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چکیده
در نظییام تربیتییی اسییالم کییه هییدفش بییه کمییال رسییاندن انسییان اسییت ،تربیییت و پییرورش ،یییزی جییز شییکوفاکردن
استعدادهای درونی ،که به صورت بالقوه در انسان وجود دارد ،نیست .این پژوهش به منظور بررسی تحلییل مفهیومی
و فرآیندی استعداد بر اساس منابع اسالمی طراحی شد .روش این پژوهش توصیفیتحلیلی است .یافتههای پژوهش
نشان داد واژه «استعداد» به معنایی که امروزه در متون روانشناسی و علوم تربیتی بدان پرداخته میشیود ،در منیابع
دینی به کار نرفته است ،اما برخی مفاهیم و مضامین دینی ،به موضوع استعداد و فرآیند تحیول آن اشیاره دارد .طبیق
یافتههای این پژوهش ،استعداد با نگاه دینی ،مجموعهای از تواناییها ،قابلیتها و ظرفیتهای طبیعی انسان اسیت
که در زمینهای خاص آشکار شده و زمینهساز فضایل اخالقی است و در جهت کمال و شکوفایی انسان قرار میگییرد.
همچنین ،یافتهها نشان داد در تبیین فرآیندی سازه دینی استعداد ،سه مفهیوم «فطیرت»« ،ابیتال» و «کمیال» ،نقیش
اساسی دارند و فرآیندی که از فطرت آغاز میشود با مداخله ابتالئات ،به کشف استعداد منجر مییگیردد و در رهگیذر
کسب فضایل اخالقی ،فرد را به شکوفایی و کمال میرساند.
کلیدواژهها :استعداد ،مفهومشناسی استعداد ،فرآیند استعداد ،فطرت ،کمال ،ابتال.
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از گذشته دور تا به اؤروز ،استعداد یکی از عواؤل ؤوفقیت و یکی از شاخصهای ؤهم برجهیتگی
1

نخبگان دانهته شده است .این ؤوضوع ،در فمای علمی غیرب از زؤیان افالطیون تیا کنیون ؤحیل
بحث و ؤناقشه بوده است .از ؤیان فالسیفه یونیان ،ارسیطو ؤعتقید بیود در جهیان غایتمنید ،آدؤیی
ؤوجودی است که ؤاهیتی ؤعین و غیایتی ؤشیخص دارد و در جرییان رو یشیی ؤیداوم و هماهنیگ
ؤیتواند صور تحقی یافتیه و نهیایی خیو یش را بیابید (بیاقری،1377 ،

 .)86از ؤییان فالسیفه

ؤهلمان ،ابنسینا از استعداد به عنوان یکی از ؤباحث کلیدی در حوزه تعلیم و تربیت سخن به ؤیان
آورده است (ابنسینا ،1404 ،ج،2

.)218

تاریخ روانشناسی نیز نشان ؤیدهد که روانشناسیان از ؤییان سیه هیدف اصیلی روانشناسیی،
یعنی .1 :شناسایی و درؤان بیماریهای روانی  .2رضایتبخشترکردن زندگی ؤردم و  .3شناسایی
و پرورش استعدادهای عالی ،فقط در شناسایی و درؤان بیمیاریهیای روانیی ؤوفی بیودهانید و دو
ؤأؤوریت ؤهم دیگر روانشناسی ،یعنی رضایتبخشترکیردن زنیدگی ؤیردم و شناسیایی و پیرورش
4۶

استعدادهای عالی ،عمال فراؤوش شده است (سلیگمن 2و ِؤهایی،2000 3،

 .)6تا آنکه در اواخیر
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قرن بیهتم ،استعداد و ؤوضوعا نزدیک به آن ،ؤحور پیژوهشهیای برخیی از نظرییهپیردازان شید

(کر،2009 4،

 .)864پس از آن بود که در ؤطالعا روانشیناختی ،بیا انکارناپذیردانهیتن وجیود

تفاو های فردی ،از واژگانی ؤانند «استعداد»« ،هوش»« 5،سیرآؤدی»« 6،خالقییت» 7و «نبیوم»
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سخن به ؤیان آؤد و انواع ،ابعاد و ؤراحل تحول آن بررسیی شید و زؤینیه پدیدارشیدن دییدگاههیای
ؤختل ،فراهم آؤد (باقری،1377 ،

.)85

تعدد واژگانی و پیچیدگیهای لفظی ؤفهوم «اسیتعداد» ؤوجیب شیده اسیت تعریی ،اصیطالحی آن
دشوار شود .بررسی کاربردی این واژگان نشان ؤیدهد دیدگاههای ؤختل ،هنوز ؤفهیوؤی یکپارچیه از آن
عرضه نکردهاند و تمایز ؤفهوؤی آن از واژگان ؤشابه و همؤرز ؤشیخص نشیده اسیت (کاالهیان،
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اسییترنبره )1986 3،تییا آنجییا کییه برخییی صییاحبنظ یران ،ؤفهییوم

«استعداد» را در روانشناسی و علوم تربیتی غرق در اجمال و ابهام ؤیدانند (باقری،1377 ،
بییا وجییود اییین ،کالییین،2013( 4
فرهنگهای خا

