتوانیم نمین تفاوت نشویه متوجه اک یو تا زمان متفاوت است.ار یبس

 م. یریات بهره بگی، از قرآن و به تبع آن روایدیلک
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د و با ین نماییآن را از منظر قرآن تب یهال متقن، مفهوم رشد و مؤلفهیتاب درصدد است تا با دالکن یا
  :سوره بقره قرار دهد 256ه یض آین خود را در معرض فیین تبیا

 یالوُثق بِالعُروَةِ کَاستَمسَ فقد بِاللَّهِ ؤمِنی وَ بِالطَّاغُوتِ فُریک فَمَن یغَال مِنَ الرُّشدُ نَیتَبَ قَد نِیالدِّ یفِ راهَکإِ ال
  مٌیعَل عٌیسَم اللَّهُ وَ لَها انفِصامَ الَ

 فرک طاغوت به هک هر پس. است شده ارکآش راههیب از راه هک چرا وجود ندارد یرهکُو  یناخوش نید در
 و گسست، نخواهد هرگز هک است ختهیآو دست زیدستاو نیترمکمح به ناًیقی آورد، مانیا خدا به و ورزد

 .داناست یشنوا خداوند
ن دو را یندازد ایفاصله ب ین رشد و غید بیدار باشد بانیه انسان و جامعه دکنیا یه فوق برایبا توجه به آ

 د. ینما یق رشد را طیرده و طرک کیکاز هم تف
 ه:کست ا نیند اکه آن توجه ه خواننده محترم الزم است بک یته مهمکن

پرداخته است و از  -صرفنظر از مؤلفه بودن آنها  –رشد  یهان مؤلفهییف و تبیتاب ابتدا به تعرکن یدر ا
د کین امر تأیف مفهوم رشد را به فصل آخر واگذار نموده است. علت ایرده و تعرک یف رشد خودداریتعر

 ر است:یژه بر مطالب زیو
 یگریم دیشناخت آن الزم است مفاه یه براکم و البته گسترده است یعظ یمفهوم یرشد دارا 

 ین مفهوم را برایتواند عظمت ایم مرتبط با آن، یم مقدماتین شناخت مفاهیشناخته شود. بنابرا
 ما روشن سازد.

  شود. یها طرح متابکها و ن زبانیه به صورت متشابه در عرف جامعه در بکاست  یالمهکرشد
ات ندارد. یبا مفهوم آن در قرآن و روا یچ نسبتیه تقریباًه در عرف متداول است ک یمفهوم رشد
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مخاطب فراهم آورده و او را متوجه  یز الزم را برایتواند تماین موضوع میج در فهم ایلذا تدر
 د.یلمه به وجود آمده است بنماک نیه در اک یفیتحر

 شناسانه هر شناسانه و معرفتیاه هسته نشان دهنده نگکاست  یمیمفهوم رشد از جمله مفاه
شناسانه و یهست ین مفهوم آن به عنوان موضوعیینسبت به انسان است. لذا تب یتبکم

ن یتواند ایم -فیاز مؤلفه تا تعر -تاب کب فصول یرسد. ترتیبه نظر م یشناسانه ضرورمعرفت
 ند. ک ز به مخاطب القاینگاه را ن

 یم. براینکتصور  ییمختلف معنا یشئون و اجزا ینسان دارااگر مفهوم رشد را مانند وجود ا 
تاب مفهوم کن یاست. در ا ی.. ضرور.علقه و ن از نطفه،یدر جن یمراحل یط ین انسانیتولد چن

گر آن یم دیبه مفاه یوسته مفهومیه از نطفه تا خروج از رحم پکه شده است یتشب یرشد به انسان
 کمکته به مخاطب کن نیخر متولد شود. در نظر گرفتن اشود تا باالخره در فصل آیافزوده م

وند بدهد و به یند را به مطالب قبل و بعد خود پکیه در هر فصل مطالعه مک یمیند تا مفاهکیم
است، در درون خود حس  یگریم بزرگ دیه در بردارنده مفاهکاز رشد را  یمیج مفهوم عظیتدر
 د. ینما

ات ی، مخاطب را به رجوع به قرآن و روایدیلکن یتاب و طرح عناوکر ان مختصر مطالب دیان، با بیدر پا
 د.ینماینه مباحث طرح شده دعوت میدر زم

 خَلق و خُلق فصل اول:
 فصل دوم: سیر و صیر

 فصل سوم: نور و ظلمت

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 معناش نایس رشد
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 فصل چهارم: هدایت و ضاللت
 و ضررفصل پنجم: نفع 

 فصل ششم: رشد و غیّ
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