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چکیده
هدف از پژوهش حاضر این است که باتوجه به اشراف خداوند به ساختارهای وجودی انسان ،مؤلفههای مفهومی
استعداد از قرآن کریم استخراج شده و تعریفی جامع و متفاوت از آن ارائه شود .برای این منظور تکتک واژگان
قرآن کریم بهروش تحلیل مضمون استقرا شده و شبکهای از واژگان مرتبط با مفهوم استعداد شکل گرفت .درنهایت
این شبکه واژگان با چینشی منطقی کنار هم قرار گرفته و تعریف جامعی از استعداد پدید آمد .جامعه مطالعاتی،
تمام آیات مرتبط با استعداد در قرآن کریم است و همه آیاتی که بهنحوی مرتبط با استعداد بودند ،بهعنوان نمونه
بررسی شدند .یافتهها نشان میدهد تعریف بهدست آمده از قرآن کریم ،تفاوت منحصر به فردی با سایر تعاریف
استعداد داشته که از آن جمله میتوان به نگاه کلنگرانه قرآن به انسان ،چندمؤلفهای و فرایندی بودن ،جهتمندی
و همراستایی آن با خداوند صاحب فضل و ماهیت اجتماعی و مسئولیتآور بودن استعداد اشاره کرد .بهاینترتیب
بهواسطه نگاه کلنگرانه و جامع قرآن به انسان میتوان ادعا کرد که نقص و محدودیت سایر نظریهها ـ که هرکدام
از زاویهای به انسان نگاه میکنند ـ ،در این تعریف مشهود نبوده و همچنین فرایندی بودن آن میتواند همزمان
اشاراتی نیز به گامهای ایجاد و شکوفایی استعداد در انسان داشته باشد.
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بیان مسئله
استعداد ،واژهای عمومی است که در حیطههای مختلفی از آن استفاده میشود .بااینحال همچنان ابهامات و
اختالفات بنیادی چشمگیری میان نظریات موجود در این باره به چشم میخورد .ازآنجاییکه برای شناسایی استعداد
و جهتدهی صحیح آن ،نیاز به وجود رویکردهای مشخص و متقن است ،وجود این ابهامات و چندگانگیهای فعلی،
موانعی برای تحقق این مهم در جوامع ایجاد کرده است (گاالردو ،درایز و گنزالس ،2013 ،1ص  .)291ضرورت
توجه به این مسئله بیشتر از آنجایی مشخص میشود که گاهی شناخت نداشتن و مدیریت نامناسب استعدادها،
نهتنها به خود شخص آسیب میرساند ،بلکه در نرسیدن به اهداف گروهها و جامعه نیز تأثیرگذار است (الولر و
مهرمان ،2003 ،2ص 17؛ و فرانک و تیلور ،2004 ،3ص  .)34بهاینترتیب که وقتی استعداد را ذاتی فرض میکنیم

(برادی1997 ،4؛ سیسی و ویلیامز2010 ،5؛ کانوسکی1990 ،6؛ کانسیل و هزلت2010 ،7؛ کانسیل ،هزلت و اونس،8
 2001و 2004؛ کانسیل ،وی ،9سرافین 10و هزلت2010 ،؛ سیمونتون و سانگ2009 ،11؛ و وینکویزن ،اسلوئیس،
پستهوما و بومسما ،)2009 ،12به آن معناست که برخی افراد ،ویژگیهای خاصی دارند؛ درحالیکه دیگران فاقد آن
ویژگیها هستند .درمقابل وقتی استعداد را بهعنوان توانی اکتسابی در نظر میگیریم (کلمن و کروس2001 ،13؛
کارنس و بین2001 ،14؛ رنزولی و ریس1985 ،15؛ دی بروین ،اسمیت ،ریکرز و اشمیت2008 ،16؛ تاملینسون،17
2014؛ و ویال و زیگلر ،)2016 ،18به آن معناست که هر کسی تقریباً در هر زمینهای میتواند عملکرد خوبی داشته
باشد .درنتیجه تعریف استعداد بهعنوان فرایندی ذاتی ،شیوههای مدیریت استعداد را در عمل به سمت توجه به
ویژگیهای منحصر به فرد میبرد؛ درحالیکه تعریف استعداد بهعنوان فرایندی اکتسابی ،رویکردهای فراگیری را در
1- Gallardo, Dries & Gonzalez
2- Lawler, E.E & Mohrman, S.A
3- Frank, F.D & Taylor, C.R.
4- Brody, N
5- Ceci, S. J & Williams, W. M
6- Kanevsky, L
7- Kuncel, N. R & Hezlett, S. A
8- Ones, D. S
9- Wee, S
10- Serafin, L
11- Simonton, D. K & Song, A. V
12- Vinkhuyzen, A, Sluis, S, Posthuma, D & Boomsma, D
13- Coleman, L. J & Cross, T. L
14- Karnes, F. A & Bean, S. M
15- Renzulli, J. S & Reis, S. M
16- De Bruin AB, Smits N, Rikers RM & Schmidt HG
17-Tomlinson, C. A
18- Vialle, W & Ziegler, A.

تبییـن فرایند شکلگیری مفهوم استعدادمبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم □7

مورد مدیریت استعداد ایجاد میکند (ایلس ،پریس و چوای2010 ،1؛ و لویس و هکمن .)2006 ،2در تأیید تعریف
دوم ،در باب اهمیت و اثر محیط و موقعیت در تعیین استعدادها ،لوهان ،2005 ( 3صص  )336 -337معتقد
است اگرچه استعداد اغلب ریشه در آمادگیهای بیولوژیکی دارد ،اما موضوعی نیست که الزاماً در هنگام تولد
تثبیت شود و از بسیاری خصوصیات که افراد با خودشان به موقعیتی میبرند ،معدودی از آنها در اجرای
عملکرد مطلوب فرد در آن موقعیت اثرگذارند .اسنو ،4کورنو و کرانباخ ( ،2002ص  )62نیز معتقدند استعداد
چیزی بیشتر از ساختارهای شناختی را در برگرفته و تواناییها و پیشرفتهای انسان را نیز شامل میشوند.
بنابراین از نظر ایشان استعداد به درجاتی از آمادگی برای یادگیری و عملکردی خوب در یک موقعیت یا
حوزهای خاص اشاره دارد.
باتوجه به مطالب فوق به نظر میرسد برداشتهای سنتی از تعاریف مربوط به استعداد صرفاً روی چگونگی
دستهبندی افراد در مورد استعدادهای ذاتی شان متمرکز شدهاند .این درحالی است که مفهوم استعداد در
دیدگاههای جدید نیازمند برنامهریزیهای نوین در مورد شیوههای آموزشی است .به این ترتیب ،شناسایی و
مداخالت آموزشی نهتنها برای معدود افرادی که با تقسیمبندیهای سنتی بهعنوان افرادی بااستعداد معرفی
میشوند ،بلکه برای عموم نیز به سیستمی برای تقویت پتانسیلهای انسانی تبدیل میشود .بنابراین بهنظر
میرسد افزودن زمینه اجتماعی به جنبههای مختلف تعریف این سازه ،چارچوب گستردهای را برای محققین این
حوزه فراهم آورد تا از آن طریق بتوانند رفتارهای مربوط به استعداد افراد را با معیارهای متنوعی مورد ارزیابی قرار
دهند .بهعالوه این دیدگاه ،استعداد را بهعنوان رفتاری قابل مشاهده و آشکار در مقابل ساختار نهفته و بالقوه موجود
6
در فرد ،مورد بررسی قرار میدهد (پالکر و باراب ،2005 ،5ص  .)203در تأیید تعاریف اخیر از استعداد ،دای
(  ،2020ص  )7نیز معتقد است که برتری شواهد علمی و دانش روان شناختی ،مستلزم تجدید نظر در
معنابخشی به پتانسیلهای انسانی است .چنین تالشی به حل و فصل اختالفات اجتماعی مرتبط با آموزش
عمومی ،به ویژه آموزش افراد مستعد و سیاستهای آموزشی ـ که تضمین کننده عدالت و ارتقای
استعدادهاست ،کمک میکند.
ازطرف دیگر هرکس به ظرفیتها و قابلیتهای قرآن در گرهگشایی از زندگی بشر آگاه باشد و به جوامع انسانی
امروز ،بهخصوص جامعه مسلمانان نگاهی بیاندازد ،اعتراف میکند که قرآن از زندگی آنان غایب است و در ایفای

