
 

  

  
 

  های آن شناختی رشد قرآنی و نشانه تحلیل روان
  *رامندی حسینی اکبر سیدعلی    

 
 يدهچك
 در. اسـت  تربيتـي  علوم و يشناس روان چون هايي دانش پركاربرد واژگان و اساسي مسائل از رشد
و...  اعتقـادي  عـاطفي،  اخالقـي،  اقتصـادي،  عقلي، جنسي، جسمي، ابعاد به رشد ي،شناس روان دانش
 ايـن  هـدف . اسـت  رفتـه  كـار  بـه  يادشـده  معاني در رشد نيز قرآني هاي آموزه در شود؛ مي تقسيم

 بررسـي  و حجـرات  سـوره  7 آيه بر تأكيد با قرآن در عاطفي رشد يشناخت روان تحليل پژوهش،
 عواطـف  تعالي و تحول قرآني،−عاطفي رشد. است يشناس روان دانشِ در عاطفي رشد با آن نسبت
 از نفرت و آنها انجام به ميل و ها خوبي داشتنِ دوست با كه است قرآني تربيت پرتوي در انساني
 قرآنـي،  تربيـت  و) 2 جـن، ( قـرآن  نزول هدف عاطفي، رشد مقام به باريابي. كند مي بروز ها بدي
 معنـوي،  متعـالي،  قرآنـي،  رشـد  بـه  تـوان  مي عاطفي رشد از. است عاطفي رشد به يابيدست يندفرا

 هـاي  داده و قـرآن  آن، گسـتره  و اي كتابخانـه  اطالعـات،  گردآوري شيوه. كرد تعبير نيز اخالقي
 گونـه  سـه  بـه  مفهومي تحليلِ پژوهش، روشِ است؛ عاطفه و رشد مفهوم دو درباره يشناخت روان
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  مقدمه. ١
 و است تعالی و تکامل شکوفایی، فزونی، گسترش، پیشرفت، تدریجی، تغییرِ  کننده تداعی رشد واژه
 عـاطفی، علمـی، عقلـی، جنسـی، روانی، روحی، جسمی، معنوی، مادی، گوناگوِن  های عرصه در

 تقریبـاً  مفهـومی در اینهـا ماننـد و هنـری شغلی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخالقی،
  .رود می کار به یکسان

 ییـر) همـواره در حـال تحـول و تغ٣۴ یم،(ابراه یجهان هست شمارِ  بی های یده پد همانند انسان
ادامه دارد، رشـد  یماد یزندگ یانکه از بدو تولد تا پا یوستهپ ییرِ تغ ینا ی،شناس است. در دانش روان

 بیشـتر و تربیتـی علـوم اخـالق، دانـش طبیعـی، علـوم در رشـد از یادشده تعریف شود؛ می نامیده 
  است.  یرفتهپذ یفیتعر ها، دانش

 و اخـالق مربیـان فیلسـوفان، هـای مشـغولی واژه رشد، همواره از دل ییبه گستره معنا یابیدست
). ٣٧ص، ١٣٨۵ تهرانـی،(دلشـاد  اسـت بـوده... و مفسـران طبیعـی، علوم و شناسان روان تربیت،
 قرآنـی مطالعـاِت  بـا مقایسـه در مـدیریت طبیعـی، علوم تربیتی، علوم شناسی، روان دانِش  هاِی  یافته

 مادی جهان به رشد معنایی گستره قرآنی، مبانی براساس. است همراه هایی تفاوت با »رشد« درمورد
 رشـد واپسیِن  هدِف  شناسی روان های نظریه در که درحالی شود نمی محدود فیزیولوژیکی تغییرات و

 و بهنجـار وصـِف  بـا »رشـد« دانش، این در رو ازاین است؛ بهتر مادی زندگی به دستیابی اخالقی،
 و ششـمین کلبـرگ، کـه چنـان)؛ ٩٧ص، ١٣٧۴ همکـاران، و(مصـباح  شـود می توصیف نابهنجار
 کند می تفسیر بهتر زندگی برای جهانی اخالِق  اصول آزادانه پذیرش را اخالقی رشد مرحله باالترین

 مانـده مغفـول رشـد، معنوِی  و روحانی ُبعِد  ها یفتعر ین). در ا٩٩، ص١٣٨٣و همکاران،  یف(س
 مبـانی و گرایـی تجربـه و گرایـی اثبـات هـای معاصر با ابتنا بـر روش یرو که روان شناس ازآن است؛
 است شده استوار تجربی های روش شناختِی  معرفت شناختِی  روش و شناختی هستی شناختی، انسان
از جمله سـقوط، زوال،  ییریتغ  شامل هرگونه یشناخت ). افزون بر آن رشد در روان١٣٩۵ یانی،(کاو

و  یتـی)، امـا در قـرآن و منـابع ترب٧ص  ١ج  ١٣٨٣و همکـاران یف.(سـشود یفساد و انحطـاط مـ
 نادرسـت انجامـد، یکه به افول، انحطاط، زوال، فساد و سقوط مـ ییراتیاطالق رشد بر تغ ی،اخالق
  ).٣۵۵ص، ١۴١٢ اصفهانی،(راغب  است
 شـناختی عقلی، عاطفی، روحی، جسمی، چون گوناگون معانی در رشد قرآنی، هاِی  کاربست در

 اسـت؛ حجـرات سوره ٧ آیه بر تأکید با رشدعاطفی تبیین رو پیش پژوهش هدف اما است، رفته کار به
 تعـالی و تحـول مفهـوِم  بـه عـاطفی رشـد. است شده بازگو رشدیافتگان عاطفی ویژگی پنج آیه این در

 عواطف احساس، در ها بدی از نفرت و آن انجام به میل و ها خوبی داشتِن  دوست با که است عواطف
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 نیـز قرآنـی تربیـت و) ٢(جـن،  عـاطفی رشد به باریابی قرآن نزول هدف اساساً . یابد می بروز رفتار و
. است بندگی پرتو در اخالقی فطرت خودشکوفایی عاطفی، رشد است؛ عاطفی رشد به باریابی فرایند

 .هستند عاطفی رشد برای مناسبی های جایگزین قرآنی و اخالقی معنوی، متعالی، رشدهای

  
  پیشینه. ٢

 تربیت، و تعلیم فلسفه، چون، هایی دانش عرصۀ در همواره آن، گوناگون ابعاد و رشد مسئله به توجه
 اسـت بـوده مداقـه و بررسـی مـدار روحی، جسمی، معنوی، مادی، ابعادِ  در اخالق شناسی، روان

 آثـار در را عقالنـی و اخالقی شناختی، رشد درباره مطالعات آغاز برخی). ٢۴ص، ١٣۶٧(پارسا، 
 رشد با آن ارتباط و اخالقی رشد ماهیت تبیین به آثار این در افالطون. کنند می جویی پی افالطون

 ).١١٨−٩٩، ص١٣٩٢و رامادان،  ی(خزاع پردازد می عقالنی

 روانـی حـاالت و شـناخت نقـش گرایانه، هم رویکردی با اخالقی رشد های نظریه حاضر حال در
 هـای دیـدگاه از گونـاگون ابعـاد در تحـولی−شــناختی نظریـه. دهد می قرار توجه مدار نیـز را درونـی
 اخالقی، تحول بر والدین تأثیر مثال برای است؛ رفته پیش قلمرویی اندازهای چشم تا کلبرگ ای مرحله
 تحـولی−شـناختی تحقیقـات هــای برنامـه بـه را فرهنـگ نقـش و اجتماعی تجارب و تعامالت نقش
 قـرار شـده درونی گنـاه احسـاس مــورد در فرویـدی توصیفات تأثیر تحت که نیز محققانی اند؛ افزوده
 رویکـرد شاخصـه زمــانی کــه کننـد مـی واکـاوی را همسـاالن با روابط و اخالقی شناخت داشتند،

 در رایـج گفتمـان بـه دیگـر نظـری اندازهای چشـم از ای مجموعـه همچنــین بود؛ تحولی−ساختاری
  .(Kurtines & Gewirtz, J. L., 1995, p. 20) اند شده تبدیل اخالقی تحول موضوع

 رشـد، معنـاِی  در شناسـان واژه شدۀ بازگو های نکته و آن مشتقات و رشد واژه قرآنی های کاربست
دانـش  یـنا یادیبن یمدر کنار مفاه یشناس در دانش روان» رشد. «دهد می نشان را موضوع این اهمیت

 و دهـد مـی اختصـاص خـود بـه » رشـد یشناسـ روان«را بـا نـام  یمسـتقل یشقرار گرفته است و گـرا
انجـام گرفتـه؛ امـا در  یو مراحـل رشـد اخالقـ ها مؤلفه مراحل، معنا، تبییِن  در گیری چشم های تالش
. اسـت نشـده موضـوع ایـن بـه درخـوری توجـه مسلمانان، پژوهی اخالق منابع و تفسیری های نگاشته
 ماننـد لغـوی منـابع از شماری در. است الزم پیوستگی و انسجام فاقد تفاسیر در شده انجام های کاوش
و  القـرآن هـدی مـن ،المیزانچون  یریدر تفاس یزو ن القرآن کلمات فی التحقیق ،قرآن قاموس ،مفردات
 نویسـنده ،رشـدبا نـام  یهمراه است. در کتاب یشتریب اندیشی ژرف با رشد معنای در تأمل ،تسنیم تفسیر
 هـای آسـیب بـه اشـاره ضـمن و شـود می یـادآور را قرآنـی هـای معرفت منظومه در رشد مفهوم اهمیت
 انسـان آفـرینش هـدف« کـه اسـت پرسـش ایـن به پاسخ پی در قرآنی واژگان مطالعاِت  شناختی روش
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 ینشآفـر ِی را هدف اصل» رشد«رشد، خسران و تکامل،  یادِی سه واژه بن یلپس از تحل یو .»چیست؟
 از اسـتعدادها رهـایی انسـان، فزونـی یافته، تکامل استعدادهای دهی آن را جهت یقرآن یانسان و معنا

 بـا معاصـر پژوهان قرآن ی). برخ١۶۶−١٣١، ص١٣٨٠ یی،(صفا داند می خسران از نجات و بست بن
 هدایت کتاب را قرآن متوازن، توسعه در آن بزرگ جایگاه و د بنیادی مفهوم ضرورت و اهمیت به اذعان

کوچک داند می پاکیزه و بالغ زندگی سبک و رشد سویبه  نیز گذشته های ). در سال١، ص١٣٩٣ یان،(آ
 نوپدیـِد  دانِش  قواعِد  و اصول بر ابتنا با اخالقی رشد ویژه به رشد، معنای اصطیاد هدف با هایی واکاوی