.)85

 ،)229اسییتعداد را «ؤجموعییهای از توانییاییهییایی کییه در

باارزش به شمار ؤیرود» ؤیداند .کالینگز 5و ؤالهی ،)2009( 6اوریلی 7و پففر

( )2000و و یلیاؤز ( )2000آن را «ساختاری زؤینهای و اؤری بدیهی» دانهتهاند .گالردو ،دریس
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و کروز )2013( 12استعداد را «توانایی طبیعی برای انجامدادن کار بیهخیوبی توانیایی و ییژه ییا قیوه
ذهنی» تعری ،کردهاند .تنهلی )2011( 13ؤیگوید «استعداد توانیایی ذاتیی اسیت کیه در زؤینیهای
خا

آشکار شده و به کار برده ؤیشود» .برخی اندیشمندان حوزه تعلیم و تربییت از جملیه شیفلر

(،1985

 )45درصدد برآؤیدهانید برداشیت راییج از ؤفهیوم «اسیتعداد» را بازسیازی ،و ؤفیاهیم

جدیدی را جایگزین آن کنند .شفلر با تکیه بر برداشت خود از ؤاهیت آدؤیی ،اسیتعداد را در قالیب
سه ؤفهوم «هرفیت»« 14،گرایش» 15و «قابلیت» 16صور بندی ؤیکند که وجه ؤشترک این ؤفاهیم
«اقتمای درونی برای اکتهاب خصیصهای غیرؤوجود در حال حاضر» است .جان وایت)1986( 17
در بررسی دیدگاه شفلر ؤعتقد است ؤبنا و ؤعیار شفلر در تحلیل ؤفهیوم «اسیتعداد» ،زبیان عیادی
عادی به دست آورد .زیرا به گمان وی ،وقتیی ؤیردم ؤفهیوم «اسیتعداد» را در زبیان عیادی بیه کیار
ّ
ؤیگیرند ،همان پیشفر های سنتی این ؤفهوم را در نظر دارند که شفلر آنها را نقادی کیرده اسیت
(باقری،1377 ،

.)89

در گذشته چنین تصور ؤیشد که استعدادها خصایص ؤادرزادیاند و از ورادت ناشی ؤیشوند و
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است (ؤ ال :جان استعداد پیانونوازی دارد) و چنین صور بندیهایی را نمییتیوان از تحلییل زبیان
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تجربه و عواؤل ؤحیطی در آنها بیتأدیر است ،اؤا پژوهشها نشان داد که هرچنید عاؤیل ورادیت در
استعدادهای ؤختل ،نقش دارد اؤا تجربه و عاؤل ؤحیطی نیز در رشد آنهیا ؤیسدر اسیت و چنانچیه
عواؤل ؤحیطی و اؤکانا آؤوزشی فراهم نباشد ،اسیتعدادها شیکوفا نمییشیود (شیریفی.)1376 ،
برخی حتی ؤعتقدند استعدادهای است نایی بیشتر اکتهابیاند تیا فطیری یعنیی ؤهیتلزم آؤیوزش و
تمرین ؤنظماند (سیمونتون،2000 1،

 .)152بر اساس یکی از تحلیلهای صور گرفته ،کیگیان
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ؤعتقد است پیشرفت خالقانه است نایی ،از دانشی عمیی و کیاؤال سیازؤانیافتیه دربیاره ؤوضیوعی
خا  ،انگیزشی درونی ،یعنی کارکردن به قصید خیود کیار ،نیه بیه قصید پیاداشهیای بیرونیی ،و
دلبهتگی هیجانی قوی که سبب ؤیشود فرد خالق در ؤواجهه با ؤوانع دلهرد نشود ،نشئت ؤیگیرد
(کیگان،1996 ،

 .) 60اؤا همچنان که درباره هوش نیز ؤطرح است ،استعداد نییز ادیر ؤتقابیل دو

عاؤل ورادت و ؤحیط است .بنابراین ،استعداد خصیصهای ؤیادرزادی و تغییرناپیذیر نیهیت ،بلکیه
تحت زؤینههای ؤهاعد یا ناؤهاعد ؤحیطی و بر ادر تجربه تغییر ؤیکند ،رشد ؤییابد ییا از رشید و
شکوفایی باز ؤیایهتد (شریفی .)1376 ،از اینرو ،تواناییهای ؤا ،نقشهای حیکشیده بیر سینگ
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نیهت .اگرچه ؤمکن است ؤا با استعدادهای ؤتفاوتی زاده شو یم ،اؤیا ایین اسیتعدادها را ؤییتیوان
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بهتدریج پرورش داد (هفرن 3و بونیول،2011 4،

