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  بررسي چگونگي رشد ايمان از منظر قرآن كريم
  2، سعيد بهشتي1جواد مظاهري

  
همواره مشتاق و محتاجيم بدانيم ايماني كه از ما طلب شده و فقدانش بر سعادت و رستگاري ما خلل جبران 

توانيم كساني را كه دغدغه رشد  ه ميكند چيست و چگونه مي توانيم آن را حفظ كنيم؟ چگون ناپذير وارد مي
را در ... و چگونه مي توانيم مجموعه اي از محتوا، برنامه، روش و  ؟و تربيت آنان را داريم مومن سازيم

. راستاي تربيت ديني جامعه به گونه اي كنار هم قرار دهيم كه برايند آن رشد و توسعه ايمان ديني جامعه باشد
نجام شده در خصوص موضوع ايمان در حوزه كالم و فلسفه دين اين تلقي حاصل با بررسي مجموعه كـارهاي ا

شود كه تاكنون در مفهوم شناسي ايمان و تبيين ربط و نسبت آن با مقوالتي چون عمل، خردورزي، اخالق و  مي
؛ كارهاي گسترده و ارزشمند صورت گرفته اما در ميان اين مباحث جاي اين سوال اساسي خالي است كه... 

يابد؟ به عبارتي شود و چگونه رشد مي ايمان با هر درك و تلقي كه از آن داشته باشيم چگونه حاصل مي
كند و از چه ساحتي آغاز شده و چه ساحاتي از وجود انسان را درگير  دگرگوني ايماني چه روندي را طي مي

حقيق، اگر چه با بحث هاي صورت اين ت ريزي است؟ كند و تا چه اندازه قابل شناسايي، هدايت و برنامهمي
ها ي آنهاست؛ اما به واسطه توجه به دو عامل از آن گرفته در حوزه كالم و فلسفه دين مرتبط و بلكه در ادامه

گاهانه و روشمند در ا يكي فرايند رشد ايمان يا همان سويه تربيتي ناظر به اقدامات اختياري،: گرددمتمايز مي
به . هاي تربيتي آن ي؛ بواسطه متمركز بودن بر تلقي قرآني مفهوم ايمان و بايستهايمان و ديگر) تكامل(رشد 

مساله ما اين است كه ازمنظر قرآن به عنوان نگاه و زاويه ديد خداوند متعال به هستي، : توان گفت اجمال مي
اني، شناختي و گردد؛ يعني تحوالت روحي و رو انسان و متعلقاتش، دريابيم ايمان چگونه  دچار دگرگوني مي

  .رفتاري انسان براي رشد ايمان چيست؟
   :هاي پژوهشپرسش

 فرايند رشد ايمان در انسان از منظر قرآن چگونه است؟ -

  در قرآن چيست؟ ماهيت ايمان ديني -

                                                            

  mazaheri.javad@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش،گرايش تعليم تربيت اسالمي؛ ١
      beheshti@atu.ac.irدانشيار و موسس گروه فلسفه تعليم و تربيت اسالمي؛ دانشگاه عالمه طباطبايي؛ ٢
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نتايجي بدست ) ايمان(اين تحقيق در زمره تحقيقات كاربردي است كه درصدد است درباره موضوع خاص

روش . مشكالت مبتالبه بوده و در پاسخ گويي به نياز ما در اين حوزه كاربرد داشته باشد آورد كه ناظر به حل
اي و ابزار فيش تحليلي بوده كه از روش كتابخانه -تحقيق مقاله به عنوان يك تحقيق كاربردي، توصيفي

تحليل محتوا برداري در تنظيم اطالعات بهره برده، در تحليل و ارزيابي نيز سعي شده در چهارچوب روش 
  . گام بردارد

  :يافته هاي پژوهش
لسفي و ، فسه رويكرد خالصه نمود؛ رويكرد كالمير توان در فضاي فرهنگ اسالمي بحث از ايمان را ميد

رغم اشتراك در يك رويكرد  هاي مختلفي را شكل داده اند كه عليكه در بطن خود مذاهب و نحلهي عرفان
برخالف معناى لغوى نسبتاً روشن  .هاي شديد و عنيف منجر شدهسته بنديكلي اما گاه اختالفات آنان به د

هايى مانند خوارج، مرجئه، قدريه  اى وجود دارد؛ فرقه ايمان، درباره معناى اصطالحى آن چندگانگى گسترده
در . اند و جهميه به زواياى گوناگونى از اين بحث پرداخته و پرسشهاى فراوانى درباره ايمان و كفر مطرح كرده

پردازى در اين باب پرداخته و قلمرو  هاى بعد به نظريه ادامه اين روند متكلمان شيعى، معتزلى و اشعرى در دوره
ديني و اسالمي مي توان نتيجه  آنچه از كالم انديشمندان .اند داده  بحثهاى كالمى در حوزه ايمان را توسعه

 .اندسويه تربيتي ايمان را مغفول نهاده ،ايمان تأكيد مي كنند بر بعدي از در عين اينكه غالبا گرفت اين است كه
و  در هر سه حوزه و بعد اساسي وجودي انسان احتماال حاكي از اين است كه حقيقت ايماناين اختالف منظر 

