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 يخودشناس
 هاي تربيتي آن براساس بينش قرآنيو بازتاب

 **مقدميعيفاطمه رف/  *يهيفق ينقيعل

 يدهكچ
ه كتبه خود است  خاص  ينش و فطرت روانيآفر ينوع يداراميآد ،قرآندگاه يبراساس د

هتا، اهتداو و ازيهتا، نين تفتاوت در تواناييتا .ستازديز ميگر مخلوقات متماياو را از د

را  نتهيوجود دارد و زم ك، به صورت مشتريدر تمام افراد انسان واس   يروان يهايژگيو

از ختود متيزان شتناخ  آديتبه م ي،سازنهين زميد. اكنيآنها فراهم مامل كرشد و ت يبرا

 ل بته اهتداويتامتل و نكت ،ابديجانبه تحقق نبه صورت همه يدارد. اگر خودشناس يبستگ

 يتتيترب يهتابازتاب يبررس ،ن مقالهياسر نخواهد بود. هدو يامل مكز به صورت ين يتيترب

 اس .بدان تأكيد شده  ميركدر قرآن ه كاس   اييخودشناس

و  ،فيتوص ،يآدم يابعاد روان ةنيات قرآن در زميآ ،يليتحل ،يفيتوص ةويبا ش ،ن مقالهيدر ا

آن ر بيتانگ، ين بررسيج حاصل از اينتا ده اس .ش ي  بررسيم و تربينقش مؤثر آن در تعل

  يتترب يبترا يمستاعد يهانهيه زمك دارد ييهايتوانمندانسان ، ينش قرآنيه در بكاس  

ه بتا كت داردز ين ييهابيسهاس . آاين توانمندي  يتقو يبرا يراهنيز  يخودشناس اس .

 تنشتيشتناخ  خو يتتيگتر آثتار تربيد. از ديتواند بر آنها فائق آيشناخ  از خود، فرد م

، يسح، خداشنايو انتخاب صح يشناخ  هدو زندگ ، البتهها(يريپذبيها و آسي)توانمند

متا،، ك ي  بته ستوكل حريجانبه، تسهروابط همه ي، ارتقايركنظام ف حيصح يريگلكش

 .س ا يرشد فطر منظوربه فرد يردكعمل يدهجه  ةدر فرد و ارائ يجاد تحو، درونيا

 . يم و تربي، تعليروان يريپذبي، آسيروان ي، توانمندي: خودشناسهاليدواژهك
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 مقدمه
ها، يهـا، توانمنـدتیقابل ،نشيدر اصل آفـر هکدارد  يفطر يدگاه قرآن ساختارياز د« خود»

سرشـته  آنگونـاگون در  يو رفتـار ی، عـاففیشناخت يهایژگيو سبکو  تحول يهانهیزم

ها را پرورش دهد و ش، استعداديخو يهاها و ضعفيد با شناخت توانمنديشده است و با

، یعاد گوناگون شـناختاب« خود» يهايند. توانمندکوشش ک یتیترب یل به اهداف عالین براي

آنهـا  ةردن همک، پرورش و بارور ي دارد. شناختو معنو ی، اخالقی، اجتماعي، فردیعافف
دارد و  يو محور یخود نقش اساس اينش است. انسان در رشد و ارتقيهدف آفر جهتدر 

ر اسـت و بـه یـخ یعیبه صورت فب« خود»باشد.  یط اجتماعيوم شراكه محکست ین نیچن

ه او را بـه انحـراف کـ یلیو تحم یتواند بر عوامل عارضیم ؛داردیگام برم ریامور خ يسو

 1د برسـد.يجاو یند و به خوشبختکفعال عمل  یتیاهداف تربجهت د و در يشاند فائق آکیم

ز کـحس بـافن و تمر 2معتقد استداند و می یشناسشتنيت خویز را در امر تربیچ نيترمهم
 است. یشناسشتنيخو ين راه برايبهتر ،در خود

و  یعـیجانبـه بـه وجـود فبتوجـه همهو  ی، خودشناسـقـرآن یشناختنگرش انسان در

ن يـامسئول اسـت و از  یر است و هر فرد نسبت به خودشناسيپذانك، اميفطر يهایژگيو

 باشد.یافراد م ي همةجهت قابل احتجاج برا
ع ه بـا دو نـوکـن درو ةمطالعـ از راه توجـه و یكـيسر است: یم یاز چند راه خودشناس

ابـد. در يیتحقـق م یعقلـ یو شناخت حصـول یو آگاه يفطر يو شناخت حضور یآگاه
 يهااسـتعدادها و يتوانمنـدشـناخت  یعنـي ؛اسـت یخلقتـ یخودشناسـ، يشناخت فطـر

 ن نـوعيـابـد. در ايیدر خـود م يديـچ تردیه فـرد بـدون هـکنش انسان يرفته در آفرارکبه
ر يهرگونه مفهـوم و تصـو يریارگکم و بدون بهیش مستقيخو یق هستيافتن حقايشناخت، 

 كادرا از آنهـا را يريه تصـوكـنينـه ا ،ابديیوجود خود را م يهاتیرا واقعيز ؛است یذهن
ت کـه به همان صـور ـ م و استداللیمفاه يریارگک، عقل با به یاما در شناخت حصول ؛ندک

 شناسد.یخودش را م هايها و توانمنديويژگی ـند کمی ديگر آگاهی پیدا يبه اشیا
نش يسـه آفـريو مقا یتـیگ و گسـتر  آفـا در  یعقلـ ةمطالعـ ه بـاکن است يگر ايراه د

ن یانسـان در بـ گـاهيجا، یگـر بـا آدمـيمخلوقـات د ةرابطـ ةموجودات با انسان و مالحظـ
تصـرف در  بـار او در يهاياز توانمنـدهمچنـین د. يـآیدست مهب یهان هستجموجودات 

ه کـمیآدگـر يدگسـترده  يهايتوانمنـدو  نیدر زمـبـودن  ن خدایو جانش گريمخلوقات د
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در  (70 :اسـرا  )شـود.یآگـاه م ،است ريگرامت او نسبت به مخلوقات دک و يبرترموجب 

و  یار دارد و بـه شـناخت حصـولکسـرو یم و اسـتدالل عقلـیبا مفـاهمیز آدین مطالعه نيا

( آگـاه ی)به عنوان مورد شناسايمیآد يهاها و خواستهازیالت، ني، تماهايتوانمنداز میمفهو

ن است يا يها بران راهيا ةشود. همیش احساس نميت آنها در خویواقعبسا چهاما  ؛دشویم

ش را در عـالم وجـود يخـو یواقعـ گاهيو جا مقامبشناسد و فور جامع بهخود را ه انسان ک
فـراهم او  یتـیو ترب یتياهـداف هـدا دن بهیرس يها براستعدادپرورش ا ةنیو زم 3ند ک كدر

 ةنـیدر زم ینيوكـالم خداوند به صورت تک ة، مطالعیخودشناس يهاگر از راهيد یكي .شود

نـوع  یبـه شـناخت عمقـيـق آن تواند از فریه فرد مکاست  یقرآن يهاز داستانیانسان و ن

 ند.کدا یجه خود، دست پیانسان و در نت
 و (53 :فصــلت)شياز درون خومــیآد ةمطالعــ ،یشناســدمنظــور از خون مقالــه، يــدر ا

شـتن يگونـاگون خو يهافطرت خود است و شامل شناخت همـه جنبـه ةجانبهمهشناخت 
شـامل  یخودشناس ،ن وصفيبا اتواند بشود. یه مکفور ه هست و آنکفور آن ؛استمیآد

 :است ذيل امور
 ل انسـانیاصـ یو هست ي، فطریعیه سرشت فبکشتن يخو يوجود يهاهيشناخت سرما .1

، یخواهمـالکچون  يفطر يهایژگيدسته و كياند: هتها دو دسهين سرماي. اهاستبدان
و  ،دنـوجـود دار ه بالفعل در فـردک يیجوقتیو حق ی، خداپرستی، خداشناسيیخداجو

لـذت  وسـعادت ل بـه یمانند رشد نامحدود و ن يیهاها و استعداديگر توانمنديد ةدست
 ت دارند.ياكه از توان بالقوه شخص حک ديجاو

خود، شناخت هـدف و سرنوشـت  يمعرفت نسبت به منشأ وجودمانند  يامور شناخت .2

ن یوجـود او و در عـ خـارج از يه به نحـوک شيخو یمالکر یاز مس یشتن و آگاهيخو

 حال مرتبط با او است.
ه دن بیدر رس يیهايه از چه توانمندكنيا كشتن و ادرايشناخت نقاط قوت و ضعف خو .3

