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 چكيده 

موضوعات و مقوالت مهم و اساسی زندگی انسان، که در پیشبرد اهداف فردی و یکی از 

های او است. اهمیتی دارد، مفهوم استعداد و شناخت توانمندی اجتماعی او نقش مؤثر و حائز

باشد، پژوهش که قدم اول این شناخت، داشتن تعریفی مشخص از این مفهوم می آنجا از

 انسان، تعریفخداوند به ساختارهای وجودی  اشراف واسطۀ حاضر درصدد برآمد تا به

کریم مورد بررسی قرار دهد. موردنظر را به شیوۀ کیفی و به روش استقرایی اکتشافی در قرآن

تام مورد بررسی قرارگرفتند و شبکۀ  قرآن از طریق استقرای تک واژگانبرای این منظور تک

وم استعداد را در خود دارند استخراج شد. این مفهومی از واژگانی که هرکدام از وجهی مفه

، «کَلَف»، «سَبیل»، «فَضل»، «نِعمت»، «عُسر»، «یُسر»، «وُسع»، «قَدر»، «فِعل»اند از:  ها عبارتواژه

بندی واژگان تعریفی از استعداد درنهایت، از جمع«. طوق»و « شَکل»، «عَمل»، «وَرَث»، «طوع»

های ذاتی، اکتسابی عمومی و ای از توانمجموعه دست آمد: استعداد به این شرح به

اختصاصی است که در هرکسی ذیل محدودۀ خاصی به نام شاکله قرار گرفته و به این 

ای ویژه از صورت زمینه و اقتضای ایجاد افعال و اعمال خاصی را همراه با رغبت و اراده

وقتی در مسیر مختص  هاآورد. این توانتر فراهم میالوصولگذر مسیری مشخص و سهل

گیرند، برای فرد وسعت و قدرت عمل بیشتری ایجاد کرده، طاقت خودشان قرار می

تواند دهند و درنهایت، این فرایند میرویارویی با مشکالت و موانع شکوفایی آنها را به او می

 تبدیل به عملی همسنخ با خواست و ارادۀ الهی شود.

 ی قرآنی، پژوهش کیفیها استعداد، داللت واژگان کليدی:
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 مقدمه و بيان مسئله

انسانی در دستیابی فرد و جامعه به موفّقیت و پیشرفت،  ها و استعدادهایارزش و اهمیت ظرفیت

ها برای رساندن انسان به موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی، انکار است و این ظرفیت غیرقابل

. اهمیت  (Lawler & Mohrman, 2003: 17; Frank, Taylor, 2004: 34)عناصری حیاتی هستند

ها، اندیشمندان زیادی به تحقیق، بررسی و ارائۀ این مسئله با توجه به این نکته که در طول قرن

 کند.اند، نمود بیشتری پیدا میشناسایی بهتر این مفهوم پرداخته تعاریف مختلفی جهت

ها و سعادت و ها، قابلیتانسان از همان آغاز خلقت، مأمور به شناخت حقیقت، ظرفیت

کمال خود بوده است. دلیل این همه توجه به شناخت انسان این است که انسان از نظر اسالم، 

و رسیدن به این هدف فقط از طریق شناخت  1خلیفه و جانشین خداوند روی زمین است

 د.ها، کمال و سعادت واقعی و راه وصول به آن ممکن خواهد بوحقیقت انسانی، توانایی

اساس، تأکیدهای فراوانی در متون اسالمی در مورد شناخت انسان و دستیابی هرکس به  برهمین

 و سعی همه»فرماید: اکرم )ص( می رسولهای منحصر به فردش وجود دارد. ازجمله توانمندی

 سهولت به را آن است زیرا ترشایسته است، شده آفریده که کاری برای هرکس اما کنید، تالش

 (.1331حکیم، «)دهدمی انجام

اندیشمندان اسالمی هم در طول قرون متمادی، آثار فراوانی دربارۀ شناخت انسان تألیف 

های زیادی در خصوص عارفان اسالمی در کنار بحث از توحید و شناخت خدا، بحث اند، بهکرده

شرح ، ید القواعدتمههایی مانند اند. کتابهای خلیفۀ خدا و انسان کامل ارائه کردهمورد ویژگی

و... از این قبیل است. همچنین فیلسوفان  االنس مصباح، عربی فتوحات ابن، فصوص قیصری

سینا و مالصدرا نیز بخشی از آثار فلسفی خود را به مبحث شناخت انسان اسالمی مانند بوعلی

 (.3: 1311اند )واعظی، اختصاص داده

رفت و امکان دستیابی به مراتب کمال در توان گفت مفهوم تکامل و پیشترتیب، می این به

انسان نیز همواره در  مورد آن دسته از موجوداتی کاربرد دارد که از استعداد حرکت برخوردارند.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 33تا  31. سوره بقره آیات 1
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که کمال و خیر در اندیشۀ  کند. همچنان مسیر حیات و بقای خود در راستای کمال عمل می

ان به اموری است که متناسب با شأن و نصیر دستیابی انس  اندیشمندان تمدن اسالمی مانند خواجه

  (. 33-38: 1333صالح و لیاقت اوست )خوئینی، 

هایی را در رابطه با دوره بر مشرق زمین و اندیشمندان اسالمی، جهان غرب نیز عالوه

های انسان گذرانده است. برای مثال، سقراط اوّلین ها و توانمندیشناسی و شناخت ویژگی انسان

است که انسان را موضوع تفکر و اندیشۀ فلسفی خویش قرار داده است  فلیسوف یونانی

 شایستگی که آنهایی وجود در را آفریده انسان که خداوندی افالطون، نظر (. به3: 1311 )واعظی، 

 حکومت مقداری مدافعان طبیعت به طال آمیخته، مقداری تولد، بدو در اند،کرده پیدا را حکومت

(. Durant, 1927وران، آهن گذاشته است ) و پیشه کشاورزان طبیعت در و کرده مخلوط نقره

و استعدادی ویژه محدود  طبیعت آن به فردی هر فرد منحصربه ترتیب، از نظر وی، ارزش این به

عالم،  موجودات از هریک درون یعنی است؛ نهفته آنها درون اشیا، حقیقت ارسطو، نظر شود. ازمی

 نظیر فالسفه نیز از بکند. بعضی هست، آنچه از بزرگتر را او تا اردد وجود ایفشاردهنده نیروی

 بشویم آن و هستیم که باشیم آن است که این زندگی هدف تنها که کنندمی یادآوری ما اسپینوزا به

 (.1311توانیم )لند و جارمن،  می که

صی و ذیل در ادامه، سیر مطالعات از موضوع شناسایی کلی انسان به سمت شناسایی اختصا

مفاهیم مشخصی چون استعداد امتداد پیدا کرد. در قرن سیزدهم، استعداد به معنی احساسات 

های طبیعی شود یک فرد بخواهد کاری را انجام دهد یا ویژگی)میل و گرایش( که باعث می

رفت. درمقابل، در قرون وسطی )قرن کار میشخصیت فرد )برای مثال، مزاج و سرشت فرد( به

های خاصی که از آنها برای استفاده و معنای توانایی ذهنی فرد یا توانایی ( استعداد به13و  18

این  (.Hoad,1996; Knowles, 2005)شد، یاد شده است های شخصی استفاده میبهبود فعالیت

اخالقی در مورد های ها و داستانتاثیر تفسیرهای مسیحیت از مثلشدت تحتمعنا از استعداد به

ذاتی آن، بلکه به این واقعیت اشاره تنها بر طبیعتمعنای استعداد نه عداد بود که تأکیدشان بهاست

عنوان استعداد به او داده استفاده ای که خداوند بهداشت که این وظیفۀ انسان است تا از هدیه
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ای اد هدیهکنند که استعدادعا می( 2111) 1کرده و آن را ارتقا دهد. در تأیید این نکته میکائیل

-جای رها شدن، باید مورد پرورش قرار گیرد. بنابراین، مطابق این تفسیر، استعداد بهاست که به

در طول قرن  (.Gagné, 2000) شدهایی طبیعی شناخته میای مادرزادی و توانعنوان هدیه

ها تواناییهفدهم نیز رویکرد و دیدگاه مشابهی از استعداد با این مضمون مطرح شد که استعداد، 

های درونی مادرزادی هستند که در اختیار افراد خاصی قرار داده شده است با این و مهارت

از  (.Knowles, 2005) بودن آن نشده استای به خدادادی و الهی تفاوت که در این دوره، اشاره

عداد نگاه بار با رویکرد موضوعی در مقابل رویکرد شی به است قرن نوزدهم به بعد، برای اولین

جای آنکه استعداد را عنوان موضوع استعداد در نظر گرفته شد. به این معنا که بهشده و انسان به

-های انسان در نظر بگیرند، خود انسان در این مقوله، موضوعیت یافت نه ویژگیعنوان ویژگیبه

ای این واژه در سازی و معن(. اثرات این نوع نگاه حتّی در مفهومTansley, 2011: 268هایش )

که شامل دو رویکرد اصلی  _چه در گذشته و چه در حال حاضر_های انگلیسی نامهواژه

شود. البته هر دو رویکرد است نیز دیده می« 3شخص )هدف( محور»و « 2موضوع )سوژه( محور»

تا حد زیادی، منطبق بر هم هستند و احتماالً همین مسئله باعث سردرگمی در تعریف دقیق 

  (.Gallardo et al, 2013: 291شود )داد میاستع

رو  طور مداوم، روبه ها با آن بهازطرفی، در دنیای مدرن کنونی، یکی از مباحثی که انسان

شان است. تنوع در موضوعات علمی و  هستند، تنوع در همۀ مقوالت مربوط به زندگی

ده شده است، یکی از گرایی داای که امروزه به تخصصشاخه شدن آن و اهمیت ویژه شاخه

شان برای ورود به هریک از موضوعات مباحثی است که افراد را با شناخت بیشتر خود و ذائقه

