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هدف اصلی وکلیدی خداوند بر خلقت انسان بنا بر آیات و روایات معرفت وعبادت انسان
به خدای خویش می باشد.
خداوند حکیم در بین مخلوقات خویش ،ازانسان به عنوان اشرف مخلوقات تعبیر می
نماید.برای زندگی دردنیا وگذراندن این عالم  ،دستورات و قوانینی را نیز ،خدا تجویز نموده
است.
تا انسانی با وجود قوه عاقله،که وجه تمایز وی از بین موجودات دیگر است ،بتواند به همان
هدفی که خداوند کریم فرموده (شناخت وبندگی)برسد.ازچند لحاظ،انسان در زندگی دنیا ،
باید برای ارتقاء فکری وعقیدتی خویش  ،تالش نماید و با توجه به وجود شیطان وعهدش
نسبت به فریب بندگان ،ویژگی وخصوصیت منحصر به فردعالم دنیا ،بدون شک عقیده اش
نسبت به معارف الهی درمسیری متغیر و اثرپذیر قرار خواهد گرفت.
ازاین رو دراین ناهمواری ها درحیات دنیوی ،باید مجهز به ابزار و اسباب توصیه شده ،
ازجانب خداوند حکیم باشد.هرانسانی که دراین عالم دنیا وارد می شود،در برخورد با
عقائد،آراء و محیط هم جوار خویش،دارای واکنش وعکس العمل خواهد بود.
دراین نوشتار رویش ها را به دودسته تقسیم می نماییم -1:رویش فردی-2رویش اجتماعی

-1نمونه های رویش های فردی
قرآن کریم در بین آیات خود  ،بعضا به معرفی افراد و اشخاصی می پردازد که علی رغم مشکالت
فراوان ،توانسته اند ،درمسیر الهی ثابت قدم ودر نهایت به سعادت وکمال الهی نائل گردند.بررسی
رویش های فردی ،شاخصه مهمی که سبب ساز حرکت به سوی معنویت و معارف حقیقی گردیده

است این است که:اینان با اختیار خویش و با به کار گیری قدرت عقلی  ،معرفت و نیز ارتباط
مستحکم با رسوالن الهی به مقابله با هوای نفس وشیطان درونی و بیرونی پرداخته و موفق
گردیدند .دردل این افرادعقل و روحیه حقیقت جویی غالب بود.ابوذر غفاری،سلمان
فارسی،حمزه،عمار یاسر،نجاشی،همسر فرعون و....
-2نمونه های رویش های عمومی واجتماعی
در مقابل اجتماع کفر و الحاد،بسیاری جریاناتی بودند که توانایی تشخیص راه را داشته و جزو راه
یافته گان گردیدند ،که قرآن کریم ازآنان به نیکی یاد می نماید.اصحاب کهف،مهاجرین و انصار،
ساحران دربارفرعون،قوم حضرت یونس و....رویش به تمام معنا  ،در وجود کسانی که علی رغم

کمیت ،ولی به زیادی وافزایش اعتقاد وبینششان فکر می کردند .وبا این شرایط ناهموار خود را ،به
نمونه های کامل تاریخی تبدیل نمودند.
i

ود.

دراین نوشتار با رویکردی،توصیفی و کاربردی با استفاده از قرآن

افراد وجریانات جامعه ،تنها با بکار گیری قوه عاقله خویش در پرتو عنایات الهی ومضامین انبیاء واولیاء
وبزرگان
به سهولت توانایی انتخاب مسیری معین ومناسب نفس به وجود انسانی خویش دارا هستند.
لذا باید بینش فردی وجریانی را نسبت به خویش تصحیح وجه تمایز موجود در خود وموجودات دیگر را
یافت.
در این صورت در همه مراحل ذهنیت انسان  ،ذهنیتی صحیح از زندگانی خواهد بود؛زندگانی که درآن
کمال معنوی جریان دار و نور الهی بدان سایه گستر باشد که با این تفاسیر در هر جای زندگی وقتی
انسان قدرت تمییز از فکرش دور می شود نور الهی این قدرت یعنی بصیرت را بدو نشان می دهدمانند
همسر فرعون ،ظاهرا در سایه کفر تامین می گردد ولی در باطن روحش در کمال آرامش الهی و رضای
حقیقی خدا جریان دارد.
برای رسیدن به این مراتب باید به پرورش تقوا الهی در هر مرحله وهر زمان حتی در کاخ دشمن نیز
پرداخت ومهمترین قوه برای وصال به رویش الهی نیز همین مهم یعنی تقوا الهی خواهد بود.
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