 هـای مؤلفه شناسایِی  ضمن اند کوشیده برخی). ١٣٩٣(اخوت،  است شده تدوین قرآن در معناشناسی
 از شـماری. دهنـد ارائـه قرآنـی هـای آمـوزه براسـاس رشـد فراینـد از مفهـومی الگـویی رشدیافتگی،

و  یدانانجـام گرفتـه اسـت(جاو −شناسـی روان و قـرآن− ای رشـته میان مطالعـات مثابـه به ها پژوهش
 ینشـده اسـت، پنجمـ یمکه در ُنه فصـل تنظـ در قرآن یشناس روانبا نام  ی) و در کتاب١٣٩١همکاران، 

فصـل از دو  یـندر ا یسـنده). نو١٣٩۵ یـانی،اختصـاص دارد (کاو» قرآن یدگاهرشد از د«فصل آن به 
 یـزسخن گفته است و ن یرشد پرداخته و از رشد متعال یلو تحل یبه بررس یو قرآن یشناخت روان یدگاهد

 شـاهد ،)یرشد (با نگرش به منابع اسـالم یشناس روانبا نام  ی) کتاب٩، بخش ٢۵در جلد دوم (فصل 
، ٢ص، ١٣٧۴ دیگـران، و(مصـباح  هسـتیم شناسـی روان و اسـالم در رشـد درباره تطبیقی مطالعاِت 

 از را آن شـناختی روان برابرنهـادِ  نیـز و رشد معنایی گستره تا اند یدهکوش یزن ی). برخ١١۴۵−١٠۵٩ص
 و رشـد مفهـوم دربـاره زوایایی همه،  ین). با ا١٣٩٣ ،و فرزاد یش(بخشا کنند اصطیاد قرآنی های آموزه
 .است ناگفته و ناکاویده قرآن در رشدیافتگی های نشانه

  
  قرآن و شناسی روان در رشد گستره. ١−٢

 جسـمی، تغییـرات از ای زنجیـره تـدریجِی  بـروز شناسـی، ) در دانش روانDevelopment( رشد
)، نضج Growth( نمو مانند واژگانی التین زبان در). ١٣٨۴(کاپالن،  است شخصیتی و اجتماعی

ــرورش و تکامــل (Evolution)، تحــول (Maturityو رســش ( ــزرگ شــدن Evolution)، پ )، ب
)Agingنضج و رسش،  یزیکی؛و ف یکّم  یشافزا یانگرواژه رشد هستند. نمو ب یگزین)، مشابه و جا

 بـا کـه اسـت هـایی توانـایی پرورش، رفتاری؛ های یالگو یانجاِم برخ یالزم برا ییبه توانا یدنرس
 اســت ارتبــاط در انســان روانــی و رفتــاری ُبعــد بــا و شــود مــی ایجــاد محیطــی عوامــل و آمــوزش
 اسـتعدادهای و هـا ظرفیـت ، یعـی). رشد از نظر دانشـمندان علـوم طب٣١، ص١٣٨۶  نژاد، ی(شعار
 کـودک. شود می مؤثرتر و بیشتر کارکرد و سهولت مایه فرد برای تدریج به که است ای یابنده گسترش

). ٨ص، ١٣۶٧(پارسـا،  کند می رشد نیز اجتماعی و عاطفی عقلی، نظر از جسمی رشد موازات به
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 خواهـد ادامـه انسـان زنـدگی پایان تا روانی رشد اما شود، می محدود معینی زمان به فیزیکی رشد
  ).٢٧−٢۶ص(همان،  داشت
 در رفتـار و تفکـر فراینـد شناختی، عصب و جسمی های ساخت در مداوم منظم و نسبتًا  ییراتتغ«
 هـا، یتدر قابل یرو فراگ یدارپا  نسبتاً  یفیو ک یکّم  ییراتتغ«)، ٨، ص١٣٨٠ماسن،  ی(هنر »زمان طول

 صـورت مـنظم الگـویی قالـب در نضـج و) یادگیری( محیط با تعامل اثر بر که انسان رفتار و ساختار
  ).١٣٧۴ همکاران، و(مصباح  است شناسی روان منابع در رشد هاِی  تعریف برخی ،»گیرد می

. داننـد مـی حیـات تـداوم بـرای محـیط بـا انطباق را انسان رشد نهایی هدف شناسان، روان برخی
 از شـماری نگـاه در. دانسـت مـی هـا انگیـزه و هـا هیجان کنتـرل را رشد غایی هدف فروید، زیگموند

 ایـن براسـاس. اسـت شـناختی هـای ساخت تحول رشد، هدف پیاژه، ژان مانند شناختی شناسان روان
 خواهـد مفـاهیم در انتزاعـی تفکرِ  توانایی به دستیابی رشدیافتگی سطح باالترین و رشد هدف نظریه،
 زنـدگی محـیط بـا تـر و کامـل یشـتربهتر در انطباق ب یادگیریو  یطرو که به کنش فعال با مح ازآن بود؛
 یـوسمانند فروبل، کمن یتو ترب یمنظراِن تعل ). صاحب۶٣، ص١٣٨٣و همکاران،  یف(س انجامد می

 نظـر از. داننـد یاو مـ یاسـتعدادها یِی شـکوفا یندفرا یاهان،رشد کودک را همانند رشد گ ی،و پستالوز
 و شـود مـی شکوفا مناسب شرایط در که است انسان فطری استعدادهای شکوفایی فرایند رشد فروبل،
ژان ژاک  ).۴٧، ص١٣٨۴ ی،و زدودن موانع رشد است (بـاقر ییشکوفا  زمینه ایجاد تنها مربی، وظیفه

 یاجتماع یطو آزاد کودک در برابر فساد مح یکفطرتًا ن یعِت را حفظ طب یتو ترب یمروسو، هدِف تعل
 کودک طبیعت پاکی و صفا حفظ روسو، دیدگاه در). ١٣٨ص، ١٣٨١ همکاران، و(کاردان  دانست می
 ذاتـاً  موجـودی را انسـان هابز توماس چون متفکرانی. است تربیت اساسِی  هدف الزم، شرایط ایجاد و

 یـوییجان د ).١۶، ص١٣٨٧ ی،(واعظ اند دانسته ذاتی شرارت دگرگونی و مهار فرایند را رشد و شرور
 اسـتفاده با تا کوشد می وابستگی دلیل به فرد که وضعیتی کند؛ یمعنا م یناپختگ یترشد را در وضع

 اصالحخود را  یدارد، رفتارها رو پیش که هایی موقعیت با خود سازگاری ضمن پیشینی، تجربیات از
 گی،  بالقوه و ظرفیت با که داند می تجربیات بازترکیب و تجربه بازسازِی  پیوستۀ جریان را رشد وی. کند

 رشـد و زندگی پایان را رشد توقف دیویی. داشت خواهد تداوم زندگی پایان تا و دارد تنگاتنگ ارتباطی
 تمایـل ایجـاد آن رسالت و است رشد تربیت، و تعلیم هدف تنها او نگاه در. دانست می زندگی عین را

 یـف). در تعر١٠٨، ص١٣۶٩ یـویی،(د باشـد می آن ابزارهـای آوردن فـراهم و متربی در رشد دایمِی 
 را رشـد وی. شـود یمـ یـزن یو ذهنـ یشـامل رشـد اخالقـ یزیکـیف ییـراترشد، افزون بـر تغ یویید

  ).٣۶۵ص، ١٣٨١(کاردان و همکاران،  داند می مهارت و آموزش مدد به استعدادها بخشِی  فعلیت
 در امـا شـود، می بنـدی طبقه افـراد سنی محدوده براساس شناسی روان در اخالقی رشد مراحل

 در اسـت؛ شـده نبدی صـورت عـاطفی، عقلـی، روحـی، تحـوالِت  براسـاس رشـد مراحـل اسالم
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 شناسـِی  روان و بهتـر مادی زندگی به دستیابی اخالقی، رشد واپسیِن  هدِف  شناسی، روان های نظریه
)؛ ٩٧ص، ١٣٧۴ همکـاران، و(مصـباح  اسـت نابهنجـار و بهنجـار رشـِد  توصیِف  پی در نیز رشد

 زنـدگی بـه کـه دانسـت می جهانی قوانین و اصول از تبعیت را اخالقی رشد مرحله ششمین کلبرگ
  ).٩٩، ص١٣٨٣و همکاران،  یف(س »انجامد می همه برای بهتر،
)، ١٣٨٢ یفی،(شر شود می نیز سکون و انحطاط رکود، مانند مفاهیمی شامل رشد شناسی، روان در

  ).٣۵۵صق، ١۴١٢ اصفهانی،(راغب  شود نمی اطالق رشد یادشده، مفاهیم به قرآنی های اما در آموزه
 کّمـی تغییرات«: از عبارتند رشد اصلِی  مؤلفۀ شناسی، روان در رشد از شده ارائه های تعریف در

 بـا. »مـنظم الگـوی« ،»رشـد طبیعی روند از اثرپذیری« ،»آدمی وجود ابعاد همه رشد« ،»کیفی و
 بـوده ارزشی مفهوم فاقد رشد شناسی، روان دانش در که دریافت توان می یادشده های مؤلفه در تأمل
 شـناختی، جنسـی، جسـمی، ابعـادِ  که است نزولی و صعودی تغییراِت  از مراحلی کننده بیان تنها و

 الهی بعد و روحی ظرفیت بسِط  دانش، این در. گیرد دربرمی را عقلی و هیجانی عاطفی، اجتماعی،
 ِشـبه و شناسـی فراروان مسائل از را معنوی رشد شناسی، روان. شود می گرفته نادیده انسان معنوِی  و

  .کرد اثبات و بررسی را آن علمی معیارهای با توان نمی که پندارد می علم
 از انسـان، سرنوشت در محیطی و زیستی عوامل ناپذیر نقش اجتناب انگاشتن یهیشناسان با بد روان

 منفعـل موجـودی را انسـان اساسـاً  برخی. اند گفته سخن محیطی و زیستی عوامل از هریک نقش میزان
 نظـر از). ١۴۵ص، ١ج، ١٣٧۴ همکاران، و(مصباح  پذیرند می را آزادی از سطحی نیز برخی و دانند می