 آینده نیز رقابتی دنیای در معتقدند( La et al, 2017: 917)که کند. همچنانعلمی بیشتر مواجه می

امروزه  .است ترفقمو باشد، داشته استعدادها کارگیری به و کشف برای بیشتری توان هرکس

کار، تأمین نیازها صرفاً از طریق زندگی، کمبود نیروی حرکت به سمت دیجیتالی کردن امکانات

شدن مشاغل، اهمیت شناخت  کار به دلیل تخصصی خریدن مایحتاج و تغییرات جمعیتی نیروی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Michaels 
2. Subject 
3. Object 
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 ,Lawler &  Mohrman, 2003:17; Frank & Taylor) دهدو سنجش استعدادها را نشان می

نیز معتقدند باید تالش ( 432 :2017) 1پیرو اهمیت این موضوع کریشنا و اسکالیون(. 35 :2004

کارگیری استعدادها اقدام کرد کرد تا به چارچوبی که ازطریق آن بتوان نسبت به شناسایی و به

ین دست یافت. طبیعی است قبل از هرگونه اقدام برای سنجش استعداد الزم است ابتدا معنای ا

استعداد اصطالحی بسیار پیچیده با معانی و کاربردهای  واژه روشن شود. این درحالی است که 

ها مختلف است و سردرگمی مداومی که امروزه در مورد معنای آن وجود دارد، مانع ایجاد نظریه

صورت گسترده در جهان شده است  های منسجم مدیریتی جهت استفاده از آن بهو شیوه

(Franklin, 2009.) 

شناسی موجود هنجارهای خود را تنها از جوامع غربی  جدای از این ضعف که علم روان

های این جوامع را مالک و معیار برای جوامع دیگر قرار داده، اینکه دست آورده و یافتهبه

اند باعث شده هر تعریفی به ای به این مفهوم نگاه کردههرکدام از نظریات صرفاً از زاویه

فقدان توجه به سایر ابعاد و زوایای مهم در سازۀ مربوطه، نقص و محدودیتی نیز در نسبت 

هایش داشته باشد. برای جبران این محدودیت و با توجه به اینکه تبیین انسان و توانمندی

استعداد درحقیقت، نسبت یک ویژگی به انسان است و در امور ترکیبی، تعاریف اصوالً وابسته 

-کننده هستند، و با توجه به اینکه قرآن تبیانذهنی تعریف اد فرهنگی و فضایبه موقعیت و ابع

(، 328: 12، 1111) طباطبائی، 2کننده و روشنگر اموراتی که در هدایت انسان وجود دارد، است

کریم که هستی را از زبان محور قرآن رسد بررسی و تالش برای فهم نگاه خالقنظر می به

ترتیب، در  این ای از این معنا را مکشوف سازد. بهکند، بتواند ابعاد تازهآفرین تعریف میهستی

-های مختلف وجودی هستی بر جنبهپژوهش حاضر، محقق به منظور استفاده از احاطۀ خالق 

واژگانی تر از استعداد، به بررسی شبکۀ انسان و نیز دستیابی و کشف تعریفی جامع و کامل

در قرآن پرداخته است که در نوع خودش به واسطۀ پرداختن به این مرتبط با مفهوم استعداد 

 باشد.کریم بدیع میموضوع از منظر قرآن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Krishna & scullion 

 (. 31)سورۀ نحل،   لِلْمُسْلِمِینَ  ىءٍ وَ هُدىً وَرَحْمَۀً وَبُشْرَ وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَبَ تِبْیَناً لِّکُلِّ شَىْ. ...2 
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 اهداف و سؤال پژوهش

با توجه به مقدمۀ باال در باب اهمیت تعریف و شناسایی مفهوم استعداد، هدف از پژوهش حاضر 

هایی داشته و چه زا و مؤلفهکریم، چه اجپاسخ به این سؤال است که استعداد از منظر قرآن

 توان از آن در مورد این مفهوم ارائه داد؟تعریفی را می

 پيشينۀ پژوهش 

در ادبیات پژوهشی موجود، به دلیل اهمیت بحث استعداد و استعدادشناسی، مطالعات زیادی چه 

های مختلفی انجام شده است. اما پژوهشی که به در داخل و چه در خارج کشور، در قالب

که هدف اختصاصی پژوهش _ررسی مفهوم استعداد صرفاً از منظر قرآنی آن پرداخته شده باشد ب

 یافت نشد. _حاضر است

ترین مقاالتی که به بررسی مفهوم استعداد در قرآن در کنار سایر نظریات یکی از نزدیک

کاران الهدی و همفیلسوفان پرداخته و سعی در تبیینی جامع از استعداد دارد، پژوهش علم

مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر عالمه  شناسی استعداد به مفهوم»( با عنوان 1313)

است که در این مقاله به رشد محور بودن مفهوم استعداد اشاره « طباطبایی و صدرالمتألهین

 شده است.

عداد، کریم در استخراج معنای استترتیب، پژوهش حاضر به جهت توجه صرف به قرآن این به

 در نوع خودش بدیع و حائز اهمیت است. 

 چارچوب مفهومی

طور نتیجه گرفت که معنای  توان اینزبانی اصطالحات مربوط به استعداد، میبا توجه به تکامل 

که در انگلیسی محور( اشاره دارد. همچنانهای شخصی افراد )رویکرد هدفاصلی آن به ویژگی

شود عنوان توانایی ذاتی در یک زمینۀ خاص معنا میمعموالً به های اروپایی،و البته سایر زبان

(Tansley, 2011: 268درواقع، این .) عنوان توانایی باالتر از رسد که استعداد بهنظر می طور به

دیگر، استعداد نه عبارت شود. بهها شناخته میای از حیطهمتوسط در یک حیطۀ خاص یا مجموعه
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شود افراد در عنوان توانایی خاصی است که باعث میو عمومی، بلکه به معنای توانایی عادی به

آن حیطۀ مشخص، نسبت به سایر همساالنشان دارای صالحیت بیشتری بوده، آن را رشد 

بیشتری دهند و بالطبع استفادۀ بیشتری نیز از آن برای خود داشته باشند. درنتیجه، اغلب معادل با 

-معنای دوم استعداد در واژه .(Gagné, 2000) هایی خاص استیتعملکردی عالی در دامنۀ فعال

محور( یعنی افرادی که های معاصر انگلیسی، به شخص یا اشخاص مستعد )رویکرد موضوع نامه

 (.Ashton & Morton, 2005: 29های خاص هستند اشاره دارد)ها و تواناییدارای مهارت

حاظ تاریخی جدیدتر از رویکرد هدف است، اخیراً رویکرد موضوع )سوژه( به استعداد، که از ل

 (.Tansley, 2011: 268با رویکرد هدف، همسو و همراستا شده است )

های تعریفیِ بندیترین رویکردها در مورد استعداد هستند اما دستهاین دو رویکرد، شایع

عنوان تمایل،  3ذیل ( استعداد را 2113) 1دیگری نیز در این مقوله وجود دارند. برای مثال وبستر

گرایش یا یک توانایی طبیعی، ظرفیت یادگیری و سازگاری عمومی تعریف کرده است. در این 

های دیگر، به بحث ظرفیتی برای  یادگیری و آموزش بها داده شده رغم فرهنگنامه تعریف، علی

نی برای ای ذاتی، فیزیکی یا ذهاست. همچنین در تعاریف دیگری استعداد، صالحیت و خبرگی

یافته، مهارت و هایی مشخص و در سطحی خاص و از طرف دیگر، دانشی توسعهانجام فعالیت

ها دیگر، طبیعت ذاتی استعداد در مقایسه با مهارتعبارت نگرشی قابل یادگیری و اکتسابی است. به

آیند یدست مدهندۀ دانش یا توانایی است که از طریق یادگیری به و دستاوردهایی است که نشان

(Upadhyay et al, 2017 .)یابد.می بروز طریق دو به استعداد است معتقد نیز (333: 2118) 2لومان 

 و گیردمی قرار تکلیف یک یادگرفتن مقابل در دیگران، با مساوی شرایط در فرد وقتی اول، طریق

 ببیند آموزش حتی کهاین بدون فرد که است وقتی دوم، طریق .آموزدمی را تکلیف بقیه آن از ترراحت

 دهد.می از خودش نشان  را کار یک انجام توان دهد انجام زیادی یا تمرین

واسطۀ اینکه  تواند از منظر هر نویسنده و محققی بهرسد استعداد میترتیب، به نظر میاین به

شد فردی داشته باهایی دارد، معنای منحصربههرکدام در مورد عملکرد ساختار مربوطه چه ایده

(Ulrich, 2011: 195.)  بنابراین با توجه به این گستردگی و پراکندگی تعاریف، الزم است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Webster  
2. Lohman 
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ای از واژۀ مذکور صورت پذیرد تا بتوان بر مبنای آن به اجمالی و اولیه بررسی و تحلیل محتوای

نوعی مفهوم موردنظر را در وجهی از وجوه معنایی خود داشته  جستجوی کلماتی پرداخت که به

 بندی به شرح زیر بود:شند. نتایج این جمعبا

 هایی دارای منشأ طبیعی، فطری و اکتسابی برای انجام اعمالآمادگی .1

 اثرگذاری محیط بیرونی در شکوفایی استعداد  .2

تأثیر فرهنگ بر ارزشمند قلمداد کردن برخی استعدادها؛ تعریف متفاوت استعداد در  .3

 های مختلف فرهنگی بافت

 و بروز استعداد اثر رشد در ظهور .1

 عنصر اساسی سن، تعلیم و تربیت و جنیست بر استعداد 3تأثیر  .8

 تردر بروز استعداد و سپس عوامل اختصاصی  gغلبۀ اولیۀ عامل کلی  .3

 رویمفهوم فرایندی استعداد با محوریت سن: رشد، پختگی و درنهایت پس .1

دهندۀ انسان هتخودمدیریتی و جهایی رشدیافته در حوزۀ عنوان تخصص استعداد به .3

 سوی شادی و رضایت. به

الذکر تعریف زیر استخراج و مورد های فوقبندی اولیه از مؤلفهترتیب، پس از جمعاین به

های فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی است ای از ظرفیتاستعداد مجموعه»استفاده قرار گرفت: 