لذا اين تحقيق  . تبعي وجود دارد و و اجتماعي، با اختالف جايگاه و مراتب محوري يدر حوزه فرد همچنين
تحليلي به تحوالت و دگرگونهاي انسان در ارتباط با مقوله ايمان كه از ان به رشد ايمان -نگاه توصيفي بواسطه
  .گرددهاي مذكور متمايز ميكنيم، از پژوهش تعبير مي
كند و نيز با توجه به نگاهى كه در  ن ارائه مىآانسان مورد نظر قر ايمان و ،با تعريف خاصى كه از دينتحقيق 

دهد، نسبت به مكانيسم رشد ايمان دينى  و تعقل ارائه مىگرايش و  قلب و فطرت، ايمان و ،و دين نسبت ايمان
 ، به عنوان سه ظرف و وعاء وجودى)رفتار( "عين"، )تعقل( "ذهن"، )شهود( "فطرت" بر اين باور است كه

ن، سه ساحت بريده و اين سه بعد وجودى حيات انسا ؛ البتهكند انسان است كه ايمان در آن تجلى پيدا مى 
نبايستى با نگاه انتزاعى، آنها را مستقل از هم ديد و رشته  و منقطع از هم نيستند، بلكه داراى تأثير متقابل هستند

متغير اصلى و محورى نظام  "فطرت"كه تحقيق به اين نتيجه مي رسد  .و پيوند حقيقى آنها را از هم بريد
در  "اگاهي"متغيير اصلي سير تربيتي و صيرورت انسان بوده و  "اهگرايش"و  شود وجودى انسان محسوب مى

تثبيت  تعين بخش وبعنوان متغير "رفتار"مرحله دوم بعنوان متغير رشد دهنده و تكامل بخش و در مرحله سوم 
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بر حوزه  ي فطريتاثير خواهش ها و گرايش هاروند ايماني از رشد  در تبيين، لذا تربيت قرار داردكننده 
، كه با رسيمميو حوزه رفتار و همچنين از تاثير حوزه شناخت بر حوزه گرايش ها و رفتار ادراك و  شناخت

توجه به تعريف و فهم ما از مفهوم ايمان در قران، كنه ايمان نوعي دلسپاري و تعلق خاطر پيدا كردن است كه 
جه به دو كاركرد سنجشگري و با تو ،در ادامه .در پاسخ به نداي فطرت و اقتضاي سرشت پديدار مي گردد

بازدارندگي تعقل، نقش هدايتگري خواهش ها و روشنگري نوع عمل و كم و كيف آن بر عهده حوزه 
بر گرايش ها نيز  رفتار كيف تاثيرودر تبيين كم  .ايمانرشد شناختي بعد شناختي مي باشد و اين يعني تبيين 

  .ها و تشخص و تعين بخشي به آنها ناظر استيت شناختبه احياء فطرت و تثب رفتار :توان به اجمال گفتمي
ايمان فطرت و مبناي ايمان  مبدا: توان اينگونه گفت كهايمان ميچگونگي رشد  پس به اجمال و در تبيين

علم و معرفت است و گوهر ايمان، گرايش و تمايل قلب است كه حاالت ايماني متناسب با هر مرتبه آن را 
به عبارت ديگر كنه ايمان گرايش . عملي و اطاعت را به عنوان نتيجه به بار مي آورد همراهي مي كند و آثار

  . است و وجوه آن بعد معرفتي، حاالت ايماني و آثار عملي است
  .رشد، ايمان،  فطرت، قلب، قرآن كريم: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  ن كريمآقر - 
  .57كيهان انديشه،  .المه طباطبائيماهيت ايمان از ديدگاه ع .)1373(مسعود،  ،اميد -
   .سروش :تهران .)ترجمه زهرا پور سينا( .مفهوم ايمان در كالم اسالمي .)1378(. توشي هيكو ،ايزوتسو -
   .سمت: تهران . اي بر روش تحقيق در علوم انسانيمقدمه .)1386(. محمدرضا نيا،حافظ -
  .احرار :تبريز .نگ واژه ها، تعاريف، و اطالعات تعليم و تربيتفره .)1375(. اصغر ،داود و علي اقدم ،نسب حسيني - 
  .حكمت :تهران. فرهنگ فلسفي .)1366(. منوچهر ،جميل و دره بيدي ،صليبا -
 :قم . 1،5،9،15،16، جلد،)ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني( الميزان في تفسيرالقران .)1374( .محمد حسين ،طباطبائي -

  .داراالسالميه
  .52و 51نشريه گروه تحقيقاتي دانشكده  .حقيقت ايمان در نظر متكلمان اسالم .)1370(. محمد ،جتهد شبستريم -
  .سرايش :تهران. فرهنگ فارسي .)1380(. محمد ،معين -
  .اسرار دانش :تهران .فرهنگ توصيفي علوم تربيتي .)1378(. محسن ،فرمهيني فراهاني -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

