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 چكيده
 در راستاي با نياز جامعه ناسبتم الگویی طراحی ضرورت معرفتی، و فلسفی مبانی در کشور هر شرایط بودن متفاوت

ارزش و باورها. نمایدمی ایجاب را سياسی و اقتصادي علمی، فرهنگی، اجتماعی، شرایط گرفتن نظر در با ،حل مسائل آن
. هدف این پژوهش تبيين دهدمی شکل را آنها و کرده تعدیل و اصالح را رفتارها و هانگرش ،مذهبی جوامع در بویژه ها

هاي انسان است. این تحقيق درصدد پاسخ به این سه زیربنا و شالوده باورها و ارزش عنوانبهالگوي رشد کيفی انسان، 
بر یکدیگر  هامولفهاین  تأثيرپذیريو  تأثيرگذاري (۲است؟  هاییمؤلفهها و رشد کيفی انسان داراي چه سازه( 1است.  سؤال

، روش تحقيق در این مقاله از نوع روش روازاینپویاي رشد کيفی انسان چگونه است؟  مدلو درنهایت  (3چگونه است؟ 
مرتبط و پژوهش  وپنجسیکيفی تحليل محتوي، معرفت شناسی تفسيري و پدیدارشناسی است. جامعه آماري این تحقيق 

 پویا، روابط بودن دارا با ،آن دهندهتشکيل هايشاخص است، چندبعدي مفهوم یک معتبر است. سيستم پویاي رشد انسان

فهم و درک او باشد،  برخوردارتري بر سالم يهاارزش باورها واز  انسان. هر چه دارند یکدیگر بر شونده تشدید و متقابل اثر
بهتري  کيفيتیک مسئله، از  هايمؤلفههاي او در تحليل محيط و گيريتر بوده، زاویه نگاه به مسائل و جهتنيز شایسته

 .استبرخوردار 

 
باورها و  ؛ انسان در قرآن؛تحليل محتویسيستم؛ شناسي؛ پویایي: رشد كيفي انسانهاكليدواژه

 .هاارزش

 

  

                                                                                                                                                 
 ۴۵/۴4/4۴۴1تاریخ پذیرش مقاله:  ۴۰/۴۲/4۴۴1تاریخ دریافت مقاله: 1

 ، ایران. )نویسنده مسئول( دانشگاه تهران، استاد* 
Email: amohaghar@ut.ac.ir 

   .رانیتهران، ا ،یبهشت ديدانشگاه شه** استاد، 
 .رانیدانشگاه تهران، ا*** دانشيار، 

 ، ایران.البرز دانشگاه تهران سیپرد ي،دکتر يدانشجو**** 



 ۰۸۱۱زمستان  ـ ۸۴شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی   222

 

 مقدمه .1

شدنی حل ،نظرانصاحب رایجهاي نظریه، با جامعهاجتماعی و فرهنگی امروز  مشکالتاز  مهمی بخش
، با فرهنگ و ساختارهاي جامعه هاحلراهبه تطابق اندک  موضوعات،این  ناسازگارينيست. شاید دليل اصلی 

رویکرد، این  بر اساس[. نگرش اسالم به توسعه رویکردي متفاوت به رشد و توسعه است. ۲4] برگردددینی 
 ،پيشرفته نيست، بلکه عناصر دانش، سالمت و درآمد الزاماً ،هاي آگاه، سالم و ثروتمندمتشکل از انسان يجامعه

. در نگرش اسالمی، بعد چهارم شودهاي بشري تواند، موجب غفلت انسان و در نهایت سقوط تمدنحتی می
هاي آگاه، سالم، پر عبارت است از، تربيت انسانپيشرفت، خداگونه شدن است. در جامعه انسانی رشد و پيشرفت 

درآمد و خداگونه. عنصر چهارم ابزاري است براي محافظت از دانش، سالمت و درآمد، از مسير انحراف و انحطاط. 
ها الزامات خاصی بر دانش، سالمت و توان آن را رشد متعالی ناميد، خداگونه شدن انساندر این تفسير، که می

تواند تغييري اساسی در راهبردهاي رشد و همچنين . ارائه تعریف متفاوت از پيشرفت میکندمید وضع دارایی افرا
تواند هاي ارزیابی آن ایجاد کند. تعریف رشد متعالی، مستلزم به رسميت شناختن راهبردهایی است که میشاخص

 رسيدن به حيات طيبه، قرارگيرد شدن و‹‹ خداگونه››در خدمت باالترین هدف از اهداف چهارگانه فوق، یعنی 
از اندیشه و نيت اوست، نقش  متأثرکيفيت فهم و درک انسان، که ریشه در رشد کيفی فرد داشته و  .[1۴]

. اگر فهم و [13] ، مجموعه تصميمات منتج به اعمال فرد داردطورکلیبهها و حلریزي، تدبير راهمحوري در برنامه

توان آن را مدیریت کرد. با سازکار فهم و درک درست، ، میشودو معماري  شدهشناختهشایسته  طوربهدرک 
برداري قرار داد، راه زمان را شناخت، نقش و سازوکارهاي آن را تدوین و مورد بهرهتوان پدیده حيات و شاهمی

  [.1۸] (1سپس ساختمان آینده را از درون زمان بيرون آورد و برمبناي آن عمل نمود. )شکل 

در گام نخست  ع محوري این تحقيق، شناخت و تبيين الگوي رشد کيفی انسان است. در این راستا،موضو
تحقيق،  سؤاالتبا مبنا قرار دادن ، مرتبطو پيشينه  مبانی نظري درپدیده این ابعاد مبانی نظري و ضمن بررسی 

گام دوم، با رویکرد تحليل  رشود. دحاصل می مؤثر هايمؤلفهبرآوردي از خطوط راهنماي کلی جهت استخراج 
شناخت بيشتر آنها، منتخب اصلی این پدیده شناسایی و در راستاي  هايمؤلفه، و تمرکز بر تفسير الميزان، محتوا

شود. در گام سوم با می تدوینتر قرار گرفته و اصول و قضایاي حاکم بر آنها عميق موردبررسیپيشينه تحقيق 
تنظيم  هامولفهراج شده در مرحله قبل، جدول روابط و نمودار اوليه ارتباط بين استفاده از اصول و قضایاي استخ

مبانی نظري  در  هامولفهتر هر یک از شود. در گام چهارم با مبنا قرار دادن، نمودار اوليه و بررسی دقيقمی
هاي شود. با اتمام این مرحله، در نهایت یافتهموضوع، سایر روابط موجود در این سيستم استخراج و تدوین می

 ، روابط بين آنها و الگوي رشد کيفی انسان تبيين و ارائه شده است.مؤثر هايمؤلفهتحقيق تحت عنوان، 
 

 
 .[1۸سازي ]شناسی و آیندههاي فهم و درک، زمان. الگوي تعاملی نظریه1شکل 

 

 فهم و درک
 شناخت زمان و

 هاي مرتبطخصيصه

آینده آینده پژوهی و 
 سازي

 رشد
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 و پيشينه پژوهشمباني نظری  .2

قرآن این عوامل  نظر. از شودنائل  الهیو به قرب  کندتواند رشد صالح میایمان و عمل دانش، باانسان 
 یاري. انسان با شوندمی اوبروز فطریات مثبت موجب و شده موجب کنار رفتن طبيعت منفی انسان هستند که 

او منفی را که در نهاد  هايگرایشو  تبدیل کردهوجود خود را به فعل نهفته در تواند استعدادهاي عوامل رشد می
داده شده ضمير انسان قرار  فطري مثبت که درنيروهاي استعدادهاي انسانی یعنی و نمود کنار گذارد. بروز  است،

که  ،کند حرکتوجود  مبدأ سمتتواند به می یانسان هنگام.هستند  عوامل رشد از  ايمجموعهنيازمند  ت،اس
والعصر انّ االنسان لفی ››  .دست به انتخاب و عمل بزند خداایمان به  سایهبرداشته و در  پروردگار سويبهم قد

 خسرانهمانا انسان در  ،سوگند به عصر .آمنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقِّ و تواصوا بالصّبرخسرٍ االّ الّذین 
 /)عصر ‹‹و شکيبایی سفارش نمودند حقبهو کارهاي شایسته کردند و یکدیگر را  هایمان آورد آنان کهاست، مگر 

در خسران  رویگردان باشدصالح انسان از ایمان و عمل چنانچه کند،عنوان می روشنیبه(. این بيان نورانی ۲-1
اگر انسان  يقتحقبه .منافع خویشسود و ، نه دهدمیانسان اصل سرمایه خود را از دست  ،خسراندر  خواهد بود.

سرمایه  به این معنی که. ضایع خواهد کردخود را  هستی، اصل نمایدایمان باشد و از عمل صالح خودداري بی
نيروهاي ، دهدانجام نمیصالح  یایمان ندارد و عمل ي رحمانکه به خدا فرديخواهد داد. کف ود را از خ خدادادي

 تمام فرمایند،میرحمان خداوند لذا به انحراف خواهد کشاند. را و آنها  هسپرد فراموشیخود را به  درونی مثبت
که  یانسان نمایند، تأکيدمتذکر شده و خواهد می ازیرد افراد بشر زیانکارند، فرماین، نمیهستند افراد بشر در خسران

و بود اگر به خداوند ایمان آورده ولی . بودخسران خواهد  وغرق زیانکاري  تهی باشد،صالح از ایمان و عمل

 من آمن باهلل و اليوم االخر عمل صالحاً فلهم اجرهم››. در انتظار او بودرشد و تکامل  ،دادمیصالح انجام عمل
کسی که به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، پس براي آنها نزد پروردگارشان .ربهمعند 

 (.۲۲ /)بقره ‹‹اجري است

تواند می کدامو هر  هستندصالح( داراي ارزش ، ایمان و عملدانش)عنصرین سه ا هر یک از ،قرآن منظراز 
کمال رشد و باالي  درجاتتواند از می فرد یگيرد، ولی هنگاماي از رشد قرار درجهانسان در  ،شودموجب 

 جوشش و جریان داشته باشد.آنها در وجودش همه که  شود یالهخليفه مقام الیقو  شدهبرخوردار 

کمال و لقاي خداي رحمان  غایتبهمستمر در حال شدن و نيل  طوربهانسان . انسان در عرفانشد كيفي ر
اهلل در بخش عملی در طریق سير الیطباطبایی)ره( عالمه است. درک این نکته براي عارفان سهل است، حضرت 

ها را انحراف از مقام واقعی همه راه ،قرار داده و براي تکميل انسانيت، غير از موارد ذیل موردتوجهنکات مهمی را 
به معناي حذف امور  :ترک عادات و رسوم (1 وحه از نگاه ایشان عبارتند از:هاي مطر. طریقهدانندمیانسان 

باید از تعلقات خاطر اضافی دوري کند و  شخص. کندمیاست که رهرو را از طی کردن مسير منع  غيرواقعی
ادهاي وقتی رهرو گام در ميدان مجاهده نهاد، رخد :اراده (۲خوش امواج متالطم قرار ندهد. وجود خود را دست

کنند او را از مقصد دور سازند. لذا باید درونی از سمت هواي نفس و مشکالت بيرونی از جانب دیگران تالش می
 :مدارا( 3 .ي مشکالت ایستادگی و مقاومت شایسته نموده و با صبر و توکل مسير خود را ادامه دهددر مقابل همه

. در انجام امور عبادي رعایت مدارا، شرطی ضروري است. جهت دستيابی به کمال، مدارا کردن از اهم امور است
که و زمانی استخواهد غذا ميل کند، الزم است غذایی را انتخاب نماید که با مزاج او سازگار مانند فردي که می