1- Iles, Preece & Chuai
2- Lewis, R. E & Heckman, R. J
3- Lohman
4- Snow, Corno & Cronbach
5- Plucker & Barab
6- Dai
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نقشی که در انسانسازی و راه نمودن به زندگی پاکیزه دارد ،متروک مانده است .بنابراین الزم است مطالعات قرآنی
در تمام عرصههای زندگی ورود پیدا کرده و منشأ تحول انسان و ساختارهای مختلف در زندگی او شود .پیرو این
مهم ،از آنجایی که استعداد به یکی از ساختارهای اساسی و مهم وجود انسان اشاره دارد و مفهومی است که الزم
است افراد به سمت توجه به آن در خودشان هدایت شوند ،پس از مرور مفهوم آن از جنبههای گوناگون ،از منظر
قرآن نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
خداوند متعال در قرآن ،به منحصر به فرد بودن استعداد هر قطعه زمین اشاره کرده و می فرماید در روی زمین
قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند (رعد .)4 ،هرچند قطعات زمین به هم پیوستهاند ،اما هر قطعه،
ساختمان ویژه خود را دارد؛ یعنی استعداد هر بخشی از زمین این است که گیاه یا میوه ویژهای را پرورش داده و از
این طریق یکی از نیازهای انسانی را تأمین کند (مکارم شیرازی .)1374 ،بهاینترتیب خداوندی که به بیان تفاوتهای
قطعات زمین و بهرههای مختلفی که هرکدام میتوانند برای انسان داشته باشند ،اشاره کرده و توجه به آن را مهم
قلمداد کرده ،قطعاً در مورد انسان و تفاوتهای او نیز بهنحو کاملی سخن گفته که توجه به آن میتواند در کیفیت
هدایت انسان به سمت استعدادهایش اثرگذار باشد .همچنین در ادبیات پژوهشی موجود ،در دورهای بیشتر به ذاتی
بودن مفهوم استعداد و استراتژیهای شناسایی آن با محوریت افراد مستعد و خاص توجه شده است (گالتون،1
1869؛ نایسر ،بودو ،بوچارد بویکین ،برادی1996، 2؛ برادی1997 ،؛ و سیسی و ویلیامز )2010 ،و در دورهای دیگر
بستر قرارگیری افراد و نقش آموزش پررنگتر شده و مطابق با آن ،استراتژی نوع نگاه به انسان نیز تغییر کرده است
(طبق نظر لوهان2005 ،؛ لویس و هکمن2006 ،؛ ایلس و همکاران2010 ،؛ و دای .)2020 ،بهعبارت دیگر اینکه
هرکدام از نظریات صرفاً از زاویهای به این مفهوم نگاه کردهاند ،باعث شده تعاریف به نسبت فقدان توجه به سایر
ابعاد و زوایای مهم در سازه مربوطه ،نقص و محدودیتی نیز در تبیین انسان و توانمندیهایش داشته باشند .استعداد
درحقیقت نسبت یک ویژگی به انسان است و در امور ترکیبی ،تعاریف اصوالً به موقعیت و ابعاد فرهنگی و فضای
ذهنی تعریفکننده بستگی داشته و اشراف کامل تعریفکننده به موضوع نیز در جامعیت تعریف مورد نظر اثر
منحصر به فردی دارد .بهاینترتیب رجوع به قرآن و کالم خالق ،تنها مرجعی است که میتواند تعاریفی دقیق ،جامع
3
و بدون محدودیتهای انسانی از موضوعات زندگی ارائه دهد .مؤید این مطلب ،کالم قرآن در آیه  89سوره نحل
است که قرآن را تبیان کننده و روشنگر امور هدایتی انسان بیان میکند .4بنابراین فهم کالم قرآن که هستی را از
1- Galton, F
2- Neisser, Boodoo, Bouchard, Boykin & Brody
3ـ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْء وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمین.
 4ـ عالمه طباطبایی در توضیح این آیه میفرماید :چون قرآن کریم کتاب هدایت براى عموم مردم است و جز این ،کار و شأنى ندارد ،بنابراین
ظاهراً مراد از «لِکُلِّ شَیْء» همه آن چیزهایى است که برگشتش به هدایت باشد .ازقبیل معارف حقیقى مربوط به مبدأ ،معاد ،اخالق فاضله،
شرایع الهى و قصص و مواعظى که مردم در اهتداء و راه یافتنشان به آن محتاجند و قرآن تبیان همه اینهاست.
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زبان هستیآفرین به انسان ارائه میدهد ،در پژوهش حاضر اهمیت خاصی پیدا میکند .بهاینترتیب پژوهش حاضر
باتوجه به احاطه خداوند بر جنبههای مختلف وجودی انسان ،به کشف شبکه واژگانی و ارائه تعریفی جامع و کامل
از استعداد در قرآن کریم پرداخته است.
در ادبیات پژوهشی موجود ،بهدلیل اهمیت بحث استعداد و استعدادشناسی ،مطالعات زیادی چه در داخل و
چه در خارج از کشور انجام شده است .بهعنوان مثال صادقی مال امیری ( )1392در پژوهشی باعنوان «الگوی
تحلیل چیستی استعداد» ،ساختاری هرمی از استعدادهای انسان ارائه داده است .همچنین سیدجوادین و پهلوان
شریف ( )1396نیز در پژوهشی باعنوان «مدیریت استعداد؛ مبانی و رویکردهای مفهومی» به تحلیل مضمون تعاریف
موجود از استعداد پرداختند که درنهایت این تعاریف را در  8دسته طبقهبندی و مورد ارزیابی قرار دادند .بااینحال
محقق در بررسی سایر پژوهشهای موجود در این حیطه ،پژوهشی که به مفهوم استعداد صرفاً از منظر قرآنی آن
پرداخته باشد ـ که هدف اختصاصی پژوهش حاضر است ـ ،نیافت .یکی از نزدیکترین مقاالتی که به بررسی مفهوم
استعداد در قرآن در کنار سایر نظریات فیلسوفان پرداخته و سعی در تبیینی جامع از استعداد دارد ،پژوهش
علمالهدی ،قاسمزاده و مهاجر دارایی ( )1398باعنوان «مفهومشناسی استعداد بهمثابه یکی از عوامل رشد در قرآن
ازمنظر عالمه طباطبایی و صدرالمتألهین» است که در این مقاله به رشد محور بودن مفهوم استعداد اشاره شده
است.
بهاینترتیب براساس خأل پژوهشی شناسایی شده ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤاالت پژوهشی
است:
1ـ اجزا و مؤلفههای استعداد از منظر قرآن کریم چیست؟
2ـ تعریف استعداد از منظر قرآن کریم چیست؟

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کیفی و بهروش تحلیل مضمون است که با هدف استخراج چیستی استعداد و مؤلفههای مفهومی
آن از قرآن انجام شده است .مضمون ،مبین اطالعات مهمی درباره دادهها و سؤاالت تحقیق است و تا حدی ،معنی
و مفهوم الگوی موجود در مجموعهای از دادهها را نشان میدهد (براون و کالرک .)2006 ،1در این روش ،واحد
تحلیل ،بیشتر از یک کلمه یا اصطالح است و به بافت دادهها و نکات ظریف آنها توجه میشود .بهاینترتیب با در
نظر گرفتن اینکه رسیدن به فهم حاصل از این فرایند ،در تحلیل و تبیین مفاهیم متون وحیانی دارای اهمیتی

1- Braun, V & Clarke, V
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صدچندان است ،در پژوهش حاضر واحد تحلیل ،واژگان قرآن در بافت آیات مربوطه در نظر گرفته شد .سپس از
کدهای مضامین اصلی برای تحلیل عمیقتر دادهها استفاده شد.
1
در تحلیل مضمون ،میتوان مضامین یا الگوی دادهها را بهروش استقرایی (مبتنی بر داده) شناخت (پاتون ،
 ،1990ص  .)85در پژوهش حاضر ابتدا تکتک واژگان قرآن ازطریق استقرای تام مورد مطالعه قرار گرفته و از آن
میان ،واژگان مرتبط با مفهوم استعداد انتخاب شدند .درادامه مضامین استخراج شده از واژههای قرآنی ،براساس
روندی مشخص در قالب مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن) ،مضامین سازماندهنده (مضامین بهدست آمده
از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین دربرگیرنده اصول حاکم بر متن) نظامبندی شدند.
سپس این مضامین بهصورت نقشه شبکه تارنما ،رسم و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط
میان آنها نشان داده شد .درنهایت نیز با بررسی لغوی و تحلیل مفهومی این واژگان ،توجه به استعمال قرآنی آنها
و استخراج آیات ،مؤلفههای مفهومی استعداد در قرآن کریم تبیین شد.