ها را به و مهارت هاای از تواناییوعهکه برای انسان امکان تحقق عملکرد بهتر و دستیابی به مجم

 «.آوردسهولت فراهم می

های های معنایی الزم جهت جستجو در واژهبه منظور تحلیل تعریف فوق و استخراج مؤلفه

 بندی زیر ارائه شد:قرآن، دسته

 ای بودن ماهيت استعداد چندمؤلفه  -1

-ای چند مؤلفهاست که استعداد سازه رسد ایننظر می ای که با بررسی تعریف فوق بهاوّلین نکته

که در برخی از  چنان-هایی تعریف کرد مؤلفهای است و تصور اینکه بتوان آن را صرفاً با تک

تصوری ساده انگارانه است. این نکته با دقت در  -شودنظریات و رویکردها این مسئله دیده می
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سان غالباً چندجانبه هستند، نیز های ماهیت انشناسی، که به واسطۀ پیچیدگیموضوعات روان

های مرتبط با ای که در یافتن و انتخاب واژهترتیب، اوّلین نکتهگیرد. به اینمورد تأیید قرار می

از واژگان بود که هرکدام حداقل  ایشد دستیابی به شبکهاستعداد در قرآن باید به آن توجه می

 اشد.های استعداد اشاره داشته بای از مؤلفهبه جنبه

 بندی در ماهيت استعدادوجود سير و مرتبه -2

تر به باالتر دیده نکتۀ دوم در تعریف فوق، مراتبی از استعداد و سیر رشدی آن از مرتبۀ پایین

شود. مثاالً برای استعداد سیری از انواع و مراتب استعدادهای جسمانی، روانی و اجتماعی در می

طور فرض شده است که انسان قبل از ورود به جامعه و  ندیگر، ای عبارت نظر گرفته شده است. به

سازی استعدادهای جسمانی دارد که این مسئله سازی استعدادهای اجتماعی، نیاز به فعالفعال

ترتیب، برای یافتن این دهندۀ یک سیر رشدی در بروز مراتب استعداد انسان است. بهخود نشان

 بندی نیز توجه شود.یر، صیروریت و مرتبهواژگان مرتبط در قرآن، باید به مفهوم س

 توجه به نوع و ماهيت خلقت انسان در ایجاد مراتب اوليۀ استعداد   -0

ها و طور فرض شده است که انسان از بدو تولد به لحاظ نوع خلقت، توانمندی نکتۀ سوم، این

ابتدا این مرتبه ها های فیزیولوژیکی دارد که الزم است برای دستیابی به سایر توانمندیظرفیت

هایی که های موردنظر، توجه به واژهوجودی را در خود شناسایی کند. بنابراین در انتخاب واژه

 های خلقی انسان نیز اشاره دارند مهم بود.به منشأ، صفات و ظرفیت

 های اجتماعی در ایجاد مراتب باالتر استعداد  توجه به اثر تعامالت و زمينه  -4

دهندۀ این مسئله است که شانشده در نکتۀ قبل، ازطرفی نیز ن ر بیاننکتۀ چهارم، وجود سی

ای دیگر سیطره و تسلط دارند. مثالً استعدادهای روانی بر ای از استعدادها بر دسته دسته

ها در ای از تواناستعدادهای فیزیولوژیکی و استعدادهای اجتماعی که ناظر به شکوفایی دسته

تر از ای باالتر و پیچیدهنوعی غلبه دارد و مرتبه بر دو مرتبۀ قبل، به تعامالت و ارتباطات هستند،
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های ها و ظرفیتدهد. لذا توجه به مفهوم مراتب و امتیاز و برتری برخی از توانآنها را نشان می

 گرفت.انسان بر برخی دیگر در انتخاب واژگان باید مورد توجه قرار می

های ای اثرگذار در ظهور و بروز دستاوردها و خروجیعنوان مقوله توجه به استعداد به  -5

 انسان

ناظر به آن است که استعداد دست آمده،  در تعریف به« امکان تحقق عملکرد بهتر»عبارت 

های انسان کامالً مؤثر است. لذا مؤلفۀ دیگری ای است که در ظهور دستاوردها و خروجی مقوله

ها هایی بود که ناظر به خروجیشد، واژهقرار گرفته میکه باید در انتخاب واژگان قرآنی مدّنظر 

 و دستاوردهای انسان هستند.  

 های درونی و مهارتی انسان توجه به استعداد از منظر ظرفيت  -1

کند که در نیز در تعریف، این نکته را تأکید می« هاها و مهارتای از تواناییمجموعه»عبارت  

های ذاتی و اکتسابی انسانی هایی بود که به نوعی به انواع ظرفیتژهدنبال وا ها باید بهیافتن واژه

 اشاره داشته باشند.

 عنوان بازکنندۀ مسيری جهت دستيابی به اهداف و مقاصد انسان  توجه به استعداد به  -0

ای مفهوم سهولتی که در تعریف به آن اشاره شده حاکی از آن است که استعداد از جنس مقوله 

کند. لذا هایی را برای انسان در جهت رسیدن به اهداف و مقاصدش باز میو راهاست که مسیر 

بررسی مفهوم مسیر، راه، سهولت و از این نوع مفاهیم برای یافتن واژگان مورد نظر ضروری 

 رسید.نظر می به

ها، به بررسی واژگان قرآن از حیث بندی مؤلفهدرنهایت، پس از تحلیل تعریف فوق و جمع

های معنایی پرداخته شد تا با انتخاب آنها به بررسی مفهوم استعداد در قرآن و ین مؤلفهوجود ا

 های احتمالی این تعریف از منظر قرآنی پرداخته شود.شناسایی تفاوت
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 روش پژوهش

رو از نوع کیفی و به روش استقرایی اکتشافی جهت استخراج مفهوم استعداد از پژوهش پیش 

 تفکر و مشاهده با توانمی که است استوار اصل این بر استقرا . منطققرآن صورت گرفته است

آمد  نائل عرصۀ خاص یک بر حاکم قواعد کشف به تکرارشوندۀ آن الگوهای دربارۀ دقیق

 (1331 )چالمرز، 

 است، برده شده نام هم متعارف محتوای تحلیل عنوان با آن از که استقرایی، رویکرد از استفاده

 خواهدمی محقق و وجود ندارد پدیده یک دربارۀ کافی اطالعات که یابدمی رورتض زمانی بیشتر

 تقلیل دنبال به بیشتر محتوا تحلیل شیوۀ این کند. فراهم خصوص این در را الزم ای زمینه دانش

 ترتیب، دستیابیاین به (.Thomas, 2006)است  موضوع دربارۀ یک دقیق توصیفی ارائه و اطالعات

 دهد، نشان را در متن تکرارشونده الگوهای و نهفته هاینظم که نظری چارچوب ای مدل یک به

 .باشد تحقیق بخشپایان تواندمی

است و همگی در راستای  تألیف شده « کلماتی»و « کالم»آسمانی از  هر متنی از کتاب

ر حکم درِ ورودی د« کلمه»رو این سازند. از قدس مرتبط می اند و ما را با عالم غرضی قرار گرفته

ویژه در ما ایجاد کند  صورت تواند انگیزۀ توجه به کلمات را به هر متنی است. این موضوع می

منظور کشف و شناسایی مفهوم استعداد در قرآن، بررسی ترتیب و بهاین (. به21: 1312)اخوت، 

پژوهش حاضر، پس از  رسد. لذا درنظر میها الزم بهعنوان این ورودیقرآن بهکلمات و واژگان 

شناسی و استفاده از آنها برای های استعداد در علم رواناستخراج تعریف و شناسایی مؤلفه

تک واژگان قرآن پرداخته شد و تام به بررسی تکجستجوی واژگان در قرآن، از طریق استقرای 

 شت انتخاب شدند.ها وجود دادرنهایت، تعدادی واژه که در معنایشان کل یا بخشی از این مؤلفه

 های پژوهش یافته

 تر به سؤال پژوهش، دو قسمت موجود در سؤال از هم تفکیک شدند:منظور پاسخگویی دقیق به

 کریمهای استعداد از منظر قرآنتعیین اجزا و مؤلفه .1

 کریم تعریف استعداد از منظر قرآن .2
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 اهند گرفت:طور مجزا مورد بررسی قرار خو ها به در ادامه هرکدام از این قسمت

 های استعداد از منظر قرآن کریم تعيين اجزا و مؤلفه .1

شناختی  های روانکریم، پس از تحلیل مؤلفههای استعداد از منظر قرآن برای تعیین اجزا و مؤلفه 

لحاظ  طور کامل، استقرا شده و به واژۀ قرآنی به 1111استعداد در قسمت چارچوب مفهومی، 

نستند با این مفاهیم داشته باشند، مورد بررسی و مطالعه قرارگرفتند. توامفهومی و قرابتی که می

، «سَبیل»، «فَضل»، «نِعمت»، «عُسر»، «یُسر»، «وُسع»، «قَدر»، «فِعل»واژه  11درنهایت، از آن میان، 

انتخاب شدند که برخی از آنها تمام مفهوم « طوق»و « شَکل»، «عَمل»، «وَرَث»، «طوع»، «کَلَف»

ای از واژگان مرتبط ترتیب، شبکهاین برخی دیگر بخشی از آن را در خود داشتند و به استعداد و

عنوان اجزای تعریف استعداد از منظر قرآن در نظر گرفت،  توان آنها را بهبا مفهوم استعداد که می

 دست آمد.  تر به جهت بررسی دقیق

 شده است.در جدول زیر به بررسی معنای لغوی واژگان انتخابی پرداخته 

 معنای لغوی شبكۀ واژگانی مرتبط با مفهوم استعداد در قرآن 1جدول شمارۀ 

 التحقيق فی کلمات قرآن الكریم قاموس قرآن واژه

 قَدر

معنى توانائى است.  قدرت و مقدره به

داند می  راغب  قدر را بیان کمیّت شى

کار  که در معانى غیرمحسوس نیز به

 رود.می

دهد خواهد، به وسیلۀ آن فعلی را انجام میقوّتی است که اگر ب

 دهد.و اگر نخواهد، انجام نمی

 کار فِعل
صدور اختیاری عمل و ایجاد آن از روی قصد، مختص انسان 

 رود.کار می در موارد توانایی و اختیارشان به .و حیوان

 عَمل

 کار، اعمّ از آنکه خوب باشد یا بد.