 عوامـل گـزل، ماننـد گرایـانی است. نضـج یطیچون واتسون، انسان مقهور عوامل مح یانیرفتارگرا
 از پذیرفته ای نظریه محیط، و وراثت تعامِل . دانند می رشد مراحل در تأثیرگذار عوامل تنها را زیستی
بـالقوه فـرد و عوامـل  هـای ویژگـی کننـده تعیین را وراثـت آلپـورت. است شناسان روان بیشتر سوی
 یدگاه). از د٢٠۶، ص١٣٩۶ ی،دانسته است (حقان ها یژگیو ینو رشد ا ییرا عامل شکوفا یطیمح
از عوامـل  یرپذیریموجود زنده با تأث یذات یو استعدادها ها یژگیبر و یمبتن  یشناسان، رشد دگرگون روان
). ٢۶ص، ١٣۶٧(پارسـا،  باشـد داشته دگرگونی این در چندانی نقِش  خود فرد، آنکه بیاست،  یخارج
 دیـوئی جـان نظر از داند؛ یم یکسان ییمعنا یرا دارا یاهانو گ یواناتمورد انسان، ح در رشد فرویل
 مبـانی براسـاس امـا). ٣۶۶ص، ١٣٨١اسـت (کـاردان و همکـاران،  هـا تجربه بازسازی تابع رشد
 طوسـی، خواجه مانند متکلمان و فیلسوفان برخی. است آزاد موجودی انسان قرآنی، شناختِی  انسان
 تکـوینی آزادی تبیـین بـرای و انـد دانسـته اسـتدالل و برهان از نیاز بی و بدیهی امری را انسان آزادی
 ده بـه را آزادی دربـاره قرآنـی مسـتندات طوسـی خواجه دهند؛ می ارائه فراوانی قرآنی شواهد انسان
  ).٣١٣−٣٠٨، ص١٣٩۶ مهر، یدیکند (سع می تقسیم دسته
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. دارد انسـان سرنوشـت تعیـین در را سـهم بیشـترین فـردی تـالش قرآنی، شناختِی  انسان براساس
 نخواهـد انسان سعادت و رشد در نقشی فردی، تالش جز عاملی هیچ گویا قرآن، آیاِت  برخی براساس
أَن لَّ «: داشت عَىٰ  يْسَ وَ ا سَ انِ إِالَّ مَ ِنسَ  انسان که است شده یادآوری قرآنی های آموزه در). ٣٩(نجم،   » لِإلْ

). قرآن ٨، ص١٣٨٠ یی،(صفا نیست آن مقهور و محکوم هرگز اما پذیرد، می تأثیر پرشماری عوامل از
گاهانـه انتخاب که کند یم یدو تأک یح) تصر٩٧(نساء،  یطوارثت، جامعه، مح یرِ تأث یریِش ضمن پذ  و آ
 وظـایف از یکـی قـرآن). ٣ انسـان،؛ ٢٩(کهف،  است انسان زندگی سازِ  سرنوشت عنصر تنها آزادانه،
 انسـان دوش از زنجیرها و ها بند برداشتِن  و دشوار و سنگین بارهای برداشتن را الهی فرستادگان اساسی

 یشـینیاناز تعقـل از پ یعـار یـِد شـامِل تقل یـهدر آ یرهـاو زنج ینسنگ ی). بارها١۵٧(اعراف،  داند می
. شـود ی) م۵٨) و وراثت (اعراف، ۶٧(نساء،  یو اجتماع یخیتار یطشرا یط،مح یراِت )، تأث١٧٠  (بقره،
 »اغـالل« و »ِاصـر« از هایی نمونه... و ریا تملق، حسد، هواپرستی، پرستی، بت کبر، شرک، نفاق، کفر،
  ).٨٩٧، ص١۵، ج١٣٨٣ ی،(مطهر یافت رهایی آنها از تالش و وحی عقل، مدد به توان می که است

)، ١۶٩ و ١٠۵ اعــراف،؛ ١٧١(نســاء،  مــداری حــق)، ۴۶ ســباء،؛ ١٧٠(بقــره،  محــوری عقــل
)، ١۵٧(اعـراف،  الهـی فرسـتادگاِن  و وحـی از پیـروی)، ٨(شـمس،  فطـرت نـدای بـا سـویی هم

(بقـره،  انـذار و بشـارت)، ٨ و ٧(زلـزال،  مجـازات و پاداش)، ٢(حشر،  پیشینیان از آموزی عبرت
)، مبـارزه ۶٩)، جهاد (عنکبوت، ٢۵−٢۴(صافات،  پذیری مسئولیت)، ٩٧(نساء،  هجرت)، ٢١٣

)، توکـل ۵)، استعانت (فاتحـه، ١٠١ عمران، )، اعتصام (آل٣٩(نجم،  ی)، سع١٠با نفس (شمس، 
)، ١۵)، عجـز (فـاطر، ١۴۵و  ١۴١عمـران،  (آل یص)، بال و تمحـ۴۴(غافر،  یض)، تفو٣(طالق، 

 از انسـان آزادِی  قرآنِی  های یزم)، مکان٢۵۵) و شفاعت (بقره، ٧٧)، دعا (فرقان، ۶٢اضطرار (نمل، 
  ).١٢۵−١٠۴، ص١٣٨٠ یی،(صفا است نفس از رهایی و محیطی و زیستی تأثیراِت 
 

  قرآن در رشد واژه معناشناختی تحلیل. ٢−٢
 نظام یک چارچوب در زبانی های پدیده توصیف با که است معنا علمی مطالعه دانش زبانی، معناشناسی

). در ٣۴، ص١٣٨٧ ی،(صـفو گیرد می انجام درست، معنای کشِف  در مؤثر عوامل تمامی به توجه با و
 یک میان که است معنایی روابط از ای زبان به صورت شبکه یک ِی ساخِت واژگان ی،زبان یمعناشناس

 هـا، ). در همـه زبـان١۵٢و  ١٢٠، ص١٣٩١ ینـز،(ال باشد می برقرار آن با مرتبط الفاِظ  سایر و لفظ
 بـه دستیابی راه معناشناسی. اند نسبی معنای چند یا دو و اصلی معنای یک دارای واژگان از شماری
بـه معنـا،  یابیگاِم دسـت ترین ضروری و نخستین). ٨۶ص، ١٩٧٨(کروز،  هاست  واژه نسبی معنای

  واژگان است.  ِی تبارشناس
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  شناسی رشد در منابع واژه .١−٢−٢
 علـم، عقـل، رشد، انسان، زیبایی، بصر، سمع، نفاق، کفر، ایمان،«: چون واژگان برخی از قرآن در

 شـده قصـد ای معـانی ،»شکسـت و پیـروزی شادی، غم، ذلت، عزت، مرگ، حیات، نور، قدرت،
 الهیـاتی، شـناختی، انسـان مبـانی بـا معـانی ایـن. نداشـت رواج قـرآن نـزول از پـیش تا که است
 نشـانه را زبـانی تحـول ایـن ایزوتسو. پذیرند فهم و سازگار توحیدی شناختی هستی و شناختی غایت

 شـکل قـرآن تـدریجی نـزول پرتـوی در کـه دانسـت مـی نزول عصر مخاطبان بینی جهان دگرگونی
 مشـتقات و ُرشـد. اسـت واژگـان ایـن از ای )؛ واژه رشد نمونـه١١، ص١٣٧٨ یزوتسو،(ا گرفت می
 راشـدین اوصـاف آیـه هفـت در. اسـت رفتـه کـار به قرآن آیه نوزده در رشاد رشید، راشد، َرشد، آن

 یـه، در چهـار آ»٢١و جـن،  ٧؛ حجرات، ٢۴؛ کهف، ١۴۶؛ اعراف، ۶؛ نساء، ٢۵۶و  ١٨۶ (بقره،
قصه مؤمنان بـازگو شـده اسـت  یه،) و هشت آ۶۶و کهف،  ٨٧و  ٧٨؛هود، ۵١ یاء،(انب یاداستان انب
 تبیین در »رشد« واژه گوناگون های ). ساخت١۴و  ١٠، ٢؛ جن، ٣٨و  ٢٩؛ غافر، ١٧و  ١٠(کهف، 
 هـای حـوزه در روشـنی هـای افـق آن، معنـایی میـدان کشِف  و دارد فزاینده نقشی قرآنی بینی جهان

   .گشاید می وحی زبان شناختی روان و تربیتی اخالقی،
 از شـدن، راسـت راه بـه بالندگی، ترقی، نمو،« معانِی  رشد، واژه برای فارسی شناسی واژه منابع در
 سـه دلیـر و هـادی رشـد، دارای. اسـت آمده »راست راه در ایستادگی و پایداری آمدن، راه به گمراهی
). ۶۵٣−۶۵٢، ص١٣۶٣ یـد،(عم اسـت شـده بیان رشید واژه برای فارسی منابع در که است معنایی

 ی،صالح، کمال (راغب اصفهان یت،هدا ی(ر، ش، د) به معنا یشهاز ر یواژه ُرشد و َرَشد در زبان عرب
فـارس،  (ابن رود مـی کـار و ضالل به ّی ). در مقابل غ۴٧، ص٢، ج١٣۶١ ی،؛ قرش٣۵٢ق، ص١۴١٢
 دارد؛ قرار غّی  رشد، واژه مقابل در و بخش رضایت و برانگیز تحسین امورِ  در همواره ُرْشد واژه). ١٣٩٩

 یق). برخـ١۴٠۵ یـومی،(ف شـود مـی نکـوهش و خشـم موجـب کـه رود مـی کـار به اموری در غّی 
 مصـالح گیری پی برای الزم توانانی از فرد آن، پرتوی در که دانند می عنایتی را ُرشد معنای شناسان، واژه
 امـور ویـژه را َرَشـد شناسـان، واژه َرَشـد، و ُرْشد واژه دو معنای تفاوت بیان در. شود می برخوردار خود

 بـه رشـد). ٣۵٣صق، ١۴١٢ اصـفهانی،(راغـب  داننـد مـی آخـرت و دنیا به مربوط را ُرْشد اخروی،
ــای ــافتن کمــال و هــدایت معن ، ١ ق، ج١۴١۴منظــور،  ق؛ ابن١۴١٠ احمــد، بن یل(خل اســت آمــده ی

فـارس،  (ابن رود مـی کـار ُرشد ثبات و استحکام است و در برابر ضـاللت بـه یاصل ی). معنا١٨٠ص
 جمـع و پرکنـد کامل طور به را دست کف که است سنگی آن و رشاده از َرشد). ۴۶۶ص، ١ج، ١٣٩٩

 و اسـتقامت و حـق مسیر در صالبت و قدرت بیانگرِ  رشاد). ٢١٩ص، ۵جمنظور،  (ابن است َرشاد آن
 ایـن شـاهد نیـز قـرآن در. اسـت مقاومـت و سـختی نماد سنگ، که چنان است؛ مسیر آن در پایداری



     ۶٩  آن های نشانه و قرآنی رشد شناختی روان تحلیل

 