یافتههای پژوهش
بهمنظور دستیابی به شبکه مفهومی استعداد در قرآن کریم ابتدا اقدامات زیر صورت گرفت:
باتوجه به این امر که واژه استعداد ،صراحتاً در متن قرآن بهکار نرفته و مفهومی است که از علم روانشناسی و
بیرون از ساحت قرآن انتخاب شده ،بهجهت تجمیع مؤلفههای موجود در مفهوم استعداد ،اقدامی درجهت تحلیل
محتوای اجمالی از تعاریف موجود از استعداد صورت گرفت تا بتوان برای شناسایی واژههای مرتبط در قرآن از این
مؤلفهها استفاده شود .گامهای انجام این کار در ادامه بیان شدهاند:
گام اول :جمعآوری و بررسی تعاریف موجود از استعداد
گام دوم :تعیین شاخصهای کلیدی مستخرج از این تعاریف برای ارائه تعریف واحد اولیه
گام سوم :استخراج مؤلفههای موجود در تعریف بهدست آمده بهجهت شناسایی واژههای مرتبط در قرآن
جمعبندی این مراحل در جدول  1نشان داده شده است:

1- Patton, M.Q
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جدول  :1مراحل استخراج مؤلفههای مهم تعاریف موجود در علم روانشناسی از مفهوم استعداد
مؤلف

آپدایای و
همکاران

()2017
کالین

()1993
دین کیت
سیمونتون

()2001
دای

()2020

مون

()2002

تعریف از استعداد
استعداد ،صالحیت و خبرگی ذاتی،
فیزیکی یا ذهنی برای انجام فعالیتهایی
مشخص و در سطحی خاص و از طرف
دیگر دانشی توسعه یافته ،مهارت و نگرشی
قابل یادگیری و اکتسابی است.
استعداد به مجموعهای از تواناییها اطالق
میشود که در فرهنگهای خاص باارزش
بهشمار میرود.
استعداد بستههایی از ویژگیهای رشدی و
شخصیتی برای تسریع در کسب تخصص
یا افزایش عملکرد باتوجه بهمقدار
مشخصی از آن تخصص است.
ژنها در انسان مکانیسمهای تجربه
هستند .استعداد ازطریق تعامل ژنها و
محیط توسعه مییابد .بهنحوی که میتوان
گفت استعداد و تمرین مکمل هستند.
استعدادها تخصصهای رشدیافتهای در
حوزه خودمدیریتی هستند که توسط فرد
به سمت نتایج انتخاب شدهای چون رفاه،
شادی ،روابط شخصی ،سرگرمیها و
دستاوردهای شغلی هدایت میشوند .این
جریان یک پیوستار است .کسانی که در
میانه این پیوستار هستند دارای صالحیت
شخصی و کسانی که در انتهای پیوستار
قرار دارند ،دارای استعداد شخصی هستند.

شاخصهای کلیدی
استخراج شده

تعریف
جمعبندی
شده

1ـ آمادگیهایی دارای
منشأ طبیعی ،فطری و
اکتسابی برای انجام
اعمال
2ـ اثرگذاری محیط
بیرونی در شکوفایی
استعداد
3ـ تأثیر فرهنگ بر
ارزشمند قلمداد کردن
برخی استعدادها؛ تعریف
متفاوت استعداد در
بافتهای مختلف
فرهنگی
4ـ اثر رشد در ظهور و
بروز استعداد
5ـ تأثیر سه عنصر
اساسی سن ،تعلیم و
تربیت و جنیست بر
استعداد
6ـ مفهوم فرایندی
استعداد با محوریت سن:
رشد و پختگی
7ـ استعداد بهعنوان
تخصصهایی رشدیافته
در حوزه خودمدیریتی و
جهتدهنده انسان
بهسوی شادی و رضایت

استعداد
مجموعهای از
ظرفیتهای
فیزیولوژیکی،
روانی و
اجتماعی است
که برای انسان
امکان تحقق
عملکرد بهتر و
دستیابی به
مجموعهای از
تواناییها و
مهارتها را
بهسهولت
فراهم میآورد.

مؤلفههای مهم موجود
در تعریف

1ـ چندمؤلفهای بودن
ماهیت استعداد
2ـ وجود سیر و
مرتبهبندی در ماهیت
استعداد
3ـ توجه به نوع و ماهیت
خلقت انسان در ایجاد
مراتب اولیه استعداد
4ـ توجه به اثر تعامالت
و بسترهای اجتماعی در
ایجاد مراتب باالتری از
استعداد
5ـ توجه به استعداد
بهعنوان مقولهای اثرگذار
در ظهور و بروز
دستاوردها و
خروجیهای انسان
6ـ توجه به استعداد
ازمنظر ظرفیتهای
درونی و مهارتی انسان
7ـ توجه به استعداد
بهعنوان بازکننده
مسیری برای دستیابی به
اهداف و مقاصد انسان
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از بررسی و تحلیل تعاریف فوق ،مؤلفههای معنایی استعداد در محورهای زیر دستهبندی شدند :چندمؤلفهای
بودن ماهیت استعداد ،وجود سیر و مرتبه در ماهیت استعداد ،توجه به نوع و ماهیت خلقت انسان در ایجاد مراتب
اولیه استعداد ،توجه به اثر تعامالت و بسترهای اجتماعی در ایج اد مراتب باالتری از استعداد ،توجه به استعداد
بهعنوان مقولهای اثرگذار در ظهور و بروز دستاوردهای انسان ،توجه به استعداد از منظر ظرفیتهای درونی و مهارتی
انسان و توجه به استعداد بهعنوان بازکننده مسیری برای دستیابی به اهداف و مقاصد.
درادامه این مؤلفهها در سه محور «ظرفیت»« ،سیر و مرتبه» و «عملکرد بهتر» خالصه شدند .محور ظرفیت
شامل توان و قدرتهای انسانی ،اندازه و حدود این توانها و میزان گستردگی آن است .محور سیر و مراتب بهترتیب
شامل مراتب استعدادهای جسمانی و فیزیولوژیکی ،استعدادهای روانی و استعدادهای اجتماعی است .محور عملکرد
بهتر شامل قصدها و برنامههای انسان ،دستاوردها ،ارتقای کمی و کیفی عملکرد ،تعیین مسیرهای عملکرد ،سهولت
در عملکرد ،رغبت و اراده در عمل و طاقت و پایداری است که در عمل از خود نشان میدهد .این دستهبندیها در
نمودار  1نمایش داده شدهاند:

نمودار :1مؤلفههای مفهومی استخراج شده از تعریف استعداد در روانشناسی
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پس از تحلیل مؤلفههای مفهومی فوق از استعداد 1700 ،واژه قرآنی بهطورکامل استقراء شده و بهلحاظ مفهومی
و قرابتی که میتوانستند با این مفاهیم داشته باشند ،مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند .درنهایت از آن میان14 ،
واژه «فِعل»« ،قَدر»« ،وُسع»« ،یُسر»« ،عُسر»« ،نِعمت»« ،فَضل»« ،سَبیل»« ،کَلَف»« ،طوع»« ،وَرَث»« ،عَمل»،
«شَکل» و «طوق» انتخاب شدند که برخی از آنها پوشانندگی بیشتری با مفهوم استعداد داشته و برخی دیگر
بخشی از مفاهیم مورد نظر را در خود داشتند و بهاینترتیب شبکهای واژگانی از مفهوم استعداد شکل گرفت .این
واژگان در نمودار  ،2ذیل هرکدام از مؤلفههای استخراج شده از تعریف استعداد در روانشناسی نشان داده شدهاند:

نمودار  :2رابطه مؤلفههای استخراج شده از تعریف استعداد در روانشناسی با واژگان انتخابی در قرآن

در جدول  2معنای لغوی هر یک از واژگان فوق براساس دو کتاب لغت «قاموس قرآن» و «التحقیق فی کلمات
قرآن الکریم» مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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جدول  :2معنای لغوی شبکه واژگانی مرتبط با مفهوم استعداد در قرآن
واژه

قاموس قرآن

التحقیق فی کلمات قرآن الکریم

قَدر

قدرت و مقدره بهمعنى توانایى است.
راغب قدر را بیان کمیت شىء میداند که
در معانى غیرمحسوس نیز بهکار میرود.