: وفاي به عهد( 4 .وافل را با اکراه انجام ندهيدت وارد شده است که نادر روای. سير شد از غذا دست بر دارد

(. هرگاه عمل 4۴)بقره ‹‹أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِکُمْ››با خداي خود عهد نموده، وفادار باشد آنچهضروري است به 
براي  :صبر( ۵ .نشودبه توبه خود وفادار بوده و دوباره مرتکب عمل سوء  توبه نماید،سوئی با جهالت انجام شود و 

هاي اوست انتخاب نماید تا بتواند در آن مسير صبر و ثبات رهرو ضروري است، عملی را که مطابق توانایی
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به منظور جلوگيري از انحراف به سمت گناه و تخطی از وظيفه، در همه احوال : مراقبه (۲.خویش را حفظ نماید
وقتی را تعيين نموده و به کارهاي خود رسيدگی  ،روزشبانهدر : محاسبه (7 .باید از اعمال خویش مراقبت نمود

رهرو : مؤاخذه( ۸ .آن که اهل محاسبه نباشد از ما نيست در روایات زیادي از معصومين)ع( وارد شده است؛. کند
اراده کرده از هوش  آنچهدر : مسارعت (۰ .پس از مشاهده خيانت نفس، الزم است او را از تکرار آن منع نماید

اي خالص کند که هيچ مشکلی ارادت خود را به صاحب شریعت به گونه: ارادت( 1۴.تفاده را نمایدخود حداکثر اس
توجه کردن به حریم خویش : داشتننگاهآداب( 11 .شودغير الهی موجب کندي حرکت میهاي شبه. در آن نباشد

شود. ان با نيت سنجيده میهمه اعمال انس :نيت( 1۲ .و تجاوز نکردن از آن، که خالف عبودیت از او سر نزند
اسما خود را در موجودي قرار دهد که ، . خداوند اراده کردهبنابراین نيات باطنی، شرط قبول اعمال حسنه است

صحيفه کامل الهی است و قابليت این را دارد که مظهر ذات  انسان نسخه جامع و دارا باشد.حقایق عالم را  جامع
 الهی قرار گيرد. 

 ي اسما بودبينا بود          جامع مجموعه دیدهچيست انسان 

 .[34] مخزن اسرار سبحانی است او        مطلع انوار ربانی است او

فهميدن که دریافت، تفسير، تحليل و اخذ نتيجه از پيام است، داراي سطوح و مراتب . نظریه فهم و درك
طلبد. این انرژي دستاورد تفکر است شناخت را میو  آگاهیاي از مختلف است. هر یک از این سطوح، انرژي ویژه

گيرد و ميوه آن راستی و روشنایی است. که حاوي امواج فکري است. هر موج، سطحی از حقيقت را بکار می
يقت است. پيام و فکر، سطحی از حقبهاي از مرتبه فهم، درک و ایمان بينایی قلبی و مغزي و توانایی دیدن، جلوه

آورد. فهم، درک و آگاه شدن خوب و به با ماهيت آن، با رایحه خاص براي صاحبش به همراه مینور ویژه مرتبط 
شناخت رسيدن همراه با رفتار و عمل، اقبال و سعادت است. پایه این نعمت، پاک بودن دل از امراض روحی و 

کل یگانه  صورتبهید و اخالقی است. در کار فهميدن، ساز و کار ذهن از طریق دوباره سازمان دادن عناصر جد
کند. راه ارتقاي سطح و مرتبه فهم و درک رایج افراد، رسيدن به فهم و درک الهی است. در آوردن، عمل می

 [.1۸] دهددامنه آگاهی را بر پایه فهم و درک نشان می ۲شکل 

 

 
 [.1۸.  فهم و درک بر پایه دامنه آگاهی ]۲شکل 

 
 پژوهش پيشينه

(، در پژوهش مبانی و معيارهاي پيشرفت انسانی از دیدگاه اسالم، با استفاده از 13۰3خليليان و همکاران)

استخراج نموده و مبانی حاکم بر  استنباطی، معيارهاي پيشرفت انسانی از دیدگاه قرآن و روایات را-روش تحليلی

، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و کار و داريدیندهد، هاي این پژوهش نشان مییافته. اندآن را تبيين نموده

در این تحقيق، براي شاخص پيشرفت انسانی عالوه  .هستنداسالم  موردنظرهاي پيشرفت انسانی تالش شاخص
ف توسعه انسانی از جمله، علم، سالمت و رفاه نسبی، عوامل دیگري از جمله بر در نظر گرفتن معيارهاي متعار

معيارهاي معرفی شده براي پيشرفت انسان  .استقرار گرفته  موردتوجه، معرفت، کرامت و آزادگی نيز داريدین

 فهم و درک

آگاهی برخواسته از کفر 
 جهل و توهم و ظلمت،

آگاهی برخواسته از 
ایمان و روشنایی، 

 حقایق و الهام
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در این  .داردفکري اسالم و نگاه متعالی اسالم به انسان و ضرورت تکامل او قرار  اصول در این پژوهش بر مبناي

(، 13۰۴. توکلی)[1۲] هایی متمایز براي پيشرفت انسان نسبت به سایر مکاتب اشاره شده استتحقيق به شاخص

دارد پذیرش مفهوم گفتمان قرآنی، بيان می بر اساسشناسی تدوین شاخص پيشرفت انسانی در پژوهش روش
گفتمان  بر اساس. شودمیهاي مرتبط و شاخصقرآنی توسعه و پيشرفت، موجب تحولی اساسی در تدوین معيارها 

قرآنی، توسعه جوامع انسانی، به مفهوم تعالی افراد آن جوامع براي دستيابی به حيات طيبه در سرزمينی پاک و 
توان با شود، میپيشرفت انسانی یاد می عنوانبهآباد، مرتبط است. این مفهوم متعالی از توسعه انسانی را که از آن 

روانی و درآمدي -اخالقی، فکري، جسمی هايمؤلفهها و در چارچوب تمدن شناسیآسيبکالم وحی در توجه به 
هاي ترکيبی پيشرفت انسانی براي انسان، بازشناسی نمود. در چارچوب معرفی شده در این پژوهش، شاخص

 هايمؤلفه(، در پژوهش 13۰۸زریباف و همکاران) .[1۴] شودمیگيري هاي چهارگانه اندازهتحقق این توانمندي

ها کنند، یکی از نظریهگيري اقتصادي در چارچوب الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت، بيان مینظام تصميم
 بر رويدرخصوص الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت، نظریه عقالنيت دینی است. در این نگرش تمرکز اصلی 

، کندمیارد. به این مفهوم که عقالنيت رابطه بين خالق و مخلوق را تفسير اصالت عقل در الگوي اسالمی قرار د
ها را تبيين ها و همچنين رابطه انسان با دیگر پدیدهاز منظري دیگر نيز رابطه بين سایر پدیده زمانهم طوربهو 

. به شودمیارائه سيستماتيک، چارچوبی تحليلی از چگونگی ارتباطات منطقی  صورتبهکند. در این رویکرد می
شناسی، شناسی، روشکه معرفت کندمیبيان نویسندگان این مقاله، عقالنيت متعالی زمانی تحقق پيدا 

شناسی نيز تفکر شيعه اثربخش تحقق یابد. در زمينه ارزش طوربهشناسی، شناسی و ارزششناسی، انسانهستی
عقل و شرع قابل درک است. مجموع این با  حسن و قبح اعتقاد دارد، افعال داراي حسن و قبح ذاتی هستند. این 

(، در پژوهش بازشناسی مفهوم 13۰۸) بهبودي .[۲4] سازدها را میارزش دهندهتشکيلعقل و شرع، سيستم 

البالغه نتيجه گرفته است، کارآمدي منابع انسانی داراي دو بعد است، بعد خودکارآمدي منابع انسانی از منظر نهج
است، و بعد دوم،  اندوزيدانشمل سه مقوله خودشناسی و خودسازي، توکل به خداوند در کارها و اول شا

صدر و شکيبایی در برابر و استقامت در کار، حسابرسی و مراقبه و سعه گراییعملپيامدهاست، که سه مقوله 

هاي مذکور در همه پژوهش .[۰] گيرد و با مفهوم غربی آن در برخی ابعاد تفاوت داردمشکالت را در بر می

بينی اسالمی و قرآنی هاي کليدي پيشرفت انسان در جهانهاي ارزشمندي در راستاي تبيين شاخصتالش
تئوریک  خألیک  عنوانبهاست و  توجهقابل هاپژوهشاي مشترک که در همه این صورت گرفته است، ولی نکته

. بدون است موردمطالعههاي است، عدم اتخاذ یک رویکرد سيستمی در شناسایی و تبيين شاخص شناساییقابل
ها مستقل نبوده و همه این شاخص طوربههاي استخراج شده در سيستم رشد انسان شک، حضور و وجود شاخص

و  غيرخطیروابط ها و تمرکز بر زا بودن شاخصمتقابل بر یکدیگر اثر دارند. توجه به مفهوم درون طوربه
هاي موجود در روابط ها در قالب یک سيستم پویا، و آشکار نمودن پویاییهاي علّی معلولی بين این شاخصحلقه

هاي شاخص و منتخب مرتبط با آنها، فضایی است که تحقيق حاضر سعی در پرداختن به آن دارد. پژوهش
اند، تحقيقات با انتخاب رویکرد کيفی، تالش داشته. این شودمیتنظيم و ارائه  1موضوع این مقاله در جدول 

هر یک از  تأکيدو  موردتوجهتبيينی مناسب از رشد انسان از منظر اسالم و کالم قرآن ارائه نمایند. عامل محوري 
 ها متفاوت است. این پژوهش

 
 پژوهش. مجمل پيشينه 1جدول 

 ردیف
سال 

 انتشار
 موضوع محوری مباحث مورد طرح نویسنده
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 ردیف
سال 

 انتشار
 موضوع محوری مباحث مورد طرح نویسنده

 رشد، خودشناسی ایرانی پيشرفت-گيري اسالمینظام تصميم هايمؤلفه زریباف و همکاران 13۰۸ 1

 خودشناسی هاي مدیریت اسالمیهاي ارزیابی سبکشاخص اميري 13۰۸ 2

 عمل، تقوا، صبر البالغهم خودکارامدي منابع انسانی از منظر نهجيهامف بهبودي و همکاران 13۰۸ 3

 عمل، اراده؛ خودشناسی آملی( جوادي اهللآیت انسان)دیدگاه بر مبتنی سازمان تبيين همکاراناميري و  13۰7 4

 رشد الگوي توسعه منابع انسانی با رویکرد پویایی سيستم پاکدل و همکاران 13۰7 5

 تقوا تأثير تقواي الهی بر عدالت سازمانی مدیران شجاعی 13۰7 6

 نيت کارکرد نيت در مدیریت اسالمینقش و  جوادي و همکاران 13۰7 7

 تقوا تقوا گذاري فرهنگی بر پایۀمشیخط عطاران و همکاران 13۰7 8

 خودشناسی راهبردهاي ارتقاي الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت گيوي اسمعيلی 13۰7 9