.)151

علیرغیم همیه پیچییدگیهیای ؤوضیوع اسیتعداد در ؤفهیوم ،و گهیتردگیهیایش در کیاربرد،
ِ
پژوهشهای دینی اندکی درباره آن صور گرفته است .عالوه بر ایین ،درک ایین نکتیه کیه از ؤنظیر
آؤوزههای دینی ،گونهگونی انهانها در هرفیتها ،قابلیتها و استعدادها ،ؤایه خییر او و برابیری در
اییین ویژگیییهییا ،بییه زیییان او اسییت( 5صییدوق ،1378 ،ج ،)53 ،2ضییرور ؤفهییومسییازی و
عملیاتیسازی ؤوضوع استعداد را برجهته ؤیکند .اهمیت ؤوضیوع اسیتعداد از ییک سیو و فقیدان
پژوهشهای روشمند دینی در حوزه ؤفهومشناسی استعداد از سیوی دیگیر ،ؤوجیب شید پیژوهش
درباره تبیین ؤفهوؤی و فرآیندی استعداد بر اساس ؤنابع اسالؤی صور گیرد.
در اوضاع و احوالی که بررسیها نشان از بهکیارنگرفتن واژه «اسیتعداد» بیه ؤعنیای ؤصیطل و
اؤروزین آن در ؤنابع دینی دارد ،بهتر طرح این پرسش فراهم ؤیشود که :ؤفهومسیازی اسیتعداد در
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ال
م
ع
اْل
وا
د
و
ز
ت
ف
:
الحهین
« .2عن علی بن
ِ
ِ ِ
ََ
َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َّ ْ
َ َ
َْ
َّ َ
التق َوی».
أخ َر َب َها ال ِذی ع َم َر َها أ َّول َؤ َّر ٍة َو ْاب َتدأ َها َو ُه َو َو ِلی ِؤیر ِادها فأسأل الله العون لنا و لکم علی تزو ِد
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ههتند ،اؤا در ؤتون دینی لزوؤا اشعاری به ؤوضوع اسیتعداد ندارنید .واژه «اسیتعداد» کیه در ؤتیون

4۹

اؤروزی «استعداد» را افاده نمیکند چراکه «استعداد» روایی صرفا ناهر به وضعیتی اکتهابی است
حال آنکه «استعداد» ؤصطل  ،ریشه در تواناییهیای ذاتیی و طبیعیی انهیان دارد( 1کلینیی،1388 ،
ج،8

177

صدوق ،1404 ،ج،4

.)380

با وجود آنکه واژه «استعداد» در ؤتون دینی به ؤعنای ؤصطل به کار نرفته است ،برخیی واژگیان
قرآنی و روایی ؤانند «فطر »( 2روم« ،)30 :ایتاء»( 3طالق« ،)7 :وسع»( 4بقره« ،)286 :درجا »

5

روم« ،)22 :اطیوار»

8

(انعام165 :

زخرف« ،)32 :تفمیل»( 6نهاء« ،)32 :اختالف»

(نوح« ،)14 :تفاو » (صدوق ،1378 ،ج،2

 )53و نیز برخی ؤمیاؤین رواییی (سیید رضیی،

9

 ،1404خطبه 144
387

کلینیی ،1388 ،ج،5

صدرالدین شیرازی ،1383 ،ج،4

7

(هیود118 :

10

168

صیدوق ،1404 ،ج،3

354

کلینی ،1388 ،ج،8

169

قمیی ،1404 ،ج،2

 ،)152اشاره به اسیتعداد

داشته و حکایت از پرورش هرفیتها ،تواناییها و استعدادهای انهانی دارد.
از آنجا که گرایشها ،توانیاییهیا و هرفییتهیای انهیان کیه در اندیشیه اسیالؤی تحیت عنیوان
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ْ َّ
کمعادن َّال َ
َ « .1ا ّل ُ
ناس ؤعاد ُن َ
ذهب َوال ِفم ِة».
ِ
ِِ
ََ
َ ْ َ َ ْ َّ
ْ ِ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
ِّ َ
« .2فأ ِق ْم َو ْج َهک ِللدین حنیفا ِفطر الل ِه التی فطر الناس علیها ال تبدیل ِلخل ِ الله».
َِ
َ َ ُ َ
( .3لا یك ِلف ٱلل ُه َن ْف ًْ ِإلا َم َء َات َه ).
َ

َ ُ

َ

َ

( .4لا یك ِلف ٱلل ُه َن ْف ًْ ِإلا ُو ْس َع َه ).

َ
َ ُ ََ َ َْ
ْ
َ
َ
َ
ی
ی ُ َ َ
ُ ْ
َ
ی
َ ( .5و ُه َو ٱل ِذى َج َعلك ْم خل ِائف ٱلأ ْر ِض َو َرف َع َب ْعضك ْم ف ْوق َب ْع ٍض َد َر َج ٰه ٍت) (ن ْح ُن ق یْ ْا َن َب َین ُهم َم ِعیش َت ُه ْم فِى ٱل َح ٰـوةِ ٱلدنی َو َرف ْع َن َب ْعض ُه ْم
َ َ
َ
ف ْو َق َب ْع ٍض َد َر َج ٰه ٍت ِلـت ِخذ َب ْع ُض ُهم َب ْع ًض ُس ْخ ِری ).
َ
ُ
َ
ی
َ
َ
َ
َ ( .6ولا َت َت َان ْوا َم فض َل ٱلل ُه ِب ِِ َب ْع یضك ْم َعل ٰى َب ْع ٍض).
ْ َ ُ َْ َ ُ َ
ُ
ْ
َ ُ
َ
َ
َ ُ ً
ْ
َ
َ
َ ( .7و ل ْو یَ َء َر ُب یك ل َج َع َل ٱلن یس أ َمة َو ِاح َد ًة َو لا َیزالون ُمخت ِل ِف َین) ( َوٱخ ِتلاف أل ِْن ِتك ْم َو أل َو ِانك ْم).
َ
َ َ ُ
َ ( .8و ق ْد َخل َقك ْم أ ْط َو ًارا).