قوتی است که اگر بخواهد بهوسیله آن فعلی را انجام میدهد و اگر
نخواهد انجام نمیدهد.

فِعل

کار

صدور اختیاری عمل و ایجاد آن از روی قصد ،مختص انسان و حیوان.

عَمل

کار ،اعم از آنکه خوب باشد یا بد.
راغب گوید :عمل هر فعلى است که از
حیوان از روى قصد واقع شود و اخص از
فعل است.

آن چیزی است که از فعل اختیاری انسان یا حیوان یا جن یا شیطان
حاصل میشود .هر عمل شایسته یا زشت ،اثری طبیعی و اثری جزائی
و الهی دارد.

کَلَف

ظهور اثر .الزام شاق را از آن جهت تکلیف
گویند که اثرش در انسان ظاهر میشود.
تکلف آن است که انسان کاری را به
مشقت یا تصنع انجام دهد.

تعلق امری به چیزی و عارض شدن مشقتی در آن چیز برخالف
جریان عادی .تکلیف ،تعلق امری به انسان است که در آن کُلفَة (رنج)
و مشقت است ،تکلف ،بهمعنای اظهار طوع (داوطلبی) در مقابل تکلیف
است.

طوق

تعریف ندارد

احاطه و گرد شدن در اطراف چیزی؛ خواه محسوس باشد یا معقول.
اسم این فعل ،طاقه است؛ و آن حالتی است که از طوق حاصل
میشود؛ یعنی تحمل طوق و قرار گرفتن قهری در زیر این محدودیت.
و از آنجا که طوق غالباً با مقهور شدن و محدودیت و تحمل مالزم
است ،اسم طاقت در این معنا بهکار میرود.

وَرَث

منتقل شدن مالى از دیگرى بدون خریدن
و نظیر آن

انتقال چیزی بهطور جزئی یا کلی از شخص یا موضوعی به شخصی
دیگر که میتواند مادی یا معنوی باشد .میراث چیزی است که منتقل
میشود و وسیله وراثت است که میتواند مادی ـ مانند مال ـ یا
معنوی ـ مانند علم و مقام ـ باشد.

شَکل

تعریف ندارد

صورت (عکس و تصویر) همراه با توجه به خصوصیات آن .این معنا در
هر چیز بر حسب همان چیز است؛ خواه مادی باشد یا معنوی .شاکله،
هیئت اجمالی دارای ویژگیهای ظاهری یا طبیعتی باطنی است که
شکلگیری مخصوصی را در صورت و شکل اقتضا میکند؛ زیرا شکل
صوری ،اثر صفات و طبایع باطنی است.

طوع

رغبت و میل.

عمل به مقتضای امر و حکم ،همراه با رغبت و خضوع.
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راغب گوید طوع بهمعنى انقیاد است .طاعت
نیز بدان معنى است ،لیکن بیشتر در
فرمانبرى و اطاعت بهکار رود .استطاعت نیز
به معنى قدرت و طلب طاعت است ،ولى در
قرآن پیوسته بهمعنى قدرت آمده و بهقول
راغب اخص از قدرت است.

پس این ماده سه قید دارد :رغبت ،خضوع و عمل بر طبق دستور.
معنای جامع همه اینها وجود چیزی است که عمل را اقتضا کند .پس
معنای استطاعه ،تحقق اقتضا و آمادگی و قرار گرفتن در مقام عمل به
وظیفه و اطاعت امر است .درواقع استطاعت بهمعنای تحقق چیزی
است که حصول چیزی را که فرد ،مأمور و موظف به انجام آن است،
اقتضا میکند (یعنی توانایی).

یُسر

آسانی

سهولت در گشایش و مقابل عُسر .خِفَّة (سبکی) ،انفتاح (گشایش)،
غِنی (بینیازی) ،انقیاد (فرمانبری) ،لینَة (نرمش) ،سرعت در تبعیت و
حُسن جریان و سیر (رفتن)؛ هرکدام از جهتی از آثار این ماده هستند.

عُسر

دشواری و نقیض یسر

شدت در صعوبت (دشواری) و مضیقه (تنگی)

وُسع

فراخی و گسترش

انبساط (گسترش) در حال احاطه در مقابل ضیق (تنگی) .در موارد
مادی و معنوی بهکار میرود .از مصادیق آن :وُسع در طاقت و قدرت؛
بهگونهای که موجب گسترش استعداد و عمل شود و جواز در عمل
است .وُسع در نفس ،امری معنوی و بهمعنای شدت در استعداد و
ظرفیت است.

نِعمت

به هرآنچه خدا به انسان داده تعبیر شده
و آن را بهجهت خوب و دلچسب بودن،
نعمت گفتهاند.

طیب عیش (خوشایندی زندگی) و حُسن حال .این ماده درمقابل بؤس
بهمعنای مطلق شدت (سختی) و مضیقه (تنگی) است.

فَضل

زیادت و ضد نقص.
فضل در قرآن به دو معنى بهکار رفته:
اول برتری ،دوم عطیه و احسان و رحمت.

زیاده (فزونی) بر میزان الزم مقرر .بنابراین فَضیلت چیزی است که از
حد الزم جاری بیشتر است .و فضل از سوی خداوند تعالی عبارت است
از عطای الهی بیش از حد الزم و 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 مسبوق به اموری است که در کسی که فضل به او تعلق
دارد ،یافت میشود .مطابق آیه  253سوره بقره پنهان نیست که
فضیلت در هر موضوعی بر حسب اقتضای همان مورد و بهمناسبت
وظیفهای است که از سوی خدای تعالی بر عهده او نهاده شده است.
همچنین فضل ثانوی از سوی خداوند ،بر حسب اقتضای حال و
بهمقتضای زبان درخواست از جهت حال و مقال (کالم) به فضل اولی
ملحق میشود (ابراهیم )34،و این همان فضل ثانوی الحاقی و فیضی
است که به مردم در اثر دعایشان و اقتضای حاالتشان تعلق میگیرد.
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سَبیل

راه .اعم از آنکه راه هدایت باشد یا راه
معمولى ،یا راه ضاللت

چیزی که از نقطهای امتداد و ارسال و اسبال یابد .پس آن راه آسان
طبیعی ممتدی است که فرد را به نقطه مورد نظر میرساند؛ خواه
مادی باشد یا معنوی.