 توکل گيران بخش دولتیتوکل بر گرایش تصميم تأثير جعفري و همکاران 13۰7 11

 عمل گيرينگرش و رویکرد اسالم در فرایند تصميم همکاران و کاشیموسوي 13۰7 11

 تقوا تقوا و  عوامل رفتار سازمانی اسالمی زادهترک 13۰7 12

 تفکر، تقوا، عمل انسان کامل از منظر قرآن و روایات مبشري 13۰۲ 13

 رام و همکاران 13۰۲ 14
با تأملی در آیات  شناختیانسانتبيين مفهوم تقوا از منظر 

 آن در پرورش تقوا هايداللتقرآن و 
 تقوا

 توفيق گيري راهبرديشهود در تصميم حدادزاده 13۰۲ 15

 تفکر، ایمان، رشد الگوي سازمان ارزش بنيان بارویکرد اسالمی زاده گنجیرستم 13۰۲ 16

 همکاران و دهکردي فروزنده 13۰۵ 17
گيري از دیدگاه قرآن شهود در تصميم هايمؤلفهعوامل و 

 کریم
 توفيق

 خودشناسی، ایمان، عمل مفهوم انسان متعالی از منظر قرآن کریم همکاران و نوروزي 13۰۲ 18

 عمل مدل سيستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم رضائيان و همکاران 13۰۲ 19

 ایمان، خودشناسی، تفکر انسانی از دیدگاه اسالممبانی و معيارهاي پيشرفت  خليليان و همکاران 13۰۲ 21

 تفکر، ایمان، صبر، تقوا هاي شخصيتی افراد رشد یافته از منظر قرآنشاخص شهروي و همکاران 13۰1 21

 خودشناسی، عمل، ایمان «انسان کامل از دیدگاه قرآن»شناختی به نگاهی روان محمدي، ساالري فر 13۰۴ 22

 توکل گيري حکيمانهتصميمدر  هاي توکلشاخص همکارانزاده و شيعه 13۰1 23

 
 شناسي پژوهشروش .3

 است؟ هاییمؤلفهها و رشد کيفی انسان داراي چه سازه( 1است.  سؤالاین تحقيق درصدد پاسخ به این سه 
مدل پویاي رشد کيفی انسان چگونه است؟  (3 بر یکدیگر چگونه است؟ هامولفهاین  تأثيرپذیريو  تأثيرگذاري (۲

 و تفسير آن است. قاله از نوع روش کيفی شناخت محتوا، روش تحقيق در این مروازاین
هاي بيان شده در آیات و روایات درخصوص رشد ههاي متصل به هم از گزاراین پژوهش مشتمل بر مجموعه

و تفسير مطالب و اسناد ارائه شده در خصوص رشد و کمال انسانی است. در این تحقيق، تحليل منوط به درک 

رشد کيفی انسان، حاصل عمل اختياري فرد  ،کيفی انسان در متون دینی و مذهبی است. مطابق آیات و روایات
است. عملی که با دانش و ایمان همراه بوده و استمرار الزم را به همراه داشته باشد. در این پژوهش، محقق با 

موضوع تحقيق، به شناخت آن نائل خواهد آمد. این پژوهش از  هايمؤلفهها و اي مطرح، سازههتعامل با موضوع
نظر ماهيت، تحليل محتوي است که به بررسی و تبيين و تحليل موضوع رشد کيفی انسان در اسناد معتبر مذهبی 

دهد. در این تحقيق قرار می موردبررسیپرداخته و با روش تفکر منطقی به استنتاج منطقی ورود یافته و عوامل را 
ها تفسير سيستم شناسیپویاییرویکرد تفکر سيستمی و  بر اساستحقيق،  سؤاالتهاي مطرح در موضوع
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هاي ذهنی در سازمان دادن شوند. این موارد در چارچوب اسناد معتبر در ذهن شکل خواهد گرفت. البته ساختمی
ها با توجه به اعتبار منابع نماید. پایایی و روایی دادهمی انیرسکمکهاي آنی تفکر، تجربيات، کنش و واکنش

کبري -مورد استفاده، اعتبار دارد و نياز به پایایی و اعتبار سنجی مجدد ندارد، مگر در حدي که از روش صغري
ودن نتيجه مندرج در کتب منطق سوري استفاده شده است که با توجه به شيوع اعتبار آن نزد منطقين و اجماعی ب

 [.۲۸] پژوهش معتبر است وپنجسیکاربرد آن در علوم انسانی، نياز به بحث مجدد ندارد. جامعه آماري مورد بحث، 

 
 هاها و یافتهتحليل داده .4

چند باره مطالب جامعه آماري، کسب یک تصویر کلی از روابط، عوامل کليدي و ساختارهاي بررسی  پس از 

. در این راستا، تفسير بيست جلدي الميزان عالمه طباطبایی)ره( مورد پاالیش [۵] شودمیموجود بين آنها حاصل 

ها و . مبتنی بر مرور سایر منابع و تجربيات محقق، گزارهگيردمیها قرار دقيق جهت استخراج نهایی مقوله
هاي فرعی مقولههاي سيستمی رشد بوده انتخاب)واحد معنی( و جمالتی که در بردارنده عوامل، مفاهيم و مضمون

. به منظور تدوین نهایی واحدهاي معنی، استنباط مضامين دوشمیاستخراج و تدوین  3و۲و اصلی به شرح جداول 
ها و کدگذاري مطالب، مرور چندباره مطالب و فرآیند دریافت بازخور و اعمال اصالحات مستمر آشکار و پنهان پيام

 . استو مانعيت، الزم و ضروري  به منظور دستيابی به سطحی مطلوب از جامعيت
 

 ها.  استخراج مقوله۲ جدول
 مقوله اصلي مقوله فرعي كد آدرس ردیف

 برکات صبر براي صبرکنندگان. ۵1۸ صفحه1 جلد 1

 احوال صابران

 صبر

 ميزان توجه و فضيلت صبر کننده. ۵1۰ صفحه1 جلد ۲

 خدائى.الصبر مفتاح الفرج،  صبر کليد  فرج  ۵1۸ صفحه1جلد 3

 ات خدا باشد.صبر کن تا پاداش دهنده ۵1۰ ص1ج 4

 ۵31ص1ج ۵
صبر در برابر مصيبت نتيجه ایمان به مالکيت مطلق خداوند بر 

 تمام هستى.
 اخالق پسندیده

 صبر بر مصائب فضيلت بزرگ. 3۲۵ص1۲ ج ۲

 صبر از اخالق پسندیده است. 3۲۵ص1۲ ج 7

 توسط آدم.سبب نقض وصيت  3۲۲ص1۲ ج ۸

 استقامت قلب
 قلب است. استقامتصبر از  141ص 11ج ۰

 از صبر و نماز کمک بگيرید. ۲3۴ص  1ج 1۴

 برابري یک نفر صابر با تقوا در روح با ده نفر. 1۲۵ص۰ج 11

 نقش دل و اميد در دعا کردن. 3۵۸ص ۲ ج 1۲
اميد به رحمت  کيفيت دعا

 الهی
 اميد انسان براي آرزوها خداست. منشأ 3۵۸ص ۲ ج 13

 دفع خسران تهدید زندگی توسط خسران. 377ص۲جلد 14

 پوش خداوند است.تنها پرده 377ص۲جلد 1۵

 

اميد به رحمت 
 الهی

 مغفرت خداوند دفع کنند بال. 377ص۲جلد 1۲

 شود.صاحب ایمان از رحمت خدا نا اميد نمی 3۲۴ص11 ج 17

 مذمت  یاس
 یاس و نا اميدي محدود کردن قدرت خدا است. 3۲۴ص11 ج 1۸

 معناي کفر به احاطه و سعه رحمت خداوند. 3۲۴ص11 ج 1۰

 از گناهان کبيره و مهلکه نا اميدي از رحمت خداوند. 3۲۴ ص  11 ج ۲۴

 ۵۰ص  ۲ج ۲1
ها و کليد بر آمدن هر حاجت ها و رستگارىکليد همه رحمت

 تکرار دعا بسيار دعا کردن است.

 طریقه درخواست کردن و کيفيت دعا. 3۰۸ص1۰ ج ۲۲
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 وزن و ارزش عمل. ۲۲۸ص۰ ج ۲3

 نا معتبر بودن ظاهر عمل. ۲۲۸ص۰ ج ۲4 ایمان روح عمل

 مالک فضيلت و قرب خداي تعالی. ۲۲۸ص۰ ج ۲۵

     

 
 .شودو ارائه می ، چکيده3به منظور رعایت اختصار، نتایج در قالب فرمت جدول 

 
 : چکيده نتایج تحليل محتوا3جدول 

 مقوله اصلي مقوله فرعي كد ردیف

1 

( الصبر مفتاح الفرج،  صبر 3( ميزان توجه و فضيلت صبرکننده. ۲( برکات صبر براي صبرکننده. 1
ایمان ( صبر در برابر مصيبت نتيجه ۵ات خدا باشد. ( صبر کن تا پاداش دهنده4کليد  فرج خدائى. 

 به مالکيت مطلق خداوند بر تمام هستى.

 احوال صابران

 صبر
 ( صبر از اخالق پسندیده است.۲فضيلت صبر بر مصائب. ( 1 ۲

اخالق 
 پسندیده

3 
( 4(  از صبر و نماز کمک بگيرید. 3قلب.  استقامت( صبر ۲( سبب نقض وصيت توسط آدم. 1

 برابري یک نفر صابر با تقوا در روح با ده نفر.
 استقامت قلب

 کيفيت دعا اميد انسان براي آرزوها خداست. منشأ (۲( نقش دل و اميد در دعا کردن. 1 4

اميد به رحمت 
 الهی

 دفع خسران مغفرت خداوند دفع کنند بال. (3خداوند است.  پوشپرده( تنها ۲( تهدید زندگی توسط خسران. 1 ۵

۲ 

ميدي محدود کردن قدرت خدا است. یاس و نا ا (۲شود.نمین از رحمت خدا نا اميد صاحب ایما (1
اميدي از رحمت  از گناهان کبيره و مهلک نا (4اوند. معناي کفر به احاطه و سعه رحمت خد (3

 خداوند.

 مذمت  یاس

7 
طریقه  (۲ها و کليد بر آمدن هر حاجت بسيار دعا کردن است. ها و رستگارىکليد همه رحمت (1

 درخواست کردن و کيفيت دعا.
 تکرار دعا

 روح عمل مالک فضيلت و قرب خداي تعالی. (3نا معتبر بودن ظاهر عمل.  (۲وزن و ارزش عمل.  (1 ۸

 ۰ ایمان
سبب  (3کاران، محرومان و خاسران.مشخصات زیان( ۲دوزخ در انتظار تکذیب کنندگان.  عذاب( 1

 محروميت از برکات دنيا و آخرت.
 سرمایه سعادت

 عامل سعادت عامل سوق انسان به سعادت زندگی دنيا و آخرت.( ۲ایمان اختياري مقبول درگاه الهی. ( 1 1۴

11 
طور مداوم ( بهترین عبادت تفکر درباره خدا و قدرت او به۲و اندیشيدن از عبادت.  تفکر برتري (1

 است.
 فضيلت اندیشه

 1۲ تفکر
( عقل فطرى مالک تشخيص فکر ۲تفکر عامل هدایت انسان.  ( فکر صحيح و طریقه درست1

 صحيح.

عامل هدایت 
 انسان

 .است بد از نيک کارهاى تشخيص عامل عملى ( عقل۲ تفکر عامل گرایش انسان به نيکى.( 1 13
عامل گرایش 

 به نيکی

14 
رسيدن به خير ( سبب رستگارى و ۲آخرت براى مؤمنين بهتر است. دليل باتقوا بودن مؤمنين.  (1

 آخرت.