راغب گوید: عمل هر فعلى است که از 

حیوان روى قصد واقع شود، و اخصّ 

 از فعل است.

آن چیزی است که از فعل اختیاری انسان یا حیوان یا جنّ یا 

شود. هر عمل شایسته یا زشت، اثری طبیعی شیطان حاصل می

 و اثری جزائی و الهی دارد.

 کَلَف

ظهور اثر. و الزام شاقّ را از آن جهت 

تکلیف گویند که اثرش در انسان ظاهر 

 شود. تکلّف آن است که انسان کاریمی

 را به مشقّت یا تصنّع انجام دهد.

تعلق امری به چیزی و عارض شدن مشقّتی در آن چیز 

برخالف جریان عادی؛ تکلیف تعلق امری به انسان است که 

در آن کُلفَۀ )رنج( و مشقت است. تکلّف به معنای اظهار 

 طوع)داوطلبی( در مقابل تکلیف است.
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 معنای لغوی شبكۀ واژگانی مرتبط با مفهوم استعداد در قرآن 1ول شمارۀ دادامه ج

 التحقيق فی کلمات قرآن الكریم قاموس قرآن واژه

  طوق

احاطه و گرد شدن در اطراف چیزی؛ خواه محسوس باشد یا 

معقول. و اسم این فعل، طاقۀ است؛ و آن حالتی است که از طوق 

رگرفتن قهری در زیر این شود؛ یعنی تحمل طوق و قراحاصل می

محدودیت، و ازآنجاکه طوق غالباً با مقهور شدن و محدودیت و 

 رود.کار می تحمل مالزم است، اسم طاقت در این معنا به

 وَرَث
منتقل شدن مالى از دیگرى بدون 

 خریدن و نظیر آن.

طور جزئی یا کلّی، از شخص یا موضوعی که  انتقال چیزی به

تواند مادی یا ه شخصی دیگر که میحیاتش پایان یافته ب

شود و وسیلۀ معنوی باشد و میراث چیزی است که منتقل می

تواند مادی )مانند مال( یا معنوی )مانند وراثت است که می

 علم و مقام( باشد .

  شَکل

صورت) عکس و تصویر( همراه با توجه به خصوصیات آن. 

مادی  این معنا در هر چیز برحسب همان چیز است؛ خواه

های باشد یا معنوی. شاکِلِۀ؛ هیئت اجمالی دارای ویژگی

گیری مخصوصی را در ظاهری یا طبیعتی باطنی است که شکل

کند زیرا شکل صوری، اثر صفات و صورت و شکل اقتضا می

 طبایع باطنی است.

 طوع

 رغبت و میل.

راغب گوید طوع به معنى انقیاد است، 

یکن باشد، لطاعت نیز بدان معنى می

کار رود.  بیشتر در فرمانبرى و اطاعت به

استطاعت نیز به معنى قدرت و طلب 

طاعت است ولى در قرآن پیوسته به 

معنى قدرت آمده و به قول راغب 

 اخصّ از قدرت است.

 عمل به مقتضای امر و حکم، همراه با رغبت و خضوع

پس این ماده سه قید دارد: رغبت، خضوع و عمل طبق دستور 

جامع همۀ اینها وجود چیزی است که عمل را اقتضا  و معنای

کند. پس معنای استطاعۀ؛ تحقق اقتضا و آمادگی  و قرار گرفتن 

در مقام عمل به وظیفه و اطاعت امر است. درواقع، استطاعت 

معنای تحقق چیزی است که حصول چیزی را که فرد، مأمور  به

 نایی(.کند )یعنی تواو موظف به انجام آن است، اقتضا می

 آسانی یُسر

سهولت در گشایش و مقابل عُسر. خِفَّۀ )سبکی(، انفتاح 

نیازی(، انقیاد ) فرمانبری(، لینَۀ )نرمش(،  )گشایش(، غِنی )بی

سرعت در تبعیّت، و حُسن جریان و سیر)رفتن(؛ هرکدام از 

 جهتی از آثار این ماده هستند.
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 مرتبط با مفهوم استعداد در قرآنمعنای لغوی شبكۀ واژگانی  1دول شمارۀ ادامه ج

 التحقيق فی کلمات قرآن الكریم قاموس قرآن واژه

 شدت در صعوبت )دشواری( و مضیقۀ )تنگی( دشواری و نقیض یسر عُسر

 فراخی و گسترش وُسع

انبساط )گسترش( در حال احاطه در مقابل ضیق )تنگی(. در 

: وُسع در رود. از مصادیق آنمیکار  موارد مادی و معنوی به

ای که موجب گسترش استعداد و عمل گونهطاقت و قدرت؛ به

شود و جواز در عمل است. وُسع در نفس؛ امری معنوی و 

 معنای شدت در استعداد و ظرفیت است. به

 نِعمت

به هرآنچه خدا به انسان داده تعبیر شده 

و آن را به جهت خوب و دلچسب 

 اند. بودن، نعمت گفته

 حال. این ماده درزندگی( و حُسندی طیب عیش )خوشاین

معنای مطلق شدت )سختی( و مضیقۀ )تنگی(  مقابل بؤس به

 است.

 فَضل

 زیادت و ضد نقص.

 :کار رفتهفضل در قرآن به دو معنى به

اول برتری، دوم عطیه و احسان و 

 رحمت.

زیادۀ )فزونی( بر میزان الزم مقرّر. بنابراین فَضیلت آن چیزی 

معنای  الزم جاری بیشتر است و إفضال به است که از حدّ

إعطایی بیش از حدّ معمول و مقرّر است. و فضل از سوی 

الهی بیش از حدّ الزم و خداوند تعالی عبارت است از عطای 

مقرر در مقام تأمین زندگی مادی و روحانی. فضل، یا ابتدایی 

و از جهت تکوین و در اصل خلقت یا بعد از آن است و یا 

به اموری است که در کسی که فضل به او تعلق دارد، مسبوق 

سورۀ بقره پنهان نیست که  283شود. مطابق آیۀ یافت می

فضیلت در هر موضوعی بر حسب اقتضای همان مورد و به 

تعالی بر عهدۀ او  ای است که از سوی خدایمناسبت وظیفه

ثانوی ازسوی خداوند، بر نهاده شده است. همچنین فضل 

ضای حال و به مقتضای زبان درخواست از جهت حسب اقت

و این همان  1شودحال و مقال )کالم( به فضل اوّلی ملحق می

فضل ثانوی الحاقی و فیضی است که به مردم در اثر دعایشان 

 گیرد.و اقتضای حاالتشان تعلق می

 سَبیل
راه. اعم از آنکه راه هدایت باشد یا راه 

 معمولى و یا راه ضاللت

ای امتداد و ارسال و اسبال یابد. پس آن راه  از نقطه چیزی که

-آسان طبیعی ممتدی است که فرد را به نقطۀ مورد نظر می

 رساند خواه مادی باشد یا معنوی.

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 .31سوۀ إبراهیم،   .1
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عنوان اجزایی از تعریف استعداد،  در ادامه، ابتدا هرکدام از واژگان استخراج شده، به

که نسبت هرکدام نیز با نحوی ار خواهند گرفت بهطور مجزا مورد بررسی قر بندی شده و به دسته

 مفهوم استعداد مشخص خواهد شد.

 بندی واژگان دسته

گیری آن را الف( گروهی از واژگان مطرح شده به نسبت مفهوم استعداد، حکم مقدمات شکل

 بندی کرد: توان آنها را در قالب زیر دستهدارند که می

 اشاره دارد.های ذاتی  که به توان« ورث». واژۀ 1

 های اکتسابی عمومی اشاره دارد. که به توان« نعمت». واژۀ 2

 های اختصاصی اشاره دارد. که به توان« فضل»واژۀ  .3

و ارتباطی که معنای این واژه با مفهوم استعداد « ورث»با استناد به واژۀ های ذاتی: توان .1

های ارثی انتقال توانمندی گیری استعداد براساسهای شکلدارد روشن است که بخشی از زمینه

ترتیب، واژه ورث به نسبت مفهوم استعداد در بخش باشد. به ایناز خانواده و والدین می

گیرد. در قرآن، منظور از ارث اعم از مسائل مالی و غیرمالی مقدماتی تعریف مذکور قرار می

« اورثهم ماال کذا»ند فرمایسورۀ فاطر می 32است. پیرو این موضوع، عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 

معنایش این است که فالنى فالن مال را به ارث براى آنان باقى گذاشت تا ایشان بعد از مرگ 

 وى، به امر آن مال قیام کنند، و به همین معناست ارث دادن علم و جاه و امثال آن. 