از  یمراهـعت و گیانحراف از فب يهانهیو زم شودمند تواند بهرهیم یتیترب یاهداف عال
 ص دهد.یش تشخيز در وجود خوین قت رایر حقیمس

ان انسـ یان ابعـاد روانـیـه بـا بکـآن اسـت  ین مقالـه در پـيـ، ابیان شـدبا توجه به آنچه 
ابعـاد از  نيـشـناخت ا یتـیترب يها، بازتابینش قرآنیها( در بيريپذبیها و آسي)توانمند

 .کندن ییانسان را تب يسو
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 انسان يروان يهايژگيها و ويتوانمند
ها و يانسـان توانمنـد يبـرا ،ینش قرآنـیـ. در بدارد یفراوانـ یروانـ يهايانسان توانمنـد

 مطرح شده است: ذيل یروان يهایژگيو

 شتنيشناخت خو يتواناي. 1
انسان بر خودش آگـاه  ؛اْلِإْنساُن َعلي َنْفِسِه َبِصيَرٌة»د: يفرمایم ين توانمنديقرآن با اشاره به ا

ن يه در مقام ايآ .ح استینش صحیرت در اصطالح قرآن به مفهوم بیبص (14 :قیامت).«است
 یيا بـا راهنمـايـم یتواند به صورت مسـتقیه مکدارد  ايياستعداد و توانمندمیه آدکاست 

ه گفتـه يـر آیدر تفسـ ي،ن رويـشتن داشته باشد. از اياز خو یشناخت جامعاالهی  امبرانیپ
ه کـاز آن اسـت  یه حـاکيـاست و آ یقلب كو ادرا یح درونیبصیرت بینش صح است شده

 4باشد.یبه خودش م نسبت یجامع رت و شناختیبص يانسان دارا

 لتيلت و رذيفض ي. توان شناساي2

داده مـی( بـه آدیات اخالقـیهي)بـد هايها و بدیخوب كدر يتوانمند هکح دارد يقرآن تصر
انسـان را  یعنـي( 8 :شـمس«)رده اسـتکـم یخدا فجور و تقوا را به انسان تفه» :شده است

 5فهمد.یه ذاتاً خوب و بد و صالح و فساد را مکده يآفر يفور

 نا محدود  ي. قدرت يادگير3
علـم او هـم  ةياد بگیـرد و جهـل خـود را کـم کنـد و دامنـداند یرا که نم يتواند چیزیانسان م

و بـه حـل مسـائلی کـه بكاهـد خود  يهایتواند از جهالت و نادانیبلكه مرتب م ؛محدود نیست
خـدا »گويـد: میبـاره بـاالتري برسـد. قـرآن در اينمال علمیکبپردازد و به رشد و ، رو داردپیش
بعضـی از مفسـران   (5)علـق:  «.رده استکفراهم  داندنمیانسان ه کآموختن آنچه را  ةزمین

 6.معانی است كبراي آموختن و درسازي نفس آدمیآماده ،ه مراد از تعلیم خداکاند ردهک تصريح

 نييتب ي. توانمند4
و او را از  ان را فراهم ساخته استیهارت بمو  يتوانمند یروانو میجس يهانهیخداوند زم

نـد، برخـوردار کیشد و احسـاس مياندیمورد مشاهده و آنچه م يهادهين پدییتب يتوانمند
ن يـدر تفسـیر ا .(4رحمن: «)ان را آموزش دادیخدا به انسان ب»يد: فرمای. قرآن مرده استک

بر سـخن  ، عالوهنيبنابرا 7.شف است و اعم از سخن گفتن استک: منظور اندگفته يتوانمند
ه کـ ياگونهبه گیرد؛میدربرز یدن و فهماندن را نیخواندن، نوشتن، فهم يهايگفتن، توانمند

 ند.کن ییگران تبيد يو برا بتواند بشناسد ،شودیاو گفته م يد و آنچه برايگویآنچه را م
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 دن يشياند يي. توانا5

 ياگونـهانسـان بهاست.  يدن و خردمندیشياند یانسان تواناي یروان يهاياز جمله توانمند

است و  ردهک یشد. قرآن انسان را خردمند و متفكر معرفيندیتواند بیه مکده شده است يآفر

ايـن  هکـسـانی ک  ر او را تمام جهان آفرينش و از جمله خودش دانسته اسـت و دربـاركتف ةدامن
ها و زمــین آنــان در خلقــت آســمان» فرمايــد:االلبــاب( میاند )اولیتوانمنــدي را بــارور ســاخته

منـدي نظـام دفهشـف کی ايـن توانمنـدي و يوفاكا به منظور شـي .(191عمران: آل)«انديشندمی

ها سـمانآ  ر درونی خويش دربـاركآفرينش و آگاهی از تدبیر خداوند در خلقت، آدمیان را به تف

 ه خداکانديشید آيا در درون خود نمی»: استرده کدعوت  ،آنچه وجود دارد ةو زمین و هم

 .(8روم: )«ده استيافریبدون هدف نهاست، نن آین و آنچه را بیها و زمآسمان

 رامتكاز  ي. برخوردار6

 شده است: یمعرفمیآد يرامت براکدر قرآن دو نوع 

ْْ َلَو » :اسـتگـر ياو نسبت به مخلوقات د ینيوكت يبرتر بیانگره ک ینيوكرامت تک (الف َقد

لي َكِثيٍر ِممَّْن باِت َو َفضَّْلناُهْم َعِمَن الطَّيِّ ْقناُهْمَرَزَكرَّْمنا َبِني آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو 

 یتصرف در هسـت يرامت از منظر قرآن، توانمندکن نوع يمحور ا (70)اسرا : ؛َخَلْقنا َتْفِضياًل

مـوارد  نهـاآ از يبـردارها و بهرها(، آسـمانيو در یكن )خشیتصرف در زم ياست. توانمند

ِريًّدا َو َطُه َلْحمد  ْأُكُلوا ِمْندُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر ِلَتد» است: ذيلات يو آمزبور  ةيآ شده دررکذ

وَن ا ًْ َتْلَبسددُ َتْخِرُووا ِمْنددُه ِحْلَيدد خََّر َلُ ددْم مددا ِفددي  َأ َلددْم َتددَر» (14)نحــل: ؛«...َتسددْ َأنَّ اللَّددَه سددَ

 (10الرحمن: ).«َو اْلَأْرَض َوَضَع ا ِلْلَأناِم» (20)لقمان: ؛«اْلَأْرِض

 ،دنمعـا ،سـتارگان ،مانند خورشـید ،ها و زمین استاين آيات، آنچه در آسمانبراساس 

 و در خدمت انسان گماشته شده است.میدآهان و حیوانات، همه تحت تصرف گیا ،هادريا

 و، عمـل صـالح یهک، تزيمانا يدر معرفت، ارتقا ير صعودیه با سک یرامت ارزشک (ب

 وشود و به سـعادت میپروردگار  یمالکو صفات  ياز قرب وجود یدرجاتتقوا متصف به 
َْ اللَِّه َأْتقاُكْم» :رسدید ميجاو یخوشبخت از  نهـاه در آک یاتيآ (13ت: حجرا)«ِإنَّ َأْكَرَمُ ْم ِعْن

تـه امـل سـخن گفک يها، اهل بهشت در مراتب گوناگون آن و انسانینميمقربان، اصحاب 

اِبُقوَن السدَّ »ماننـد:  ؛ت دارنـديـاكح ين توانمنـدياز همه از ین است شده ََ اِبُقوَن ُأالسدَّ ولِئد

 (27واقعه: ).«ِميِنَأْصحاُب اْلَيِميِن ما َأْصحاُب اْلَي»و  (10ـ11)واقعه: ؛«اْلُمَقرَُّبوَن
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 جاودانه ماندن .7
اودان جـات یـاو بـه ح يل فطریدر م يدنن توانميجاودانه ماندن را دارد. ا يدنانسان توانم

 نداشته باشد. قرآن ضـمن توجـه بـه تحقـق یانيچ پایاش هیخواهد زندگیمتبلوراست و م
وط ات مربـيجاودانه خواهد داشت. آ ياخرو یه انسان زندگکح دارد يتصر ،لین ميامیحت

َّ َلُ دْم َونَّد» مانند انیدر بهشت و تنعم جاودانه بهشتمیبه خلود آد ا ِري َتْحَتَ داٍت َتْجدَو َأَعد
ِْيَن ِفي ا َأَبًْا َتِ يِه » (100)توبه: ؛«اْلَأْن اُر خاِل ُُ َو َتَلدذا اْلدَأْعُيُناِفي ا مدا َتْدْ ي دا ِفَو َأْندُتْم  ْلدَأْنُف