رستگاري 
 مؤمن

 تقوا
 منشأ کفر پروایی به پروردگار.( سبب بی3( کيفيت کفر ظاهرى و کفر باطنى. ۲منشأ کفر به خداي متعال. (1 1۵

 ضرورت پروا ( ضرورت پروا از خداوند.۲ها. سفارش خداى تعالى به همه  انسان (1 1۲

17 
( حالتی روحی و معنوي شامل ۲غيردینی در ایمان و عمل صالح. مراحل تقوي واقعی. اثر غرض  (1

 تمام مقامات معنوي.
 مقامات معنوي

 ( خدا ولى و یاور متوکالن است.۲شرط برقراري رابطه دوستی با خدا.  (1 1۸
رابطه دوستی 

 با خدا

 1۰ توکل
به خدا  توکل خدا.استعاذه به 3( کار توکل کنندگان کار خداست. ۲مشخصات توکل کنندگان. ( 1

 دو مالک صدق عبودیت. و توکل ( ایمان4است. 
 فضيلت توکل

۲۴ 
( ایمان به 3( سعادت و نعمت بزرگ حاصل توکل است. ۲خداوند راهنماي توکل کنندگان است. ( 1

 نفى شده است. متوکلين سلطنت شيطان از (4خدا و توکل بر او سبب ایمنی از شر است. 

ایمنی از  
 گمراهی
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 مقوله اصلي مقوله فرعي كد ردیف

۲1 
( اسيرى هواى نفس و 3( آزادي نفس پس از شناخت آن. ۲شناخت نفس از مراحل عرفان است. ( 1

 بندگى شهوات از اثرات غفلت از خود است.
 مراحل عرفان

 خودشناسی
۲۲ 

ها براى انسان ترین حکمت( بزرگ3( سبب ترس از خدا. ۲ .اثرات جهل انسان  به نفس خویش (1
 شناخت نفس خویش است.

برترین 
 هاحکمت

 بهترین عقل ( خردمندي نتيجه شناخت خود.۲شناخت نفس بهترین عقل انسان.  (1 ۲3

۲4 
( شناخت خود شرط 3( نهایت درجه معرفت انسان. ۲گمراهی نتيجه نادانی به نفس است.  (1

 شناخت خداوند.
 کمال معرفت

 عقل و حکمت کاهش عقل و شعور است.(تباهی عزم از ۲کند. کند با عزم میانسان حکيم هر کاري می (1 ۲۵

 اراده
 ( نقش احساس و قلب با جدیت.3(محافظت از عقد قلبی. ۲دعوت مردم  به ثبات قدم.  (1 ۲۲

اثر قلب  بر 
 عزم

۲7 
( سبب سستی در عقد 3( حبس نفس از انجام کار. ۲( سبب تصميم قلبی و فيصله دادن به کارها. 1

 امور بر قلب.( اثرات گره زدن انجام 4قلبی. 

استواري 
 تصميم

۲۸ 
( دليل افزایش جهالت و ۲بستگی انسان به دنيا. آثار عمل صالح. نقش عمل صالح  در دل. دل (1

 ( سبب پراکندگى افکار و معلومات متفرق و فانى.3ازدیاد علوم مخالف با حق. 
نسبت عمل با 

 معرفت
 عمل صالح

۲۰ 
( فراموشى نتيجه 3تمرین عملى دائمى و یادآوري مستمر. ( اثر ۲ضرورت توجه به معلومات.  (1

 عملی است.بی

رابطه عمل و 
 دانایی

 عمل صالح

3۴ 
( شایستگی عمل در درگاه 3( عمل صالح موجب مدح خداوند. ۲قيدهاي رضایت خداوند.  (1

 ( عمل صالح سبب حيات جدید.4خدایند.
رضایت 
 خداوند.

31 
( غفلت از معامله خدا با انسان. 3( دليل کفر  به آیات خدا. ۲  غرور و ستمگرى  موجب اختالف. (1
 ( غرور و طغيان مانع پذیرش حجت و برهان.4

 غفلت

 غرور

3۲ 
( منشأ  پندار 4آورد. ( دنيا غرور می3دهندگان. ترین فریب( خبيث۲نسبت غرور و عوامل فریب.  (1

 شيطان چيزى به جز غرور نيست.( وعده ۵غلط غرور و فریفته شدن به حيات دنيا است. 
 فریب انسان

33 
( ابزار مقابله با 3( عدم جواز ترک نماز و زکات در هيچ حالتی. ۲( مذمت ترک فروع دین. 1

 فراموشی و غفلت از یاد خداوند.
  ترک نماز

34 
( سفارش شریعت اسالم به  3( دو رکن وثيق در شریعت اسالم. ۲(شناخت و رعایت ارکان دین. 1

 ذکر عملی.
 شریعت اسالم

 نماز و زکات

 ( مراد از ذکر قلبی و عملی.۲رابط غيرمالی ميان خدا و خلق. معامله ميان مردم.  (1 3۵
رابطه با خدا و 

 خلق

 قدر عطيه ( علت در آتش بودن اهل آتش.3( اصالت حقيقت ضمير. ۲نقش عقيده قلبی در رحمت.  (1 3۲

 نيت
 شاکله ( عمل هر کس بر طبق نيت.3عمل علی شاکلته. ( کل به۲عمل. بهتر بودن نيت از  (1 37

3۸ 
( ضرورت 3( دشوار بودن انجام عمل با خلوص نيت. ۲ارزش و وزن عمل از نيت است.  (1

 صادقانه، مالک درستى عمل. نيت( 4 هوشياري نسبت به علت عمل. 

 نيت اتحاد
 وعمل

3۰ 
ترسند با سایرین. تفاوت افرادي که از رجوع به خدا می( ۲افزایش شنوایی و قبول دعوت حق.  (1
 ( شرایط دریافت کالم  پيامبر.3

 نرمی قلوب

وحشت و ترس از 
 قيامت

4۴ 
 (3اميد آميخته با ترس مشخصه مؤمنان.  (۲علت پيروزي مؤمنان و اسکان آنها در زمين.  (1

 هوشياري نسبت به آخرت از ضروریات ایمان.
 برتري مؤمن

41 
( خوف 3( توجّه به کيفر سخت خداوند، سبب ترس از اوست. ۲کفار به روز قيامت ایمان ندارند.  (1

 مندى و آشاميدن آنان، از چشمه سلسبيل.ابرار از خداوند، موجب بهره
 ترس از خدا

 کنند.کسی که از عمل به گفته خود شانه خالى نمی (۲رابطه حرف و عمل مؤمن.  (1 4۲
خصوصيات 

 مؤمن

 به عهد وفاي
43 

( 4( شرط دوستی خدا. 3( اثر نژاد و دودمان در تقرب به خدا. ۲شرط کرامت الهی خدا.  (1
 هایی که از اهل کتاب گرفته شده.ميثاق

 کرامت الهی

 شکستن پيمان ( نياز  زندگى فردى و اجتماعی به رعایت پيمان.۲مذمت پيمان شکننان.  (1 44

4۵ 
( تناسب 3( حسن وفاى به عهد و قبح نقض عهد. ۲رعایت عقود. دستورات اکيد قرآن بر  (1

 ( نفی و مذمت شکستن عهد.4فطریات بشر با رعایت عهد.

حسن رعایت 
 عهد



 ۰۸۱۱زمستان  ـ ۸۴شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی   23۸

 

 

 اکثراوست. در وجودي و ابزار رشد ابعاد  ترینمهمانسان یکی از و عمل  اختيار، کریم و روایاتاز منظر قرآن 
بر  مؤثرچگونگی، ماهيت و عوامل  به توجهجلب، منظور اصلیشود، که در قرآن از انسان بحث می زمانیموارد 

شک اگر حرکت را نشانه وجود و گذر زمان بدانيم، بیانسان است. گيري و عمل ،  تصميمگريانتخابنيروي 
م است که مسير حرکت را تصميم را هم باید آغاز حرکت تعبير کنيم. لذا، تصميم زمان آفرین است. این تصمي

نگاهی  ،پردازدانسان می عملکه به تحليل  زمانیقرآن  [.1۲] دهدمیها جلوه بروز و به اراده کندمیتعيين 
شرایط اوليه  (1شود: می تأکيد مطالباین  رانسان ب عمل توصيفدر و  انسان دارد عملسيستمی به ابعاد مختلف 

عمل انسان بر  دبازخور (3. کندمیعمل  الگوهاي مشخص،انسان تحت تأثير  (۲است.  مؤثر فرد عملبر و محيط 
. بعد اول یا دارد دو بعد، است عمل منشأ که  گيري تصميم است. تأثيرگذارشرایط محيطی و الگوهاي رفتاري 

توان بعد بيرونی اقدام را میمرحله آمادگی را بعد درونی تصميم و بعد دوم و مرحله انتخاب بين چند فرآیند و 
  [.1۲] (3ناميد)شکل 

 

 
 .]1۲[.  ابعاد درونی و بيرونی تصميم 3شکل 

 
وَ َأنْ لَيْسَ »و اقدامات خود اوست اعمال دبازخور ،شودمیکه انسان با آنها مواجه  امکاناتیشرایط و  همه

 هاي پردازشی الگوهايمکانيزمها و هم بر نتيجه اعمال انسان هم بر ورودي . «(۰3 /النجم)لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى
. یابدمیظهور و بروز در انسان  ،، بخل و ...انیأس، کفر ، رحمت، توفيق،در جلوۀ   اثرات. این است مؤثررفتاري 
هایی خروجیبر روي آنها هایی پردازشبا انجام  ،الگو نيز، و این کرده متأثرانسان را  الگوي رشدورودي، عناصر

 . حاصل خواهد نمودهاي انسانی اقدامات و کنش صورتبه

هاي رشد انسان، با رجوع به منابع معتبر، اصول و قضایاي حاکم بر ابعاد پس از تحليل و استخراج مقوله
 .[1۸ ،3۲] یر تنظيم و ارائه نمودتوان به شرح ز. این اصول و قضایا را میشودمیمختلف این رشد استخراج 

هر که تقوا  : مَن رُزِقَ تُقىً فَقَد رُزِقَ خَيرَ الدُّنيا و اآلخِرَۀِ »: قال رسولُ اللّه ِصلى اهلل عليه و آله :1اصل 
 . «روزیش شود، خير دنيا و آخرت روزیش شده است

 .« فإنّهُ رَأسُ األمرِ کُلِّهِ()علَيکَ بتَقوَى اللّه ِ،  تقواى خدا، رأس همه کارهاست»: 1-1قضيه 

 .« )التُّقى رئيسُ األخالقِ( هاستتقوا، رئيس خوى»: 1-۲قضيه 

، الصَّبرُ أقوى )التَّقوى أقوى أساسٍ ترین جامه استترین شالوده است. صبر محکمتقوا، محکم» :1-3قضيه 
 .«لِباسٍ(

ایمان بى عمل و عمل بى : ، و ال عملٌ بال إیمانٍ عملٍال یُقْبَلُ إیمانٌ بال » : قالَ عَلِىٌّ عليه السالم:۲اصل 
 .«شودایمان، پذیرفته نمى

 پذیرد.ایمان و عمل دو برادر بسته به یک ریسمانند که خداوند یکى را بدون دیگرى نمى»: ۲-1قضيه 

محيط

اجرا
تصميم

نيت

اراده

شرايط و امكانات

جهانبيني

ارزشها

سيستم و ساختار

دانش و مهارت

بعد بيروني تصميم بعد دروني تصميم
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 «بصاحبِهِ()اإلیمانُ و العملُ أخَوانِ شَریکانِ فی قَرَنٍ ، ال یَقْبلُ اللّه ُ أحدَهُما إالّ  
ایمان نه به ظاهر است و نه به آرزو، بلکه ایمان آن است که در دل خالص باشد و عمل آن را »: ۲-۲قضيه