ایشان هم هخداوند در مورد نحوۀ مواجهه افراد با میراث 1جالب است که در ادامۀ این آیه

-لنفسه، مقتصد و سابقشان به سه دستۀ ظالمصحبت کرده و ایشان را براساس نوع مواجهه

عنوان یکی از  های ارثی بهترتیب، اگر استعداد و توانمندیاین بالخیرات تقسیم کرده است. به

. گروه ها سه نوع عملکرد دارندمصادیق ارث در نظر گرفته شود، افراد در استفاده از این ظرفیت

رو بوده و قسمتی از این توجه هستند، گروه دوم میانهها در خودشان بیاول به وجود این ظرفیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
مْ سابِق  بِالْخَیْراتِ بِِِذْنِ اللَّهِ ذلِکَ . ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْه1ُ

 وَ الْفَضْلُ الْکَبیر.هُ
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کنند و گروه سوم در شناسایی و ها را در خودشان شناسایی کرده و از آن استفاده میظرفیت

 پیشتاز هستند. استفاده از آن

 83توان به آیۀ های انسانی میرفیتبودن قسمتی از ماهیت استعداد و ظدر عمومیت بحث ارثی

دارد آنچه به موسی داده شد و مایه هدایت او )کتاب( به سورۀ غافر اشاره کرد که بیان می 81و 

 عموم قومش به ارث رسید )فارغ از اینکه هرکدام از ایشان از این میراث چگونه استفاده کردند(.

. 1خواندارث را ناشی از فضل خودش میسورۀ فاطر، این  32همچنین خداوند در انتهای آیۀ 

تواند تأکیدی بر ذاتی و ارثی بودن ماهیتِ بخشی از ظرفیت و استعدادهای انسان این مسئله می

 باشد که الزاماً وابسته به تالش و اکتساب او نیست. 

توان  با های اکتسابی عمومی: ظرفیت و استعدادهای عمومی انسان در قرآن را میتوان .2

مندی از چیزی معنای آمادگی دریافت و بهره بررسی قرار داد. ظرفیت بهمورد « عمتن»واژۀ 

واسطۀ وجود  تواند ناظر به وجود نیازی در انسان باشد که بهدیگر، این معنا می عبارت است. به

از طرفی، در مفهوم  آن، ظرفیت دریافتی به او داده شده تا بتواند نیازهایش را برطرف کند.

های های اولیه وجود دارد که متناظر آنها در قرآن وجود نعمتنیز یکسری ظرفیتاستعداد 

ها به حظ، بهره و امکانات عمومی باشد. این نعمتمی _که حیثیتی عمومی نیز دارند_ای  ولیها

ترین تواند نشانۀ آن باشد که ضعیف.  این تنوع می2ها اشاره دارد که متنوع هم هستندهمۀ انسان

ها نیز از ظرفیت و استعدادهایی برخوردار هستند که از دیدشان پنهان مانده ترین انسانو محدود

-و استفادۀ برنامه 3های مختلفو تنها راه بازشناسی آنها ذکر و یادآوری چندباره در موقعیت

از آنهاست. این استفاده منجر به رفع نیاز شده و حس آرامش و خوشی را برای انسان به  1ریزانه

 .8آوردغان میارم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
فرمایند: اینکه بیان داشته کتاب را ارث دادیم، خود فضلى عالمه طباطبایی ذیل آیه می. ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ . 1

است بزرگ از ناحیۀ خدا که فعالیت و کوشش کسى در آن دخالت ندارد، و چنان نیست که کسى از راه عمل به 
 د.وظایف، به آن فضل برس

 .13. سورۀ نحل، 2
 .3. سورۀ فاطر،  3
 هاست.ها و توانمندیمعنی استفاده صحیح و متناسب از نعمت . مفهوم شکر در قرآن به111. سورۀ نحل، 1

 .11. سورۀ هود،  8
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های مختلف  ها در زمینههای مربوط به استعداد مواجهۀ انسان با این ظرفیتمؤلفه از دیگر 

ای هدایت های ثانویههای مثبت و صحیح او را به سمت ظهور توان ترتیب، مواجهه این است. به

بنابراین در مفهوم . 2بردهای ناصحیح همان استعدادهای اولیه را نیز از بین می و مواجهه 1کندمی

های ثانویه رسانده یا تواند انسان را به نعمتشود که مینعمت نیز بحث نحوۀ مواجهه مهم می

توان گفت استعداد از وجهی همان نعمت اولیه و منجر به تبدیل و تغییر آن نعمت شود. لذا می

هور توان( و/یا از بین ثانویه )ظ مندی از نعماتعمومی است که نوع مواجهۀ انسان با آن به بهره

 شود. رفتن نعمات اوّلیه منجر می

توجه به جنبۀ عمومی استعداد که در تقابل با تعاریف سنتی موجود از آن، استعداد را منحصر 

راستا با نظریات و تعاریف جدید از  دانستند، همهای هوشی ویژه میدر افراد خاصی با بهره

 ;Lohman, 2005; Corno et al, 2001)گذارند ه میاستعداد است که بر عمومی بودن آن صح

Placker & Barab, 2005; Vialla & Ziegler, 2016; Dai, 2020.)  

معنای برتری و توانمندی است که از جانب خداوند به  به« فضل»های اختصاصی: .  توان3

وسیعی از گردد. طیف  های بروزیافته او اطالق می عبارتی به توان انسان داده شده و به

ها در حوزۀ فردی و اجتماعی انسان قرار داده شده که امکان ظهور و بروز آن برای  توانمندی

و ایشان را جهت رفع نیازهای متنوعشان  3شان در نظر گرفته شده همۀ مردم به اقتضای وجودی

. طبق آیات قرآن، فضل موهبتی الهی است که عمدتاً به دست آوردنی و 1توانا ساخته است

. 8کوفاکردنی است و هر فردی الزم است با اعمالش خود را در معرض شکوفایی آن قرار دهدش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 .11سورۀ بقره،   .1

 .23سورۀ ابراهیم،  .2
 32. سورۀ نسا،  3
 31. سورۀ ابراهیم، 1
وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ »فرمایند: سورۀ هود که عالمه طباطبایی ذیل آن می 3آیۀ  و همچنین است 113. سورۀ نسا، 8

یابد که  معناى زیادت است،و فضل و زیادى از امور نسبى است؛ یعنى وقتى در چیزى تحقق مى به« فضل«. »فَضْلَهُ
ء  عطى کل من زاد على غیره بشىو ی»شود:  طور مى بنابراین، معناى جمله این .آن چیز با چیز دیگرى مقایسه شود

یعنى خداى تعالى به هرکس که صفات و اعمالى بهتر و بیشتر از دیگران دارد، آن سعادت و ...« من صفاته و اعماله 
دهد، بدون اینکه حق او را باطل و یا برترى و زیادتش را غصب کند، و  اجرى را که مختص به آن زیادت است مى

 شود. طور که در مجتمعات غیردینى بشرى رفتار مى برترى را ندارد بدهد آن یا آن را به دیگرى که این
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ریزی برای شکوفایی و اش برنامهدهد که الزمههمین ویژگی فضل جنبۀ ظرفیتی آن را نشان می

 کند.استفاده بهینه از آن است و از همین نقطه با معنای استعداد وجهی مشترک پیدا می

های جدیدی که در مورد استعداد مطرح شده، تمرکز در تعاریف و نظریهدیگر، ازطرف

توان استعداد را از ای قائل به این هستند که می کمتری به صرف ذاتی بودن آن وجود دارد و عدّه

 ,Coleman & cross, 2001; Karnes & Beanطریق آموزش، تمرین و ممارست نیز کسب کرد )

2001; Renzulli & Reis, 1985, Tomlinson, 2014;   Vialla & Ziegler, 2016; Dai, 2020.) 

توان بین فضل و استعداد در نظر گرفت ماهیت بیرونی و وجه ارتباط دیگری که می

دیگر،  عبارت های انسان در نظر گرفته شده است. بهاجتماعی آن است که برای این دسته از توان

و این تمایز موجب  1ای که دارند از یکدیگر متمایز شدهمعموالً افراد به واسطۀ استعدادهای ویژه

، توان خود را در اختیار ایشان قرار داده و نسبت به این 2شود تا در برابر دیگران مسئول باشند می

با آن مواجه است بخل صاحبان   هایی که انسان دلیل، یکی از آسیب همینموضوع بخل نورزند. به

 (.1313و  1312)اخوت،  3یی آنهاستتقوا فضل و/یا تکبر و/یا بی

توان های پدیدآیی آن میترتیب، مشخص شد که از منظر قرآن، برای استعداد و ریشهاین به

های اختصاصی که های عمومی و توانمندیانواعی در نظر گرفت اعم از مسائل وراثتی، داشته

واسطۀ  تواند بهاشد و هم میتواند به شکل ظرفیتی اولیه در انسان وجود داشته بهرکدام هم می

های کند افزایش یافته و استعدادها و توانمندیای که انسان از آنها میسعی و تالش و استفاده

   1دیگری را به این شکل نصیب ایشان کند.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
این جمله اشاره است به تفاوت درجات که از سعى و »فرمایند: طباطبایی ذیل این آیه می . عالمه21. سورۀ اسراء،  1

نابراین، معنای آیه تا کسى توهم نکند که سعى بسیار و سعى اندک هر دو یکى است. ب .شود کوشش انسان ناشى مى

شود که ما بعضى از مردم را در دنیا بر بعضى دیگر برترى دادیم و برترى در دنیا به این است که به این صورت می

هاى دنیایند در بعضى  مال و متاع و جاه و فرزند و نیرو و شهرت و ریاست و آقایى و مقبولیت در بین مردم که متاع

 بیشتر از بعضى دیگر باشد.