الَ الَّذِ «: هستیم کاربرد قَ نَ  یوَ امَ اءَ بِ  يَ مْ سَ كُ دِ بِعُونِ أَهْ مِ اتَّ وْ ـادِ  يلَ قَ شَ  معـانی فـارس ). ابـن٣٨(غـافر، » الرَّ
» حـق یراستقامت در مسـ«رحمت، سعادت) را به اصِل واحِد  ی،روشنگر یت،(هدا رشد واژه متعدد

ــت (ابن ــده اس ــارس،  بازگردان ــطفو۴۶٧، ص١، ج١٣٩٩ف ــد ١۴٠، ص۴ ، ج١٣۶٠ ی،؛ مص ). رش
اسـت (بقـره،  یالهـ یتبه صالح و هدا یدنرس یو ضاللت به معنا ّی در برابر غ یلغو یبراساس معنا

). ٣۵۵ق، ص١۴١٢ ی،) (راغب اصـفهان٩٧؛ هود، ٧؛ حجرات، ۶۶و  ٢۴؛ کهف، ۵١ یاء،؛ انب٢۵۶
 کننـده هدایت و مـدبر او کـه باشـد می معنـا ایـن بـه و) ٨٨(نمـل،  خداونـد اوصاف از یکی »یدرش«

 در رشـد). ١٧۶ص، ٣ جق، ١۴١۴منظـور،  (ابن اسـت آنان کمال نهایت و مصالح سوی به موجودات
 رشـد بـا که است طولی مدارج و مراتب با پیوستاری مثابه به و تشکیکی مفهومی قرآنی، های کاربست
) آغـاز ١۴۶(نسـاء،  یاقتصاد یانسود و ز یصو تشخ یشت)، عقل مع۵٩−۵٨(نور،  جنسی جسمی،

  ).۵١ یاء،(انب یابد می ارتقا) ها گرایش تعالی و(تحول  عاطفی رشد تا و شود یم
 

  مفهوم رشد براساس شبکه معناییتحلیل . ٢−٢−٢
 نخسـت رویکـرد در اسـت؛ توجه قابل زمانی هم و درزمانی رویکرد دو شناختی نشانه های نظام در

 رویکـرد. انـد یافتـه گسـترش زمـان طول در که شوند یم  مشاهده پیوسته ای زنجیره عنوان به ها نشانه
 بـا زمـانی هم تحلیل در. اند شده  متحمل زمان طول در ها نشانه که است تغییراتی مطالعه درزمانی،
 یـا یافته سازمان کل یک منزله به زمان از ای برهه در ها واژه زمان هم مطالعه بر گرایی ساخت رویکرد
کید خودسامان نظام  هـای شـبکه در هـا واژه دقیق موقعیت و جایگاه معنایی ارزش آن پرتوی در و تأ

 مؤلفـه سه پایه بر متن یک زمانی هم یِل ). تحل٧٢، ص١٣٨٩ ی،(حداد شود می تفسیر زبان معنایی
  .است استوار معنایی تقابل و جانشینی همنشینی،
 واژگـانی اسـت؛ کـالم یا جمله یک در ها واژه ترکیب به مربوط زبانی های نشانه از همنشینی رابطه

 محـور روی بـر واژگانی واحدهای شدن همنشین فرایند و همنشین گیرند، می قرار واژه یک کنار در که
 واحـدهای معنـایِی  کـاهِش  یـا فزونی موجب همنشینی، فرایند این. است معنایی همنشینی همنشین،
بـر  یمبتنـ ینی)/ رابطه همنش١٢۶، ص١٣٨۴ ی،(صفو شد خواهد جدید معانی پیدایش یا و همنشین

 رابطـه در). ٨۶ص، ١٩٧٨(کـروز،  کنـد مـی بـروز مـتن در کـه است زبان ای یرهو زنج یخط یتماه
 نسـبی، تـرادف باشـد؛ مـی متن در دیگر های واژه با نظر مورد واژه تشابه کشف پی در مفسر جانشینی

 هـایی واژه یـاندر م یی). تقابـل معنـا۶۶، ص٢٠٠۴ ید،(سع است جانشینی رابطه مصداق ترین عینی
 ینا یایبافتار، گو یکدو واژه در  ینی). همنش۶۶، ص٢٠٠۴ ید،(سع متضادند مفاهیم دارای که است
 دارای هریـک معنـایی، مشـابهت وجـود بـا هدایت و رشد مانند همنشین های هست که واژه یزنکته ن
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 از تعـدادی شـامل بلکـه نیسـتند؛ ای الیـه تک ساختمان یک واژگان رویکرد، این در. متفاوتند معنایی
هستند و هـر واژه  یمتداخل یمرزها یو دارا  گیرند می قرار یکدیگر عرض در که شوند می فرعی واژگان

  ).١١، ص١٣۶١ یزوتسو،(ا است خاصی بینی جهان یندهنما یی،معنا یستمس یانظام  یا
 واژگان از شماری و رشد واژه میان تضاد تقابِل  رابطه و جانشینی همنشینی، رابطۀ شاهد قرآن در
 کفـر دیـن، در اکراه نفی)، مورد ۵( الهی دعوت اجابت هدایت، ایمان، تبین، تبیین،. هستیم قرآنی

 از دوری او، به یتیم اموال واگذاردن جنسی، بلوغ مطمئن، دستگیره به تمسک)، مورد ٢( طاغوت به
 و فضـل رشدیافتگان، از یادگیری و تعلیم و پیروی الهی، هدایت الهی، رحمت سرکشی، و ها زشتی
 نفـع، ضـرر، خیـر، شر، غی، خدا، یاد تسلیم، و اسالم ربوبی، اراده خدا، گری هدایت الهی، لطف

 یـناز ا یـکرشـدند. هر ییحـوزه معنـا کننده یینو تب  قرآن در رشد همنشین واژگان خرد، سفاهت،
  .یابند می نو معنایی جوار، هم های واژه پرتوی در نیز خود ها واژه

، ١٣۶٢ ی،(کمپـان اسـت محبـت و شـناختی رشـد نیازمنـِد  قرآنـی،  یعـاطف یدر معنـا رشد
 بـاالترین بـه رسیدن معنای به)، ۵١ انبیاء،؛ ١٧ و ١٠ کهف،؛ ١٠(جن،  های یه). رشد در آ١٨۴ص

 رشـد اساسـی هـای مؤلفه از الهی محبت و معرفت است؛ تشخیص قدرت و شناختی رشد مراحل
 یو تعـال یبرتـر یار) و مع١٢شمرده (طالق،  ینشرا از اهداف آفر یقرآن خداشناس .باشند می عاطفی

 ینـه). معرفـت خـود زم١٩٢، ص١٣٨۵ ی،آملـ ی(جواد داند ی) م١١معرفت (مجادله،  یزانسان را ن
نـی َعَرَفنی َمن«: است شده اشاره رابطه این به روایات برخی در. آورد یمحبت را فراهم م  َمـن َو  َاَحبَّ

نــی ــَقنی َاَحبَّ ــ» َعَش ــن). ا٣۶۶، ص ١۴٢٣ یض،(ف ســلوک  نۀگا مراحــل شــش ی،قدســ یثحــد ی
 محبـت عشـق، اسـت؛ شـده یـادآور را) فنـا مقـام بـه باریابی و شهادت محبت، معرفت، (طلب،
 مقـام بـه باریابی و قراری بی پایان شهادت. است تابی بی و قراری بی سرآغاز و اشتدادیافته و متراکم

  .است فنا
 آیه، این در. است شده اشاره رشد با محبت و معرفت نسبِت  و جایگاه به بقره سوره ٢۵۶ آیه در
 و »الغـی مـن الرشـد قـدتبین« داند؛ می گمراهی از آن بازشناسی و رستگاری راه تبیین را دین نقش
کید  و قـرآن در. مانـد نخواهـد باقی اجبار و اکراه برای دلیلی حقیقت، شناخت از پس که کند می تأ
 گمراهـی از رهـایی و بالنـدگی رشـد، بسـترِ  دیـن و شناخت میوه محبت معصوم، پیشوایان روایات
  ).۶٧، ص١٣٧٢ یرازی،ش ی(حائر است پذیر امکان محبت و آزادی معرفت، با بالندگی این است؛

 بقره ٢۵۶ آیه در رشد همنشین واژگان طاغوت، و کفر الله، ایمان، اکراه، عروة، تبین، واژه شش
 در. اسـت چیـزی کـردن جابجا و برداشتن برای ای وسیله و دستگیره معنای به »عروة« واژه. هستند
 معنـای. نامنـد مـی »عـروة« ریـزد نمـی آنها برگ که مقاومی درختان و دار ریشه گیاهان عربی، زبان
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 فـالن یـا چیز فالن به فالنی یعنی ،»فالناً  عری فالن«: شود می گفته وقتی. است تعلق عروة، اصلی
 وجـود معنـای بـه یـهاکراه در آ ی). نف٣۴۵، ص٢ ، ج١۴١٧ یی،(طباطبا دارد دلبستگی و تعلق کس
 همنشـیِن  واژه دو در و است مندرج نیز عروه واژه در که است معنایی امر، این و است تمایل و تعلق
  .دارد وجود معنایی مشابهت االاکره، و عروه

 خدا به ایمان قرآنی، های کاربست در که چنان دارد، وجود تمایل نوعی نیز ایمان واژه معنای در
 قـرآن که خدایی یابد؛ می معنا معرفت و تبیین از پس خدا به ایمان است؛ محبت مصداق بارزترین
 از محبـت یـابیم، درمـی ایمـان قرآنـی مفهوم تحلیل با. بود خواهد داشتنی دوست است، آن معرف

 کـه یافـت خواهـد تحقـق زمـانی تنهـا ایمان اساساً . است قرآنی های کاربست در ایمان ملزومات
گاهی، با ایمان متعلق  در ایمان و کفر واژه دو تضادِ  تقابِل  به توجه با. باشد همراه محبت و خواست آ

 اسـت همراه نفرت و انزجار نوعی با کفر مفهوم نیز قرآنی های آموزه در: گفت توان می بقره ٢۵۶ آیه
 خواهد می آنان از که است آن مثابه به آورند، ایمان خدا به تا خواهد می مخاطبان از قرآن که زمانی و

 در. باشـیم بیـزار طـاغوت و کفـر از که است معنا این به نیز طاغوت به کفر و بدارند دوست را خدا
). ۴اشاره شـده اسـت (ممتحنـه،  یاصل قرآن ینو همراهانش به ا ابراهیم حضرت زبان از قرآن