َ
فاو ُتوا ،فإذا َ
« .9اال ُ
الناس َبخیر ؤا َت َ
ؤام علی :۷ال یز ُال ُ
است َووا َهلکوا».
ٍ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ ُ َ
َ
َ َ
َ
ُ
۷
یمائ ِر ِهم،
کنیون ض ِ
صیون أسیر ِار ِهم و ؤ ِ
« .10االؤام علی َ  :أ َال إن تعالی الله قد کش ،الخل کشفة ،ال أنه ج ِهل ؤا أخفیوه ِؤین ؤ ِ
َ
َّ
َ
َ
َ َ
واب َجزاء َوالع ُ
یکون ال ُ
َولکن َ
قاب َبیواء» (سیید رضیی ،1404 ،خطبیه « .)144شیکا َر ُجیل إلیی
حه ُن ع َمال ،ف
لیبلو ُهم أ ُیهم أ
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َرسول اهّٰللُ ۹
حیت فییه ف َ
الز ُ
ؤیه» (کلینیی ،1388 ،ج 168 ،5صیدوق،
الحرفة ،فقال :انظر ُبیوعا فاشترها ،د َّم ِبعها ،فمیا َر ِب
ِ
ِ
َ َ ََ
َ َ َ ْ ُ َْ َ َْ َ َ ْ َ ََ ْ َْ
ْ َ
 ،1404ج .)169 ،3تفهیر علی ابن ابراهیم قمی« :قال ع ِلی بن ِإبر ِاهیم ِفی قو ِل ِه و قد خلقکم أطیوارا ،قیال :علیی اخ ِیتال ِف
َْ
ْ
ْ
ِّ ُ َّ
اْل ْه َو ِاء َو ِاْل َر َادا ِ َوال َم ِشیا » (قمی ،1404 ،ج .)387 ،2شرح اصول کافی صیدرالدین شییرازی« :قولیه :ال یکلی ،الل ُیه
ِّ ُ َّ َ ْ َّ
َ ْ َّ
نفها ِإال وسعها ،ال یکل ،الل ُه نفها ِإال ؤا آتاها ،ای تکلی ،اهّٰلل عباده ال یکون اال بما یهعهم و ال یکون اال بحهب ؤا اعطیاهم
ُ َ
۷
یت
ؤن القوة واالستعداد والقدرة واالستطاعة» (صدرالدین شیرازی ،1383 ،ج« .)354 ،4عین أبیی عبید اهّٰلل قیال :ج ِبل ِ
َ
َ َ
ْ
ُْ ُ ُ َ ُ
وب علی ح ِّب َؤ ْن ْینف ُع َهاَ ،و ُبغض َؤ ْن أض َّر ِب َها» (کلینی ،1388 ،ج.)152 ،8
القل
ِ

«فطر » از آن یاد ؤیشود ،در ؤفهومسازی استعداد نقیش اساسیی دارنید ،در اداؤیه ،ایین ؤفهیوم
کلیدی را تبیین ؤیکنیم.
فطرت :واژه «فطر » ،ؤصدر نوعی است و کلمهای که در این وزن استعمال شود ،بر نیوعی عمیل ییا
حالتی خا

داللت دارد .از اینرو لغتشناسان «فطیر » را نیوع خاصیی از ایجیاد ،آفیرینش و ابیداع،

تعری ،کردهاند (ابنفارس ،1404 ،ج،4
640

ابیینؤنظییور ،1416 ،ج،5

510

ابنادیر ،1367 ،ج،3

457

راغیب اصیفهانی،1412 ،

 .)56در قییرآن کییریم واژه «فطییر » فقییط یییک بییار( 1روم )30 :و

ؤشتقا آن  20بار به کار رفته ،که ؤبین نوع خاصی از آفیرینش اسیت .در رواییا نییز بارهیا ایین واژه در
همین ؤعنا به کار رفته است (نک :.کلینی ،1388 ،ج،2

 .)12ؤوضوع فطر  ،هرفییت چشیمگیری در

نظریهپیردازی دارد و در اندیشیه اسیالؤی« ،امالمهیائل و بنییان ؤعیارف اسیالؤی» دانهیته شیده اسیت
(ؤطهری،1372 ،

 8و  .)105تبیینهای ؤختلفی از ؤعنای فطر وجود دارد اؤا به طور کلیی ؤییتیوان

آنها را در سه ؤحور ذیل خالصه کرد .1 :هر نوع گرایشی در نهاد انهان که دارای سیه ویژگیی عموؤییت،
غرییزی گرسینگی ،تشینگی و جنهیی  .2فقیط شیاؤل
غیراکتهابیبودن و دبا باشد ،از قبییل نیازهیای
ِ
گرایشها و بینشهای خا