ُْوَن ِْيَن ِفي داَفِإنَّ َلُه ناَر َوَ نََّم خ» انیات خلود جهنميو آ (71)زخرف: ؛«خاِل جـن: )«َأَبدًْا اِل
 است.میآد ةجاودان یزندگ بیانگر (23

 انتخابقدرت . 8
 .کنـدنتخـاب تواند آزادانه امیو  اراده است يمختار و دارا يانسان موجود ،دگاه قرآنياز د

نـد در انتخـاب کشود فـرد بـا تمـام وجـودش احسـاس یمموجب  ين توانمنديتوجه به ا
ها و تواند بر اساس خواستهیزاد است و مش، آيها، انجام افعال و تحقق سرنوشت خوریمس

ر و کشـا یبرخ ؛دارند یاساس يها، افراد با هم تفاوتيروني. از ااقدام کندمات خود یتصم
ن يـاننـد. يگزیآخـرت را برم ینند و برخـکیا را انتخاب میدن یباشند؛ برخیفور مک یبرخ

راه را  مـا» د:يـفرمایم وندرده است. خداکت را فراهم يف و هدایلكت ةنیزممیدر آد یژگيو
ا يـرگذار اسـت و كت را و خدا را شـيند هداکیه انتخاب مکن انسان است يا ،مينشان داد

ان، یـدمآشما » يد:فرمایم همچنین (3انسان: ).«ند و خدا را ناسپاس استکمیه انتخاب نكآن
 (52عمران: آل).«دینکیانتخاب م ی آخرت راا را و برخیدن یخود، برخ  با اراد

 . ارتباط با خدا9

يـد: فرمایش بـه پروردگـارش دارد. قـرآن ميخداشـناس اسـت و گـرابه فور فطري  میآد

 یين از فطرت خداک يروی، پیليه بدان ماک یدر حال ؛نکوسته یخدا( پن)يات را به دتوجه»

 8.(30روم: )«ده استيه بشر را بر آن آفرک
 ؛ مانند:ندکتواند با خدا ارتباط برقرار یگوناگون مصور به میآد

 يا» فرمايـد:یه قرآن مکفور همانو اولیاي الهی؛ )ارتباط پیامی و شنیداري(  فريق پیامبراناز  .1

: اعـراف).«شـما بیـان کننـد ياز جنس شما بیايند و آيات مرا برا یچون پیامبران !ندان آدمزفر

اين است کـه  دهند ، نشانده استکررا انتخاب  یها پیامبراناز میان انسانخداوند )اينكه  (35

 ت(وجود نداشته اس ینیتأدارد که در موجودات ديگر چنین ش یانسان يك شرافت ذات
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و مـیالکل بر قدرت، رحمت و لطـف پروردگـار.) ارتبـاط کق دعا، مناجات و توياز فر .2

َتِجْ  َلُ دْم»فرموده اسـت:  ونده خداکفور مانه .(یقلب ِإذا  َو (60فر: ؛)غـا«اْدُعدوِني َأسدْ

ََ َّاِع ِإ َسَأَل ِْْمُندِن َفْلَيْسَتذا َدعاِعباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌ  ُأِويُ  َدْعَوَة ال وا ِبدي ِجيُبوا ِلدي َو ْلُي

ُْوَن  (186بقره: )«.َلَعلَُّ ْم َيْرُش

 من بـا اويا یجاد دلبستگيو ا وعاشقانه یارتباط قلب ؛اوبا و دوست شدن  یق عاففياز فر .3

 (54مائده: ).«ُيِحباوَنُهُيِحباُ ْم َو »

جهـت ت در کـو حر (یمـالکو  يارتباط وجـودي )ق اتصاف به صفات خداوندياز فر .4

اسـت:  ر شـدهیـزمین تعب يخدا در رو ةفیبه خل ،گونه ارتباط در قرآننيا .یمال انسانک

 .(30بقــره: )«مــن در زمــین خلیفــه خــواهم گماشــت پروردگــار فرشــتگان را فرمــود:»

توانـد میه کـرا دارد  يت و توانمنـدیـاز انسان اين اسـت کـه ايـن  رفیتن اميتربزرگ

 يمنـدن توانيـت رسـاندن ایفعله زمین شود. البته ب يخداوند در رو  جانشین و نمايند

اقـت ینـد و  لکمـال را فـتح کبلنـد  يهاند تـا قلـهکه تالش فراوان کاست  یسک يبرا

 . کندرا پیدا  يمال خداوندکت يهانیب یندگينما

 یربانحج، ق كانجام مناسمانند  ؛ق عباداتياز فر يیجوو عبادات و تقرب كانجام مناس .5

 (21.)بقره: ردن حوادث گذشته در اعمال حجک ٔ  ردن و زمزمهک

موجـب ه کـبه مردم و مخلوقات خدا و هرگونـه عمـل صـالح  یكیق احسان و نياز فر .6

ا خدا برقرار ق از دو جهت ارتباط فرد را بين فريا (13مائده، )شود.میت خداوند يرضا

سـاس ، احین دوستيه خدا را دوست دارد و فرد هم از اک یاز بعد عافف یكيسازد. می

شـود. فـرد میمال کو متصف به كیرد نكه با عملکن جهت يگر از ايند و دکمیت يرضا

 كيـد، بـه خـدا نزیمـالکن اتصاف يق ايشود و از فرمیمال کب متصف به ین ترتيبد

 (56)اعراف: .ندکیدا میبا خدا پ یمالکوجود  ةشود و رابطمی

 هاارتباط با ساير انساني يتوانا .10

، یكـیل دارد بـر اسـاس مـودت، نيتما یعیفبفور به  ،گريد يهاهر فرد در ارتباط با انسان

َعَسي اللَُّه َأْن َيْجَعَل َبْيَنُ ْم َو َبْيَن الَِّذيَن عاَدْيُتْم ِمْنُ ْم َمَودًَّة َو اللَّدُه »: ندکعدالت و تعاون عمل 

ِْيٌر َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم  ِّيِن َو َلْم ُيْخِرُووُكْم ِمْن ؛ َق ال َيْن اُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيقاِتُلوُكْم ِفي ال

َتعاَوُنوا َعَلدي » (7ـ8)ممتحنه: ؛«...وُهْم َو ُتْقِسُطوا ِإَلْيِ ْم ِإنَّ اللََّه ُيِح ا اْلُمْقِسِطيَنِدياِرُكْم َأْن َتَبرا
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ْْواِن ؛ نسـبت بـه منمنـانهمچنین بايد  (2)مائده: ؛«اْلِبرِّ َو التَّْقوي َو ال َتعاَوُنوا َعَلي اْلِإْثِم َو اْلُع

 ،تر اسـتقیـار عمیبسـ ياه رابطـهکـو رحمت  ياریاخوت، هم ةرابط ،بر آن روابط افزون

ــند ــته باش ِلُحوا َبددْيَن َأَخددَوْيُ ْم َو اتَُّقددوا اللَّددَه َلَعلَُّ ددْم »: داش ِْْمُنددوَن ِإْخددَوٌة َفَأصددْ ِإنََّمددا اْلُم

 (29فتح: )«.ُرَحماُء َبْيَنُ ْم»و  (10حجرات: )«ُتْرَحُموَن

 يروان يهابيآس
ن يـاز شـناخت نادرسـت در ا يریشـگیو پ یواقعـ یشناسـخودبشر به  یابیدستبراي قرآن 

را مـیآد ینقصـ يهاها و رفتاریژگي، ویها، حاالت روان، ضعفزابیآس يهاتینه،  رفیزم
طـرت عـت و فیها نه تنهـا بـا فبتی رفن يه اکز به او شناسانده است و توجه داده است ین

ت ش و تحيبا سو انتخاب خو یو بعض استانحراف از فطرت ؛ ستندیهماهنگ نمیآد ةیاول
را  نهـاآورنـد و آمید يـش پدين حاالت را در خوي( ایرونیو ب ی)درون یر عوامل عارضیثأت

براي آنـان پديـد  شوند و حتی فبیعت ثانويه شريهايشان میويژگی وو چه بسا جز ،پرورانندمی
 بیعـتفآنها را در جهت آن  ،دهندي فطري را پرورش نمیهانه تنها آن توانمندي ،آورندمی

ريزي تربیتی و هـدايتی بـراي برنامهمنظور بهقرآن  ،گیرند. در حقیقتار میک هثانوي خود ب
 انـات وكبرداري درست از امتا با بهره است ردهکانحراف از فطرت  أاو را متوجه منش بشر،