 .22نور،  سورۀ . 2

 .13. سورۀ توبه، 81و  31. سورۀ نساء، 131سورۀ آل عمران،   .3

 .33سورۀ نور،   .1



 

 

 

 

 
 811هاي قرآن پیرامون استعدادشناسي    داللت

  

 

هایی با استعدادهای ویژه هایی که در مورد نقش وراثت در استعداد میان خانوادهپژوهش

های ها، مؤید مؤلفۀ قوی خانوادگی در ایجاد توانایینامۀ این خانوادههانجام شده  معتقدند شجر

بودن عنصر عوامل ژنتیکی در رغم تأکیدی که ایشان بر ضروری  استثنایی میان آنهاست. اما علی

ها دارند، هنوز پاسخ این ابهام که انتقال ژنتیکی یا بروز سطوح برجسته و استثنایی توانمندی

طور قطع  شود یا ابزار آموزش و تمرین، بههای استثنایی مییر در تواناییفرهنگی باعث تغی

: 2113) 1اما دِ بروین و دیگران(. Vinkhuyzen et al, 2009: 389)مشخص نشده است 

براساس یک پژوهش طولی در مورد اثر و ارتباط تمرین عمیق و آگاهانه بر   (112_111

ها تغییرات زیادی را در نحوۀ عملکرد افراد این تمرینطور بیان داشتند که  عملکرد انسان این

های زیاد و ها نتوانستند ابهام موجود را، که تا چه حد تمرینحال یافته تواند ایجاد کند. بااینمی

 2دیکنز و فالین  تواند خودش بازتابی از وضعیت ژنتیکی افراد باشد، حل کند.گسترده می

تعدادهای ویژه در مقایسه با افراد معمولی پاداش بیشتری از ( نیز معنقدند افراد با اس2111)

های ها ممکن است منجر به آموزش و تمرین، فرصتکنند. این پاداشمحیط دریافت می

ترتیب به همان اندازه که تمرین و این هایی بیشتر شود. بهاجتماعی، پشتیبانی و حتی پاداش

حال وراثت پذیری  ای برخوردار بوده و درعینژهممارست اهمیت دارد، وراثت نیز از اهمیت وی

 بودن تأثیرات محیط نخواهد بود. معنای کم اهمیت  باال نیز به

دهد که بندی این مطالعات در مورد علل تغییر در توانمندی افراد معمولی نشان میجمع

یرات حتّی شناسی این تغیهای ژنتیکی عمیق نبوده و بحث در مورد سبب لزوماً ناشی از تفاوت

های ترتیب، استفاده از امکانات و نعمتاین های استثنایی  نیز زیاد است. بهدر مورد توانمندی

عمومی و اختصاصی و تقویت پتانسیل آنها در افراد در کنار اهمیت وراثت در استعداد در این 

 ها مشهود است.پژوهش

گیری مفهوم استعداد شکلب( گروهی دیگر از واژگان استخراج شده، به لزوم معناهای 

 بندی کرد:توان آنها را نیز به صورت زیر دستهاشاره دارند که می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. De Bruin et al 
2. Dickens & Flynn   
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 های عمل فرد اشاره دارد.که به محدوده« شکل»واژۀ  .1

 که به رغبت و ارادۀ فرد اشاره دارد.« طوع»واژه  .2

الوصول برای عمل فرد فرد و سهل که به مسیری خاص، منحصربه« سبیل و یسر»واژگان  .3

 اره دارند.اش

 که به وسعت و ظرفیت وجودی فرد اشاره دارد.« وسع»واژۀ  .1

 که به قدرت عمل فرد اشاره دارد.« قدر»واژۀ  .8

 رو در فرد اشاره دارد.که به طاقت و رؤیارویی با مشکالت پیش « طوع»واژۀ   .3

 اند: ها به تفکیک توضیح داده شدهبندیدر ادامه، این دسته

سوره اسراء آدمى به هر  31ی بروز عمل در فرد: طبق آیۀ ای برا. محدوده و دامنه1

اى که باشد و هر صفت روحى که داشته باشد، عمل مطابق همان شاکله از او  «شاکله»

ترتیب، این سازد. به سر زده و اعمال بدنى او همان صفات و فعلیات روحى را مجسم مى

ضوع هم با فته است و این موانسان را مترتب بر شاکلۀ او در نظر گر آیه کریمه عمل

هاى علمى به ثبوت رسیده که میان ملکات نفسانى و احوال  تجربه و هم از راه بحث

روح و میان اعمال بدنى رابطۀ خاصى است و نیز ثابت شده که میان صفات درونى و 

 .1بدنى انسان نیز ارتباط خاصى وجود داردنوع ترکیب بنیۀ 

هایی از انسان سر استعداد از آنجایی است که اعمال و فعالیتلذا رابطۀ این واژه با مفهوم 

زند که در محدودۀ شاکله وجودی او است و دانستن این مساله از جهت اینکه افراد به سمت می

سورۀ نساء تمنای  32هایی خارج از محدوده وجودیشان نروند و به فرموده آیۀ انجام فعالیت

ته باشند مفید است. چراکه این موضوع هم مانع رشد و بروز توان و استعدادهای دیگران را نداش

هایی چون حسد در فرد افراد شده و هم ممکن است منجر به بروز آسیب های منحصربهتوان

 ایشان شود.

های معنایی استعداد در قرآن مفهوم استطاعت است یکی از مؤلفه رغبت و ارادۀ فردی: .2

طوع مقابل کراهت بوده و به این معناست که  از آن یاد شده است.« طوع»که با ریشۀ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 .232: 13 . ترجمه المیزان، ج 1
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انسان کارى را به رضا و رغبت خود انجام دهد. آنگاه همین طوع وقتى به باب تفعل 

شود. پس تطوع به این معناست که انسان  بودن هم بر آن اضافه مىرود، معناى داوطلب  

را انجام دهد که  خودش داوطلبانه بدون اینکه در انجام آن کراهتی داشته باشد، کارى

سورۀ الرحمن استطاعت به معنای قدرت  33. همچنین ذیل آیۀ 1اطاعت خدا هم هست

تواند انجام گرفته شده با این مفهوم که وقتی کسی کاری را با طیب خاطر و رغبت می

دهد به معنی داشتن توان، استطاعت و قدرت برای انجام آن کار است که از همین وجه 

 شود.ین واژه با مفهوم استعداد مشخص میارتباط معنایی ا

معنای راه و  به« سبیل»الوصول برای عمل فرد: فرد و سهل مسیری خاص، منحصربه .3

بودن آن برای رونده مسیری برای رسیدن به مقصدی مشخص است. در سبیل، هموار 

معنای نداشتن سختی نیست بلکه به معنای طی طریق  مهم است و البته این همواری به

اساس، مفهوم سبیل نزدیک به مفهوم سیر شده و کردن بدون ناخوشی و کُره است. براین

شود. لذا هرکس متناسب با توانی که دارد های آنها منطبق می ها و دارایی یت بر افراد، شی

 (.122: 1313تواند راهی را طی نماید )اخوت، می

2شایسته خودش را دادهخداوند در آیات متعددی وعدۀ هدایت انسان به مسیرهای 
و بر  

خود واجب کرده که راه را براى آنان بیان نموده و ایشان را به آن راه هدایت کند. البته هدایت 

معناى نشان دادن راه، حال چه اینکه بپذیرند و آن راه را پیش بگیرند و چه نپذیرفته و راه  به

 . 3دیگر بروند

الهی ذکر شده است تا بفهماند سبیل خداوند، سبلسورۀ مائده نیز صفت سالم برای  13در آیۀ 

هایى است که امر سعادت زندگى دنیایى و آخرتى بشر را  سالم از انحاى شقاوت و محرومیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 18: 2  . ترجمه المیزان، ج 1

-طور می این«  إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى»سوره لیل  12ۀ آیاتی امثال آیطباطبایی در تفسیر المیزان خداوند با  . طبق نظر عالمه2

رساند که هدایت خلق از امورى است که قضایش را رانده و آن را بر خود واجب کرده، چون حکمتش این ایجاب 

 کرده است. را اقتضا مى

 است. سورۀ انسان هم مورد تأکید قرار گرفته 3سوره احزاب و  1سورۀ نحل،  1. این موضوع در آیات  3
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ترتیب، در مفهوم سبیل، این . به1هاى سالم او آمیخته با هیچ نوع شقاوتى نیستسازد و راه مختل مى

جنس هدایت عام الهی جهت رسیدن به مقصد نهفته  مسیری وجود دارد که در متن آن، سهولتی از

تواند شکوفایی آنها را اش در این مسیر میهای بالقوهاست و فرد با  قرار دادن ظرفیت و توان

تواند تسهیل کند. این سهولت به آن معناست که فرد در مقایسه با سایر مسیرها از این مسیر می

از خود بروز دهد و به معنای عدم تالش و  ظرفیت مشخصی را با سرعت و آسانی بیشتری

دیگر، چنانچه  عبارت توان یافت. بههایی را میمجاهدت نیست. در مفهوم استعداد نیز چنین ویژگی

های بالقوه را دارا باشد، برخی ها و توانمندیاین فرض را در مورد انسان بپذیریم که همه ظرفیت

توانند از آن استفاده تند و افراد به سهولت بیشتری میتر هساز آنها در هر فردی به بروز نزدیک

های معنایی کرده و به مقاصد و اهدافی که دارند برسند. با استناد به همین واژه یکی از تفاوت

مند بودن آن است. جهت در سبیل همانند سیر یا به سمت شناسی جهتاستعداد در قرآن و روان

اهلل و سبیل طاغوت دو جهتی هستند که برای سبل متصور بوده مثبت است یا منفی. بنابراین، سبیل

شناسی به رساند که در روانها در هرکدام از آنها، انسان را به مقصد بخصوصی میو قرار دادن توان

های مختلف فارغ از اینکه انسان این این نکته اهمیت زیادی داده نشده و صرف وجود توان

کند مورد بحث قرار گرفته است. همچنین سبل در مقام ستفاده میها را در چه مسیری اتوانمندی

کار بستن  تواند برای شناسایی و بههای متعددی دارد که هر فردی میجمع، اشاره به راه

الهی را انتخاب کند امید استعدادهایش آنها را انتخاب کند. درنهایت، اگر انسان در این سیر، سبل 

راط )شاهراه و طریق واضح واسع( شود. درواقع صراط جهت سبیل است این انتخاب منتهی به ص