در قـرآن  یزمـان یشـان،و همراهـان ا یمحضرت ابراه یینکته قابل توجه آن است که نقِش الگو
ـدْ «: کنند یخود را از کافران ابراز م یزاریشده است که آنان ب یادآور ـنَةٌ فـ قَ سَ ةٌ حَ ـوَ ـمْ أُسْ   یكانَـتْ لَكُ
ونِ  ينَ وَ الَّذ يمَ إِبْراه ـنْ دُ ونَ مِ بُدُ عْ َّا تَ مْ وَ ممِ نْكُ ا مِ آؤُ ا بُرَ مْ إِنَّ هِ مِ وْ هُ إِذْ قالُوا لِقَ عَ ـمْ وَ بَـدا بَ  اهللاِمَ نـا بِكُ رْ فَ وَ  يْنَنـاكَ

مُ بَ  نُوا  يْنَكُ مِ تَّى تُؤْ ةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَ هُ  بِاهللاِالْعَداوَ دَ حْ   ».وَ
بَّبَ « ایمان محبوبیِت  حجرات، سوره ٧ آیه در مُ  حَ يامنَ  إِلَيْكُ نَهُ  وَ « یمانا یبایی، ز»اإلْ يَّ مْ   فـی زَ لُـوبِكُ ، »قُ
هَ إِلَ « یاناز کفر، فسق و عص یندیناخوشا رَّ مُ كَ ـ يْكُ ـوقَ وَ الْعِصْ سُ ـرَ وَ الْفُ فْ واژه رشـد و  یناِن ، همنشـ»يانالْكُ
َب، فعل سه فاعِل  ،»الله« واژه آیه این در. اند رشدیافتگی های نشانه َنهُ  َحبَّ هَ  و َزیَّ  همنشـین ،»رشـد« بـا َکرَّ
لَكِنَّ «: است شده بَّبَ  اهللاََّ وَ مُ  حَ خواهد  ّیسرخدا م یقبه مقام رشد، تنها با توف یابیکند بار یانب ینکهتا ا» إِلَيْكُ

اسـت.  یافتگانبه رشـد یفضل اله یان،کفر، فسق و عص یندیو ناخوشا یمانا یباییو ز یندیشد وخوشا
نْ « یهدر آ لَمَ  فَمَ أُولئِکَ  أَسْ ا فَ وْ رَّ َ داً  حتَ شَ  کـه دهـد ینشـان مـ یمرشـد بـا واژه تسـل ینِی )، همنش١۴جن، »(رَ
 واژگان، مجاورت). یهآ یلذ ،المیزان( است الهی فرمان برابر در تسلیم ،»رشد« سوی به حرکت نیاز پیش
َن، دین، ِإْکراه،  رشـد، مقام به وصول راه که گوید می باز را نکته این  بقره، سوره ٢۶۵ آیه در َغی ُرشد، َتَبیَّ

ـراهَ  ال« دیـن و الاکراه واژۀ دو همنشینی. است آن دستورهای به پایبندی و دین پذیرش ی إِكْ ينِ  فـِ ، »الـدِّ
اکـراه و  یبـرا یلیدل ی،و شناخت کامِل راِه رشد و غ یند ییِن است که پس از تب یاصل قرآن ینا یایگو

 کـه گزینـد یرا برمـ ینـید یاق،و اشـت یـلبـا م ینخواهند ماند. انسان خردمند پس از آگاه یاجبار باق
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َن،َتَبـ ین،واژگان د ینی). با همنش١٣٩، ص۴ ، ج١٣۶٠ ی،(مصطفو کند تضمین را او سعادت ُرشـد،  یَّ
  .است غی و رشد راه تبییِن  دین، اساسی های کارکرد از که یابیم یدرم ی،َغ 

 فهـم برای مفسر مدل، این در. است معنایی تقابل معناشناسی، در مفهومی تحلیل الگوهاِی  از
 شـر، شهادت، کفر، واژگاِن  بررسی به رشد نور، خیر، هدایت، غیب، ایمان، مانند هایی واژه معنای
نکته اشاره شده  ینبه ا یاز امام عل ی). در کالم۶۶، ص٢٠٠۴ ید،(سع پردازند می غی ظلمت،
 غـی واژۀ چهـار بـا تضـاد درتقابـل قرآنی های آموزه در رشد واژه). ١۴٧ خطبه ،البالغه نهجاست (
  .است آمده) ۵(نساء،  سفاهت و) ١٠(جن،  شر)، ٢١(جن،  ضرر)، ٢۵۶(بقره، 
لْ « آیه در لِکُ  ال إِنِّی قُ مْ  أَمْ ا لَكُ داً  ال وَ  رضَ شَ سـود و نفـع  ی،، واژه رشد در برابـر َضـّر بـه معنـا»رَ
). در ١٧۶، ص۴، ج١٣۶١ ی،آمده است (قرشـ ینقصان و بدحال یان،ز یبه معنا یو متعال یقیحق
ا وَ « یهآ ری ال أَنَّ ٌّ  أَ  نَدْ نْ  أُريدَ  رشَ ضِ  فِی بِمَ َرْ ِمْ  أَرادَ  أَمْ  األْ مْ  هبِ ُ هبُّ داً  رَ شَ )، رشد در تقابل با شر ١٠(جن، » رَ

 در تقابـل ایـن بـه توجه با. شود یم یاست که موجب اعراض همگان یزشت یانز یاو  یانز یبه معنا
 همگـانی تمایـل موجـب کـه اسـت خـوبی آن خیـر. اسـت شده ملحوظ خیر مفهوم رشد، معنای
 یـنشده است تا ا یرخ یگزیِن واژه رشد جا یکاربست قرآن ین). در ا١۴همان، ص ی،(قرش شود می
 اسـت آن مصـداق تـرین بزرگ و خیـر هرگونـه بـه دسـتیابی معنـاِی  که رشد، بـه یدرا بازگو یقتحق

 یـزن یـرخ یو اعـراض و در معنـا یـزاریب یشر نوع ی). در معنا۴٧٠، ص١۶، ج١٣٧٧ ی،(مدرس
 سـوی بـه تمایـل نیز رشد مفهوم در که یابیم یدرم یگزینیجا یننهفته است، از ا یلرغبت و م ینوع

 .دارد وجود ها بدی از کراهت و های خوبی

راهَ  ال« آیه این در ينِ  فِی إِكْ دْ  الدِّ َ  قَ دُ  تَبَنيَّ شْ نَ  الرُّ )، شـاهد تقابـل دو واژه رشـد و ٢۵۶(بقـره، » الْغَیِّ  مِ
 و شـیرازی(مکـارم  اسـت هالکت مسیر در حرکت و حقیقت جاده از شدن منحرف غی،. یمهست یغ

 کـه رود مـی پیش آنجا تا گمراهی غی در است، آمده غی تفسیرِ  در). ٢٠۴ص، ٢ج، ١٣۶٨ همکاران،
 شـود مـی معتقـد آن بـه و پنـدارد مـی حق را باطل او و ستاند بازمی گمراه فرد از را عقل نعمت خداوند
از اعتقـاد  یجهـل ناشـ ی،غ یری،تفس یها برداشت ی). براساس برخ۴٧، ص۵، ج١٣٧٧ ی،(مدرس
). بـر اسـاس ۴٠٣، ص٧، ج١٣٨٣ ی،(قرائتـ دارد یبه مقصد بازم یدنرا از رس یاست که آدم یفاسد

 در). ٣٢۴ص، ٢ ، ج١۴١٧ یی،(طباطبـا رساند یرا به مقصد م یاست که آدم یتیرشد هدا یر،تفس ینا
فرامـوش شـده  یـزاسـت کـه در آن، مقصـد ن یانحراف یو ضاللت آمده است: غ یغ یتفاوت معنا

 گسـتره رو یـننبرده است؛ ازا یادو انحراف، مقصد را از  یگمراه یناست؛ اما در ضاللت، فرد در ع
  همان). یی،(طباطبا است ضاللت از بیشتر غی معنایی
واژه سفاهت است. با توجه بـه تقابـل تضـاد  ینهمنش یم)، واژه تسل١٣٢−١٣١(بقره،  آیه دو در
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 یـه،سفاهت است. نکته مهـم آن اسـت کـه در آ یها در برابر پروردگار، نشانه یدو واژه، سرکش ینا
 ییآن حضرت بسنده شده است. گـو» بودِن  یمتسل« یژگیبه و یماز ابراه یرویضرورِت پ ییِن تب یبرا
الَ  إِذْ « یمسخن ابراه ینا هُ  لَهُ  قَ بُّ لِمْ  رَ الَ  أَسْ تُ  قَ لَمْ بّ  أَسْ ِنيَ   لِرَ املَ  ینِش گـز ی، به مثابه علت اصـل»الْعَ

دِ  وَ «نقِش رسالت است  یفایا یآن حضرت، برا يْنَاهُ  لَقَ ـطَفَ يَا ىفِ  اصْ نْ  بـازگویی منظـور قـرآن بـه». الـدُّ
ن وَ «: داند می سفاهت را آن از رویگردانی و ابراهیم آییِن  را فضیلت این ،»تسلیم« اهمیت ـبُ  مَ غَ رْ  يَ

ن ةِ  عَ لَّ مَ  مِّ اهِ ن إِالَّ  إِبْرَ هَ  مَ فِ هُ  سَ سَ  دهـد می فرمان ،فرستاده خود، محمد ین) و به آخر١٣١(بقره، » نَفْ
  ).١٢٣(نحل،  کند پیروی ابراهیم آیین از تا

 ١٣١ آیه در و هستیم رشد و سفاهت واژه دو میان تضاد تقابل شاهد نساء، سوره ۶ و ۴ آیه دو در
 هـای واژه جانشـینی رابطه براساس. دارد قرار تسلیم واژه با تقابل در سفاهت واژه بقره، سوره ١٣٢ و

 و سفاهت واژه و رشد و تسلیم واژه میان که یابیم درمی چهارگانه های آیه در سفاهت؛ تسلیم، رشد،
  .دارد وجود معنایی اشتراک نوعی خدا، از رویگردانی

  
  رشد عاطفیشناختی  تبیین روان. ٣−٢−٢
 از پـیش و بـیش پـژوهش، فرضـیۀ اثبـات است؛ رو یشپ  پژوهش محورِی  آیه حجرات، سوره ٧ آیه

َب  واژه دو معنایی گستره تبیین به وابسته هرچیز هَ  و َحبَّ  قرآنـی ویژه رشِد  رو، پیش پژهش در. است َکرَّ
 دو با رشد قرآنی های رو است که نشانه ازآن نام، این گزینش است؛ شده گذاری نام عاطفی وصِف  با

َب « مفهوم هَ  و َحبَّ  بـارزترین، از کـه اسـت شـده بـازگو ناخوشـایندی و خوشـایندی معنـای بـه »َکرَّ
  .هستند عاطفی های واکنش فراگیرترین و ترین رایج