سـتمر، مهايش به صـورت ردكها و عملها، احساسار، باوركهاي خدادادي و ارزيابی افتوانمندي
 تـا نـدک يریگشـیش پينامطلوب در خو يهارفتار ها ویژگيها، وتیجاد  رفيو ااز انحراف 

 ها عبارتند از: از نظر قرآن برخی از اين آسیب یرد.قرار نگ یر شقاوت و بدبختیدر مس

 انتخاب شرّ

ُْْع » :سـازدمیش را فـراهم يدر خـو يشر و بـد يهانهینادرست زم يهانشيفرد با گز َو َيد
َّرِّ ُدعاَءُه ِباْلَخْيِر  ،جويـدیر خود را مـیکه خ یرغبت انسان با شو  و (10)اسرا : ؛«اْلِإْنساُن ِبال

 «.فلبدیشر و زيان خود را م ،با همان شو  و رغبت یچه بسا به نادان

 ردنكخود و خدا را فراموش  .2

 .(19حشر: )«ردندکردند خود را فراموش کخدا را چون فراموش »

 ؛دارد نـوع مالزمـت يـك توان دريافت که توجه به نفس با توجه به خدا،یآيه ماين از 

زيرا توجـه و گـرايش ؛ دارد نفس با فراموش کردن خدا مالزمت یکه نسیان و فراموشچنان
و بـا  کندمیبه محور اصلی وجود خود توجه  ،است و با توجه به آنبه خدا در وجود آدمی
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ه خـدا کدر حقیقت، انسانی شود. محور اصلی وجود او فراموش می ،فراموشی آنغفلت و 

ه جنبـة اساسـی کـرده اسـت کند، بعدي از ابعاد وجودي خود را فراموش کرا فراموش می

 .وجود خويشتن است

 و رفتار عجوالنه يريگميتصم. 3

. قـرآن ت  قبل از رسـیدن وقـت آن اسـیش يجووفلب و جست يابه معنرفتار عجوالنه 
هـوايش  ه انسان تاکن است يمنظور ا (11اسرا : ).«عجول و شتابگر است انسان»د: يفرمامی

 آن شر است و بـه ضـرر انسـان یبسا گاه يکند و ایآن را فلب م ،تعلق گرفت يبه چیز
ه کست ین يایژگيو ،یعجول بودن آدمو  یشتابزدگ نيه اکد توجه داشت يالبته با باشد.یم

ود ار خـیـفـرد بـا اخت یه وقتـكـبل ؛د آورده باشديپد یاول یعیرا در سرشت فب خداوند آن
بـه عبـارت  .دشـویصـادر م يعجول بودن بـر و یژگيدهد، ویرا شتابگرانه انجام م یافعال

متصف بـه عجـول بـودن میآد ،ه و انجام افعال عجوالنهیبعد از انحراف از فطرت اول ،گريد
ت ن صفيا اد بيدگاه اسالم بايت، از دیم و تربیه در تعلکروست نياست و نه قبل از آن. از ا

 .رد و خود را به صفت صبور بودن متصف ساختکمذموم مقابله 

 ريثكجدال  .4

در را يـز ؛دهدیرخ ممیآد يه برایعت اولیاز فب یه با انحرافکاست میر فعل مذمویثکجدال 
را مـیددر قرآن آ . از اين روي،داردر وجود نیثکر است، جدال یه بر خکآدمی  ةیسرشت اول
ه و اد بـه مشـاجريـزمیآد» :دهدین فعل مذموم هشدار مياب اكن انحراف و ارتينسبت به ا

 (54کهف: ).«پردازدیممیالکمنازعه 

 يو ستمگر يگر. طغيان5

 ين تجـاوز بـرايـان تحقـق اكـو  لم و تجاوز از حدود فطرت است و چون ام يانگریفغ

به اين امـر ان را ت انسيت و هدایترببراي ط استغنا وجود دارد، قرآن يدر شراويژه ، بهمیآد

ار یبسـ او» (7)علـق: ؛«نـدکیان مـیـفغ ،ندیبیم یه خود را مستغنکاو آنگاه »سازد: یمتنبه م

 (72)احزاب: «.تستمگر اس

 ر نابخردانهيو تدب ي، نادان. حماقت6

ه او کـ یر مناسـبیخود خوب بهره نبرد و تدباز عقل بسا چه یول ؛شودمیده يعاقل آفرمیآد
قـت دچـار یرو شـود و در حقهل روبكرساند، با مشیم ياريمال مطلوب کت به يرا در هدا
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توجه  برايشاند. قرآن كاد بيز ياو را به تجاوزگر یژگين ویو هم شودو حماقت  ينابخرد
 (72احزاب: ).«یار تجاوزگر نادان استاو بس» ده است:شر کن ضعف را متذيا ،یآدم

 ردنكي. ناسپاس7

منـد نشـدن از آنهـا در ار نگـرفتن آنهـا و بهرهکهو درست باالهی  هايناديده گرفتن نعمت
ه بـراستاي اهداف تربیتی و سعادت خويش، انحراف از فطرت است. قرآن توجه انسـان را 

سـیار ش باو نسبت به پروردگار»کند: مراقبت ويژه از خود تا  است دهکراين انحراف جلب 
 (66حج: )«.ناسپاس است

 يعدم تحمل سخت .8

سخت و دشوار  يهاارکه چه بسا تحملش را در کآن است میآد یروان يهابیجمله آساز 
َّرا» سازد:یم اركخود را آش یتابیدهد و بمیاز دست   (20ج: معار.)« َوُزوع ِإذا َمسَُّه ال

 اد بدون تالشيز يها. انتظار9

 یافتنيـناتحقق يهاآرزو ،ندکیجاد ميتمندانه مانع ايهدا یر زندگیه در مسک ياز جمله امور
ت يهـدا ن مـانعيـقرآن به ا تالش به آنها برسد.بدون توقع دارد  میه آدکاست  یو انتظارات

 (24نجم: ).«شودیکند حاصل میهر چه آرزو م یآدم يآيا برا» :دهدیتوجه ممیآد

 ي. حرص ورز10

 شـود و آن را گذارد و به فمع و حـر  مبـتالپا فراتر  یعیفب يهااز خواسته میآدبسا چه
ر هشـدا در اين باره. قرآن شودش يخلقت ثانو ،بودنله هلوعین وسيوصف خود سازد و بد

 (19معارج: ).«ِإنَّ اْلِإْنساَن ُخِلَق َهُلوع » دهد:یم

 ي. بخل ورز11

 يـا یولـ ؛ده شـده اسـتيـگـران آفريبه د كمکو  يارك، همیكیمحبت، ن یژگيانسان با و
به میددارد. توجه آگران و گذشتن از مال دست بريبه د كمکانحراف از فطرت، چه بسا از 

و ممسـك  انسان بخیل»د: يفرمایبازدارد. قرآن م ین انحرافیتواند او را از چنین ضعف ميا
شـود کـه یم ياگونـهبهان انسـ (21)معارج: ؛«َو ِإذا َمسَُّه اْلَخْيُر َمُنوع » ؛(100اسرا: )«باشدیم

 خواهد که به ديگران بدهد.ینم خواهد ویخود م يهمه چیز را برا

 از گمان يرويدن و پيشيندين مي. عل12

به اين سـمت را میآد يات، به صورت فطریشف واقعک ير براكل به تفیو م یيجویقتحق
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ه کـو استداللی بینديشد و از حـدس و گمـان بپرهیـزد. در صـورتی تا علمی دهدمیسو  

توانـد مسـیر زنـدگی و ، نمینكندبه مادون علم رو بیاورد و از حدس و گمان پیروي آدمی

و پرهیـز از تبعیـت از گمـان قرآن بـه انديشـیدن علمـی ي،هدايت خود را بیابد. از اين رو

وَ مـا يَتببِـعُ كَکْثَـرُهُمْ َِّالب  َنإـا َِّنب » (36)اسرا : ؛«یْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌوَ ال تَقْفُ ما لَ»: کندتوصیه می

 (36يونس: ).«الظبنب ال يُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً

 هاياز همه توانمند يبرخوردار ضعف در .13

 يهابیگذشـته از آسـ یول ؛ده شده استيار آفریو نقاط قوت بس یعال يهایژگيبا و میآد
ــ ــذبور يهاضــعف و یروان ــن يگــريد يهااز ضــعف م ــ دز داری ــةه آک سدداُن ُخِلددَق اْلِإْن» ي

در  سـازد تـایاش متوجه میلک به ضعف ت دارد و انسان راياكح نهااز آ (28نسا : )«َضِعيف 