-آفرین و سبیل فعال را مشخص کرده و مانند روح در کالبد هر سبیلی است. بنابراین، صراط جهت

های خود را در اختیار  شوند و با سبیل توانها با حق مرتبط می کننده استعداد است. با صراط انسان

شود و غایتش عبودیت راط در قرآن برخالف سبیل، جمع بسته نمیدهند. ص جبهۀ حق قرار می

کند صراط نیز با  طور که سبیل با سیر ارتباط مستقیم پیدا می صرف خداوند است. بنابراین همان

 (.123: 1313جهت ارتباط مستقیم دارد )اخوت، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
ها، شناسایی و استفاده از ها به سعادت و دوری از محرومیتهای رسیدن انسانپرواضح است که از راه  .1

 استعدادهاست.
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مان سهولتی اش در سبیل وجود داشته و اشاره به های است که مفهوم کلینیز واژه« یسر» 

ها، برای فرد مقرر شده است. پیرو این دارد که در طی کردن مسیر و آسان بودن انجام فعالیت

را میسور و آسان معنا « یسر»، 1«وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا یُسْرا»مسئله عالمه طباطبایی ذیل عبارت 

اکرم گفته شود به نحوی که سولزودی به ر داند که قرار است بهکرده و امر را تکلیفی میسور می

رسد منظور از این آسان بودن تناسبی است که این امر با نظر می ترتیب بهاین برایش گران نیاید. به

های فرد مؤمن دارد به این معنا که فرد، با ایمان و عمل صالحی که انجام داده خودش را در توان

ها و استعدادها را برای او وز و شناسایی توانسبیلی قرار داده که این سبیل، هدایتی از جنس بر

و لذا وارد انجام اموری  2خوردهایی برایش رقم میایجاد کرده و در پی این بروزات، مسئولیت

 هایی از قبل به واسطۀ تعیین سبیلش برای او ایجاد شده است. شود که ظرفیتمی

است. اصل در آن  معناى توانایى و تمکن به« وسع»وسعت و ظرفیت وجودی فرد:  .1

اش از آن  وسعت مکانى بوده و بعدها قدرت آدمى چیزى نظیر ظرف تصور شده که افعال اختیاری

زند درحدود قدرت و  توان گفت کارهایى که از آدمى سر مىترتیب، می این شود. به صادر مى

ستعمال، معناى زند، ظرفیتش را نداشته است. در نتیجۀ این ا ظرفیت او بوده و آنچه از او سر نمى

معنای  ترتیب، وسع آدمى بهاین اند. بهوسعت با طاقت منطبق شده و در آخر طاقت را وسع نامیده

هایی دارد که هر انسانی لذا وسع اشاره به توانمندی و ظرفیت 3طاقت و ظرفیت قدرت اوست.

هایی برایش  ها و وسعت وجودی است که مسئولیتتواند داشته باشد و پیرو همین توانمندیمی

شود و خارج از آنها تکلیفی بر او نخواهد بود. همین مسئله ضرورت شناخت و شناسایی فرض می

 کند. ریزی جهت استفاده بهینه از آنها را مشخص میفرد هرکس و برنامه های منحصربهظرفیت

به تواند گریزی سورۀ بقره نیز می 233در آیۀ « وسع»همراه با « کسب»استفاده از واژه 

توان گفت ها و استعدادهای انسان داشته باشد. در این صورت، میبودن توان پذیرآموزش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 .33کهف،   . سورۀ1

 اشاره به مفهوم واژۀ فضل و ارتباط آن با استعداد که پیش از این توضیح داده شد.  .2

طالق نیز قابل استناد  1سورۀ مؤمنون و  32سورۀ اعراف،  12آیات این مفاهیم در  .331: 2  . ترجمه المیزان، ج3

 هستند.
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کند، استعدادها تنها ذاتی و ناشی از وراثت نیستند و هر آنچه را که انسان برای کسبش تالش می

دست  دهد، بهترین دلیل بر آن است که آنچه بههایی انجام میفهم کرده و براساس آن فعالیت

 آورده و متصف به آن شده، وسع و طاقتش را داشته است.

در قرآن زیاد « طاقه»طاقت و رویارویی با مشکالت پیش رو در فرد:  فراوانی واژۀ   .8

 233نبوده و معنای کلی آن با توجه به آیات مرتبط با وسع و قدر و همچنین در قسمتی از آیۀ 

 . بقره که به همراه وسع آمده، اشتراک مفهومی دارد

ازجمله واژگانی است که مفهوم کلی استعداد در آن وجود « قدر»قدرت عمل فرد:  .3

دیگر، مفهومی است که به وسیله آن هر موجودى متعین و متمایز از غیر خود  عبارت دارد. به

رفت و  که اگر این حد و قدر نبود، تعین و تمایز میان موجودات نیز از بین مى طوری شود. به مى

ترتیب، منظور از واژۀ قدر تنها  این . به1توانست در حکم دیگری نیز باشدای میشیهر موجود و 

شود که خدا براى هر بنابراین معلوم می 2اندازۀ عددی نیست و مفهومی نزدیک به حد دارد.

کند، و با آن قدر معین و معلوم شده و از ابهام و  چیزى قدرى قرار داده که از آن تجاوز نمى

عبارت از خصوصیت وجودى « قدر»گردد که  . از این بیان روشن مى3آید نیز در مىمجهول بودن 

به این نکته  3طه 81و  8اعلی 3و  2، همچنان که در آیات 1و کیفیت خلقت هر موجود است

عبس خداوند متعال در ذات، صفات و افعالی که برای  11همچنین مطابق آیه  اشاره شده است.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 این تمایز پیش از این ذیل واژۀ فضل هم بیان شده بود.  .1

 سورۀ فرقان نیز قابل استناد هست. 2سورۀ قمر و  11سورۀ رعد،  3سورۀ طالق،  3این مفهوم در آیات   .2

 کند. قدر با واژۀ شاکله اشتراک معنایی پیدا می رسد این قسمت از مفهوم واژۀ. به نظر می3

 .211: 12 ترجمۀ المیزان، ج   .1

. در آیات سورۀ اعلی، خداوند متعال هدایت را که عبارت است از راهنمایى به 111: 21 ترجمه المیزان، ج   8.

را خلق کرده، هم در ذات دیگر، آنچه  عبارت مقاصد وجود، مترتب بر خلقت، تسویه و تقدیر هرچیز نموده است. به

هم در صفات و هم در کارکردش با اندازۀ مخصوص و حدود معینی خلق کرده و نیز آن را با امکاناتی متناسب با 

ترتیب، این وسیله همان امکانات او را به سوى آنچه تقدیر کرده هدایت فرموده است. به ها مجهز کرده و بهآن اندازه

 .وى کمال وجودیش هدایت شده استس توان گفت هر موجودى به می

معناى  در این آیه، اشاره بر اعطاء خلقت مخصوص هر چیزى کرده، و الزمۀ آن این است که قدر هرچیزى به  .3

 خصوصیت خلقتى هر چیز باشد، که از آن چیز انفکاک ندارد.
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توانایی مشخصی را قرار داده که به واسطۀ تدبیر ربوبی، امکان تجاوز  انسان مقدر کرده، قدرت و

 .1از آن حدود وجود نداشته باشد

گیری استعداد اشاره دارند که ج( گروه دیگری از واژگان استخراج شده، به آثار منتج از شکل

 بندی کرد: صورت زیر دسته توان آنها را بهمی

 برای انجام کاری در فرد اشاره دارد.که به ایجاد قصد و نیت « فعل»واژۀ  -1

 که به اجرا و بروز فعل در فرد اشاره دارد.« عمل»واژۀ  -2

راستایی با ارادۀ الهی  که به قابلیت اعمال و تکالیف انسان برای هم« عمل و کلف»واژگان  -3

 اشاره دارند.

، فاعل و تمامى ذواتى که در عالم است داراى افعال و آثارى هستند که انسان آنها را سبب

کدام در فعل و اثر خود یک مستقل در سببیت خود نبوده و هیچ نامد. هیچ علت افعال و آثار مى

توان نتیجه گرفت که خدای . پیرو مطالبی که تا اینجا گفته شد، می2نیاز از خدا نیستندنیز بى

عال و اعمال را برای ها قرار داده، زمینۀ بروز این افتعالی به واسطۀ جریان هدایتی که برای انسان

دیگر، از این طریق راه رسیدن به اثر را برای او آسان و هموار نموده  عبارت او ایجاد کرده یا به

ترتیب، افراد به واسطۀ اختیار کردن سبلی بر مبنای هدایتشان با توان، استعداد و این است. به

زنند ست به افعال و اعمالی میهمچنین تمایزاتشان از سایرین آشنا شده و مطابق همین آگاهی د

هاست. برخی از افعال هم هستند که انسان را که تکلیف، وظیفه و مسئولیتشان در قبال آن توان

ها و بدین صورت که فرد به واسطۀ اختیاری که دارد توان 3کنداز سبیل خودش منحرف می

ب با غایت و هدف آن استعدادهایش را در جهتی اشتباه به کار بسته و فعل و عملی نامتناس

 کند.تر می مند بودن استعداد را در قرآن پررنگدهد. این موضوع اهمیت جهتها انجام میتوان

ای دیگر در تعریف استعداد در نظرگرفته شده که به عنوان واژه نتیجه به« عمل»بعد از فعل،  

و  1شودئه تقسیم میواسطۀ جهت سبیلی که در آن جریان دارد، به دو نوع عمل صالح و عمل سی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 .333: 21 ترجمه المیزان، ج   .1

 .313: 13 . ترجمه المیزان، ج  2

 .1نه، ممتح  . سورۀ3

 .11. سورۀ غافر، 1
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بخشی صالح، ماندگاری، رضایتکند. آثار عملنتایجی را مطابق همان سبیل از خودش ساطع می

   2و آثار عمل سیئه، عدم رضایت و حبط آن عمل است. 1و ایجادکنندگی حیات

افتند و از تجمیع برخی عوامل تر بیان شد، اعمال در بستر سبیل اتفاق میطور که پیش همان

شوند ل جهت سبیل، استطاعت فرد بر انجام عمل، طوع و رغبت و... دارای آثار و نتایجی میمث

ها و دهند هر فردی چه میزان از توانو نشان می  3که این آثار و نتایج  نیز دارای درجاتی هستند

 استعدادهایش را استفاده کرده و در به مقصد رساندن آنها موفق بوده یا خیر. 