است کـه در  ای یمعان» نفرت و اشمئزاز ی،زشت یندی،ناخوشا ی،ناپسند ینه،ک یدگی،رم یزاری،ب«
 خوشـایندی، رغبـت،). دهخـدا نامـه شده اسـت (لغـت یانواژه کراهت ب یبرا یفرهنگ واژگان فارس

 هـای ترجمـه از بسـیاری در). معـین(فرهنـگ  هسـتند کراهت واژه متضاد واژگاِن  محبوبیت و زیبایی
واژه  هـا، از ترجمـه یمخزن العرفان) و در شـمار ی،نوبر ی،(انصار اجبار معنای به اکراه واژه فارسی،

 یواژه اکراه به معنا ها، از ترجمه ی) و در تعدادالتراجم تاج ،نورتکرار (مکارم،  یاکراه در برگردان فارس
 تـرین کهـن ،طبـری تفسـیر ی). در ترجمه فارسـیآمده است (مجتبو»  به ناخواه واداشتن« یقنسبتًا دق
 منـابع در اکـراه لغوی معنای با فراوانی قرابت که شده، »اکراه« جایگزین »دشخوار« واژه جامع، تفسیر
  .هستند »دشخوار« مترادِف  واژگان مشکل، غامض، صعب، سخت، دشوار، ُبغرنج،. دارد عربی
 یـدگاهاسـت کـه عواطـف از د یسـتهبا یقرآنـ ِی رشد عاطف ییندو واژه در تب ینتوجه به نقش ا با
  . یرندمدار توجه و مداقه قرار گ یشناس روان
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 و هـا کـنش عواطـف شناسـی، روان اصطالح در. است شناسی روان بنیادِی  مباحث از عواطف
 در هـا هیجان از هریک. شود می آغاز تولِد  بدو از که اند هیجانی ناخوشاینِد  و خوشایند هاِی  واکنش
). ٣٣٠، ص١٣٧۶ یـو،(ر دارند حیات تداوم در ویژه و مهم کارکردی و کنند می بروز هایی موقعیت

 یـاروییما را در رو یتوضع یانگری،هدف و ب یختگی،با هماهنگ کردن احساسات، انگ ها یجانه
 یشـتربـروز عواطـف ماننـد عطسـه ب کنـد مـی تثبیت مشکالت و ها استرس ها، از چالش یبا انبوه

گاهانه است و سرکوب   کامل عواطف ناممکن خواهد بود.  یشگیریتوقف و پ یناآ
 اسـت؛ شـده ارائـه شناسان روان سوی از گوناگونی های ریهنظ تاکنون ها هیجان بندی دسته برای
 حیـرت، و تعجـب تـرس، غـم، شادی،« اصلی دسته شش به احساسات تقسیم با)، ١٣٧١( فرجی
 تجربـه را احساسـات ایـن مختلـف های فرهنگ در ها انسان تمامی بود معتقد ،»عصبانیت و خشم
بـه  یـزرا ن یجـانمانند غرور، شرم، خجالت و ه یاحساسات ی). و١٠٠، ص١٣٧١ ی،(فرج کنند می
: نویسـد مـی آن توضـیح در »هـا یجانچـرخ ه«بـا افـزودن  یـکفهرست افـزود. رابـرت پلوتچ ینا

 امکاِن  و باشند گوناگون های هیجان از ترکیبی توانند می ها رنگ ترکیب مانند احساسات و هیجانات
 هـای پـژوهش در. بـود خواهـد تـر پیچیده ترکیبی احساسات برآیند. آورند فراهم را نو هیجانی تولِد 
  .است یافته گسترش متمایز چندان نه دستۀ ٢٧ به ها هیجان اخیر،

 بـه نزدیـک اند، هیجانی واژگانی ها، زبان همه در رایج محاورات در پرکاربرد واژگان از بسیاری
  .است رایج فارسی زبان در هیجانی واژه هشتاد

 خشـوع، فنـا، قـرب، تبـری، و تـولی میل، نفرت، محبت، دشمنی، دوستی، خشم، خشنودی،
 و روابـط که است قرآنی عاطفی واژگاِن  از شماری خشیت، اخبات، ِبّر، اشمئزاز، شفقت، خضوع،
 از بسـیاری. کنـد مـی بیان را طبیعت و جامعه خویشتن،  خدا، با انسان چهارگانه عاطفی مناسبات
 و فقهـی احکـام و تبری؛ و تولی والیت، اسالم، نفاق، کفر، ایمان، مانند کالم دانش بنیادِی  مفاهیم
 قصـد نیـت، قصاص، دیات، حدود حج، زکات، خمس، صدقه، انفاق، روزه، نماز،: مانند اخالقی
  . اند  آمیخته عاطفی مفاهیم با... و رشد، محبت، دستگیری، مواسات، قربت،
 وَ «: دارد کننـده تعیـین نقشی محبت، هیجان ایمان، کاهش و فزونی گیری، شکل و دین پذیریش در

نُوا الَّذينَ  دُّ  آمَ با أَشَ  روایـات در. داند یرا عامِل اشتداد محبت به خداوند م یمان). قرآن ا١۶۵(بقره، »  هللاَِّ حُ
(ثعلبـی  »نیست خدا راه در دشمنی و دوستی جز دین حقیقت«: است آمده معصوم پیشوایان از فراوانی

 شـده »دیـن« واژه جـایگزین »ایمـان« واژه روایات، برخی براساس). ۵١ص، ٣ جق، ١۴٢٢نیشابوری،
). در واجبـات ١٢۵، ص٢ ق، ج١۴١١ ینـی،(کل »نیست خدا راه در دشمنی و دوستی جز ایمان«: است
خداونـد اسـت. قصـد قربـت  یعمـل از سـو یرِش پذ یطمانند: نماز و روزه، قصد قربت از شرا یتعبد
  ).۶۵ص، ١جش، ١٣٧٠(مظفر،  است خدا خشنودی انگیزه با عمل انجام معنای به



     ٧۵  آن های نشانه و قرآنی رشد شناختی روان تحلیل

 

 ریشۀ شناسان  واژه. است مستور شورانگیزی و حیرت شگفتی، معناِی  ،»الله« لغوی ساختار در
معبـود  یبـاییرو کـه عظمـت و ز ازآن انـد؛ دانسته شگفتی و تحّیر معنای به »َوَلهَ « را الله واژه اصلی

 یـزن ی). برخـ٨٢−٨٠، ص١٣۶٧ ی،کنندگان خواهد شد (مطهـر عبادت یرتو ح یموجب شگفت
 معبـود، مفهـوم در تـوان نمـی نیـز احتمـال این در. دانند یمعبود م یبه معنا» َاَلهَ «واژه الله را  یشهر

 کننـدگان، عبادت نظـر در کـه اسـت بـدیهی. کـرد انکار را بیمناکی اشتیاق، محبت، عاطفِی  معانی
 ماننـدی بـی شـکوه و عظمـت حکمـت، رحمـت، قـدرت، از کـه اسـت پرستش شایسته معبودی
 نگاه در که باشد می معبودی »اله« قرآنی، های رو در زبان عرب و در کاربست ازاین باشد؛ برخوردار

  ).۶٢ انبیاء،؛ ۴٣ فرقان،؛ ۵١(نحل،  است فروتنی و خضوع شایسته معتقدانش،
 حیـرت،)، ی(زلفـ منزلـت تقـّرب، خضـوع، ایمـان، دیـن،: ماننـد یادشده مفاهیم و واژگان همه
 هـای کاربسـت در »اللـه« محبوبیـِت  و شورانگیزی. هستند عاطفی واژگان از خدا خشنودی عبادت،
 یـهاست. مشرکان در توج  کاستی هرگونه از وارسته و ها یباییواجد همه ز» الله«روست که  ازآن قرآنی،

کننـد:  یـکآنـان را بـه اللـه نزد هـا، بت که پرستند می را ها بت امید این با که کنند یشرک خود اذعان م
ا« مْ   مَ هُ بُدُ بُونا إِالَّ  نَعْ لْفـى اهللاَِّ إِىلَ  لِيُقَرِّ  شـود یم یدهنام» ِاله«). در قرآن، پروردگار جهان از آن رو ٣(زمر،  » زُ

  ).۴۴ اسراء،؛ ٩٣ مریم،؛ ١١(فصلت،  ستایند یو نه با اکراه او را م یاقبا اشت ینندگانکه همه آفر
 اسـت آمـده اسـالم معنای به فقهی منابع در واژه این. است الهی ادیان کانونی مفاهیم از ایمان

 آن منشـأ کند، ینم یاست؛ تفاوت یعاطف یشدن واکنش یم). تسل٣٣٨−٣٣٧، ص۵ج یدثانی،(شه
 زمـانی تنهـا)، یم(تسل اسالم قرآنی، شناختِی  معرفت مبانی براساس اما باشد؛ عشق یا و اکراه ترس،

 معنـای  بـه »أمـن« ریشـه از ایمـان واژه). ١۴(حجـرات،  درآمیـزد عمل و ایمان با که راهگشاست
 لغوی معنای به قرآنی، های کاربست در واژه این. است ترس فقداِن  و قلب اطمینان و امنیت آرامش،

 است نهفته اشتیاق و میل ایمان، واژه معنای در که باورند این بر شناسان واژه برخی. است رفته کار به
 بـه شود، متعّدی واسط بی که درمواردی نیز و مجرد ثالنی های کاربست در امن). اصفهانی(راغب 
  ).٢١ص، ١٣جق، ١۴١۴منظور،  (ابن است ترس برابر در کردن پیدا اطمینان معنای

 اسـت بـدیهی است، آورده پیامبر که آنچه و پیامبر خدا، قلبِی  تصدیق ایمان، اصطالحی معنای
به وجود خدا و   کننده تصدیق که است یافتنی تحقق و خردپذیر زمانی تنها خداوند تصدیق و باور که

و  یـلم ِی عـاطف یممفـاه یـزن یمانا یو اصطالح یلغو یدر معنا رو ینا دارد؛ از یمانآن ا یِت مطلوب
  محبت مندرج است.
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  رشدیافتگان های ویژگی. ٣−٢
 غـی، های واژه قرآن در. است فطری استعدادهای شکوفایی و رشد مقام به باریابی فرایند قرآنی، تربیت

 معنـای هـا، واژه ایـن از و اسـت رفتـه کـار به رشد واژه با تضاد تقابِل  در شّر  ضرر، سفاهت، ضاللت،
. شـود یمـ یر) تعب٢٨ یم،(ابراه» الْبَوارِ  دارَ « به آن از قرآن در. شود می قصد استعدادها نابودی و تباهی
 بـائر، جمـع بـوار. دانـد مـی رشـد از محرومیت و استعدادها تباهی عامل را ناسپاسی قرآن آیه این در