 )ليسَ اإلیمانُ بالتَّحَّلی و ال بالتَّمَّنی ، و لکنَّ اإلیمانَ ما َخلَصَ فی القلبِ و صَدّقَهُ األعمالُ(. تصدیق کند
سر است براى بدن. همچنان که اگر سر برود، بدن هم از بين صبر براى ایمان، به منزله »: ۲-3قضيه 

هَـبَ ، فإذا ذَنزِلَۀِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ)الصَّبرُ مِن اإلیمانِ بمَ رودرود، اگر صبر از کف رفت، ایمان نيز از کف مىمى
 .«، کذلکَ إذا ذََهبَ الصَّبرُ ذَهَبَ اإلیمانُ(الـرَّأسُ ذَهَبَ الجَسَدُ 

صْلُ الصَّبْرِ حُسْنُ الْيَقينِ بِاللّه ِریشـه صــبر، ایمان نيکو و عقيده استوار به »َلَ عَلِىٌّ عليه السالم: : قا3اصل 
 .«خداوند است
اِلْـزَمـُوا الصـَّبْرَ فَاِنَّهُ دِعامَۀُ االْیْمانِ وَماِلُک ) صبر و شکيبائى ستون ایمان و قوام کارهاست» :3-1قضيه 

  .«(االْمُور
ها صبر و شکيبایى در برابر قویترین دشمن سختی : اَقوى عَدُوِّ الشَّدآئِدِ الصَّبْرُ ››:قالَ عَلِىٌّ عليه السالم :4اصل 

 «آنهاست
 ‹‹. )نِعْمَ ساِلحُ الْمُؤْمِنِ الصَّبْرُ وَ الدُّعآء( چه نيکو سالحى است صبر و دُعا براى مؤمن:›› 4-1قضيه 

، برتر است از اى کوتاه)اندیشه. فِکْرُ ساعَۀٍ قَصيرَۀٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَۀٍ طَوِیلَۀٍ ››:: قالَ عَلِىٌّ عليه السالم۵اصل 
 ‹‹. عبادتى طوالنى(

 ‹‹. مَنْ تَفَکَّرَ اءَبْصَرَ() شودکسى که )خوب( بيندیشد بينا مى ››:۵-1قضيه 

)اَلْفِکْرُ فِى الَْعواقِبِ  .داردمى ها و حوادث ناگوار ایمنتفکر در فرجام کارها، انسان را از ناخوشى:››۵-۲قضيه 
 ‹‹.یُؤْمِنُ مَکْرُوهَ النَّوائِبِ(

)هر کس به خدا  مَنْ تَوَکَّلَ عَلَى اللّه ِ الیُغْلَبُ وَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللّه ِ الیُهْزَمُ؛›› : قال امام باقر عليه السالم:۲اصل 
 ‹‹. ورد(توکل کند، مغلوب نشود و هر کس به خدا توسل جوید، شکست نخ

مَنْ ) شودمیشود و اسباب برایش فراهم ها براى او آسان مىهر کس به خدا توکل کند، دشوارى:››۲-1قضيه 
 ‹‹. (تَوکَّلَ عَلَى اللّه ِ ذَلَّتْ لَهُ الصِّعابُ َوَتسَهَّلَتْ عَلَيْهِ األَسْبابِ

 ‹‹. مَنْ تَوَکَّلَ عَلَيْهِ کَفاهُ() نيازش گرداندآن کس که به خداوند توکل کند، او خود بى:››۲-۲قضيه 

 .‹‹ اَلتَّوَکُّلُ خَيْرُ عِمادٍ() گاه استتوکل بهترین تکيه:››۲-3قضيه 

در موردى که نيت و اراده آدمى ) ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِیَتْ عَلَيْهِ النِّيَّۀُ››: امام صادق عليه السالم: قال 7اصل 
 ‹‹. (شودوانى نمىقوى باشد، بـدن دچـار ضعـف و ناتـ

  ‹‹. الظَّفَرُ بِالجَزمِ و الحَزمِ() اي قاطع و دوراندیشى استپيروزى، در گرو اراده:››7-1قضيه 

عبرت گرفتن، مصونيت ]از گناه و خطا[ به بار )االعتِبارُ یُثمِرُ العِصمَۀَ  ››: قالَ عَلِىٌّ عليه السالم :۸اصل 
 آورد(.مى

ندارد کسى که عبرت نگيرد و عبرت نگرفته است کسى که ]از خطا [باز فکر و اندیشه :›› ۸-1قضيه 
 ‹‹. (عتِبارَ لِمَن ال ازدِجارَ لَهال فِکرَ لِمَن ال اعتِبارَ لَهُ، ال ا)نایستد

به یقين، کسى که با دیده عبرت به کيفرهایى که بر سر پيشينيان آمده بنگرد، تقوا، او را از فرو :››۸-۲قضيه 
اِنَّ مَن صَرَّحَتْ لَهُ الْعَِبرُ عَمّا بَيْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمَثاُلتِ حَجََزتْهُ التَّقْوى ) دارد)شُبهات( باز مى هاآلودگىافتادن در دام 

 ‹‹. عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهاتِ(
فی تَصاریِف القَضاءِ ) هاى قضا]ى الهى[براى صاحبدالن و خردمندان عبرت استدر دگرگونی: ››۸-3قضيه 

 . ‹‹( ولی األلبابِ و النُّهىرَۀٌ الُعِب
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همنشين خوب، نعمت است و )ََ جَليسُ الخَيرِ ِنعمَۀٌ ، جَليسُ الشَّرِّ نِقم››: قالَ عَلِىٌّ عليه السالم: ۰اصل 
 ‹‹. (تهمنشين بد، مصيب

 ‹‹. السُّوءِ()جِماعُ الشَّرِّ فی مُقارَنۀِ قَرینِ  ها در مجالست با همنشينِ بد استهمه بدي:››۰-1قضيه 
 ‹‹. الوَحدَۀُ خَيرٌ مِن قَرِینِ السَّوءِ() تنهایى، بهتر از همنشين بد است››:۰-۲قضيه 

 ‹‹.بهترین گزینش، همنشينى با نيکان است)خـَيْرُ اإلِخـتِيارِ صُحْبَۀُ األَخـيارِ(:››۰-3قضيه 

 (3) وا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاِت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُ( 2) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ››:1۴اصل 

اند و انجام داده عمل صالحمگر کسانی که ایمان آورده و ( ۲تردید انسان در زیان کاري بزرگی است)بی

 ‹‹. اندسفارش کرده صبرتوصيه نموده و به  حقبهیکدیگر را 

 ‹‹. ال عَمَلَ لغافِلٍ() ]صالح[ نباشدغافل را عمل : ››1۴-1قضيه 

پذیرد: تقوا و دو صفت است که خداوند سبحان، هيچ عملى را مگر همراه با آنها نمى:›› 1۴-۲قضيه 
 ‹‹.اخالص)صِفَتانِ ال یَقْبَلُ اللّه ُ سُبْحانَهُ االَعْمالَ ااِلّ بِهِما: التُّقى وَ ااِلخْالصُ(

هاى خود مردم مطابق نّيت) یُحشَرُ النّاسُ على نِيّاتِهِم ››: عليه و آله: قال رسولُ اللّه ِ صلى اهلل11اصل 
 .‹‹( شوندمحشور مى

 ‹‹. )األعمالُ ثِمارُ النِّيّاتِ ) ها هستندکردارها، ثمره نيّت:››11-1قضيه 
هِمَّتِهِ ، و قدر هر کس به قدر همّت اوست و عملش به قدر نيّت او) قَدرُ الرّجُلِ على قَدرِ  :››11-۲قضيه  

 .‹‹ عَمَلُهُ على قَدرِ نِيَّتِهِ

ما ضَعُفَ بَدَنٌ عمّا قَوِیَت علَيهِ ) ، ناتوان نيستاستهيچ بدنى در انجام آنچه نيّت بر آن قوى  :››11-3قضيه 
  ‹‹. النِّيَّۀُ(

 ‹‹.بِصاِلحِ النِّيَّۀِ(ال یَکمُلُ صالِحُ الَعمَلِ إالّ ) شوددرست کامل نمى درست، جز با نيّت عمل ››:11-4قضيه 

  (‹‹)على قَدرِ النِّيَّۀِ تَکونُ مِن اللّه ِ العَطِيَّۀُ دهِش خداوند به هر کس، به اندازه نيّت اوست ››:11-۵قضيه 
 ‹‹. )توفيق، عنایت ]الهى[است) التَّوفيقُ عِنایَۀ:›› قالَ عَلِىٌّ عليه السالم : 1۲اصل 
کسی که ) ال یَدْخُلُ الجَنَّۀَ مَنْ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّۀٍ مِنْ کِبْرٍ  :››المامام جعفر صادق عليه الس: قال 13اصل 

 ‹‹. (شودوارد بهشت نمی استاي کبر در وجودش ذره
اَلحِرصُ وَالکِبرُ وَالحَسَدُ دَواعٍ إِلَى ) هاى فرورفتن در گناهانندحرص و تکبّر و حسادت، انگيزه›› :13-1قضيه 

 ‹‹. (ِفى الذُّنوبِالتَّقَحُّمِ 

الجَبّارونَ اَبعَُد النّاس ) متکبّر هستند سرکشان ،خداوند عزّوجل در روز قيامت زدورترین مردم ا:››13-۲قضيه 
 (‹‹.منَ اهللِ عزُّ و جلَّ یومَ القيامَۀِ

است از منظر اسالم، هدف از خلقت انسان رساندن او به کمال و سعادت، در دنيا و آخرت است و آن عبارت   
ها، فردي، ، مگر با پيروي از دستورات الهی در همه زمينهشودنمیاز قرب و لقاء الهی. این حقيقت محقق 

اهلل از اعماق وجود باشد، الیاجتماعی، اقتصادي و سياسی. این فرمانبرداري اگر با انگيزه الهی و با نيت قرب
شت. قلب، عقل و جسم به ترتيب منشأ و ابزار عبادت بوده و نقش اصلی را در رشد و کمال انسان خواهد دا

. بدین صورت هستندانسان و بستر جریان یافتن اختيار و اراده او ‹‹ اعمال››و ‹‹ افکار››، ‹‹اميال››گيري شکل

خود شکل و کيفيت  ‹‹قلبی، عقلی و جسمی››به توان و قدرت  ‹‹تقوا››یا  ‹‹هوا››که انسان با انتخاب طریق 

شيطانی و یا  ‹‹قلب، عقل و جسمی››ا اختيار و انتخاب یکی از این دو جهت، داراي بخشد. بمشخصی می

رحمانی خواهد شد. این حقيقت به معناي اصالت اراده و اختيار در شکل دادن به ساختار  ‹‹قلب، عقل و جسمی››
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به منظور اتخاذ یک رویکرد سيستمی و ایجاد امکان تحليل و ترسيم روابط متقابل بين  .وجودي انسان است
 . شودمیبرداري بهره ۵و4جامع و یکپارچه، از جداول  طوربهموجود،  هايمؤلفه

 
 . عالمت تأثير گذاري4جدول 

 V A X عالمت

 رابطه دوسویه اثر دارد iبر  jمولفه  اثر دارد jبر  iمولفه  معني

قابل  ۵، به شرح شکل هامولفه تأثيرگذاريو  تأثيرپذیرياولين نقشه شناختی نمودار  ۵جدول  بر اساس
 ترسيم است.

