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نیازی به انسان عطا فضل به معنای زیادت لطف و رحمتی است که از جانب خداوند از سر بی
کند. براین اساس همه آنچه ساز دعوت میکارهایی تقربشده و او را به توانمندی برای انجام

ال را در او محقق خداوند به انسان داده فضلی از جانب اوست که فعل و فعلیتی در جهت کم
دهنده قابلیت ساخته است. در قرآن این کلمه نوعا در مواقف هدایت به کار رفته است و نشان

توان با شناخت، گرایش و طلب نسبت به بر همین اساس میو استعداد شکوفاشده است. 
 ها و استعدادهایی که الزم است شکوفا شود را شناخت.های الهی، قابلیتفضل

ی از کلمات مهم قرآن که هم به عنوان غایت زندگی او طرح شده و هم به عنوان مسیر یک
های مختلفی از قرآن استعمال شده است. این کلمه که در مکان« فضل»زندگی اوست کلمه 

است دارای کاربردهای متفاوتی است و در معنای کلی آن نوعی برتری است که بر اساس آن 
گردد. به همین دلیل در قرآن آمده است که بر برخی از تری میعفرد دارای میدان عمل وسی

تری را تحت تأثیر خود انبیا نسبت به برخی دیگر فضل بیشتری داده است و طبعًا قلمرو وسیع
 دهند.قرار می

نوعاً فضل در کتب لغت قرآنی به عنوان زیادت و افزون بودن بیشتر از حد الزم یا مقرر تعریف 
هایی است که نوعی قدرت را اساس همین تعریف این کلمه ناظر به توانمندیشده است و بر 

توان آن را به عنوان یکی از تر این کلمه میآشکار ساخته است. بر این اساس با بررسی دقیق
کلمات اصلی مرتبط با قابلیت و استعداد معرفی کرد زیرا آنچه منجر به برتری انسان در 
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ها و های بالقوه و بالفعل او و یا به تعبیری قابلیتشود توانهای مختلف زندگی میعرصه
 استعدادهای اوست. 

بینی از اهمیت خاصی برخوردار است شناخت استعدادها برای هر انسانی با هر مکتب و جهان
 دهد.زیرا  به سبب آن درصد موفقیت او را در آنچه مطلوب اوست افزایش می

محل  که های علوم انسانی استعات پر طرفدار در حوزهازاین رو این موضوع یکی از موضو
 های متعددی است.و جایگاه طرح نظریات و آراء و فرضیه

های مختلف، گرفتن مدیریت منابع انسانی، تعیین مشاغل، انتصاب افراد به سمت
های علمی و ...همگی منوط به شناخت استعداد های اجتماعی، ورود به حوزهمسئولیت

 است.
راهه در زندگی، راهه یا کجنگرفتن افراد در جایگاه حقیقی خود، انتخاب مسیرهای بیقرار 

ها، افراط و تفریط در آراء و نظرات و ...همگی های و آسیبقرار گرفتن در معرض اختالل
 اعتنایی به استعدادهای حقیقی دارد.ریشه در بی

و شقاوت هر انسانی  موضوع استعداد یکی از موضوعات کلیدی زندگی است و سعادت
 وابسته به آن است.

شود که با فرایندی به های بالقوه فرد گفته میاستعداد در معنای عرفی و اصطالحی به توان
ها ممکن است اختصاص به فردی این توانشود. رسد و به توانایی تبدیل میشکوفایی می

های این توانهر چه صورت ها باشد. در هر داشته باشد و ممکن است مربوط به عموم انسان
 رسد.سریعتر به شکوفایی و فعلیت می ،ر شناخته شودیشتباختصاصی یا عمومی 
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کتاب حاضر در صدد است تا با بررسی معنای فضل در قرآن و روایات و ارتباط آن با 
 استعدادهای انسان و جامعه موارد زیر را مورد بررسی قرار دهد:

ندگی فردی و اجتماعی  و ارتباط آن با رحمت و معنای فضل و نقش آن در تعالی ز .1
 غفران الهی 

 های مختلف زندگی های خداوند در عرصهچگونگی شناخت مصادیق فضل .2
 های مختلف زندگی های خداوند در عرصهمندی از فضلهای  بهرهترین راهبررسی مهم .3
 ارتباط فضل و استعدادهای فردی و اجتماعی  .4
 های شناخت استعدادهای فردی و اجتماعی برای دستیابی به فضل و رحمت الهی    راه .5

برای بررسی موارد فوق ابتدا معنای فضل از قرآن به دست آمده، سپس به شناخت قوانین و 
 مصادیق فضل و انواع آن پرداخته شده است.