بهاینترتیب در پاسخ به سؤال اول ،مؤلفههای معنایی استعداد از منظر قرآن کریم در این  14واژه خالصه شده
و شبکه واژگانی از آنها برای مفهوم استعداد شکل گرفت.
برای پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش ،با بررسی لغوی و تحلیل مفهومی واژگان استخراج شده ،توجه به
استعمال قرآنی آنها و استخراج آیات ،مؤلفههای مفهومی استعداد در قرآن کریم تبیین شده و براساس چینشی
منطقی برای ارائه تعریف ،در کنار هم قرار گرفته و دستهبندی شدند .حاصل این دستهبندیها را میتوان در شبکهای
از مضامین در سه دسته مضامین «فراگیر»« ،سازماندهنده» و «پایه» قرار داده و مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
مفهوم فرایندی استعداد بهعنوان مضمون فراگیر و در کانون شبکه مضامین قرار گرفت .مقدمات ،لوازم ،نتایج و آثار
مؤلفههای شکلگیری استعداد نیز بهعنوان مضامین سازماندهنده و در نقش واسطهای بین مضامین فراگیر و پایه
و واژههای مرتبط با هرکدام از این مضامین که مبین مفاهیم و نکات کلیدی متن بودند ،بهعنوان مضامین پایه در
نظر گرفته شدند .در نمودار  ،3این شبکه مضامین و روابط بین آنها ترسیم شده است:

نمودار :3شبکه مضامین مفهوم فرایندی استعداد در قرآن کریم
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از جمعبندی مفهوم لغوی و مطالعه آیات حاوی واژگان بهدست آمده ،نسبت هرکدام از آنها با مفهوم استعداد
مورد بررسی قرار گرفته و در جدول زیر به تفکیک ارائه شدند.
جدول :3نسبت واژگان استخراج شده از قرآن با مفهوم استعداد
مقدمات
(مؤلفههای مقدماتی برای
شکلگیری مفهوم
استعداد)

الزمه معنا (مؤلفههای الزم برای شکلگیری
مفهوم استعداد)

آثار و نتایج
(مؤلفههای مرتبط با آثار منتج از
شکلگیری استعداد)

توانهای ذاتی (ورث)

قرار گرفتن در محدوده خاص (شاکله) بهجهت
ایجاد اقتضای بروز

ایجاد فعل در فرد

توانهای عمومی (نعمت و
بخشی از فضل)

وجود رغبت و اراده در فرد (طوع)

بروز عمل

توانهای اختصاصی (فضل)

گذر از مسیری خاص و سهلالوصول (سبیل و
یسر)

همراستایی با اراده الهی (عمل و تکلیف)

وجود طاقت رویارویی با مسائل (طاقه)
وسعت در توانها (وسع)
قدرت در توانها (قدر)

براساس جدول  ،3هریک از واژگان در قالب مضامین پایه بهنسبت مفهوم استعداد در سه مضمون سازماندهنده
مقدمه ،الزمه معنا و نتیجه قرار گرفتند .در ستون مقدمات ،واژگان و مؤلفههایی ذکر شدهاند که مربوط به مقدمات
اولیه شکلگیری استعداد هستند .مقدمات هر مفهوم یا کلمه ،مؤلفههایی هستند که تأمینکننده زمینه تحقق آن
هستند .در میان موارد حاصل از بررسی و تحلیل واژگان« ،وَرث»« ،نِعمت» و «فَضل» را میتوان دارای ویژگی
زمینهای برای مفهوم استعداد دانست .ستون دوم باعنوان الزمه معنای شکلگیری استعداد ،مربوط به واژگان و
مؤلفههایی است که شکلگیری استعداد پس از فراهم آمدن مقدمات اولیه ،قائم به آنهاست .بهعبارت دیگر لوازم
هر واژه ،مؤلفههایی هستند که بالشک برای تحقق آن مفهوم باید جمع شوند .بهاینترتیب از میان واژگان استخراجی
از آیات شریفه ،موارد «شَکل»« ،طوع»« ،سَبیل»« ،عُسر و یُسر»« ،طوق»« ،وُسع» و «قدر» را میتوان دربردارنده
لوازم معنای مفهوم استعداد دانست .ستون سوم نیز مربوط به واژگان و مؤلفههایی است که اشاره به آثار منتج از
شکلگیری مفهوم استعداد دارد .آثار و نتایج نیز مؤلفههایی هستند که با تحقق مقدمات و لوازم یک مفهوم ،ظهور
مییابند که در اینجا عبارت از «فِعل»« ،عَمل» و «کَلَف» هستند.
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بهاینترتیب از مجموع بررسیهای فوق ،این تعریف بهدست آمده است :استعداد مجموعهای از توانهای ذاتی
ـ که با تولد فرد به او اعطا شده ـ ،توانهای اکتسابی عمومی ـ که همه مردم بهنوعی از آن بهرهمند هستند ـ و
توانهای اختصاصی ـ که هر فرد بهطور ویژه در طول زندگی از منبعی ذیفضل بهجهت انجام مسئولیتهای خاص
دریافت میکند ـ است .این توان ها در هر فردی ذیل محدوده خاصی به نام شاکله فرد قرار میگیرد .بهاینصورت
زمینه و اقتضای ایجاد افعال و اعمال خاصی را همراه با رغبت و ارادهای ویژه از گذر مسیری مشخص و سهلالوصولتر
فراهم میآورد .این توانها وقتی در مسیر مختص خودشان قرار میگیرند ،برای فرد وسعت و قدرت عمل بیشتری
ایجاد کرده ،طاقت رویارویی با مشکالت و موانع شکوفایی آنها را به او میدهند و درنهایت این فرایند قابلیت تبدیل
شدن به عملی همسنخ با خواست و اراده الهی را دارد.

بحث و نتیجهگیری
بهمنظور استخراج تعریف استعداد از قرآن کریم ،شبکهای از واژگان قرآنی انتخاب شد که بهنسبت مفهوم استعداد،
دستهبندی و طبقهبندی شدند .گروهی از واژگان به مقدمات شکلگیری مفهوم استعداد ،گروهی به الزمههای
شکلگیری استعداد و گروهی به آثار و نتایج شکلگیری استعداد اشاره داشتند .در این قسمت هر دسته از واژگان
به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.
الف ـ واژگان مقدماتی گروه اول عبارتند از« :ورث» که به توانهای ذاتی اشاره دارد« ،نعمت» که به توانهای
اکتسابی عمومی اشاره دارد و «فضل» که به توانهای اختصاصی اشاره دارد.
 -1توانهای ذاتی:
با استناد به واژه «ورث» و ارتباطی که معنای این واژه با مفهوم استعداد دارد ،روشن است که بخشی از
زمینههای شکلگیری استعداد براساس انتقال توانمندیهای ارثی از خانواده و والدین است .بهاینترتیب واژه ورث
بهنسبت مفهوم استعداد در بخش مقدماتی تعریف مذکور قرار گرفت .در قرآن منظور از ارث اعم از مسائل مالی و
غیرمالی است .خداوند در انتهای آیه  32سوره فاطر ،ارث کتاب را ناشی از فضل خودش میخواند .1این مسئله
میتواند تأکیدی بر ذاتی و ارثی بودن ماهیت بخشی از ظرفیت و استعدادهای انسان باشد که الزاماً وابسته به تالش
و اکتساب او نیست.