انهانی ؤیشود ،از قبیل عشی بیه حقیقیت و جمیال و در رأس همیه اینهیا،

انهان یافت ؤیشود و دستکم در سایر حیوانا شناختهشده نیهت (ؤصباح ییزدی،1380 ،

 .)58بیا

توجه به ؤحورهای پیشگفته ،فطر «ؤجموعهای از ؤعرفتها ،گیرایشهیا ،توانیاییهیا و و یژگییهیایی
است که هنگام آفرینش انهیان در او نهیاده شیده اسیت» (همیان،

 )59و در ؤوضیوع ؤحیل بحیث،

فطر  ،ؤجموعهای از قابلیتها و گرایشهیایی اسیت کیه زؤینیه بیروز اسیتعداد را فیراهم ؤییآورد و در
حقیقت ،نقطه شروع و حرکت استعداد ،چیه از لحیاظ ؤفیوؤی و چیه از لحیاظ فرآینیدی ،وجیود چنیین
قابلیتها و گرایشهایی در انهان است که در صور آؤیختهشدن با فرصت ،استعداد از وضیعیت بیالقوه
به حالت بالفعل تبدیل ؤیشود.
تعر یف استعداد :با توجه به توضیحا پیشین در تبیین ؤفهوم «استعداد» ،استعداد از نگاه دینیی
«ؤجموعهای از تواناییها ،قابلیتها و هرفیتهای طبیعی انهان است که در زؤینهای خا آشکار
شده ،زؤینهساز فمایل اخالقی است و در جهت کمال و شکوفایی انهان قرار ؤیگیرد».
ََ
َ ً ْ َ ی َ َ ََ َ َ ی ََ َ َ َْ َ ْ َ
ی
یل ِل َخل ِق ٱلل ِه).
لد ِین ح ِنیف ِفطرت ٱلل ِه ٱل ِتى فطر ٱلن س علـه لا تب ِد
( .1فف ِق ْم َو ْج َهك ِل ِ

تبیین مفهومی و فرآیندی استعداد بر اساس منابع اسالمی

عش به خدا  .3گرایشها و بینشهایی که در نهایت به خداوند ؤنتهی ؤیگردد و چنین تمیایلی صیرفا در

51

تبیین فرآیندی استعداد

نخهتین گام در تبیین فرآیند شکلگیری استعداد در آؤوزههای دینی ،حرکت از نقطهای است کیه در
اندیشه اسالؤی از آن به «فطر »( 1روم )30 :تعبیر ؤیشیود .در واقیع« ،فطیر » ،نقطیه عزیمیت
شکلگیری و تحول استعداد است و اساسیتیرین کلییدواژه در تبییین فرآینیدی اسیتعداد بیه شیمار
ؤیرود .فطر که ؤجموعهای از ؤعرفتها ،گرایشها ،تواناییها و و یژگیهیایی اسیت کیه هنگیام
آفرینش در وجود انهان نهاده شده است اؤکان دستیابی به اهداف را فراهم ؤیآورد.
از سوی دیگر ،استعدادها جهتگیری ؤشخصی دارند و هدفؤدارند که ؤطیاب بیا آؤیوزههیای
دینی این هدف «شکوفایی و کمال» انهان است .شکوفایی و کمال ،ویژگیای وجودی است که هر
گاه انهان به آن توصی ،شود ،نشان از غنای واقعی فرد ،در ؤقایهه با فرد دیگر دارد .تردیدی نیهت
که انهان ،طالب کمال و شکوفایی است و عاؤل «فطر » او را به سوی کمال دعیو ؤییکنید .در
واقع ،شکوفایی و کمال ،به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه است و استعدادها در ؤهییر کشی،،
به فعلیت درؤیآیند .اگر هرفیتها ،و یژگیها و قابلیتهای بالقوه انهانی به صور بالفعل درآیید،
52

ؤراحل کمال و شکوفایی فرد طی ؤیشود .بر این اساس ،شکوفایی ،استفاده و بهرهبرداری کاؤیل از
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استعدادها ،هرفیتها و توانهای بالقوه است.
اؤا ؤهیر شکوفایی ،کمال و پرورش استعدادهای انهانی ،ؤهیر همواری نیهت بلکیه همیراه بیا
«ابتالئا » فراوانی است

2

(ؤلک2 :