  ).٣١٧ص، ١ جق، ١٣٩٩فارس،  (أحمدبن است کشت شرایط فاقد اساساً  که باشد می زمینی
 رضـا، قـرب، رضوان، ِبّر، اخبات، احسان، ایمان، تقوا، چون عناوینی با مؤمنان قرآن، آیات در
 ٧ آیـه در. ایماننـد گونـاگون درجاِت  و مراتب مثابه به ها عنوان این. شوند می متمایز یکدیگر از رشد
 از بیـزاری ایمـان، زیبـایی درِک  ایمـان، داشـتِن  دوست« ویژگی پنج رشد مقام برای حجرات، سوره
 .است شده بیان »عصیان و فسق کفر،

بَّـبَ «: است رشدیافتگان ویژگی ترین مهم و نخستین ایمان، داشتن دوست مُ  حَ ». االيمــنَ  اِلَـيكُ
است؛ براساس کـالم امـام  یمانا یها در برابر جلوه یعاطف ینِد واکنِش خوشا یمان،دوست داشتِن ا

)؛ ۴۴٧ش، ص١٣۵۵،  (صـدوق شـود مـی تعیـین او هـای با محبوب یارزش هر موجود یعل
نکتـه اشـاره  یـنبـه ا یزن پیامبر از روایتی در دارد؛ وجود تشابهی آدمیان محبوب میان که رو ازآن

و  یتسـنخ یـنا یونـگچون مـازلو و  یشناسان ). روان١٢٣، ص١ق، ج١۴١٨ ی،شده است (طبرس
کیـد شناسـی روان در. دانند می انسان های یشتشابه را باور دارند و آن را منشأ گرا  از کـه شـود می تأ

 عامـل مشـابهت تنهـا فردی، بین جاذبه در مشابهت و مجاورت جسمانی، جذابیت عامِل  سه میان
 انساِن  و ها یکین یقتحق یانم ین). بنابرا٣٠۴، ص١٣٨٢ یگران،و د یجانی(آذربا است روابط تداوِم 

  .دارد وجود مشابهت و مسانخت رشدیافته،
مْ « تعبیر دو به استناد با معاصر مفسران برخی جاتٌ  هلَُ مْ «) و ۴(انفال، » دَرَ جاتٌ  هُ  عمـران، (آل» دَرَ

 اخالقـی نظـام در کـه گیرنـد مـی نتیجـه یادشده، عبارت دو ناپذیر ) و لزوم تفاوت اجتناب١۶٣−١۶٢
 و متعـالی هاِی  ارزش تجسم خود، که یابند می راه رشد از مراتبی به مسیرتعالی در مؤمنان برخی قرآن،
 ی؛معنــو یو تعــال یصــعود یر) و در ســ٢١٢و  ١٣، ص٩ق، ج١۴١٧ یی،(طباطبــا شــوند مــی پایــدار

 منافقـان و کـافران که )؛ چنان٨٩−٨٨خواهد شد (واقعه،  یحانسرانجام وجود آنان، بهشت، روح و ر
، ١٣٧٨ ی،آملـ ی(جواد شوند یم یل) تبد٧−۶ همزه،؛ ١۵(جن،  دوزخ آتش و جهنم به نزولی سیر در
 هـای و انفاق در راه خـدا را محبـوب یامبرتالوت قرآن، نگاه به چهره پ ). فاطمه٢٠٧، ص١۶ج

به کـربال و وداع  یمتهنگام عز ین). امام حس٢٩۵ص یام،جلد ص یابانی،(خ کند می معرفی خود
ـ«: کنـد یبا خدا عرض مـ یازدر حرم نبوی در راز و ن » ُاِحـبُّ اْلَمْعـُروَف َو ُاْنِکـُر اْلُمْنِکـَر... ی...َالّلُهـمَّ ِانِّ
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 تـأخیر بـه را جنـگ خواهـد یاز دشمن م یدالشهدا). عصر تاسوعا س٢٧، ص۵ق، ج١۴١١اعثم،  (ابن
ِحبُّ  ِإّنی«: فرماید می و کند نیاز و راز خود خدای با را شب حضرت آن تا اندازند

َ
اله أ  ی،(مجلسـ» الصَّ

 خداوند! اباذر یا«: فرماید یبه اباذر م یحتیدر نص اسالم یگرام یامبر). پ٣٩٢، ص۴۴ق، ج١۴٠٣
دوسـت دارم کـه گرسـنه و  ای انـدازه به را نماز من و داده قرار من محبوب و چشم نور را نماز بلندمرتبه

 یـانپا یدنپـس از خـوردن و نوشـ یو تشـنگ یتفاوت که گرسنگ ینتشنه غذا و آب را دوست دارد؛ با ا
اسـت کـه  یهی). بد١۴٣و  ١۴٢، ص٧٣ ندارد (همان، ج یانیاما محبت من به نماز هرگز پا پذیرد؛ یم
  .شد خواهد الهی مستحباب و واجباب همه شامل الهی  یایو محبت اول یاقاشت ینا

 شـناختی انسـان مبـانی براسـاس. است رشدیافتگان ویژگی دومین ایمان؛ شناختی زیبایی درک
 در. اسـت انگیزشِی  عوامِل  مؤثرترین و ترین مهم از یکی و فطری های گرایش از طلبی زیبایی قرآنی،
 در−و مشـتقات آنهـا  یـرجمـال، ُحسـن، خ یل،تسـو یین،تـز ینت،واژگاِن ز کارگیری به شاهد قرآن

بـار؛  ١٩۴بار؛ ُحسن و مشـتقات آن،  ۴۶و مشتقات آن ینت. واژه زیمهست −مشابه و نزدیک معنایی
بـار  ٣و مشـتقات آن  یلبار و تسو ١١بار و واژه جمال و مشتقات آن،  ١٩۶و مشتقات آن،  یرواژه خ

 فرایند در شناختی زیبایی مفاهیم نقش بیانگر یادشده، قرآنی بسامِد واژگان  یتکرار شده است. فراوان
 واژگـان و) یبـایی(ز زینـت انگیزشـی نقـِش  قرآنـی، های کاربست در. است قرآن هدایتِی  و تربیتی
کید و توجه مورد آن جانشین  دانسـتن فطـری ضـمن قـرآن، آیـات برخـی در. اسـت گرفتـه قـرار تأ
 ایمـان پـذیرش موانـع از متعـالی، هـای زیبایی از غفلت و مادی زیبایِی  به شدید میل طلبی، زیبایی

 از و مشـترک ویژگی را کافران چشم در دنیا آراستگی و زیبایی قرآن). ١۴ عمران، (آل رود می شمار به
؛ ٣٩است (حجـر،  یطانش یمؤثر اغواگر یاز ابزارها یبایی). ز٢١٢(بقره،  داند می آنان کفر عوامل
  .است مادی های یو وابستگ  یاز دلبستگ ییرها یافتگی،) و رشد٢۴نمل، 

. است فراگرفته را آدمی وجود که است تضادهایی فروکاستِن  عاطفی رشد نیازِ  پیش ترین، بنیادی
 بـه آن از اسالم گرامی پیامبر کالم در و نامیده نفس هواِی  و عقل نزاع را آن اسالمی، اخالق نظام در

. اسـت شـده تعبیـر) ٣٣٢ص، ٢ج، ١٣٩٣ شهری، ی(ر بخش سعادت و کارزار برترین اکبر، جهاد
 هـدف که وحدتی. است دورنی یکپارچگی و وحدت و درونی تضاد زوال نزاع، پایان عاطفی، رشد

  .است شناختی روان های کاوش و عرفانی های مکتب اخالقی، های نظام اساسی
که انسان با خود  یحالت داند؛ می شخصیت گسستگی و تضاد در را نژندی روان واقعی ریشه یونگ

 یاز عقل و اراده اله یچیسرپ ی). و٢٣٢، ص١٣٨٠مورونو،  یو(آنتون است یکپارچگی عدم و جنگ در
 درونـی پیوسـتگی و وحـدت از یونـگ کـه تفسـیری و تعبیر. داند می روحی های نظمی یتمام ب یشهرا ر
 ی،و حجـاز یـی(انزا نیسـت قـرآن در انسـان رشـدیافته شخصـیت درونی وحدت با ارتباطبی کند، می
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)، یـافتنخـود را  یـت(هو تفرد. ١: داند می عامل دو گرو در را شخصیت رشد یونگ). ٣٨ص ،١٣٨۴
 گیـرد می انجام متعالی کنش توسط یونگ گفته به که شخصیت متضاد هایجنبه پیوستگِی  و توحید. ٢

 وحـدت ایـن زمینه متعالی کنش و است شخصیتی هایتمام جنبه یی). تفرد تحقق شکوفا٣٩(همان، 
بـه مرحلـه  ی). از نظـر مزلـو، کسـ١۴٢−١۴١ص، ١٣٨٠ ،مورونو یو(آنتون کند می فراهم را یگانگی و

از اهـداف  یکـی ی). و۵٨ص ،١٣٧١(آبراهام مزلو،  باشد متضاد صفات جامع که رسد یم ییشکوفا
 یک). فردر١٩۵−١٩۴ص ،(همان داند می ناپذیرآشتی ظاهر به یبه تضادها یدندرمان را وحدت بخش

 به نیل و خود های تنش از رهایی برای که نگرد یم یزمکل و ارگان یکمانند مزلو انسان را به مثابه  یزپرز ن
 هـدف گشـتالتی، شناسـی روان براسـاس و و دارد خـود کلیت ظهور به تمایل روانی، سالمت و تعادل
  ).١٩٣−١٩٢ و ١٨٨ص ،١٣۶۵ آبادی،یع(شف است خود در وحدت ایجاد درمان،

 سوره ٧ آیه پایانی فراز در که است رشدیافتگان ها ویژگی سه عصیان، و فسق کفر، انگارِی  زشت
هَ  و«: است شده اشاره آن به حجرات رَّ مُ  كَ فرَ  اِلَيكُ سوقَ  الكُ اسـت کـه بـا  ی، َکره مشقت»والعِصيانَ  والفُ
 اصفهانی،(راغب  کند می آن پذیرش به مجبور را فرد و شود یم یلانسان به او تحم یباطن یلوجود م
 یـدی،(فراه آمـده رغبـت و میـل بـا مغایر و زشت معنای به لغت در واژه این). ٧٠٧صق، ١۴١٢
کار رفتـه اسـت  و رغبـت بـه یـلم یبـه معنـا» طـوء«) و در قرآن در برابـر ٣٧۶، ص٣ ق، ج١۴١٠
 کــه موجــب یی). در فقــه بــه رفتارهــا١١؛ فصــلت، ١۵؛ رعــد، ٣۵٨، ص۶ ، ج١٣٧۵ یحــی،(طر