 ها. چگونگی تأثير گذاري و تأثير پذیري مولفه۵جدول 
J 
I 

 نيت صالحعمل ایمان صبر تقوا

    X  تقوا

  X V   صبر

   A A A صالحعمل

  A V   نيت

 V A    تفكر

  V  V  توكل

 V A    اراده

 V    V عبرت

  V    همنشين

   V  V غرور

 
د، این دیدگاه مبتنی بر این اصل است که هيچ یک از شومیمشاهده  3و  ۲شکلهمانگونه که در مدل 

هاي حلقه تأثير، بلکه تحت نيستند مؤثرل و ایستا بر رشد انسان مستق طوربهعوامل دخيل در رشد انسان، 
. همين واقعيت و ماهيت پویاي الگوي شوندبازخوردي مثبت و منفی موجب بروز رفتار پویا در این سيستم می

هاي ارائه شده در این زمينه بسياري از تحليل شدهرشد انسان، موجب افزایش درجه پيچيدگی آن شده و باعث 
 یده در عالم واقع فاصله معناداري داشته باشد. رویکرد تحليل خطی صورت گرفته با بروز این پد بر اساسکه 
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 . الگوي تاثيرگذاري و تاثيرپذیري مولفه هاي رشد کيفی انسان)اوليه(۵شکل 

 
در ادامه به منظور ایجاد امکان تجزیه، تحليل و توسعه الگوي اوليه بدست آماده و عمق بخشيدن به فهم و 

نکات کليدي استخراج شده پایه در نظر گرفته و  عنوانبهاین الگو را و روابط حاکم در این سيستم،  هامولفهدرک 
 . شودو الگو تکميل می ،شدهارائه  هايمؤلفهبا سایر از ایات و روایات در رابطه 

کيست و چه جایگاهی در این عالم و بين موجودات دارد. بداند  بفهمدیعنی انسان  ،خودشناسی .خودشناسي
ترین موجود است و کامل بدانددنيا آمده است و نهایت کارش چيست؟ وقتی انسان  چگونه و براي چه به این

روایات بسياري از  خواهد داشت.براي رشد و تکامل خود بهترین انگيزه را  پروردگار،ها نزد ترین آنمحبوب
قت خود هاي مختلف متوجه حقيصورتبهمعصومين درخصوص خودشناسی وارد شده است. این روایات انسان را 

هر کس حقيقت خود را بشناسد، به  .[۰]«تََجرَّد نَفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ »و اهميت خودشناسی کرده است. امام علی )ع(: 

عارف کسی  .[۲] «فَأَعْتَقَهَا وَ نَزَّهَهَا نَفْسَهُ  مَنْ عَرَفَ اْلعَارِفُ»پردازد. امام علی )ع(: تجرد و تجرید در تزکيه می

چه که او را از تواند باشد و سپس خود را از آناست که اول خود را بشناسد و بداند چه بوده و چه شده و چه می
 تأکيدو حاجب بين او و خداست آزاد نموده و تزکيه کند. در این روایات به شناخت حقيقت انسان  کندمیخدا دور 

صورت اصلی انسان، بهترین انگيزه و محرک براي طی مسير که شناخت  شده استشده و به این مطلب اشاره 
و درمان این  شدهشناختهي مفاسد اخالقی که در درون انسان جا دارد رشد و کمال است. با خودشناسی ریشه

 .[۲۴] شودمیتر دردها آسان

نفس  در راه پاک کردن ،از خویشتنو نااميدي و دور کردن یأس  الهیاميد به رحمت  .اميد به رحمت الهي
است. در مسير کمال است. دلسرد شدن و نااميدي آفت بزرگی فرآوان اهميت  دارايو طی مسير رشد و کمال 

. یأس از رحمت یاري و موفق شدتا در این راه  ،( متوسل شدعو به معصومين) نمودبه خدا توکل  ضروري است
الزم است ا پشيمانی و عزم بر ترک گناهان گذشته، . بقلبموجب قوت الهی اميد به رحمت و کفر است  خدا

 .[4] (۲)شکل.شودمیهاي نور در قلب گشوده و دریچه شدهصفا با  روح و جانبا رحمت الهی که  داشت،یقين 

 

 
 (1. الگوي تاثيرگذاري و تاثيرپذیري)تکميلی ۲شکل 

 

تفکر ضد غفلت است. امام علی)ع( ، غفلت است و در مسير رشد و کمال انسان عظيمیکى از موانع : تفكر

 به و حرکت با نفس مجاهده شرط اوّل»گوید: می )ره(خمينی امام[. ۲] «فکر کردن مایه رشد است»فرماید: مى

نيت

ايمان

همنشين بد

تقوا

عمل صالح

تفكر

توكل

صبر

غرور

عبرت

اراده

خودشناسي

اميد به رحمت الهي
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 و روز مقداري در هر شب الاقل : انسانکه از آن است عبارت مقام و تفکر در این ، تفکر استتعالی حق جانب
و  آسایش اسباب و تمام دنيا آورده این بهرا  ما که ،الملوک مالک موالي این در مقابلما  هوظيف کهفکر کند 

هاي مرتبط به [. به منظور ایجاد تصویري جامع از ابعاد و خصيصه۲1] ‹‹؟چيست ،کرده فراهم ما را براي راحتی
 است. شدهتنظيم  ۲تفکر جدول 

 
 [.17هاي مرتبط ]خصيصه .  اندیشيدن و۲جدول 

 هاحدس و هاظن ها،گمان در اندیشيدن اندیشيدن در آیات

 دوري کردن از راه هدایت الهی الهیدر راه راست  حرکت

 یان بردنو زاز کوردالن بودن  درجات برپایه اعمال برخورداري ازسود بردن از بينش الهی و 

 پيروي نکردن از بينش الهیو راهنماي باطل شدن  پيروي از نور و حرکت در نوردل زنده بودن و 

 سرگردان ماندن در گمراهیو حرکت در تاریکی  پروردگارهاي و نازل شدهالهی برکت  پيروي از کتاب پر

 هاي مختلف)تفرقه(رفتن به راه رفتنن هاي مختلف) وحدت (به راه

 ر خدا و راه ضاللتاولياي غيپيروي از  باالرفتن با آیات الهی و راهنماي حق شدن

 هاي خداوندتحریف نام خداونداز یاد کردن و اجراي عدالت 

 پيروي از چيزهایی که برایش دليلی از سوي خداوند نيامده توانایی در پند پذیرفتن

 لذت بردن از انجام کارهاي زشتو دل مرده بودن  گشوده شدن دل بر اسالم

 بودنساز دن به پستی و دروغیگرو برپایی نماز

 و غرور داشتن کبر ورزیدن هاي خداوندو خواندن نام باور کردن خداوند

 ستمکار بودن نسبت به خود پيروي از راه مستقيم پروردگار

 داپيانهاي گرفتار شدن در راه حرام تلقی کردن کارهاي زشت

 ادراکهایی بیداشتن دلو پيروي از گمان  به عزت الهیپيدا کردن گرایش 

 داشتن چشمانی نابينا پذیرفتن راهنمایی حق از جانب خداوند

 دستاویز شيطان شدنو آویزان بودن زبان از دهان  است شایستگانپذیرش اینکه خداوند کارساز 

 هاي ناشنوا داشتن و ضعف در پندپذیريگوش هاي شيطانپناه بردن به خدا در مواجهه با وسوسهو بصيرت یافتن 

 فشرده شدن دل و کسب پليديو دور شدن از اسالم  واقع شدنالهی مشمول رحمت 

 

العاده تکيه شده البالغه، بر روي کلمه تقوي فوقدر آثار دینی، مخصوصا در کتاب ارزشمند نهج:  تقوی

دهد و روح سرکش و نفس شود و به روح، قدرت و قوت میي مقدسی است که در روح پيدا میاست. تقوي، ملکه

  دَارُ حِْصنٍ عَزِیزٍ  وَ أَنَّ التَّقْوَىعِبَادَ اللَّهِاعْلَمُوا››:دنفرمایتقوا می يهامام علی)ع( دربارسازد. را رام و مطيع میامّاره 
تُقْطَعُ  حُمَۀُ  الْخَطَایَا  وَ بِالْيَقِينِ الْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَلِيلٍ لَا یَمْنَعُ أَهْلَهُ  وَ  لَا یُحْرِزُ  مَنْ  لَجَأَ  إِلَيْهِ أَلَا وَ بِالتَّقْوَى  

اى بندگان خدا! بدانيد که تقوا، دژى محکم و شکست ناپذیر است، اما هرزگى و گناه، .›› ‹‹تُدَْرکُ الْغَایَۀُ الْقُصَْوى
رد در اى در حال فرو ریختن و خوارکننده است که از ساکنان خود دفاع نخواهد کرد، و کسى که بدان پناه بخانه

توان به برترین جایگاه توان برید، و با یقين مىهاى گناهان را مىامان نيست. آگاه باشيد با پرهيزکارى، ریشه

به است،  اصلی آزاديه تقوا مای ، کندمیتصریح  جمالتحضرت در برخی از  .[۲1] ‹‹معنوى، دسترسى پيدا کرد

اسارت و را از بندگی  انسانها است. یعنی آزاديه منشأ هم نه تنها مانع آزادي نيست، بلکه منبع و این معنی که
این افراد در اثر توبه،  .داردآز و طمع را از گردنش بر می، خشم ،شهوت ،حسد زنجير. کندمیهوا و هوس آزاد 
 ، بدنی نحيف دارند. آرزوهایشان کم است و نفس آنان آميخته با عفت، پاکدامنی و خلوص استتالش و ریاضت

 .استقابل ترسيم   7اجمال در قالب  شکل  طوربههاي تقوا خصيصه .[7]
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 [.17هاي تقوا ]. تبيين خصيصه7شکل 

 
یکی از موثرترین عوامل در سير معنوي و تقرب الی اهلل، نماز است. نماز ترکيبی الهی است که در هر  .نماز

و کامل  پروردگار رحمان است. نماز سازنده انسانقسمت آن رازي نهفته است. وسيله ارتباط با خدا و انس با 
کننده آنان است. همانگونه که بدن، به غذاي سالم و مفيد احتياج دارد، جهت رشد و پرورش معنوي روح و تکامل 

-نمونه می عنوانبهاند. )ع( درباره نماز سخنان بسياري فرمودهآن نيز، نياز به غذاي روح وجود دارد. امام علی 

را براى پاکسازى دل از ‹‹ ایمان››فَرَضَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْکِ وَ الصَّلَاۀَ تَنْزِیهاً عَنِ الْکِبْر. خدا، » ند:فرمای
نماز نمایانگر عشق به خدا است و . [۲1] ‹‹را براى پاک بودن از کبر و خودپسندى واجب کرد‹‹ نماز››شرک، و 

گرداند. انسان را به صبر بر مصائب، صبر بر طاعات و صبر در مقابل معاصى، پایدار مىاین عشق به خداست که 
ایشان  نماید.تلخى آنها را به شيرینى تبدیل کرده و به رفع نيازهاى بندگان خدا، از روي عشق و عالقه راغب مى

مَا أَهَمَّنِی » ‹‹.دیکى هر پارسایى به خداستالصَّلَاُۀ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِی... نماز، موجب نز»فرمایند: در جاي دیگر می
ست اگر انجام دهم و ]أَمْرٌ[ ذَنْبٌ أُمْهِلْتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلَِّی رَکْعَتَيْنِ وَ َأسْأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَۀ. آنچه که بين من و خدا ناروا