اوصاف، امکان انحراف انسان از سبیل مناسبش همچنان وجود دارد. این مسئله در با همۀ این 

-قرآن با عبارت صد سبیل به معنای ایجاد مانع در مسیر شناخت و استفاده از استعدادها و توانایی

شود که نتایج اعمالش هایی میترتیب، فرد را وارد سبیلاین .  به1های انسان مطرح شده است

توان گفت استفاده گردد. بنابراین مینتیجه میا غایت عملکرد انسان بوده و حبط و بینامتناسب ب

شود اما این اعمال، اثری نداشته، گویی انسان ناصحیح از استعدادها هم منجر به بروز اعمال می

زحمتی بیهوده کشیده و کاری عبس انجام داده است. از عوامل این حبط شدن و انحراف، زینتی 

 8کند.وسیلۀ تهییج عواطف درونى مربوط به آن عمل، به دل آدمى القا می ه شیطان بهاست ک

ها و سورۀ اعراف، خداوند انجام عمل که نتیجه استفاده از توان 12درنهایت، طبق آیۀ  

استعدادهاست را منوط به وسع و استطاعت انسان کرده است. پس هرکسی الزم است براساس 

عملی انجام دهد که از مجموعۀ این مسائل لزوم شناخت  -کم یا زیاد- ها و استعدادهایشتوان

 شود.و استفاده از استعدادها برای انسان روشن می

 تعریف استعداد از منظر قرآن کریم .2

کریم، پس برای پاسخگویی به قسمت دوم سؤال پژوهش ناظر به تعریف استعداد از منظر قرآن

نسبت هرکدام از  2های مفهومی استعداد، در جدول شمارۀ  از بررسی هرکدام از واژگان و مؤلفه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 و.... 11؛ سورۀ نحل، 21؛ سورۀ رعد، 1. سورۀ یونس، 1
 .32سورۀ محمد،   .2
 .132سورۀ انعام،   .3
 .211: 2  ترجمه المیزان، ج  .1
 و ... 21؛ سورۀ نمل، 13انفال،   . سورۀ8
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گیری تعریف نهایی  این واژگان با مفهوم استعداد بیان شده است که از این طریق مقدمات شکل

 دست آمد.  به

 نسبت واژگان استخراج شده از قرآن با مفهوم استعداد 2جدول شمارۀ 

های مقدماتی مقدمات )مؤلفه

 گيری مفهوم برای شكل

 استعداد(

های الزم معنا )مؤلفهالزمه 

گيری مفهوم  برای شكل

 استعداد(

های مرتبط آثار و نتایج )مؤلفه

گيری با آثار منتج از شكل

 استعداد(

 های ذاتی )ورث(توان

قرارگرفتن در محدوده خاص 

جهت ایجاد اقتضای  )شاکله( به

 بروز

 ایجاد فعل در فرد

های عمومی)نعمت و   توان

 از فضل(بخشی 

وجود رغبت و اراده در فرد 

 )طوع(
 بروز عمل

 های اختصاصی )فضل(توان
گذر از مسیری خاص و 

 الوصول )سبیل و یسر( سهل

راستایی با اراده الهی )عمل و  هم

 تکلیف(

 
وجود طاقت رویارویی با مسائل 

 )طاقه(
 

  ها )وسع(وسعت در توان 

  ها )قدر(قدرت در توان 

نسبت مفهوم استعداد در سه حیطۀ مطابق با جدول فوق هرکدام از واژگان به ترتیب، این به

اند که مربوط هایی ذکر شدهمقدمه، الزمه و نتیجه قرارگرفتند. در ستون مقدمات، واژگان و مؤلفه

«. فَضل»و « نِعمت»، «وَرث»اند از  گیری استعداد هستند. این واژگان عبارتبه مقدمات اولیه شکل

هایی است که گیری استعداد، مربوط به واژگان و مؤلفهمعنای شکلم با عنوان الزمۀ ستون دو

اند از:  آمدن مقدمات اولیه، قائم به آنهاست. این واژگان عبارتگیری استعداد پس از فراهم شکل

و ستون سوم مربوط به واژگان « قدر»و « وُسع»، «طوق»، «عُسر و یُسر»، «سَبیل»، «طوع»، «شَکل»

اند از  گیری مفهوم استعداد دارد و عبارتهایی است که اشاره به آثار منتج از شکلو مؤلفه

 «. کَلَف»و « عَمل»، «فِعل»
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-بندی مفاهیم لغوی، جایگاه این واژگان در آیات و بررسی نسبتدرنهایت، پس از جمع 

 دست آمد:هایشان با مفهوم استعداد، تعریف زیر به

های اکتسابی های ذاتی )که با تولد فرد به او اعطا شده(، توانتوان ای ازاستعداد مجموعه

طور های اختصاصی )که هر فرد بهمند هستند( و توانعمومی )که همه مردم به نوعی از آن بهره

کند( های خاص دریافت میجهت انجام مسئولیتفضل بهویژه در طول زندگی از منبعی ذی

-اینگیرد. و بهذیل محدودۀ خاصی به نام شاکله فرد قرار می ها در هر فردیاست. این توان

ای ویژه از گذر صورت زمینه و اقتضای ایجاد افعال و اعمال خاصی را همراه با رغبت و اراده

ها وقتی در مسیر مختص خودشان آورد. این توانتر فراهم می الوصولمسیری مشخص و سهل

عمل بیشتری ایجاد کرده، طاقت رویارویی با مشکالت دگیرند برای فرد وسعت و قدرتقرارمی

شدن به عملی این فرایند قابلیت تبدیل دهند و در نهایتو موانع شکوفایی آنها را به او می

 همسنخ با خواست و ارادهۀ الهی را دارد.

 گيری بحث و نتيجه

های بیان تفاوت پیرو هدف پژوهش در ارائه تعریفی قرآنی از مفهوم استعداد، در این قسمت به

ترتیب، به جامعیت و بدیع  این شناسی پرداخته و بهاین تعریف با سایر تعاریف موجود در روان

 بودن آن از این منظر اشاره خواهد شد:

کریم در موضوع استعداد، نگاه عمده و منحصربه فرد تعریف فوق از منظر قرآن اولین تفاوت .1

توان واسطه همین تفاوت، میهایش دارد. بهویژگی نگرانه و جامعی است که به انسان وکل

کنند، ای به انسان نگاه میها که هرکدام از زاویهادعا کرد که نقص و محدودیت سایر نظریه

دیگر، در تعریف فوق سعی شده که استعداد از منظر  عبارتدر این تعریف، مشهود نیست. به

ای اکتفا نشود که های تک واژهها به بررسیای از واژگان مورد بررسی قرار گیرد و تنشبکه

 رسد همین مسئله منجر به جامعیت آن شده است.  نظر می به
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توان برای این تعریف در نظر گرفت، فرایندی بودن آن در مقابل دومین تفاوتی که می .2

تواند ای موجود است. مشاهدۀ این سیر در تعریف، همزمان می بسیاری از تعاریف نقطه

 های ایجاد و شکوفایی استعداد در انسان داشته باشد. نیز به گام اشاراتی

تفاوت سوم، جهت داشتن استعداد در رویکرد قرآنی است به این معنا که نفس استعداد در  .3

توجه و رشددهنده است که در جهتی الهی و انسان اهمیت ندارد بلکه استعدادی قابل

فضل، مورد استفاده قرار بگیرد که خود این یعنوان منبعی ذ همراستا با خواست خداوند به

 شود. مسئله منجر به شکوفایی استعدادهایی با مراتب باالتر در فرد می

آوری استعداد در انسان ای است که به ماهیت اجتماعی و مسئولیتتفاوت بعدی توجه ویژه .1

عداد بیشتر دیگر، در قالب نظریات موجود، مباحثی مانند هوش و است عبارت شده است. به

شود. این  درحالی های فردی به آنها نگاه میجنبۀ فردی داشته و از حیث رشد و رقابت

دست آمده، تمرکز بر منافع اجتماعی استعداد بیشتر است  است که در تعریف قرآنی  به

رشد توانمندی و استعدادهای تواند منجر به که وجود این توجه در انسان مینحوی به

 او شود.  تری در افزون

توان ادعا کرد مطالعه توان گفت با توجه به بیان این نمونه در مقالۀ حاضر، میدرنهایت، می

تری از ماهیت وجودی انسان ایجاد تواند دید جدید و جامعساختارهای انسان از منظر قرآن می

 د بود.های آموزشی و تربیتی نیز شاه گذاریکند تا حدی که بتوان اثرات آن را  در سیاست

 منابع

 قرآن کریم -

تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت  ای، های تدبر کلمه روش(، 1312اخوت، احمدرضا ) -

 نبوت)ع(. 

 تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت)ع(. ،معناشناسی رشد(، 1313اخوت، احمدرضا ) -

 .سمت تهران: کالم، زیبا سعیدۀ ترجم ،علم چیستی،  (1389) اف آلن چالمرز، -
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ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی و مسعود انصاری  پیام پیامبر،(،  1331یم، سیدمحمدتقی )حک -

 (، تهران:  انتشارات منفرد. 1313)

، سیاسی مجلۀ حقوق و علوم، «مفاهیم حقوقی و ادراکات اعتباری»(، 1333خوئینی، غفور ) -
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