رابطه با بسترهای  آنگاه به موضوع مسیر دریافت فضل از قابلیت تا تحقق پرداخته شده و در
 وقوع فضل، حقایقی از قرآن استخراج گردیده است.

های نورانی و مجموعه مطالب فوق در یک فاتحه و خاتمه و سه فصل با اتکا به قرآن و سوره
 روایات اهل بیت علیهم السالم به دست آمده است:

 ست آمده است.در فاتحه، معنای فضل از قرآن و روایات با اتکا به ریشه کلمه فضل به د
« افضل»در فصل اول، قوانین و مصادیق فضل  با اتکا به سوره مبارکه إسراء و روایات با کلمه  

به دست آمده است.  در این فصل عالوه بر قوانین و مصادیق به عوامل ایجادکننده فضل و 
 انواع آن و نیز چگونگی شناخت فضل در خود  نیز اشاره شده است.
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قابلیت و مسیر دریافت فضل و به تعبیری دیگر راهبردهایی برای  در فصل دوم، مفهوم
شکوفایی فضل با محوریت سوره مبارکه هود و کلمه عبودیت و تقوا بررسی شده است. در 
این فصل به این نکته مهم اشاره شده است که اگر انسان در مسیر عبودیت و استغفار و توبه 

 گیرد.می قرار گیرد خود به خود در مسیر فضل قرار
دهنده فضل است توضیح داده شده است. با در فصل سوم، محل وقوع فضل که در حکم قوام

های مختلفی از قبیل های وقوع فضل متنوع و متعدد هستند سورهتوجه به اینکه بسترها و محل
 های زیر در بررسی این فصل استفاده شده است. سوره

 های خانوادگیسوره مبارکه نور تبیینی برای بستر فضل
 های خویشاوندیسوره مبارکه نساء تبیینی برای بستر فضل

 های اجتماعی سوره مبارکه مائده، آل عمران برای بستر فضل
 های علمی و فرهنگی       سوره مبارکه جمعه، آل عمران  برای بستر فضل

هبردی در شناسی را به عنوان رابندی مطالب کتاب پرداخته و  فضلخاتمه کتاب به جمع
استعدادشناسی مطرح کرده است و مطالب فصول مختلف را برای به وجود آوردن معیارها، 

های ارزیابی برای شناخت استعداد برگردانی دوباره کرده های مورد سنجش و شاخصهمؤلفه
 است.

شناسی و استعدادشناسی است و الزم به ذکر است تحقیق حاضر به عنوان مدخلی برای فضل
های ورود به موضوع تبیین شود. است تا مطالب صرفا به عنوان طرح بحث و سرنخ سعی شده

تر  و نیز های تفصیلیشناسی و استعدادشناسی نیاز به پژوهشبه همین دلیل راهبردهای فضل
 تحقیقات میدانی دارد.
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شناسی و شناسی داشتن مطالعات شاکلههمچنین الزم است گفته شود در تکمیل مباحث فضل
های مختلف به شناسی ضروری است.زیرا فضل از جنس فعل است که در قالب شاکلهز فعلنی

 های متفاوت قابل اظهار شدن است. صورت
نهایت در سراسر های بیدر پایان امید است این اثر که قطعا فضلی الهی است مقدمه فضل

 جهان با عنایت خاص حضرت بقیه اهلل علیه السالم باشد.     
 

 فضلمعناشناسی  :فاتحه
 شناخت انواع فضلفصل اول: 
 شناخت انواع قابلیت فصل دوم:

  بسترهای وقوع فضلفصل سوم: 
 شناسیشناسی از راه فضلاستعداد  :خاتمه
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