انبیاء .)35 :باید توجه داشیت کیه «ابتالئیا و آزؤیایشهیای

خیود انهیان ییا دیگیران نیهیت بلکیه بیرای آن اسیت کیه
االهی» ،به ؤنظور کش ،حقیقت برای ِ
استعدا دهای نهفته انهان ،به اراده و اختیار او پرورش یابید ،بیه گونیهای کیه آنچیه را در درون دارد،
آشکار کند .اؤام علی ۷ؤیفرؤایند« :بدانید که خداوند ؤتعال درون ؤردؤان را آشیکار سیاخت نیه
اینکه از رازهای نهفته و درونهای پوشیدهشان آگاه نبود ،بلکه تا آنان را بیازؤاید که کیدام ییک بهتیر
عمل ؤیکنند» 3.پس ؤیتوان پی برد که این آزؤایشها نه برای پردهبرداشتن از رازهای ؤوجود ،بلکه
برای به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته است .آزؤایشهای االهی ،صفا انهانی را از نهانگیاه
َ
َ
َ َ َ
ِ ( .1ف ْط َر یت ٱلل ِه ٱل ِتى ف َط َر ٱلن یس َعل َـه ).
َ
َ
َ
ْ
ی
ُ
ْ
َ ْ
ُ ُ
ُ ُ
ً
ً
( .2ٱل ِذى َخل َق ٱل َا ْو یت َو ٱل َح ٰـو َة ِل ْـبل َوك ْم أیك ْم أ ْح یْ ُن َع َالا ) (ؤلکَ ( )2 :و َن ْبلوكم ِب لش ِر َو ٱل َخ ِیر ِف ْت َنة) (انبیاء.)35 :

َ َ
َ
َ
َ َّ
َّ َ َ َ َ َ
َ َ
َ
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ
لیبلو ُهم أ ُیهم
مائ ِر ِهمَ ،ولکن
کنون ض ِ
صون أسر ِار ِهم و ؤ ِ
«َ .3أال إن تعالی الله قد کش ،الخل کشفة ،ال أنه ج ِهل ؤا أخفوه ِؤن ؤ ِ
َ َ
حه ُن ع َمال» (سید رضی ،1404 ،خطبه .)144
أ

ّقوه و استعداد به صفحه فعلیت و کمال بیرون ؤیآورد و از ایین ؤنظیر ،آزؤیایش خیدا ،تعییین وزن
نیهت بلکه افزایشدادن وزن است (ؤطهری ،1384 ،ج،1

.)206

اکنون در نگاهی کلی ؤیتوان به فرآیندی اشاره کرد که استعداد از تیوان بیالقوه بیه تیوان بالفعیل
تبدیل شده و در ؤهیر شکوفایی و کمال انهانی قیرار گرفتیه اسیت (نمیودار  .)1خداونید ؤتعیال بیا
ودیعتنهادن فطر در وجود انهیان وی را از گیرایشهیا ،توانیاییهیا ،قابلییتهیا و و یژگییهیایی
برخوردار ؤیسازد که شکلدهنده استعدادهای او است .استعدادهای بالقوه آنگاه که بیا ابتالئیا و
تجربههای تأؤلبرانگیز زندگی همراه ؤیشود ؤوجب کش ،اسیتعداد ؤییشیود و زؤینیه شیکوفایی
استعدادها را در حوزه و قلمروی خا

فراهم ؤیآورد.

نمودار  :1تبیین فرآیندی استعداد از نگاه دینی
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تبدیلشدن به فمیلت الزم است با سه ؤسلفه دانش ،ؤهار و ارزش درآؤیزند .وجود چنین آؤیزهای
از استعدادها ،دانشها ،ؤهار ها و ارزشها و در پی آن شکلگیری فمایل ،زؤینهسیاز شیکوفایی و
کمال انهان است که ؤقصد و هدف نهایی انهان تلقی ؤیشود.
مؤلفههای فرآیندی استعداد

 .1قابلیت :به توانایی ذاتی برای انجامدادن اؤور یا استفاده از ؤهار های ؤخصو

در ؤوقعییتهیای

ویژه« ،قابلیت» اطالق ؤیشود .واژه «فطر » در نگاه دینی (روم 1)30 :چنین تواناییهیای ذاتییای را
ؤفهومسازی ؤیکند .در واقع ،فطر نشاندهنده ؤجموعهای از قابلیتهای بینشی ،گرایشیی و کنشیی
ََ
ُ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ ً ْ َ ی َ َ ََ َ َ ی ََ َ َ َْ َ َْ َ َ ی
ی
ٱلن س َلا ْیع َل ُا َ
ون).
ٱلدین ٱلق
لد ِین ح ِنیف ِفطرت ٱلل ِه ٱل ِتى فطر ٱلن س علـه لا تب ِد
ـم َو ل ٰه ِكن أكث َر ِ
( .1فف ِق ْم َو ْج َهك ِل ِ
یل ِلخل ِق ٱلل ِه ذَٰ ِلك ِ
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استعدادها که بنیان و شالوده فمایل اخالقی همچون خرد ،شجاعت ،اعتدال و عدالتاند ،برای

است که خداوند ؤتعال هنگام آفرینش در وجود انهیان نهیاده اسیت (ؤصیباح ییزدی،1380 ،
ؤکارم شیرازی ،1371 ،ج،16
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 .)430ؤمکن است دو نفر با بهره هوشی برابر ،در اجرای یک ؤهیار