و  ان انحـراف از فطـرت وجـود داردكـام ،یآدمـ يبراه کند و بفهمد کبه آن توجه ت یترب

 ش نرود.یبه پ یمال انسانکسا خردمندانه و با قدرت در رشد و بچه

 يخودشناس يتيترب يهاازتابب
خت شـنا يیاز جملـه توانـا ؛بـه اختصـار اشـاره شـدمیآد يهايتوانمندبه ن نوشتار، يدر ا
 ياردن، برخوردیشياند يی، توانايریادگير، قدرت یش به خيو گرا یشناسیلتشتن، فضيخو
ها. ير انسـانجاودانه، توانايی انتخاب مسیر، ارتباط با خدا، ارتباط بـا سـارامت، زيستن کاز 

ردن، رفتـار کـه خود و خدا را فراموش کهاي روانی انسان نیز اشاره شد همچنین به آسیب
صبري و عـدم تحمـل نی، بیردن، ناداکگري و ستم، ناسپاسی ردن، فغیانکعجوالنه، جدال 

یـب ايـن کباشـند. ترها میز جملـة ايـن آسـیبامـان، ورزي، پیروي از گها، حر سختی
رف تمايل بـه خیـر دارد و از فـرف ف كه از يکند کهاي روانی انسان را مجسم میويژگی

مال انسانی برايش مصـور اسـت. خودشناسـی و شـناخت کديگر موانعی در مسیر پیمودن 
پرورش يافتن و بـه سـوي  ند تا چگونگیکمی كمکور به فرد کها و نیز موانع مذتوانمندي

ا قـرار ه چگونه با موانع مواجه شود و تحت تـأثیر آنهـكت کردن را دريابد و اينکمال حرک
هاي منفی نترل نیروکهاي مثبت و نگیرد و يا بر آنها فائق آيد؛ همچنین بتواند به تجهیز نیرو

 .مال بپردازدکو بازدارند  انسان براي رسیدن به 
ا يـطان، و یگـران، شـيرا بـه د یروان يهابی، آسهاناز انسا یه برخکاست ذکر الزم به 

ه نتواننـد خـود را کـشـود می موجبن امر یهم ؛نندکمی ینكعت فرافیدر فب یمنف يهاروین
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مثبـت و  يهاانسـان، بـاور بـه جنبـه كمنزلـة يـخـود بـه  یشناخت واقع ةبشناسند. الزم

 است. یمنف يهااز بروز جنبه يریگشیپ

ار گسـترده یبس ،ردیگت میأنش ینش قرآنیاساس ب برخودشناسی  ه ازکتربیتی  هايبازتاب

 م:يپردازیها مين آنترر به مهميد. در زشون ییها تبآن ةیست همسر نیع است و میو وس

 ميو انتخاب صراط مستق يشناخت هدف زندگ. 1

ش و يه بـه شـناخت خـوكـنيبا توجه بـه ا یه متربکن است يا یتیترب يهااز جمله بازتاب

 یان بـه زنـدگياز آشـنا يريپـذتيعقلـش بـه هدا يید و راهنمـايـجاو یلش به زندگيتما

رسـوالن  يهـاو آموزه یدرونـ يهـاكن محريا يةنائل آمده است، در سا يسعادتمندانه ابد

 (3احقاف: )شـود.یم آشـنا د از خود داشـته باشـد،يه باک یانتظاراتو  یبا هدف زندگ، یاله

 حیو راه صـح شـودآگـاه می ،به آن یر منتهیش و مسيخو یسعادت و خوشبخت همچنین از

 و (26)بقره: .دهدیص میحق تشخاش باشد، يه مطابق با ساختمان وجودک را یر زندگیمس

گزيند. برمی ،ت قرآن استير هدایه همان مسک به سعادت لیم نیرا به عنوان صراط مستق آن

نـگ نیسـت، ه با ساختار وجود اصـیل و فطـريش هماهکهايی با اين شناخت از پیمودن در مسیر

ايـن راه )فطـرت و قـرآن( راه مسـتقیم مـن »فرمايـد: ه خداوند میکفور همان. ندکخودداري می

دارد، ا را از راه خداوند بـازمیه آنها شمکهاي ديگر را نرويد نید و راهکاست؛ از آن پیروي 

علـیم و هدف ت فرد در اين بازتاب، (153انعام: )«.توصیه خدا به شماست تا متقی شويد اين

بسـته دلبدان ند و کیم یتلق يو اعتبار یالی، خیو نه تنازل ،یو واقع یمالک یهدف تربیت را

 يمـاد يهااز نعمت يمندمال را در بهرهکآن نمود سعادت و در قر دلیل،ن یشود. به همیم

 :از جمله ؛رده استکتوجه مردم را به آن جلب ن، و ییپروردگار در بهشت تب يو معنو
هاا نه خدا نخواهد. آكنآمگر  ؛خالدند است در بهشت ين باقياهل سعادت تا آسمان و زم»

شاما و همرارانفان » ؛(108هاود  )«ننادكميو نامقطوع پروردگار اسافااد   يابد ياز عطا

ن و يازر يهااه( جامكا يانيد؛ بهشافيان شاويجاء  بهشاف د )ويشادمان وارد بهشت شو

د. در دور بگردانن نهاآ يذ را برايلذ يهايدنيها و آشاميكن، مملو از خورايبلور يهاظرف

جاا ۀ لذت چشم باشد وجود دارد و شما در آنيل داشفه باشد و مايآنجا آنچه دل به آن تما

 (70زخرف  ).«د بوديشه خواهيهم

 یالیـ، قـرآن بـه خیردن عشـق بـه آن در متربـکمال و زنده کبودن  یاقعنشان دادن و يبرا
نـد و از آثـار آن، ورود بـه بهشـت، کمیاشـاره  یواقع یمال و سعادت و خوشبختکنبودن 



  17ي نش قرآنيب براساسآن  يتيترب يهاو بازتاب يخودشناس

هر آنچه فرد بخواهد و  يیرايل پذيو آماده بودن وسااالهی  منقطعریغ يهااز عطا يمندبهره

مال با اعمـال و کهدف و  یواقع ةشمارد و سپس به رابطمیآور باشد و ... را برش لذتيبرا

جز آنچـه عمـل » :ندکیان میش بيردار خوک یجة واقعیپردازد و سعادت فرد را نتمیردار ک

 (39صافات: ).«ديشویمجازات نم، يداردهک

را در جهـت آن هـدف و  یشـد و اهـداف مقـدماتيندید بيـبه سـعادت جاو بايد یمترب
مـال و آثـار که ابـديت در قرآن در موارد زيادي بها عمل کند. ؛ و بدانسعادت همیشگی انتخاب

 گـار،پـاداش آنهـا در نـزد پرورد» ؛نمايد، اشاره شده استه به صورت جنّات جلوه میکآن 

 (8بینه: ).«هند بودشه در آن خوایاست و هم يها در آن جاره نهرکعدن است  يهابهشت
ن يـاند و از اپرداخته یشناسشتنيه به خوکامل ک هاينو انسااالهی  امبرانیدر قرآن از پ

 منزلـةانـد، بـه خود را رشـد داده يهار استعدادین مسيدر ا ی،هدف زندگ با انتخاب ق،يفر
ــوه ــترب يهااس ــ 9تی ــدگمیاد ي ــتان زن ــود. داس ــرآن یش ــان در ق ــازفراهم 10،آن ــیزم يس  ةن

راه شـناخت خـدا و انتخـاب  يآنان به خـود و هموارسـاز یو شناخت عمق 11يورزشهياند
ه در كـنيمال و سعادت اسـت. اک ين راه به سويمودن ایو پ 12میت و صراط مستقيق هدايفر

رار شده اسـت، كن بار تيچند هاناز داستا یشده و گاه برخ اشارها  یانب هاينقرآن به داستا
 13.مـردم دارنـد يبـر رو یتـیو ترب یه به حق، نقـش آموزشـکل باشد یدل دينن است بكمم

افـراد بهتـر در  یآنـان، خودشناسـ یزنـدگ ةا  و مطالعـیـانب هاينبا خواندن داستا ،نيبنابرا
 ند.کیدا میمال نمود پکر یمودن مسیو پ یخداشناس

 يل به خداشناسين. 2
 ،ینـيدگاه دي. از دانجامد، به خداشناسی میح استیت صحیم و تربیتعل ةيه پاک یسشناخود

بر  .ن استییقابل تب یدر پرتو خودشناس یاست و خداشناس یخداشناس منوط به يخودساز
بـردن بـه  ی، پـیات آفاقيآ كنار ادراکج شناخت نفس در ياز جمله نتا ،دگاه قرآنياساس د