در بسياري از  .[۲1] ‹‹اهد ساختمهلت دو رکعت نماز داشته باشم که از خدا عافيت طلبم، مرا اندوهگين نخو

مثال از:  عنوانبهقرار گرفته است.  تأکيدمنابع دینی، نماز و زکات مانند دو برادر همواره با هم ذکر شده و مورد 
کسى که زکات ندهد  . ال زکاۀَ لَهُ ، و ال زکاۀَ لِمَن ال وَرَعَ لَهُ ال صالۀَ لِمَن  ››:نقل شده امامُ الصّادقُ عليه السالم

 .[3۲] ‹‹حاصل است، و کسى که ورع نداشته باشد زکاتش پذیرفته نيستنمازش بى

. [۲1]«مُبَاشَرَتُهَا تُحْرِقُکَالنَّارِ  إِیَّاکَ وَ مُعَاشَرَۀَ الْأَشْرَارِ فَإِنَّهُمْ»فرمایند: امام علی )ع( در این باره می .همنشين

اگر کسی در صدد تهذیب نفس است باید با دوستان بد همنشينی نکند؛ زیرا دوست بد، ترک گناه را دشوار 
 .کندمیو او را به گناه و فساد ترغيب  کندمیو اراده انسان را در تهذیب نفس سست  کندمی

. سَلْ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِیقِ وَ عَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّار. پيش از »..فرمایند:اي از نهج البالغه میامام)ع( در خطبه

از معاشرت با بدان و اهل باطل باید  .[۲1] ‹‹حرکت، از همسفر بپرس، و پيش از خریدن منزل همسایه را بشناس

-عوامل و نيروهاي کفر -عوامل و نيروهاي حق

تزویر و نيرنگ: نادانی، زشتی و پليدي عقل و تعقل: دانایی، زیبایی و راستی

گمراهی هدایت

-پيروي از هواي نفس)خویش(. -تدبيرخدا، متين است.

- وسوسه گري شيطان. - دليل رسا، خاص خداست.

غفلت آگاهی)آگاهان(

-جدا شدن از آیات خداوند. -دل قوي داشتن به کتاب خدا.

- تکذیب کردن آیات آلهی - پيروي از کتاب خدا.

نيت ناپاک نيت پاک

بخش)ستون، جبهه(باطل بخش)ستون، جبهه(حق

روئيدن و رشد کردن همانند، گياهان 

پاک و ریشه دار و پرفایده در زمين پاک

روئيدن و رشد کردن همانند، گياهان 

بی ریشه و بی فایده در زمين ناپاک

- رشد نور ایمان

- هدایت شدن به 

دليل اعمال صالح از 

سوي خدا

- گمراه شدن به دليل 
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 (۲. [3] ‹‹دوست بد همانند آتش است که هر کس به آن نزدیک شود خواهد سوخت (1جدا خودداري نمود؛ زیرا، 

اي است که از عوامل خارجى مانند خانواده، مدرسه، محيط زندگى و ... صفات خوب و بد را طبيعت انسان به گونه
ند، و بر عکس، از شماردهند، ستایش کرده و محترم مىگيرد. فرد خواهد دید کارهایى را همه انجام میمى

نمایند، او نيز به واسطه این مشاهدات و شنيدها، به تدریج کارهاي دیگر پرهيز دارند و آن را نکوهش مى
این  تأثيراى مرتبط پيدا خواهد کرد. آن را به فهم و عقل خودش نسبت داده و با اجبار و اضطرار، تحت عقيده

 .(۸)شکلداندو مختار مى . عليرغم اینکه خود را آزادشودمیرفتار واقع 
 

 
 (۲. الگوي تاثيرگذاري و تاثيرپذیري)تکميلی ۸شکل 

 
در صبر فوایدى براى تربيت نفس، تقویت شخصيت و افزایش توانایى انسان براي طی مسير رشد و : صبر

توان را کمال و طاقت در برابر بارهاى سنگين زندگى وحوادث و مصائب روزگار نهفته است. صبر به انسان این 
دهد که براى تحقق اهداف علمى و عملى، مداومت داشته باشد. انسان براى دستيابى به اکثر اهداف خود، چه می

علمى، نيازمند سخت کوشی و صرف وقت و تالش زیاد  در زمينه اجتماعى،  اقتصادى و سياسى و چه در زمينه
اراده او بستگى دارد. انسان صابر، کسی است که از  در حقيقت، ميزان صبر و پشتکار انسان به ميزان نيروى است.
اى نيرومند برخوردار است و هر چند با مشکالت و موانع برخورد کند، عزم او سست نشده و همتش کاهش اراده

امام  .[34] تواند، کارهاى بزرگى انجام داده و اهداف ارزشمندي، را تحقق بخشدیابد. انسان، با قوت اراده مىنمی

عَلَيْکُمْ  بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ  مِنَ  الْإِیمَانِ  کَالرَّأْسِ  مِنَ  الْجَسَدِ وَ لَا خَيْرَ فِی ›› فرمایند: باره میع( در اینعلی )
ن سر است جَسَدٍ لَا رَأْسَ  مَعَهُ وَ لَا خَيْرَ ِفی إِیَمانٍ لَا صَبْرَ مَعَه . بر شما باد شکيبایى، که شکيبایى، ایمان را همچو

مؤمنان واقعی، از مشکالتی که متوجه . [۲1] ‹‹سر، ارزشى نداردبراي بدن و ایمان بدون شکيبایى همانند بدنی بى

کنند. زیرا پروردگار آید، شکوه و اظهار ناتوانى نمىشود، یا  حوادث ناگوار روزگار و مصائبی که بر او وارد مىاو مى
 او را به صبر سفارش فرموده است. 

شود. امام علی )ع( در نهج البالغه هاى ایمان است. بدون توکل، ایمان کامل نمىتوکل یکی از پایه: توكل

 وَ قَوِیَتْ اعْلَمُوا  عِلْماً  یَقِيناً أ َنَّ  اللَّهَ  لَمْ  یَجْعَلْ  لِلْعَبْدِ  وَ إِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ  وَ اشْتَدَّتْ طَلِبَتُهُ ››  فرمایند:می
وَ لَمْ یَحُلْ بَيْنَ الْعَبْدِ فِی ضَعْفِهِ وَ قِلَّۀِ حِيلَتِهِ وَ بَيْنَ  أَنْ یَبْلُغَ مَا  سُمِّیَ  دَتُهُ أَکْثَرَ مِمَّا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّْکرِ الْحَکِيمِمَکِي

ْحمَۀً فِی مَنْفَعَۀٍ وَ التَّارِکُ لَهُ الشَّاکُّ فِيهِ أَعْظَمُ النَّاسِ لَهُ فِی  الذِّکْرِ  الْحَکِيمِ  وَ الْعَارِفُ لَِهذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَ

نيت
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مَصْنُوعٌ لَهُ بِالْبَلْوَى فَزِدْ أَیُّهَا الْمُسْتَنْفِعُ فِی شُکْرِکَ وَ  بِالنُّعَْمى وَ ُربَّ مُبْتَلًى شُغُلًا  فِی مَضَرَّۀٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ

قطعا بدانيد! خداوند براى بنده خود هر چند با سياست و سخت . ›› ‹‹مِنْ عَجَلَتِکَ وَ قِفْ عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقِک  قَصِّرْ
وعده فرموده، قرار نخواهد داد، و ميان کوش بوده و در طرح و نقشه نيرومند باشد، بيش از آنچه که در علم الهى 

آنچه در قرآن براى او رقم زده حایلى نخواهد گذاشت، هر کس این بنده، هر چند ناتوان و کم سياست باشد، و 
تر است و سود بيشترى خواهد برد. و آن کس که آن را حقيقت را بشناسد و به کار گيرد، از همه مردم آسوده

رفتار اى، که گواگذارد و در آن شک نماید، همانا از تمام مردم گرفتارتر و زیانکارتر است، چه بسا نعمت داده شده
که از این گفتار عذاب شود و چه بسا گرفتارى، که در آن گرفتارى ساخته و آزمایش گردد. پس اى کسانی 

شوید، بر شکرگزارى خداوند بيفزایيد و از شتاب گرفتن بيجا دست بردارید و به روزى رسيده خود بهرمند مى

اي از اهميت و جایگاه ویژهنيز دیریت اسالمی ر مکه دهاي است هتوکل بر خداوند از گزار .[۲1] ‹‹بسنده کنيد 

توانند با درایت و خداوند توکل دارند، می مدیران کارآمد که بر .است مؤثربر عملکرد مدیران و برخوردار بوده  
و بهترین تصميمات را براي رسيدن به هدف مطلوب در سازمان بگيرند.  شدهکاردانی از عملکرد خوبی برخوردار 

 نيز،آن ، که شودمیحاصل  آندر پی  ‹‹اصالح عملکرد››و  شدهمنجر به مدیریت بر خویشتن  ‹‹خداتوکل بر ››

 .[33] (۰)شکلرندبر همدیگر تأثير گذا متقابالًاین عناصر نيز و  استمصداقی از مدیریت اسالمی 

 

 
 .[33]. رابطه توکل بر خدا و مدیریت اسالمی ۰شکل 

 
این است که انسان با خود یعنی با عقل و نفس پيمان ببندد و شرط  منظور از وفاي به عهد، .وفای به عهد

 انسانشایسته است  ،روز در اوّل .[14] کند که در مقام عمل، صداقت داشته باشد و مرتکب خطا و خالف نشود

به این طریق که نفس خود را مخاطب قرار دهد و به او  رفتار نکند. امر الهی امروز بر خالف کند که با خود شرط
به  .رودام از دست میندارم و اگر از دست برود، تمام هستی هيچبهاي عمر شود که من جز سرمایه گران متذکر

رب »و فریاد  گشتهز مرگ سخت پشيمان حوادث بعد ا مشاهدهعمر تو پایان یافته و از نما  تصورخود بگوید: 
در قرآن  .(۰نماید)شکل و جوارح سفارش  ءاي، پس به نفس خویش در مورد مراقبت از اعضاسر داده« ارجعون

وَ أَوْفُواْ بَِعهْدِ اللَّهِ إِذَا ››فراوان شده، از جمله:  تأکيدها تعهد به خداست کریم به التزام تعهدات که باالترین آن
(. هنگامى که با خدا عهد بستيد، به عهد خود وفا کنيد! و ۰1عَاهَدتُّمْ وَ لَا تَنقُضُواْ الْأَیْمَانَ بَعْدَ َتوْکِيدِهَا)نحل/

سان هر روز با خود عهد کند کيفيت وفاي به عهد این گونه است که ان«.سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنيد
که امروز بر خالف فرموده پروردگار رفتار نکند و تصميم به انجام این کار بگيرد. یک روز خالف نکردن امري 

  .[۲3] تواند از عهده این کار برآیداست سهل و آسان و انسان می

این سعادت است. ایمان به نيل به سعادت و خوشبختی است. ایمان راه رسيدن به  ،آرزوي هر انسانایمان. 
دهد. قرآن کریم ایمان را بسيار گرامی داشته آدمی اطمينان قلبی، نشاط، آرامش، معنا، اميد، شجاعت و هدف می

 ایمان دارد، تأکيدشمارد. قرآن کریم هاي پرهيزگاران و هدایت یافتگان میو عامل رستگاري دانسته و از ویژگی
نماید. بسياري از روانشناسان، نقش ایمان را در بهداشت روانی و تسکين مایی  میآدمی را از تاریکی به نور راهن
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 عملکرد 