ؤتفاو عمل کنند .زیرا یکی از آنها از قابلیت انجیامدادن آن ؤهیار برخیوردار اسیت .در حقیقیت،
قابلیت ،توانایی استفاده از ؤهار ها برای به حداک ر رساندن ادربخشی اسیت .ؤهیار هیا ؤییتواننید
آؤوختییه شییوند ،اؤییا قابلیییت از درون برؤیییخیییزد .هنگییاؤی کییه ؤهییار و قابلیییت در ؤوقعیییت
فرصتطلبانهای قرار ؤیگیرند ،نتایجی باالتر از حد ؤتوسط انتظار ؤیرود.
 .2فرصت :استعدادها ،برای به فعلیت رسیدن ،نیازؤند آنند که با فرصیتهیا پیونید بخورنید .از
آنجا که استعدادها در گامهای آغازین خود ،نهفته و بالقوهاند ،الزم اسیت فرصیت و ؤجیالی بیرای
بییروز آن وجییود داشییته باشیید .اف یراد ؤمکیین اسییت شخصییا بییه دنبییال فرصییتی ب یرای نشییاندادن
استعدادهایشان باشند یا آنکه دیگران (والیدین ،ؤربییان ،ؤعلمیان ،همکیاران ،نهادهیا و ؤسسهیا
ؤرتبط) ،فرصتهایی را برای بروز استعدادها فراهم آورند .انهانها بیه طیور طبیعیی ایین اؤکیان را
دارند تا بر استفاده از توانایی ذاتیشان تمرکز کنند .بنابراین ،ؤمکن است فردی با اسیتعدادی وییژه،
54

خودآگاه یا ناخودآگاه ،به دنبال فرصتی برای نشاندادن استعدادش باشد.
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 .۳فعلیت :همه ؤوجودا زنده استعدادهای ؤتفاو و ؤتعددی دارند که فراهمآؤدن زؤینههیای
ؤهاعد ،ؤوجب بروز و ههور و به فعلیت رسیدن نیروهای نهفته در آن ؤوجودا ؤییشیود و بیا بیه
فعلیت رسیدن استعدادها ،این ؤوجودا به چیزی دست ؤییابند که پیش از ایین ،فاقید آن بودنید
(ؤصباح یزدی،1380 ،

.)34

 .۴هدف :استعدادهای انهان ،هدفی را تعقیب ؤیکنند .اگر استعدادها از گذرگاه «خیر» عبیور کننید،
هدف استعداد چیزی جز کمال و شکوفایی انهان نخواهد بیود (خطییب و پهیندیده .)1396 ،انهیان کیه
کمال ذاتی خود را بهسرعت یا بهکندی از راه به دست آوردن استعدادهای تازه کهیب ؤییکنید ،در ادیر آن
استعدادها ؤیتواند به ؤقاؤی از قرب و حدی از کمال برسد که فراتر از کرانهای باشد که فرشیتگان بیا نیور
ذاتیشان در ابتدای وجود خود رسیدهاند (طباطبایی ،1374 ،ج،13

.)226

بحث و نتیجه گیری

در نظام تربیتی اسالم که هدفش به کمیال رسیاندن انهیان اسیت ،تربییت و پیرورش ،چییزی جیز
شکوفاکردن استعدادهای درونی که به صور بالقوه در انهان وجود دارد ،نیهت .استعداد در نگیاه

دینی بر پرورش و یژگیها ،هرفیتها ،قابلیتها و گیرایشهیایی تمرکیز دارد کیه در ؤهییر کمیال و
شکوفایی انهان است .انهانها از نظر استعدادهای طبیعی و ذاتی ،بهان ؤعیادن زؤیین ،گوهرهیای
وجییودی ؤتفییاوتی دارنیید( 1کلینییی ،1388 ،ج،8

177

صییدوق ،1404 ،ج،4

 .)380درجییا

ؤختلفی از استعداد به انهانها عطا شده است و از این حیث برخی بر برخی دیگر ،برتری یافتهاند

2

(زخرف .)32 :این استعدادها با همه تفاو ها در نوع و شدتشان ،به یک هرفیت ؤ بت وجیودی در
انهان اشاره دارند( 3نهاء )32 :و هدف از بع ت انبیا نیز شکوفاسازی این هرفیتهای ؤ بت اسیت.
برای رسیدن به این هدف ،دو گام پیش روی انهیان اسیت :اول آنکیه در راه شیناخت اسیتعدادهای
انهانی خویش و پرورشدادن آنها بکوشد و دوم اینکه نظاؤی ؤیان استعدادهای انهانی برقرار کنید
تا توازن ؤیان آنها ایجاد شود (ؤطهری ،1384 ،ج،22

 .)689در نظام تربیتی اسالم ،انهان به تبیع

برخورداری از دو جوهر جهم و روح ،یک سلهله قوای جهمانی و یک سلهله قوای روحانی دارد.
با توجه به این قوا ،دو نوع برجهته استعدادها شاؤل استعدادهای جهمانی و استعدادهای روانیی از
یکدیگر ؤتمایز خواهند شد .در این بین ،اگرچه در اندیشه اسالؤی توجه به اسیتعدادهای جهیمانی
نادیده گرفته نشده و بر آن تأ کید نیز شده است (همان،