َسُنِريِ ْم آياِتنا ِفي اْلآفاِق َو ِفي َأْنُفِسِ ْم َحتَّي َيَتَبيََّن َلُ ْم َأنَّدُه » ؛استحق بودن پروردگار مطرح 
 هـر یو انفسـ یات آفاقيه شناخت آکد توجه داشت يه باين آيا  دربار (53)فصلت: ؛«اْلَحقا
جـه مـا را بـه ینند و در نتکمی يیراهنما را به شناخت خداوند و اسما  و صفاتش انساندو 

 یل اخالقـياتصاف به فضـا ح، اصالح نفس ویت صحیم و تربین حق، تعليچنگ زدن به د
و حاالت گوناگون آن و شـناخت  یو بدن یروح يشناخت نفس و قوا کنند؛ امامیت يهدا
 يهـادرمانها و از شناخت مرض يجدا ،له و سعادت و شقاوت آنيفاضله و رذ يهاهكمل
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ت یـم و تربیر درست تعلـیتر مسمیو مستق يفور عاده انسان ب ،هان شناختيست. با ایآن ن
 14د.پردازیم یقیعادت حقدن به سیاصالح نفس و رسبه  ند وکمیدا یرا پ

 يركح نظام فيصح يريگلك. ش3

ش، ينامحـدود در خـو یخواهمـالکو از جملـه  يبردن به ابعاد وجـود یمعرفت نفس و پ
شـناخت  یعنـي کنـد؛می يد اخـرويـجاو ید و زنـدگين سعادت جاویتأمانسان را ملزم به 

 ةيدر آدهد. دارد، سو  میش يبه سعادت نامحدود گرا يفطربه فور ه كنيبه ااو را ش يخو
ده بیان شـدر آخرت االهی  يانتهاین سعادت نامحدود، بهشت بيمصدا  ا هود، سوره 108

ر یو سـ اومختـار بـودن  كبـه همـراه ادرا فرد، یاز نامحدود بودن زندگ یاست. البته آگاه
مال و سعادت، نیاز به هدايت و تعلیم و تربیت انبیا  و بـاور بـه نبـوت و کاختیاري و انتخابی به 

جانبـه در گـرو ه تربیـت و هـدايت همهکـد. بايد توجه داشت شومیموجب امامت و رهبري را 
پايـه اساسـی  دلیـلبـه همـین  (132)بقره: صحیح اسـت.نظام فكري هاي درست و عقايد و باور

 ي،رونبـوت اسـت. از ايـناد و د، معیتوح ،آن ه محورک 15است« مین قيد» ا یت انبیترب تعلیم و
در ري و اعتقـادي آدمـیكـگیري صـحیح شخصـیت فلكسازي  ششناسی با زمینهخويشتن

در قرآن هدف انبیا  و نزول  ند.کجانبه نقش اساسی را ايفا میتعلیم و تربیت صحیح و همه
هاي انبیـا  و همچنـین و هدايتها بیشتر آموزه؛ ولی است قرآن، تعلیم و تربیت مطرح شده

 ار درست از نادرست اختصا كها و افباورتبیین عقايد صحیح و تمـايز  آيات قرآن بهبیشتر 
هـاي اهمیت ويـژه و نقـش محـوري ايمـان و باور ،ین دلیلبه هم )256 :بقره (يافته است.

 آن است.  نندکمل تسهیلترين عاه شناخت خود مهمک ،در تعلیم و تربیت است اعتقادي

 پرورش با فطرت يهماهنگ. 4

 ،گـريد يند و از سوکمی یمالکمتوجه اهداف سو، كيفرد را از  یشناسشتنيخو هک جااز آن
و  يیاوفكزه شـیـانگ ،سـازدمیش آگـاه يخو يفطر يهاها و استعداديتوانمند الت،ياز تما

در او  یت انسـانهماهنگ با فطـر، هارفتارالت، احساسات، عوافف و يها، تماباور پرورش
م اش، بروز احساساتش و تمـایاش، ادب الهیاجتماع يخووخلق ين فردیچن. ديآید ميپد

و مراقب اسـت تـا شود می (7)بینه: هيرالبریمصدا  خ، و ی و مثبتارزش ش صالح،يهارفتار
عـت، یه بـه فبنـگران، و ينه به د ،ها()در همه جنبه نه به خود یبیگونه آسچیاو  ه ةیاز ناح
د در مـوار یسـکن یچنـ (58)اعراف: ش و جامعه نباشد.يخو يو عامل فساد برا نشودوارد 

 سازد.مین یش را معيرفتار يهاتياش، اولویو اله يو تعهدات معنو يیگراتزاحم، عقل
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 جانبهروابط همه يارتقا. 5

سـازي گونـاگون خـويش، موجـب شفاف هايجانبه و توجه به جنبـهخودشناسی به صورت همه
ه در اختیـار و در تصـرف کـتمايالت فبیعی خود نسبت به خدا، خويش، ديگران و جهانی است 

اي بايـد برقـرار از آنها چه نوع رابطه كه با هر يکفهمد سازي، فرد میاوست. با اين شفاف
 به میزان دستیابی بهروي، ام و تعالی اين روابط برآيد. از اينكو چگونه در صدد استح سازد

 يابـد و ازخودشناسی مجموعه روابط فرد با خدا، خود، مردم و فبیعت تصحیح و ارتقـا می
 زنـدگیش در مسـیر فبیعـی و همچنـیند. شواختالل و انحراف در اين روابط پیشگیري می

رسـد. بـه ید  ميـشود و به سعادت جاویمش برده ینش به پي، هماهنگ با هدف آفریتيهدا
و  ،یعـیفب يهااستعداد يیوفاكتواند در جهت رشد و شین نگرش ميهر فرد با ا ،یلکفور 

ژه يبه و یانسان یاهداف عالرسیدن ش و يوجود خو ةجانبهمه يیوفاكت و شير هدایدر مس
ت در کـافتن، حريـت ياثر شـناخت خـود را  هـدا همچنین 16ابد.يامل ك، رشد و تیقرب اله

 رده است.کدن به سعادت مطرح یت رسيهای و در نو غضب يشهو ينترل قواکر حق، یمس

 مالكصعود به مراتب براي استمرار تالش . 6

مـال و سـعادت کبودن و نامحدود بودن مراتب  یبه درجات یبا خودشناسمتربی ه کاز آنجا 
ت یـفعال  زیـانگ ،وجـود نـدارد او یرشـد و تعـال يبرا يه حدکبرد یم یند و پکمیتوجه 

 يتـالش مسـتمر بـرا و زهیـبـا انگ و ابديمیش يافزا یمالکدر صعود به مراتب  شاگسترده
شناخت مطمئن ن يابا را يز ؛دشومین يدیو ناام یحوصلگیبه مراتب باالتر، دچار ب یابیدست
، بـه یننـاین افمیوجـود دارد. چنـ يبـاالتر ٔ  هي برسـد، درجـاه بـه هـر درجـهکشود می
ه او هرگـز از کـ ندکیجاد ميدر او ا يایزهبخشد و انگمیاستمرار  یمترب یتیترب يهاتیفعال

 شيافـزا شيال فطـریـاممیتما پـرورش يبـرا فرد  زیانگ ،تین وضعيدر ا ستد.يعمل باز نا
نانـه یبو پاسـ  واقعد ساز یاتیعمل را هاآن ةهم ديآیمشود و در صدد برمیت يتقو و يابدمی
چ ینـه از هـین زميـاو در  (36)نحل: دهد.ش يو خداداد يوجود يهاها و سائقهازین ةهمبه 
وشـش ک يزه بـرایـش انگيافـزابـه منظـور قـرآن  (78)حج: .غ نورزديدر یشوشش و تالک

ت یفیکه هر چه عمل در کند کیان میو ب ،ج آن اشارهياعمال و نتا یبه رابطة واقع جانبههمه
هر » :شتر خواهد بودیباالتر و ب یمالکدرجات و مراتب اهداف  ،شتر باشدیبت بهتر و یمکو 

 (؛19احقـاف: «)شـودیم یدرجـات بهشـت يدارا است، ه انجام دادهک یزان عملیبه م يفرد
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عمـران: آل).«نند، آگاه اسـتکمیعمل  نهادارند و خدا به آنچه آ یش خدا درجاتیآنان در پ»
163) 

 ،«ا اْلَأْن داُر َتْحِتَ دَونَّاٍت َتْجِري ِمدْن» ماننداين درجات با تعابیر گوناگون در مورد هدف نهايی 
ٍْْن» (10)فرقان:  واَن » (43صـافات: )؛َونَّاِت النَِّعديِم» (107)کهف: فردوس (76)فه: ؛َونَّاِت َع ِرضدْ