1ـ ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ .عالمه طباطبایی ذیل آیه میفرماید :اینکه بیان داشته کتاب را ارث دادیم ،خود فضلى بزرگ از ناحیه خداست که
فعالیت و کوشش کسى در آن دخالت ندارد و چنان نیست که کسى از راه عمل به وظایف ،به آن فضل برسد.
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2ـ توانهای اکتسابی عمومی
واژه دیگری که به ظرفیت و استعدادهای عمومی انسان در تعریف قرآنی آن اشاره داشت ،واژه «نعمت» بود.
ظرفیت بهمعنای آمادگی دریافت و بهرهمندی از چیزی است .بهعبارت دیگر این معنا میتواند ناظر به وجود نیازی
در انسان باشد که بهواسطه وجود آن ،ظرفیت دریافتی به او داده شده تا بتواند نیازهایش را برطرف کند .ازطرفی
در مفهوم استعداد نیز یکسری ظرفیتهای اولیه وجود دارد که متناظر آنها در قرآن وجود نعمتهای اولیهای
است که حیثیتی عمومی نیز دارند .این نعمتها به حظ ،بهره و امکانات عمومی همه انسانها اشاره دارد که متنوع
هم هستند .این تنوع میتواند نشانه آن باشد که ضعیفترین و محدودترین انسانها هم از ظرفیت و استعدادهایی
برخوردار هستند که از دیدشان پنهان مانده و تنها راه بازشناسی آنها ،ذکر و یادآوری چندباره در موقعیتهای
مختلف و استفاده برنامهریزانه از آنهاست .این استفاده منجر به رفع نیاز شده و حس آرامش و خوشی را برای
انسان به ارمغان میآورد.
از دیگر مؤلفههای مربوط به استعداد ،مواجهه انسان با این ظرفیتها در بسترهای مختلف است .بهاینترتیب
مواجهههای مثبت و صحیح ،او را به سمت ظهور توانهای ثانویهای هدایت میکند و مواجهههای ناصحیح ،همان
استعدادهای اولیه را نیز از بین میبرد .بنابراین در مفهوم نعمت نیز بحث نحوه مواجهه مهم میشود که میتواند
انسان را به نعمتهای ثانویه رسانده یا منجر به تبدیل و تغییر آن نعمت شود .بنابراین میتوان گفت استعداد از
وجهی همان نعمت اولیه و عمومی است که نوع مواجهه انسان با آن به بهرهمندی از نعمات ثانویه (ظهور توان) یا
از بین رفتن نعمات اولیه منجر میشود.
توجه به جنبه عمومی استعداد که در تقابل با تعاریف سنتی موجود از آن ،استعداد را در انحصار افرادی خاص با بهرههای
هوشی ویژه میدانستند ،همراستا با نظریات و تعاریف جدید از استعداد است که بر عمومی بودن آن صحه میگذارد (طبق
یافتههای لوهان2005 ،؛ اسنو ،کورنو و کرانباخ2002 ،؛ پالکر و باراب2005 ،؛ ویال و زیگلر2016 ،؛ و دای.)2020 ،
3ـ توانهای اختصاصی
«فضل» واژه انتخابی دیگری از قرآن بود که بهمعنای برتری و توانمندی است ،از جانب خداوند به انسان داده
شده و بهعبارتی به توانهای بروز یافته او اطالق میشود .طبق آیات قرآن ،فضل موهبتی الهی است که عمدتاً
بهدست آوردنی و شکوفا کردنی است و هر فردی الزم است با اعمالش خود را در معرض شکوفایی آن قرار دهد
(نساء .)173،همین ویژگی فضل ،جنبه ظرفیتی آن را نشان میدهد که الزمهاش برنامهریزی برای شکوفایی و
استفاده بهینه از آن است و از همین نقطه با معنای استعداد وجهی مشترک پیدا میکند.
ازطرف دیگر در تعاریف و نظریههای جدید ،تمرکز کمتری به صرف ذاتی بودن استعداد شده و عدهای
معتقدند که میتوان استعداد را ازطریق آموزش ،تمرین و ممارست نیز کسب کرد (کلمن و کروس2001 ،؛ کارنس
و بین2001 ،؛ رنزولی و ریس1985 ،؛ تاملینسون2014 ،؛ ویال و زیگلر2016 ،؛ و دای .)2020
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وجه ارتباط دیگر بین فضل و استعداد ،ماهیت بیرونی و اجتماعی آن است .بهعبارت دیگر معموالً افراد بهواسطه
استعدادهای ویژهای که دارند از یکدیگر متمایز شده (اسراء 1)21 ،و این تمایز موجب میشود تا دربرابر دیگران
مسئول بوده (نور ،)22 ،توان خود را در اختیار ایشان قرار دهند .بههمین دلیل یکی از آسیبهایی که انسان با آن
مواجه است ،بخل صاحبان فضل ،تکبر یا بیتقوایی آنهاست (اخوت ،1393 ،ص .)92
بهاینترتیب مشخص شد که از منظر قرآن برای استعداد و ریشههای پدیدآیی آن میتوان انواعی در نظر گرفت؛
اعم از مسائل وراثتی ،داشتههای عمومی و توانمندیهای اختصاصی که هرکدام هم میتواند به شکل ظرفیتی اولیه
در انسان وجود داشته باشد و هم میتواند بهواسطه سعی و تالش و استفادهای که انسان از آنها میکند ،افزایش
یافته و استعدادها و توانمندیهای دیگری را به این شکل نصیب ایشان کند.
پژوهشهایی که در مورد نقش وراثت در استعداد میان خانوادههایی با استعدادهای ویژه انجام شده ،مؤید
مؤلفه قوی خانوادگی در ایجاد تواناییهای استثنایی میان آنهاست (وینکویزن و همکاران ،2009 ،ص .)389
درعینحال دی بروین و همکاران ( ،2008صص  )491-492نیز براساس یک پژوهش طولی نتیجه گرفتند که
تمرین عمیق و آگاهانه ،میتواند تغییرات زیادی را در نحوه عملکرد افراد ایجاد کند .بهاینترتیب میتوان نتیجه
گرفت به همان اندازه که تمرین و ممارست اهمیت دارد ،وراثت نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و درعینحال
وراثتپذیری باال نیز بهمعنای کماهمیت بودن تأثیرات محیط نخواهد بود.
جمعبندی این مطالعات در مورد علل تغییر در توانمندی افراد معمولی نشان میدهد که این موضوع لزوماً
ناشی از تفاوتهای ژنتیکی عمیق نبوده و بحث در مورد سببشناسی این تغییرات حتی در مورد توانمندیهای
استثنایی نیز بسیار است .بهاینترتیب استفاده از امکانات و نعمتهای عمومی و اختصاصی در افراد در کنار اهمیت
وراثت در استعداد در این پژوهشها مشهود و مؤید استفاده از واژگان بهدست آمده از قرآن در پژوهش حاضر
هستند.
ب ـ واژگان الزمه معنای شکلگیری مفهوم استعداد عبارتند از «شکل» که به محدودههای عمل فرد اشاره
دارد« ،طوع» که به رغبت و اراده فرد اشاره دارد« ،سبیل و یسر» که به مسیری خاص ،منحصر به فرد و سهلالوصول
برای فرد اشاره دارند« ،وسع» که به وسعت و ظرفیت وجودی فرد اشاره دارد« ،قدر» که به قدرت عمل فرد اشاره
دارد و «طوع» که به طاقت و رویارویی با مشکالت پیشرو در فرد اشاره دارد.