 )703 - 689اؤا تمرکز آؤوزههای دینی در

پیش از این تبیین شد که در آؤوزههای دینی ،بنیادیترین و ؤهمترین رکن در ؤفهومسازی ؤوضوع
استعداد ،ؤفهوم «فطر » است .در حقیقت ،نقطه عزیمت استعدادها ،وجیود چنیین قابلییتهیا و
گرایشهایی در انهان است که در صور فراهمآؤدن فرصت شکوفایی ،این توان بالقوه به وضعیتی
بالفعل تبدیل خواهد شد .از سوی دیگر ،هیدف نهیایی اسیتعدادها ،دسیتییابی بیه «شیکوفایی و
کمال» است .اؤا ؤهیر پرورش استعدادهای انهیانی و رسییدن بیه شیکوفایی و کمیال ،همیواره بیا
«ابتالئا » و آزؤایشهای فراوانی همراه است( 4ؤلک )2 :آزؤایشهایی کیه بیرای نماییانسیاختن
استعدادها و قابلیتها است و «آزؤایشهای االهی» از این سنخاند .هر آنچه ؤا روزؤیره بیه عنیوان
رویدادهای ؤهئلهبرانگیز در زندگی تجربه ؤیکنیم و با آن ؤواجه ؤیشو یم از سنخ ابتالئا است و
ْ َّ
کمعادن َّال َ
َ « .1ا ّل ُ
ناس ؤعاد ُن َ
ذه ِب َوال ِفم ِة».
ِ
ِِ

َ َ
َ
َ
َ ( .2و َرف ْع َن َب ْع یض ُه ْم ف ْو َق َب ْع ٍض َد َر َج ٰه ٍت ِلـت ِخذ َب ْع ُض ُهم َب ْع ًض ُس ْخ ِری ).
ُ َ
َ
َ ی َ
َ
َ ( .3ولا َت َت َان ْوا َم فض َل ٱلل ُه ِب ِِ َب ْع یضك ْم َعل ٰى َب ْع ٍض).
َ

َ

ْ

ْ

ُ ُ َ ُ َ

ً

( .4ٱل ِذى َخل َق ٱل َا ْو یت َو ٱل َح ٰـو َة ِل ْـبل َوك ْم أیك ْم أ ْح یْ ُن َع َالا).
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ؤوضوع استعداد ،بر پرورش ویژگیها ،هرفیتها و قابلیتهای روانی و اخالقی انهان است.
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ؤیتواند در کش ،و شکوفایی استعدادها نقش داشته باشد.
اینکه ؤاهیت شکوفایی و کمیال انهیانی چیهیت بیه رویکیرد و دییدگاهی کیه تعریی ،کمیال و
شکوفایی در بهتر آن شکل ؤیگیرد وابهته است .کمال انهان طب دیدگاه «اصالت فرد» ،ؤبتنی بیر
برخورداری هر چه بیشتر از لذایذ ؤادی است و برای رسیدن به آن باید بیا ابیزار علیم و تکنییک ،از
ؤنابع و درو های طبیعی استفاده کرد تا زندگی ؤرفهتر و لذ بخشتری فراهم آید .ؤطاب با دیدگاه
«اصالت اجتماع» کمال انهان در برخورداری دستهجمعی از ؤواهب طبیعی است و بیرای رسییدن
به آن باید در راه رفاه همه طبقا اجتماع کوشید .دیدگاه اصالت فرد و اجتماع هر دو بر لیذ هیا و
ؤنافع ؤادی تأ کید دارد (ؤصباح یزدی،1380 ،

 .)50اؤا به نظر ؤیرسید کمیال انهیان ،در رشید

عقالنی و اخالقی است که ؤیتوانید از راه تحصییل علیوم ،پیرورش اسیتعدادها و کهیب فمیایل
اخالقی به دست آید .لذا ؤقصود از استعداد ،تواناییها و قابلیتهای و یژهای است که زؤینه رشد و
پیشرفت فرد را در جهت شکوفایی و کمال فراهم ؤیآورد و فرآیند دستییابی بیه اهیداف االهیی را
سرعت ؤیبخشد .این ؤهیر طیوالنی ،بیا ؤداخلیه ؤیسدر و کارآؤید اسیتعدادهای انهیانی صیور
5۶

ؤیپذیرد و رسیدن به شکوفایی و کمال انهانی بدون ؤد نظر قراردادن سازه استعداد ،ؤعنا و ؤفهوؤی
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نخواهد داشت.
در این پژوهش ،اگرچه ؤوضوع استعداد از لحاظ ؤفهوؤی و فرآیندی بر اساس ؤنابع دینی تبییین
شد ،اؤا ؤحدودیتهای پژوهشی همواره جای بررسی و نقد و توسعه این ؤفهوم را باقی ؤییگیذارد.
عالوه بر این ،بررسی انواع استعداد ،تدوین الگوی استعداد و تهیه ابزار سنجش آن با نگیاه دینیی از
جمله ؤوضوعا ؤهمی است که ؤجال پرداختن به آن در ایین ؤقالیه فیراهم نشید .کیاوش در ایین
ؤوضوعا  ،عرصههای جدیدی را فراروی ؤحققان و پژوهشگران در حوزه دین قرار ؤیدهد.
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