 ان شده است.یب (55: )قمرتيمقام عند یعنيقرب مقام ن يتریعالو  (15عمران: )آل ؛اللَِّه

 يدر مترب يش تحول درونيدايپ. 7

، دن به آن همـراه اسـتیل رسیه با مک شيخو یخواهمالکت یتوجه به واقع و یخودشناس
 یر پـمـال دکاز نقص به  یر واقعییو تغ یتحول درون يرا برا یتیوشش تربکو  يزيربرنامه
قـدم بهدمقاسـته شـود و کازش یـو ن يعـت خـود نقـص، نـداریبخواهد از فمیرا يز ؛دارد
 یبـه معنـافتن )يـمـال که دارا شدن و کمال برسد. روشن است کد و به شوشتر یش بیدارائ
 لین تحول، تحول خودِ اصـيا ست.یر نيپذانكام ياش( بدون تحول وجودیو فلسف یواقع

شناسـد، میه كت و اصالت شخص به آن است. آنيه هوکو متداوم است؛ تحول نفس است 
بـه  ش بـدن را هـميهـاتیاز فعال یدر برخـ یاعمال است )و حت یقیند فاعل حقکمیاور ب

ه خـود کـس در گـرو آن اسـت کهـر»ردار اوست کن یاش رهندهيآ و آورد(میاستخدام در
 يدا ضاللت و شـقاوت ابـيد يت و سعادت جاويرد و هدايپذمیه فنا نکند. آن کمیسب ک

 یاهـد، گمریـتيه شـما بـر هداکـمید مادایشما منمنان مراقب خـود باشـ» ؛(38مدثر: «)دارد
 (105)مائده:  .«رساندمیان نيگران شما را زيد

و ا ديـاست. با تحول نفس اصل مال،که در رشد و کافته است در ي یشناسبا خود یمترب

آن  باشد و به اصالح و رشد بافن همت گمارد؛ روح را صـفا دهـد و یامل درونكر تكبه ف
ها را بـه و بديها یتواند خوبمیه کروح است  یکه با صفا و پاکسازد  كها پایرا از آلودگ

نفـس  بـه یاملكـر تیتواند در سـمی یابد. متربيقرب راه  يبشناسد و به درجات باالخوبی 

نـدگان بابد و به مقام رضا برسد و به صـف يبار  یوبمال قرب ربکابد و در يمطمئنه تحول 

 ينفس مطمئنه! بـه سـو يا» :وندد و از جنت محبت او برخوردار شودیخالص حضرتش بپ

اسـت. پـس در  یاز تـو راضـ و او هـم یهست یه از او راضک یحال پروردگارت بازگرد در
 (28ـ30فجر: ).«ام بشوژهيو وارد بهشت و يزمر  بندگان خاصّم درآ
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 يت حق مداريتقو. 8

 نيـاز ا ی، آگـاهیآدم یشناسشتنياز ابعاد خو یكيمدار است. جو و حقفطرت انسان، حق

شود می موجبن موضوع ياز بافل است. توجه به ا يقت و دوریل به حقيو تما يیجوحق

 ا با فطرتند و آنچه رکحق از بافل اقدام  یند و به بازشناسک یابيفرد افالعات خود را ارز

شناسد برگزيند و از و آنچه را در مسیر سعادت می دهدمیص یتشخ ،ابديمیود هماهنگ خ

مــال واقعــی، کاحســاس نیــاز بــراي رســیدن بــه  انحـراف بــاز ايســتد. بــه عبــارت ديگــر،

 سـازد و او را بـهمیبـه آن را در فـرد زنـده رسـیدن ر یمس يیشناسا يبراجوگري وجست

 يهـاآموزه یبخشمالکو  ینيو باور به رشدآفر کندمیت يهدااالهی  رسوالن یشناستبكم

شناسـد. میگر باز يد يهاریر حق آنان را از مسیپروراند و مسمیرا در فرد  یامبران آسمانیپ

ان یجن» د:يفرمامیآورد. قرآن میم فرود ی، سر تسلاست نيو نسبت به آنچه رشد و رشدآفر

 مـانيم و بـه آن ايدینـد شـنکمیت يداه بـه راه رشـد هـکـز را یانگگفتند ما قرآن شـگفت

را  يدم تـا بـه مـن راه رشـيایـا به دنبال تو بيبه خضر گفت:( آ یموس)»؛ (2جن: )«ميآورد

 (66)کهف:  «ي؟اه خود فراگرفتهک ياموزیب

 يريگنتيجه
مهـم اسـت و هاي از موضـوع «خود»ا ي «شيخو»، تیم و تربیتعلو  یسشنادر فلسفه، روان

ز ابراز شـده ین یلیتحل یو اجتماع ی، شناختیاجتماع  يهادگاهيچون د یمختلف يهادگاهيد

ه افـراد در مـورد آنچـه در کاز دانش است  يانهیخود آن زم»سد: ينومی 18رکل بونديژ 17است.

 از ين ویهمچنـ. «اندسـتم سـاختهیکنند و در پاسـ  بـه پرسـش مـن کمیا به آن عمل یدن

، یژگـيل، وكات فـرد شـیه از خالل تجربکاست  یروانخود ساختار » .ندکینقل م 19استرولو

 .«ندکیدا میسازمان و تداوم پ

ا يعامل  «من»و  یا مفعولي یموضوع «من» یاساس ةدو جنب يرا دارا «خود»مز یام جیليو

و  ی، اجتمـاعیبدن يهایژگيعبارت است از مجموعه و یمن موضوع»دانسته است:  یفاعل
ه نقـش کـمنظـور از مـن عامـل . هـا را از آن خـود بدانـدآنتوانـد یه فرد مک يمعنو یروان

شـه، يز، انديتمـا ار،یـه از اختکـاسـت  يزیچ ،ندکمیفا يات را ایر تجربیو تفس یسازمانده

 مـونياز نظـر د هکـ یدر صـورت 20؛«دارد یش، آگـاهيو تداوم وجود خو یات شخصیتجرب
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هـا و یژگيدانـش فـرد نسـبت بـه و  رنـدیدربرگ «خـود» كا ادراي( مفهوم 1982)  21هارتو

 كمز معتقـد اسـت ادرایام جیليهمانند و يشه بر آن است. ويز اندیو ن یشخص يهایيتوانا

ه کد دارد یکأن تيا شمند است و بريو اند یو خود فاعل یخود موضوع  رندی، در برگ«خود»

 .اسـت یاجتمـاع یمفهـوم شـناخت كيـز یـخـود ن كدارد و ادرا یاجتمـاع يخود ساختار

 ،1991و  1982هـارت، و مـونيداست ) یتسابکه اكبل ،ستین یها سرشتيتوانمند ،نيبنابرا
و  یها، سرشـتين توانمنـدي، ایدگاه قرآنيه در دک یدر صورت ؛(1988، 22یكهارت و زامانس

، ارتبـاط بـا خـدا، يمعنـو ٔ  دگاه قـرآن، جنبـهيـها، برخالف ددگاهين دياست. در ا يفطر

 ده است.شمتر توجه کخود،  یو سرشت يابعاد وجود مثابةبه  یفلبو حق یخواهلتیفض

آن را مـیشـتن آديخو هکـاسـت  یگونـاگون يهاجنبه ةشامل شناخت هم ،یشناسدخو

ها و يتوانمنـدشـناخت  شـامل ین وصـف، خودشناسـيـبا ا تواند دارا شود.میا ي ستدارا
در  ش رايهايتوانمنـد از كيـهـر ه كـنيانسبت به  یآگاهو  است یروان يهايريپذبیآس

ز ین عت رایبفانحراف از  يهانهیو زم ردیار گکه بتواند می یتیاهداف تربدام کبه  لین جهت

از  يامجموعـهدگاه قرآن بـه صـورت ياز د «خود»ساختار  .ندک يیشناساش يدر وجود خو

مطرح  گريد ياز سو یروان يهايريپذبیسو و آسكياز  یات روانیها و خصوصيتوانمند
 شوند.مینائل  ی، افراد به خودشناسنهابا شناخت آه کاست 

هـا، تیبـه قابل یانسـان بـا خودشناسـ رايـاسـت؛ ز يهر فرد ضـرور يبرا یخودشناس
، فقـر، ، و ضـعفبـردمی یخـود پـ يرفطریو غ يفطر يهایژگيها، تحوالت و ويتوانمند

 يهان مقـدميـد و اکنـمیخـود حـس پروردگار را در  یتناهيو تعلق به قدرت ال يازمندین
اسـت مـال مطلـوب کو  یتـیترب ی، اهـداف عـالخـدا يو رفتن به سـو یعمل كسلو يبرا