1ـ عالمه طباطبایی ذیل این آیه میفرماید :این جمله اشاره است به تفاوت درجات که از سعى و کوشش انسان ناشى مىشود .تا کسى توهم
نکند که سعى بسیار و سعى اندک هر دو یکى است .بنابراین معنای آیه به این صورت میشود که ما بعضى از مردم را در دنیا بر بعضى دیگر
برترى دادیم و برترى در دنیا به این است که مال ،متاع ،جاه ،فرزند ،نیرو ،شهرت ،ریاست ،آقایى و مقبولیت در بین مردم که متاعهاى
دنیایند ،در بعضى بیشتر از بعضى دیگر باشد.
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1ـ محدوده و دامنهای برای بروز عمل در فرد
طبق آیه  84سوره اسراء ،آدمى به هر «شاکله»اى که باشد و هر صفت روحى که داشته باشد ،عمل مطابق
همان شاکله از او سر زده و اعمال بدنى او همان صفات و فعلیات روحى را مجسم مىکند .بهاینترتیب آیه کریمه،
عمل انسان را مترتب بر شاکله او در نظر گرفته است .این موضوع هم با تجربه و هم از راه بحثهاى علمى به ثبوت
رسیده که میان ملکات نفسانى و احوال روح و میان اعمال بدنى رابطه خاصى است .همچنین ثابت شده که میان
صفات درونى و نوع ترکیب بنیه بدنى انسان نیز ارتباط خاصى وجود دارد (طباطبایی ،1374،ج  ،13ص .)262
بنابراین رابطه واژه شاکله با مفهوم استعداد در تعریف بهدست آمده از قرآن در این پژوهش از آنجایی است که
اعمال و فعالیتهایی از انسان سر میزند که در محدوده شاکله وجودی اوست و دانستن این مسئله از جهت اینکه
افراد به سمت انجام فعالیتهایی خارج از محدوده وجودیشان نروند و به فرموده آیه  32سوره نساء تمنای توان و
استعدادهای دیگران را نداشته باشند ،مفید است .چرا که این موضوع هم مانع رشد و بروز توانهای منحصر به فرد
افراد شده و هم ممکن است منجر به بروز آسیبهایی چون حسد در ایشان شود.
2ـ رغبت و اراده فردی
یکی دیگر از مؤلفههای معنایی استعداد در قرآن ،مفهوم استطاعت بود که با ریشه «طوع» از آن یاد شده است.
طوع مقابل کراهت بوده و به این معناست که انسان کارى را به رضا و رغبت خود انجام دهد .چنانچه ذیل آیه 33
سوره الرحمن ،استطاعت بهمعنای قدرت گرفته شده؛ با این مفهوم که وقتی کسی کاری را با طیب خاطر و رغبت
میتواند انجام دهد ،بهمعنی داشتن توان ،استطاعت و قدرت برای انجام آن کار است که از همین وجه ارتباط معنایی
این واژه با مفهوم استعداد مشخص میشود.
در این رابطه فردریک و همکاران ( )2010دادههای یک مطالعه طولی را برای بررسی و مقایسه مفهوم اشتیاق
در حوزههای دانشگاهی و غیردانشگاهی مورد استفاده قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند که مفهوم اشتیاق در حوزههای
غیردانشگاهی به نسبت دانشگاهی نقش بیشتری ایفا میکند .این در حالی است که بهطور کلی در حوزه استعداد،
توجه زیادی به این مفهوم نشده و پژوهشهای اندکی نیز در مورد آن وجود دارد.
3ـ مسیری خاص ،منحصر به فرد و سهلالوصول برای عمل فرد
واژه انتخابی دیگر در پژوهش حاضر ،ذیل تعریف بهدست آمده از استعداد در قرآن کریم« ،سبیل» بود که
بهمعنای مسیری برای رسیدن به مقصدی مشخص است .در سبیل ،هموار بودن آن برای رونده مهم است و البته
این همواری بهمعنای نداشتن سختی نیست؛ بلکه بهمعنای طی طریق کردن بدون ناخوشی و کُره است .برایناساس
مفهوم سبیل نزدیک به مفهوم سیر شده و بر افراد ،شیءها و داراییهای آنها منطبق میشود .بنابراین هرکس
متناسب با توانی که دارد ،میتواند راهی را طی کند (اخوت ،93 ،ص .)122
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چنانچه خداوند در آیات متعددی وعده هدایت انسان به مسیرهای شایسته خودش را داده 1و بر خود واجب
کرده که ایشان را به آن راه هدایت کند .بهاینترتیب در مفهوم سبیل ،مسیری وجود دارد که در آن ،سهولتی از
جنس هدایت عامه الهی برای رسیدن به مقصد نهفته است و فرد با قرار دادن ظرفیتهای بالقوهاش در این مسیر
میتواند شکوفایی آنها را تسهیل کند .این سهولت به آن معناست که فرد در مقایسه با سایر مسیرها میتواند از
این مسیر ظرفیت مشخصی را با سرعت و آسانی بیشتری از خود بروز دهد و بهمعنای نداشتن تالش و مجاهدت
نیست .در مفهوم استعداد نیز چنین ویژگیهایی را میتوان یافت .بهعبارت دیگر چنانچه این فرض را در مورد انسان
بپذیریم که همه ظرفیتهای بالقوه را دارا باشد ،برخی از آنها در هر فردی به بروز نزدیکتر هستند و افراد به
سهولت بیشتری میتوانند از آن استفاده کرده و به مقاصد و اهدافی که دارند برسند .با استناد به همین واژه یکی
از تفاوتهای معنایی استعداد در قرآن و روانشناسی ،جهتمند بودن آن است .جهت در سبیل همانند سیر یا به
سمت مثبت است یا منفی .بنابراین سبیل اهلل و سبیل طاغوت دو جهتی هستند که برای سبل متصور بوده و قرار
دادن توانها در هر کدام از آنها ،انسان را به مقصد بخصوصی میرساند که در روانشناسی به این نکته اهمیت
زیادی داده نشده و صرف وجود توانهای مختلف فارغ از اینکه انسان این توانمندیها را در چه مسیری استفاده
میکند ،مورد بحث قرار گرفته است.
«یسر» نیز واژه دیگری است که مفهوم کلیاش در سبیل وجود داشته و به همان سهولتی اشاره دارد که در
طی کردن مسیر و آسان بودن انجام فعالیتها ،برای فرد مقرر شده است .بهاینترتیب بهنظر میرسد منظور از این
آسان بودن ،تناسبی است که این امر با توانهای فرد مؤمن دارد .به این معنا که فرد ،با ایمان و عمل صالحی که
انجام داده ،خودش را در سبیلی قرار داده که این سبیل ،هدایتی از جنس بروز و شناسایی توانها و استعدادها را
برای او ایجاد کرده است .در پی این بروز ،مسئولیتهایی برایش رقم میخورد و بنابراین وارد انجام اموری میشود
که ظرفیتهایی از قبل بهواسطه تعیین سبیلش برای او ایجاد شده است.
در ادبیات پژوهشی موجود در حیطه استعداد ،بهطور چشمگیری به مفهوم مسیر و تعیین مقصد پرداخته نشده
و تنها در یکی از اصول الگوی استعداد سابوتنیک و همکاران ( )2011به موضوعی شبیه به این مسئله اشاره شده
است که حیطههای مختلف موضوعی ،مسیرهای رشد استعداد منحصر به فردی در طول زندگی دارند .بهاینترتیب
این پژوهشگران همراستا با یافتههای پژوهش حاضر معتقدند که روشن شدن ماهیت مسیرهای عملکرد هر فردی
در دوران مختلف رشدش از اهمیت بسزایی برخوردار است.

1ـ طبق نظر عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،خداوند با آیاتی مانند آیه  12سوره لیل «إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى» ،اینطور میرساند که هدایت
خلق از امورى است که قضایش را رانده و آن را به اقتضای حکمتش بر خود واجب کرده است.
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4ـ وسعت و ظرفیت وجودی فرد
واژه انتخابی دیگر «وسع» بود که بهمعناى توانایى و تمکن است .اصل در آن وسعت مکانى بوده و بعدها قدرت
آدمى چیزى نظیر ظرف تصور شده که افعال اختیاریش از آن صادر مىشود .بهاینترتیب میتوان گفت کارهایى که
از آدمى سر مىزند در حدود قدرت و ظرفیت او بوده و آنچه از او سر نمىزند ،ظرفیتش را نداشته است .درنتیجه
این استعمال ،معناى وسعت با طاقت منطبق شده و در آخر طاقت را وسع نامیدهاند .بهاینترتیب وسع آدمى بهمعنای
طاقت و ظرفیت قدرت اوست و پیرو همین توانمندیها و وسعت وجودی است که مسئولیتهایی برایش فرض
میشود و خارج از آنها تکلیفی بر او نخواهد بود .همین مسئله ضرورت شناسایی ظرفیتهای منحصر به فرد هرکس
و برنامهریزی برای استفاده بهینه از آنها را مشخص میکند.
استفاده از واژه «کسب» همراه با «وسع» در آیه  286سوره بقره نیز میتواند گریزی به آموزشپذیر بودن
توانها و استعدادهای انسان داشته باشد .دراینصورت میتوان گفت استعدادها تنها ذاتی و ناشی از وراثت نیستند
و هر آنچه را که انسان برای کسبش تالش میکند ،فهم کرده و براساس آن فعالیتهایی انجام میدهد ،بهترین
دلیل بر آن است که آنچه بهدست آورده و متصف به آن شده ،وسع و طاقتش را داشته است.
5ـ طاقت و رویارویی با مشکالت پیش رو در فرد
«طاقه» واژه انتخابی دیگری است که فراوانیاش در قرآن زیاد نبوده و معنای کلی آن باتوجه به آیات مرتبط
با وسع و قدر و همچنین در قسمتی از آیه  286بقره که به همراه وسع آمده ،اشتراک مفهومی داشت .نقش توانایی
در استعداد ،یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در روانشناسی بوده و درعینحال از زمینههایی است که شواهد
قابل توجهی برایش وجود دارد .توانایی ،بهویژه بهعنوان ضریب هوشی و سایر مؤلفههایی که برایشان مقیاسهای
استاندارد شدهای وجود دارد ،میتواند نتایج معتبر بسیاری ازجمله موفقیتهای تحصیلی را پیشبینی کند (برادی،