 و واجـب شـود؛ یمـ  مسـتحب گفتـه یـاواجب  گردد،  یانسان نزد خداوند م یتو محبوب یخشنود
 محبوبیـت از واجـب کـه تفـاوت این با دارد؛ دوست را آنها انجام خدا که هستند اعمالی مستحب
. شـد خواهد انسان تعالی و رشد توقف موجب آن، از پوشی چشم و بوده برخوردار خدا نزد بیشتری

 مکروهـات و محرمـات شـامل نیز مکروه فقه، زبان در. است کمتری محبوبیِت  دارای مستحب اما
 یخشم اله یزانم یزو ن  رشد فرایند در هریک مفسده میزان به توجه با مکروه و حرام تفاوت. شود می

  . شود یم ییننسبت به آن تع
 تعبیـر تّبـری و تـوّلی بـه آن از اسالمی ادبیات در که اند حقیقت یک از جلوه دو نفرت، و عشق

 دشمناِن  از خود، های محبوب به مندی عالقه شدِت  میزاِن  به آدمی شناختی، روان دیدگاه از. شود می
 اصـل ایـن بـا عصیان و فسق کفر، از رشدیافتگان بیزارِی  و کراهت. جوید می بیزاری خود محبوب

  .شود می توجیه تّبری و توّلی اصل و شناختی روان بدیهِی 
 پوشـی چشم یاانکار و  یمعنا ) و به٣۵۶، ص۵ ق، ج١۴١٩ یدی،(فراه ایمان نقیض لغت، در کفر

 خـدا، بـه ایمـان آیه، اول فراز براساس که درحالی)؛ ٧١۴صق، ١۴١٢ اصفهانی،(راغب  است خدا از
 بـدیهی ملزومـات از عصـیان و فسـق کفـر، از بیـزاری. است آنان بخش زینت و رشدیافتگان محبوب
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 و خـدا داشـتن دوسـت ادعـای ،صـادق امـام حضرت. است ایمان مظاهر و ایمان داشتن دوست
  ).١۵، ص٧ق، ج١۴٠٣ ی،(مجلس داند می محال و آشکار تناقضی را او دستورهای گرفتن نادیده
  

  گیری نتیجه. ٣
 و احسـاس در هـا بدی از نفرت و ها خوبی به عشق با که است روحی تعالی و تحول عاطفی، رشد
 به الهی توفیق و فضل با که است پسینی های گرایش از عاطفی رشد. یابد می بروز مؤمن انسان رفتار
 باریـایی فراینـد قرآنی تربیت و عاطفی رشد به باریابی قرآن نزول هدف. شود می عطا مؤمنان برخی

  .است رشد مقام به
 سـیاق، قرینـه بـه اسـتناد بـا قرآنـی، متعدد بافتارهای در رشد، واژه بررسی در مفّسران سوی از
 هـای گـرایش هـا، شـناخت شـکوفایی سـود، خیر، هدایت،«: مانند است، شده بیان فراوانی معانی
 کشـِف  حقیقـت، به رسیدن شوِق  گرایی، حق ایمان، اسالم، کمال، نجات، اصالح، صالح، فطری،

 و صالبت استقامت، شکیبایی، ستیزی، طاغوت و ستیزی ظلم گروی، عدالت محوری، حق حقیقت،
 اصول مثابه به و رشدمتعالی های مؤلفه و مراحل شده، یاد مفاهیم از هریک. »حق مسیر در استواری

 در فطـری هـای گـرایش تعمیـق و بسط نتیجۀ رشدعاطفی. روند می شمار به اخالقی تربیت قواعِد  و
  .است بندگی و الهی تربیت پرتوی

)، ١(مؤمنـون،  فـالح)، ١٠٨ هود،: پایدار(لذت  سعادت)، ١۶(انعام،  فوز بخش، رضایت زندگی
بـه  یـابیاز ظلمت و بار یی)، رها٣٨(بقره،  یتاز حزن و خوف، امن رهایی شادمانی، از برخورداری
 ی،روانـ ی،اهداف با رشد متوازن ابعاد شناخت یناهداف نزول قرآن است. ا ی)، برخ١ یم،نور (ابراه

 یبه رشـد عـاطف یابیو بار یوجود یکپارچگیزدودن منازعات درون، وحدت و  ی،و رفتار یعاطف
 .است یافتنی دست

  
   



 ١۴٠٠ پاییز و زمستان/٢٩ش /١۵س/ شناسی روانو  اسالم   ٨٠

 

  
 منابع

  
         قرآن کریم *  

  نهج البالغه *
، تهران: بینـاد اندیشـه فروکاهشی سبک زندگی (تفسیر سوره مسد))، ١٣٩٣آ کوچکیان، احمد ( .١

 دینی و مطالعات توسعه.
 رضوانی، مشهد: آستان قدس.، ترجمه احمد شناسی بودن به سوی روان)، ١٣٧١آبراهام مازلو ( .٢
، شناسی اجتماعی با نگرش بـه منـابع اسـالمی روان)، ١٣٨٢آذربایجانی، مسعود و همکاران ( .٣

 تهران: سمت.
، ترجمه داریوش مهرجویی، تهـران: ٢، چخدایان، انسان مدرن)، ١٣٨٠آنتونیومورونو، یونگ ( .۴

 مرکز نشر.
  . : دار صادر ، بیروت٣چ، لسان العربق)، ١۴١۴(  ابن منظور، محمد بن مکرم .۵
 ، بیروت: داراالضواء.الفتوحق)، ١۴١١اعثم کوفی ( ابن .۶
  ، قم: دارالفکر.معجم مقاییس اللغةق)، ١٣٩٩احمد بن فارس، أبوالحسین ( .٧
 .بیت نبوت ، تهران: قرآن و اهلمعناشناسی رشد)، ١٣٩٣اخوت، حمدرضا ( .٨
یت در عرفـان و همانندسـازی اصل سنخ«)، ١٣٨۴سادات حجازی ( نژاد، رضا و بهجت انزایی .٩

 .۵۴−٣۵، ص١٩٧، ش۴٨، سنشریه دانشکده ادبیان و علوم انسانی، »شناسی در روان
ای،  ، ترجمـه فریـدون بـدرهمفاهیم اخالقی دینی در قرآن مجید)، ١٣٧٨ایزوتسو، توشیهیکو ( .١٠

  ، تهران: فرزان روز.٢چ
  تهران: انتشارات مدرسه.، ١٠، چنگاهی دوباره به تربیت اسالمی)، ١٣٨۴باقری، خسرو ( .١١
بررسی تطبیقی رشد اخالقـی از دیـدگاه اسـالم و )، ١٣٩٣بخشایش، علیرضا و مطهره فرزاد ( .١٢

  المللی فرهنگ و اندیشه دینی. ، قم: کنگره بینکلبرگ
  ، تهران: نشر مؤلف.شناسی رشد کودک و نوجوان روان)، ١٣۶٧پارسا، محمد ( .١٣
  ، تبریز: کتابفروشي قرشي.ع االیامصیام وقایق)، ١٣٨۵تبریزي خیاباني، علي ( .١۴
، الکشف و البیان عن تفسیر القـرآنق)، ١۴٢٢ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم ( .١۵

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 
تحلیل نظریه رشد اخالقی کولبرگ بـا رویکـرد «)، ١٣٩١جاویدان، فاطمه و دیگران (زمستان  .١۶

  . ۴٨−١١، ص۶ش، اخالق زیستی، »قرآنی مقاله
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دانشـگاه تربیـت معلـم، پایـان نامـه   تهـران:، حـس فـرامتن در قـرآن)، ١٣٨٩حدادی، آمنه ( .٢٠

  کارشناسی ارشد.
، قم: انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی شناسی رشد روان)، ١٣٩۶حقانی، ابوالحسن ( .٢١

  امام خمینی.
هـای آن از نظـر  رشد اخالقـی؛ اصـول و روش«)، ١٣٩٢خزاغی، زهرا و نسرین رامادان (بهار .٢٢

 .١١٨−٩٩، ص۴و ٣ش ،١۴، سکالمی−های فلسفی پژوهش، »افالطون
  .یا، تهران: انتشارات در٣، چالبالغهدر نهج یتماه مهرپرور: ترب)، ١٣٨۵( یمصطف ی،دلشاد تهران .٢٣
، ترجمه اکبر میرحسینی، تهران: مرکز ترجمه وپرورش تجربه و آموزش)، ١٣۶٩دیویی، جان ( .٢۴

  و نشر کتاب.
، دمشق و بیـروت:  القرآنالمفردات فی غریب ق)، ١۴١٢راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( .٢۵

  دارالعلم الدار.
، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ١۵، چانگیزش و هیجان)، ١٣٧۶ریو، جان مارشال ( .٢۶

  ویرایش.
  ، قم: کتاب طه.٢، چآموزش کالم اسالمی)، ١٣٩۶مهر، محمد ( سعیدی .٢٧
 ، تهران: سمت.شناسی رشد روان)، ١٣٨٣سیف، سوسن و همکاران ( .٢٨
  انتشارات اطالعات.  ، تهران:شناسی رشد روان)، ١٣٨۶اکبر ( نژاد، علی شعاری .٢٩
، تهـران: درمـانی های مشاوره و روان نظریه)، ١٣۶۵آبادی، عبدالله و غالمرضا ناصری ( شفیع .٣٠

  مرکز نشر دانشگاهی.
  ، تهران: اسالمیه. امالیش)، ١٣۵۵صدوق، أبی جعفر محمد بن علی ( .٣١
، قـم: ٢، چقرآن بـه ضـمیمه رشـد و صـراطروش برداشت از )، ١٣٨٠صفایی حائری، علی ( .٣٢

 .١۶۶−١٣١هجرت، ص
 ، تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی)، ١٣٨۴صفوی، کورش ( .٣٣
 ، تهران: سوره مهر.شناسي درآمدي بر معني)، ١٣٨٧صفوي، کورش ( .٣۴
  . ی، قم: دفتر انتشارات اسالم۵چ  ،القرآن یرفی تفس یزانالمق)، ١۴١٧( ینمحمدحس یی،طباطبا .٣۵
  : کتابفروشی مرتضوی. ، تهران٣، چ مجمع البحرین )، ١٣٧۵فخرالدین (طریحی،  .٣۶
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  پخش رسا. تهران:
، تهـران: ۶، چدرآمدی بر تعلـیم و تربیـت اسـالمی)، ١٣٨١محمد و همکاران ( کاردان، علی .۴۵

 انتشارات سمت.
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سی در قرآنشنا روان)، ١٣٩۵کاویانی، محمد ( .۴۶
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