اسـت.  يو معنـو يشـئون مـاد همـةسعادت بشر در  يربنايا معرفت نفس، زي یشناسخود
ها و يتوانمنـدو  شـودآگـاه میخـود  یو برون یدرون يهاازین از یدر پرتو خودشناسمیآد

گـاه يجا تیو ترب میعلتدر  یخودشناس  ي،رونيند. از اکمی یابيخود را ارز يهايناتوانمند
همـواره بـه  و 23د.آيـشمار میبهن شناخت يتررزشان و بايو باالتراي دارد اي دارد ويژهويژه

، اصـول و اهـداف یبـه مبـان یابی، دسـتیانسـان يهااستعداد عنوان گام نخست در پرورش
 يهايو توانمند يانت وجودكام خود را نشناسد و از یسکاگر ؛ زيرا شودمیطرح م یتیترب
 يیهاداند به دنبال چـه هـدفمین ،خود را نشناسد یهست يهاتیش آگاه نباشد و واقعيخو

 يش را استوار سازد.رفتار خو یباشد و بر چه اصول یدر زندگ



  23ي نش قرآنيب براساسآن  يتيترب يهاو بازتاب يخودشناس

ز علـم ا یرا افراد انسانيز ؛استر يپذانكهمگان ام يبراآن  در ابعاد مختلف یخودشناس

ر یسمت بشر به يبه منظور هداو  ي،ن روياز ا برخوردارند. يو عقل خداداد يفطر یوجدان

ش سـفارش و ير و شناخت وجـود خـوكافر را به تفکافراد منمن و  ٔ  ، همهیتیدرست ترب

ل توجّـه يـالداز  (21 ات:ريذا)؛«َو ِفي َأْنُفِسُ ْم َأ َفال ُتْبِصُروَن»د: يفرمامیند و  کمی كيتحر

ت یـش اهميت خـويت و هـدایبه تربمیه آدکن است یهم یم به خودشناسيرکخا  قرآن 
 ؛ديـردازبپ شتنيت خويت و هدایبه ترب» :ت باز ندارديگران او را از هدايد یبدهد و گمراه

 (105: مائده).«رساندمیان نيبه شما ز يگريد ید گمراهیافتيت ياگر هدا

 رامـت اوک و يبرتـردارد که موجـب  ياگسترده يهايتوانمند میآد ،یقرآن در نگرش

 یبرخـ هکـ اسـت یروانـ يهااستعداد يدارا ،ن حالیدر عگر است؛ يد مخلوقات نسبت به

از قــدرت انتخــاب و هــر گونــه  يمنــدو بــا بهره یرونــیو ب یر عوامــل درونــیثأتحــت تــ
ث یـسـازند و از حمیش فـراهم يرا در خو یوانیح  ريسقوط به دا يهانهی، زميریگمیتصم

ا ه بـكـبل ،نـديمایپمیرا ن یر اهداف عالیشان مسيهابا رشد و پرورش استعداد نهانه ت یتیترب

 د.شونیشقاوت نائل ماوج به  یطانیها و امور شيفرو رفتن در بد

بر اساس نگرش قرآن، در مجموعه روابط فرد با خـدا، خـود، مـردم و  یشناسيشتنخو
گذارد تـا او می یيو ارتقا یحیر تصحیثأت ،از اختالل و انحراف يریشگیبر پ افزون ،عتیفب

ی، اثـر ز بـا توجـه بـه نگـرش قرآنـین 24يد.نائل آاالهی  ژه قربيوبه ،یانسان یبه اهداف عال

ی و در و غضـب يشـهو ينتـرل قـواکر حق، یت در مسکافتن، حريت يهدا شناخت خود را

 رده است.کدن به سعادت مطرح یت رسيهان

و  ،یو واقع یمالک يامرمنزلة به  ت یم و تربیهدف تعل، به یبا خودشناس یشخص مترب
 يبـرا يجوگروبـه جسـتدلیـل، ن یبه همـ 25ند.کینگاه م يو اعتبار یالی، خیتنازل يامر نه

ختـه یبرانگ نیهمچنـ کنـد؛یا  اقـدام میـانبتـب كمق ياز فرمال کبه   یر منتهیمس يیشناسا

بـدون  يداشته باشد و به موجود یمالکرا در صعود به مراتب  يات گستردهیفعالشود تا می

 یخواهمـالکت یـواقع كادرابـا توجـه بـه ه كـبل ؛ل نشـوديد تبدیحوصله و ناامیزه، بیانگ

 يتـالش جـدو  يزيربرنامـه، مـالکاز نقص به  یر واقعییو تغ یتحول درون يش، برايخو
دارد. قـرآن  یتش بسـتگيوشـش و جـدکزان یـم را سرنوشت مطلـوبش بـهيز؛ ردکخواهد 

بنـابراين  (38مـدثر: ).«تساب خود اوستکدر گرو تالش و ا یسکسرنوشت هر »د: يفرمامی
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خـود در  يها و توانمنـدها، اسـتعداد، عالقـهيرك، قدرت فیبردن به توان جسم یپ26از نظر 

 يهـان بازتابيتـراز مهم ،یتـیترب يهـاهـا در عملار گـرفتن آنکـه ها و خـوب بـیتفعال

  است. یشناسشتنيخو

( با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف افراد، یت )متربيت افراد مورد هدايدر هدا یمرب

وفا كشـ یانسان كها و حاالت مناسب با فطرت پاه رفتارکدهد یر مییتغ ايگونهبهط را یمح
ل یافـراد و تسـه يدارسـازیبا استدالل و ب ی، مربیطیمح يهاكم محریبر تنظافزون شوند. 

بـه ه کـ یسـک ،قـتیند. در حقکمیت يهدا يمال معنوک، افراد را در جهت يپرورش معنو

 پـردازدمی یخودشناسـا  بـه یـانب يهايیو راهنما 27یت الهيهدا پردازد و بامیدرون  ةمطالع

 ؛بـا پروردگـار دارد یو عـافف یشـي، گرایشـناخت یناگسسـتن ةرابطـ هک ابديمیش يدر خو

د و بنـد و موانـع یاز هرگونه ق يیهال به ريخواه است و تمايآزاد و خواه و ارتقافلبمالک
 ريپـذحقو ش دارديگـرا یخواهلتیو فضـ یر و خوبیبه خ ؛مال در او وجود داردکل به ین

ح یصـح كان ادراكـآگـاه شـود و ام يزیـجو است و دوست دارد از هـر چقتیحق؛ است

ــواقع ــديمیت را در خــود ی ــايز ؛اب ــجاو ؛را دوســت دارد یيب دخواه اســت و ســعادت و ي

گران يحب ذات است و دوست دارد به د يدارا؛ ندکمیجو ورا جست یشگیهم یخوشبخت
فلـب اسـت و از درد و الـم، خواه و آرامشلذت ،دوستنوعو  ،خواهعزت ؛ندکز محبت ین

خواه اسـتقالل ر اسـت.يپذتیگر و مسـئولانتخـاب مختار، ند.کمیفرار  یاضطراب و ناراحت

را  یو سسـت یدارد و تنبلـ یفعالل به خوديگران را دوست ندارد. تمايبه د یاست و وابستگ

را در خـود احسـاس  يريپـذتير و هداییت، تغی، تربيیوفاكشل به خوديدوست ندارد. تما

سب ک يخود را برا ؛داندمی يتوانمند يو دارا یر، خال ، منطقكخود را عاقل، متف ند.کمی
ت يـهويابـد کـه ؛ در مینـدکمی كش را ادرايبـودن خـو يچندبعد ؛ندیبمیتجربه توانمند 

رامت قائل اسـت و کوانات یش نسبت به جمادات و حيخو يبرا ؛ش به روح او استیواقع

بر  يرگذاریرون خود و تاثیاز ب يريرپذیثأبر ت ابد.يیرا در خود م یتسابکرامت اک يتوانمند

رد. یـگیل مكج و در فـول زمـان شـيتدرتش بهیفهمد شخصمیاست. ط، هر دو واقف یمح

 یتـیترب يهـاهمـه بازتاب ينهـاو ا ،دهـدیم تشـخیص امالًکـگر يدكـياز را  يو بد یخوب
 است. یخودشناس
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 یلـک یتـیترب يهـامقالـه حاضـر و مطـرح شـدن بازتاب يهاحال با توجه به دستاورد

 یانسـان يهاياز توانمند كيشناخت و هر  یتیآثار ترب یرسد بررسمی، به نظر یخودشناس
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