1997؛ سیسی و ویلیامز2010 ،؛ کانوسکی1990 ،؛ کانسیل و هزلت2010 ،؛ کانسیل و همکاران 2001 ،و 2004؛
کانسیل و همکاران2010 ،؛ و سیمونتون و سانگ .)2009 ،بااینوجود در مورد اینکه آیا تفاوتهای اولیه در توانایی،
با عملکرد برجسته در آینده فرد مرتبط هستند و آیا تفاوت در توانایی ذاتی است یا خیر ،همچنان اختالف نظر
وجود دارد .بهاینترتیب بهنظر میرسد که مؤلفه توان و طاقت فرد بهعنوان یک اصل ثابت و قطعی در بحث
استعدادهای انسان بوده و تنها در این زمینه تنوعی از نظرات وجود دارد.
6ـ قدرت عمل فرد
«قدر» نیز ازجمله واژگانی بود که مفهوم کلی تعریف قرآنی استعداد در آن وجود داشت .بهعبارت دیگر قدر
مفهومی است که بهوسیله آن هر موجودى متمایز از غیر خود مىشود .بهطوریکه اگر این حد و قدر نبود ،تعین و
تمایز میان موجودات نیز از بین مىرفت و هر موجود و شیای میتوانست در حکم دیگری نیز باشد .بنابراین معلوم
میشود که خدا براى هر چیزى قدرى قرار داده که از آن تجاوز نمىکند و با آن قدر معین و معلوم شده و از ابهام
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در مىآید .از این بیان روشن مىشود که «قدر» عبارت از خصوصیت وجودى و کیفیت خلقت هر موجود است؛
همچنان که در آیات  2و  3سوره اعلی و  50سوره طه به این نکته اشاره شده است.
ج ـ واژگانی که به آثار منتج از شکلگیری استعداد اشاره دارند ،عبارت بودند از« :فعل» که به ایجاد قصد و
نیت برای انجام کاری در فرد اشاره دارد« ،عمل» که به اجرا و بروز فعل در فرد اشاره دارد و «عمل و کلف» که به
قابلیت اعمال و تکالیف انسان در همراستایی با اراده الهی اشاره دارند.
تمامى ذواتى که در عالم است ،داراى افعال و آثارى هستند که انسان آنها را سبب ،فاعل و علت افعال میداند.
هیچ یک مستقل در سببیت خود نبوده و در فعل و اثر نیز از خدا بىنیاز نیستند (طباطبایی ،1374،ج  ،13ص
 .)376پیرو مطالبی که تا به اینجا گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت که خدای تعالی بهواسطه جریان هدایتش ،زمینه
بروز افعال و اعمالی را برای انسان ایجاد کرده یا بهعبارت دیگر از این طریق راه رسیدن به اثر را برای او آسان و
هموار کرده است .بهاینترتیب افراد بهواسطه اختیار کردن سبلی بر مبنای هدایتشان با استعداد و تمایزاتشان از
سایرین آشنا شده و مطابق همین آگاهی دست به افعال و اعمالی میزنند که تکلیف ،وظیفه و مسئولیتشان در
قبال آن استعدادهاست .برخی از افعال هم هستند که انسان را از سبیل خودش منحرف میکند؛ بدین صورت که
فرد بهواسطه اختیاری که دارد ،استعدادهایش را در جهتی اشتباه به کار بسته و فعل و عملی نامتناسب با غایت و
هدف آنها انجام میدهد .این موضوع اهمیت جهتمند بودن استعداد را در قرآن پررنگتر میکند .بعد از فعل،
«عمل» بهعنوان واژه نتیجهای دیگر انتخاب شد که بهواسطه جهت سبیلی که در آن جریان دارد ،به عمل صالح و
عمل سیئه تقسیم میشود و نتایجی را مطابق همان سبیل بهدنبال دارد .آثار عمل صالح ،ماندگاری ،رضایتبخشی
و ایجادکنندگی حیات (یونس9 ،؛ رعد29 ،؛ نحل 97 ،و )...و آثار عمل سیئه ،نبود رضایت و حبط عمل است

(محمد.)32،
همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،اعمال در بستر سبیل اتفاق میافتند و از تجمیع برخی عوامل مثل جهت
سبیل ،استطاعت فرد بر انجام عمل ،طوع و رغبت و ...دارای آثار و نتایجی میشوند که این آثار نیز درجاتی داشته
و نشان میدهند هر فردی چه میزان از استعدادهایش را استفاده کرده است .همچنین براساس آیه  42سوه اعراف،
خداوند انجام عمل که نتیجه استفاده از استعدادهاست را منوط به وسع و استطاعت انسان کرده است .پس هرکسی
الزم است براساس استعدادهایش ـ کم یا زیاد ـ عملی انجام دهد .مجموعه این مسائل لزوم شناخت و استفاده از
استعدادها را روشن کرده و نشان میدهد که گاهی انسانها از استعدادهایشان بهخوبی استفاده نمیکنند و نتیجه
اعمالشان را از بین میبرند ،یا از همه آن استعدادهایی که دارا هستند بهرهمند نمیشوند .مطابق همین مسئله در
ادبیات پژوهشی موجود نیز بررسی خط سیر استفاده و بروز استعدادها در افراد نشان میدهد که معموالً درصد
کمی از استعدادهای افراد در طول زندگی بروز پیدا میکند .بااینحال مقایسه ظرفیتهای دوران کودکی و
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برجستگیهای عینی دوران بزرگسالی نشان میدهد که پایه و زمینه استعداد در انسان بسیار فراتر از آن چیزی
است که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد.
درنهایت بهنظر میرسد تعریف قرآن در مورد استعداد ،تعریفی فرایندی است که از سه دسته واژه برای آن
استفاده شده است و نیز تفاوتهای شاخصی با سایر تعاریف موجود در آن مشهود است .ازجمله این تفاوتها میتوان
به نگاه کلنگرانه و جامع قرآن به انسان و ویژگیهایش ،فرایندی بودن درمقابل نقطهای بودن بسیاری از تعاریف
دیگر ،جهتمندی و ماهیت اجتماعی و مسئولیتآوری آن اشاره داشت .بهاینترتیب بهواسطه نگاه کلنگرانه و جامع
قرآن به انسان میتوان ادعا کرد که نقص و محدودیت سایر نظریهها که هرکدام از زاویهای به انسان نگاه میکنند،
در این تعریف ،مشهود نیست .بهواسطه فرایندی بودن آن میتوان همزمان اشاراتی نیز به گامهای ایجاد و شکوفایی
استعداد در انسان داشت ،بهواسطه جهتمند بودن آن میتوان گفت استعدادی قابل توجه و رشد دهنده است که
در جهتی الهی و همراستا با خواست خداوند مورد استفاده قرار بگیرد که خود این مسئله منجر به شکوفایی
استعدادهایی با مراتب باالتر در فرد میشود .درنهایت ماهیت اجتماعی و مسئولیتآور بودن استعداد قرآنی در انسان
نشان میدهد که علیرغم نظریات موجود ـ که در آنها مباحثی مانند هوش و استعداد بیشتر جنبه فردی داشته و
از حیث رشد و رقابتهای فردی به آنها نگاه میشود ـ ،تمرکز بر منافع اجتماعی استعداد در این تعریف بیشتر
بوده؛ بهنحویکه وجود این توجه در انسان میتواند منجر به رشد توانمندی و استعدادهای افزونتری در او شود.
بهاینترتیب با استناد به یافتههای فوق میتوان ادعا کرد مطالعه ساختارهای انسان از منظر قرآن میتواند دید
جدید و جامعتری از ماهیت وجودی انسان ایجاد کند؛ تا حدی که بتوان اثرات آن را در سیاستگذاریهای آموزشی
و تربیتی نیز شاهد بود .برایناساس پیشنهاد میشود درادامه این پژوهش ،پرسشنامهها و پروتکلهایی برای سنجش
استعداد براساس آموزههای قرآنی تهیه شود و در قدمهای پیشرفتهتر به نوعبندی استعداد از این منظر نیز پرداخته
شده و روشهای شناسایی اختصاصی برای هر دسته بهدست آید تا بتوان بهطور عملیاتی مورد استفاده محیطهای
آموزشی قرار گیرد.
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