مدیریت 
 اسالمی
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، مؤمناندانند. در بسياري از آیات قرآن، خداوند بزرگ پس از خطاب قراردادن هاي روحی آدمی، مؤثر میناراحتی
نار هم باشند. چنانچه دهد، این دو حقيقت هميشه باید در کنماید. این موضوع نشان میبه عمل صالح اشاره می

دنبال آن عمل صالح نباشد، یا عمل صالح باشد، ولی از ایمان سرچشمه نگرفته باشد، منفعتی  ایمان باشد ولی به
 . (1۴)شکلبراي انسان نخواهد داشت و انسان به سعادت نخواهد رسيد

 
 (3. الگوي تاثيرگذاري و تاثيرپذیري)تکميلی 1۴شکل 

 

ارزش حـقيقى براى کارهاى اختيارى انسان بستگى به تاثير آنها در رسيدن به کمال حقيقى یعنى قرب . نيت
از ميل و  ،شود و ارادهارتباط افعال خارجى با روح فاعل از راه اراده حاصل مى .(1۴)شکلخداى متعال داردبه 

به سوى و روان ر درون روح است که حرکتى د شوقهمين  .خيزدو نتيجه کار برمى غایتبهشوق و محبت 
. ارزش کار ارادى تابع انگيزه و نيت فاعل است بنابراین .شـودمـى مـتـبـلـور ،و در شکل اراده همقصود پدید آورد

 بيشترینو  خواهد داشتدر سعادت ابدى ن اثريگيرد هـاى مادى و دنيوى انجام مىکارهایى که با انـگـيـزه لذا،
 .نخواهد داشتسودى براى فاعل  صورت گيرد،ریا و قصد خودنمایى  خدمات اجتماعى هم اگر به

  

 
 .[13]عملکرد .  نمودار معنوي 11شکل 

 

یا ایها الذین امنوا ال تبطلوا صدقاتکم بالمن واالذى ››: شودمیروحى او هم  خسرانزیـان و  باعث حتی
االخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فترکه کالذى ینفق ماله رئاء الناس و ال یومن باللّه واليوم 

اید اى کسانى که ایمان آورده. (۲۲4صلداال یقدرون على شيى مما کسبوا واللّه ال یهدى القوم الکافرین)بقره/
کند و به به مردم انفاق مى ریاکه مال خود را براى  شخصی ، مثلهاى خود را با منت و آزار باطل نسازیدبخشش

نازکى از خاک باشد و  الیهسنگى است که بر آن  تکه مانند ، اعمال آنهاآوردو روز رستاخيز ایمان نمى وندخدا
باران به آن برسد و همه خاکها و بذرها را بشوید و آن را صاف از  يرگبار ، سپسبذرهایى در آن افـشـانـده شود

  ‹‹.نمایدو خـالى از خاک و بذر 

قتوفيقدرتنيت
انجام 
دادن 
عمل

 اصابه
به 

 موضع
حق 

  سنت)
(الهی

سعادت

نيت

همنشين بدايمان

تقوا

عمل صالح

تفكر

توكل

صبر

غرور
عبرت

اراده

خودشناسي

اميد به رحمت الهي

نماز و زكات
وفاي به عهد
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کبر از ان خود را باالتر از دیگري بداند و اعتقاد به برتري خود داشته باشد. تحالتی که انس .غرور و تكبر
 این واسطه به بسيارند که عوام و خواص از. است شمارآن بیخسران رساندن و  بودهصفات رذیله  ترینبزرگ
 متعالخداي  .اندشده شقاوت دام گرفتار علت، این به که بزرگان، بسيارند از و .اندافتاده هالکت به مرض

 یُحِبُّ  ال انَّهُ» .‹‹متکبري دل هر بر خدا فرستدمی چرک و زنگ جَبَّارٍ. مُتَکَبِّرٍ قَلْبٍ کُلِّ عَلی اللَّهُ یَطْبَعُ»:فرمایندمی
 الَّذینَ آیاتِیَ عَنْ  سَأَصْرِفُ »«.به درستی که خدا دوست ندارد تکبر کنندگان را(.  ۲3 النحل/ الْمُسْتَکْبِرینَ)

 أَبْوابَ  اْدُخلُوا» .«ورزندمی تکبر که را کسانی روي خود، آیات از گردانممی بر (. بزودي14۲ االعراف/ یَتَکَبَّروُنَ)
داخل شوید در جهنم، در حالتی که مخلّد خواهيد بود در (. 7۲ )غافر/فيها فَبِئْسَ مَثْوي الْمُتَکَبِّرینَ خالِدینَ جَهَنَّمَ

خود را  اوالد ،رسيد فرا الساّلمرحلت حضرت نوح عليهزمانی که . «ام تکبرکنندگانآن، پس بد مقامی است مق

 امر و. کبر و خدا به شرک از کنممی منع: کنممی منع چيز دو از و کنمشما را به دو چيز امر می››:فرمودو  صدا زد
 . ‹‹ال اهلل و سبحان اهلل و بحمدها اله گفتن، ال به کنممی

 
الگوي رشد که  است، این سؤالد. اولين شوسازماندهی می پژوهش  سؤاالت بر اساسهاي تحقيق، یافته

 7 يفی انسان مطابق جدولاستخراج شده براي پدیده رشد ک هايمؤلفهاست.  هاییمؤلفهکيفی انسان داراي چه 
 شود.می تنظيم
 

 الگوي رشد کيفی انسان هاي. مؤلفه7جدول 

 
هاي مربوطه رشد کيفی انسان است. یافته هايمؤلفه تأثيرپذیريو  تأثيرگذاريتحقيق، چگونگی  سؤالدومين 

دهنده، هاي مشخص شده در هر ردیف نشان. در جدول زیر عالمتشودمیارائه  ۸مطابق جدول  سؤالبه این 
هاي مشخص شده در هر ستون نشان است و عالمت هامولفهف بر سایر موجود در آن ردی ۀمولف تأثيرگذاري

 پذیري آن مولفۀ از سایر مولفه است. تأثيردهنده، 
 

 هاي الگوي رشد کيفی انسان.  تأثيرگذاري و تأثير پذیري مؤلفه۸جدول 
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C1 خودشناسی  V        V        

C2 نيت    V      V       V 

C3 توکل     V    V V        

C4 اراده          V        

C5 صبر      V     V   V    

C6 تقوا        V   V  V     

 نام مولفه ردیف نام مولفه ردیف

 وفاي به عهد ۰ خودشناسی 1

 عزم 1۴ نيت ۲

 عمل صالح 11 توکل 3

 همنشين 1۲ اراده 4

 ایمان 13 صبر ۵

 نماز و زکات 14 تقوا ۲

 غرور 1۵ عبرت 7

 ترس از قيامت 1۲ اميد به رحمت الهی ۸
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C7 عبرت  V                

C8 الهیرحمت   V  V             

C9 وفاي به عهد      V  V          

C10 عزم           V       

C11 عمل صالح             V     

C12 همنشين              V    

C13 ایمان        V  V V V  V    

C14 نماز و زکات               V   

C15 غرور      V       V     

C16 ترس از قيامت         V V  V   V   

C17 تفکر V                 

 
که حاصل  الگو، این 1۲رشد کيفی انسان است. در شکل مفهومی  الگويتحقيق، چگونگی  سؤالسومين 

ها و روابط علی معلولی بين ارائه شده است. این مدل نشان دهند، سازهترکيب و تکميل الگوهاي قبل است، 
 اي پدیده رشد کيفی انسان است. مولفه
 

 
 . الگوي مفهومی رشد کيفی انسان 1۲شکل 

 
 گيری و پيشنهادنتيجه .5

اي دارد، توان توصيف و تحليل نقش برجسته های و پيچيده که انسان و روابط انسانی در آندر مسائل سيستم
برخورداري از این توان، .  حياتی است ،بهينه هايحلتدبير راهالعمل عوامل انسانی، در رفتار و برآورد عکس

و کيفی بدون شک درجه رشد . هاي رفتار و اعمال انسانی استعوامل و ریشه مؤثرنيازمند شناخت کامل، دقيق و 
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شناخت عوامل . اي داردالعمل او اهميت ویژهعمل و عکس چگونگی ها وبندي ارزشکمال انسانی در اولویت
ارتقاء، نزول و نوسان مرتبط، موجب توسعه معرفت،  سازوکارهاياین عوامل، ساختار و  ميانرشد، آگاهی از روابط 

انسان شده و این شناخت چراغ و راهنمایی خواهد بود جهت توصيف و تحليل  رشد کيفی نسبت به ماهيت
 بر اساس. اي داردمسائل پيچيده سيستمی با ابعاد متعدد که انسان و روابط انسانی در آنها نقش برجسته شایسته

سایر اجزاء پویا بر  طوربهسازنده سيستم رشد کيفی،  هايمؤلفهنتایج حاصل شده، توجه و تقویت هر یک از 
زمانی که انسان انتخابی در  .هاي مثبت یا تعادلی دیگر خواهد شدگذاشته و موجب فعال شدن حلقه تأثيرسيستم 

از این  متأثرپویاي  سازوکارهايدهد، راستا با آن انتخاب، رفتاري بروز میدهد و هممسير خير یا شر انجام می
این تقویت در ادبيات دینی ما به . شوداسب موجب تقویت آن میرفتار فعال شده و جهت دستيابی به اهدافی متن

توفيق، برکت، حمایت از جانب پروردگار، والیت حق،... و یا براي رفتارهاي شر و ناصواب، تحت عنوان مجازات، 
هاي تقویت کننده در جهت خير یا شر را این مکانيزم. سلب توفيق، غضب، حاکميت شيطان،...تعبير شده است

عوامل و متغيرهاي تاثير گذار، موجب تشکيل و . ها تبيين و توضيح دادشناسی سيستمپویایی الگوهايوان با تمی
اصلی سيستم شده و در یک فرآیند بازخوردي، موجبات  هايحلقهتقویت اثرات جانبی، سپس تشدید مجدد 
نسان تحت تاثير صفات، عادات و اهاي و انتخاب خی تصميماتبرد. تغييرات بيشتر سيستم را فرآهم خواهد نمو

اثر برخی رفتار گذشته  این صفات نيز خود بر. گيرندملکات حاکم بر وجود او، جهت مثبت یا منفی خاصی می
ات اند، مجدد، تصميماتی که فرد به علت برخورداري از این صفت و ملکبوجود آمده، تقویت شده و رشد کرده

هاي این پژوهش . مطابق یافتهبر صفات و عادات فرد خواهد شد مؤثر ، موجب انتخاب عملیکندمیویژه اتخاذ 
 موردتوجههاي رشد جانبه شاخصگردد به منظور برخورداري از رشدي یکپارچه و پایدار، پرورش همهتوصيه می

 ریزي و اقدام شود.هاي رشد، برنامهقرار گرفته و در راستاي رشد هماهنگ همه شاخص
تعيين شده است. به منظور تحقيقات آتی پيشنهاد  ،سب با چارچوب زمانی تعریف شدهابعاد این تحقيق متنا

هاي ساختاري تفسيري، اقدام به گيري از روش، محققان محترم با مبنا قرار دادن مدل بدست آمده و بهرهشودمی
و روابط بيشتري را در راستاي توسعه مدل مذکور  هامولفهنموده و با افزایش ظرفيت پژوهش،  هامولفهتوسعه 

هاي ي براي تحليلانمایند. در این شرایط کارایی و دقت مدل افزایش یافته و مبناي شایسته استخراج
 فرآهم خواهد شد.آتی تر ْجامع
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