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Abstract 
The purpose of this study is to infer educational strategies based on Quranic 

anthropology. The present study is applied and practical in terms of purpose, 

qualitative in terms of approach, and inferential in terms of method. The 

findings of this study are: Man has cognition, tendency and ability to act, and 

out of the interaction of these three dimensions, the following effects are 

emerged: tendencies are the essence of human existence and they are 

strengthened or weakened by awareness and action. Tendencies are divided 

into two categories: deep - stable and superficial - transient. Tendencies can 

strengthen or weaken each other. The clearer a person's awareness, the closer 

it is to their beliefs and more attention is going to be paid to cognition. 

Besides, frequent reference to this awareness will further strengthen or 

weaken the tendency. Performing a specific action strengthens both the 

tendency that supports it and all the tendencies that are appropriate to it and 

weakens its opposite tendencies. Educational strategies include: paying 

attention to action and continuous practice of it, paving the way and 

facilitating and using the environment as a guiding tool, providing education 
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gradually and in accordance with the desires and needs, exhibiting goodness 

and good deeds to flourish and strengthen innate desires, listening to and 

benefiting from the advice of mentors and good leaders, using various 

formats of presenting content and facilitating the passage from superficial 

and transient desires and tendencies to deep and long-lasting ones.   

Keywords: Tendency, Awareness, Action, Strategy. 
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 دیبا تاک یقرآن یبرآمده از انسان شناخت تیو ترب میتعل یراهبردها

 ها در وجود انسان شیبر نقش گرا

 

 

 .رانی، اتهران، یاستاد دانشگاه عالمه طباطبائ   یبهشت دیسع

  

 .رانی، اتهران، یاستاد دانشگاه عالمه طباطبائ   یحسن ملک

 

 .رانی، اتهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش  حسن اسدزاده 

  

 .رانی، اتهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر یدانشجو   یماجده فاطم

 چکیده
حاضر به  قیباشد. تحق یم یقرآن یبر انسان شناس یمبتن تیو ترب میتعل یاستنباط راهبردها قیتحق نیدف ا

پژوهش  نیا یها افتهیاست.  یو روش آن استنتاج یفیک کردیبا رو ،یکاربرد-یادیلحاظ هدف خود بن

ابعاد سه گانه عبارتند:  نیمتقابل ا راتیعمل است، تاث ییو توانا شیشناخت، گرا یعبارتند از: انسان دارا

ها به دو  شیشوند. گرا یم فیو تضع تیو عمل تقو یت که با آگاهاس یها گوهره وجودآدم شیگرا

 ای تیرا تقو گریتوانند همد یها م شیشود.گرا یم متقسی زودگذر – یو سطح دارپای – قیدسته عم

گذارد.  یم ریتاث یگرید شیها متناسبِ با آن، بر گرا شیدر صورت فعال بودن گرا یکنند. آگاه فیتضع

به شناخت و رجوع مکرر به  شتریتر و توجه ب کیبه باور نزد زانیروشن تر باشد به همان م یهرچقدر آگاه

پشتوانه خود و هم،  شیخواهد شد. انجام عمل خاص، هم گرا شیگرا شتریب فیو تضع تیآن باعث تقو

 یتیترب یکند.راهبردها یم فیمتضادش را تضع یها شیو گرا تیمتناسب با آن را تقو یها شیهمه گرا

به عنوان  طیو استفاده از مح یگر لیو تسه یمستمر از آن، بستر ساز یریعبارتنداز: توجه به عمل و بهره گ

ها  یعرضه خوب ها و خوب ازها،یو ن التیو متناسب با تما یجیشناخت به صورت تدر هیارا ت،یابزار هدا
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 یاز قالب ها یریبهره گ ه،یاهل رشدوتزک انیازهاد یریبهره گ ،یفطر الیام تیو تقو ییجهت شکوفا

عمل،  ،یآگاه ش،یانسان، گرا یچگونگ قیجهت گذر کردن از عال یساز نهیمتنوع ارائه محتوا و زم

 داریو پا قیعم قیبه عال داریو ناپا یراهبرد. سطح

  عمل، راهبرد. ،یآگاه ش،یگرا :ها واژهکلید
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 .مقدمه0
-باشد. لذا پرداختن به مبانی انساننگاه هر مکتب تربیتی به انسانی، مبنای تجویزات آن می

ترین شناسی از قدیمیای برخوردار است. انسانشناختی در فلسفه تربیت از اهمیت ویژه

را در رابطه با فلسفی، دینی، علمی جهان غرب از لحاظ تاریخی سه دوره باشد. علوم می

تجربی،  شناسی به( همچنین انسان7711 واعظی، ر.ک؛ شناسی گذرانده است)انسان

شناسی ( در این میان انسان7731شود)ر.ک؛ خسروپناه، شهودی، فلسفی و دینی تقسیم می

ترین راه برای شناخت انسان است، چرا دینی که حاصل مراجعه به متون دینی است؛ مطمئن

 تواند به دقت بیان نماید.که حقیقت انسان را جز خالقش نمی

مادی،  علت و چرایی متناظر با چگونگی و چیستی عرصۀ اسالمی سه شناسیدر انسان

های انسان شامل ادراکات، دارایی به اولی که فلسفه، مطرح است در صوری و غایی

هم و سومی به علت وجودی  بر هادارایی این تأثیرات متقابل به ها و عمل دومیگرایش

 پردازد.انسان یعنی هدف از خلقت انسان می

 و استعدادها داراى که نظر آن از است انسان شناختن»در واقع منظور ما از چیستی 

( و آنگاه که از چگونگی 77: 7731)مصباح یزدی،  «است انسانى تکامل براى نیروهایى

 .ها بر دیگری داردآید منظور تاثیر و تأثری است که هریک از این داراییسخن به میان می

 برای مثال ادراک انسان بر عمل و گرایش او چه تاثیری خواهد داشت؟ و... چگونگی

 پدید و اندیشه نوع هر ایجاد انسان، وجود عمل در گیری شکل روند چون مباحثی به انسان

 از. پردازدمی... و انسان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری نحوۀ وی، درون در ایعالقه هر آمدن

 انسان چگونگی مباحث لذا باشدمی آدمی عمل تغییر و کنترل صدد در نیز تربیت که جا آن

 . داشت خواهد بیشتری کاربرد تربیت در

های گیریعالوه بر این، توجه به)راهبرد( در طراحی نظام تربیت به عنوان جهت

ی عمل بتواند بر دهد که در هنگامههای تربیتی؛ این امکان را به مربی میاساسی برنامه

ها تصمیم بگیرد. به عبارت دیگرالزم نیست مربی در فرایند تربیت به دنبال ساس اولویتا
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های کلیدی ها در وجود متربی باشد، بلکه کافی است زمینه رشد خوبیتقویت همه خوبی

 ها نیز تقویت شوند.ها سایر خوبیرا بوجودآورد تا به دنبال آن

ماخوذ از چگونگی انسان  تیو ترب میتعل راهبردهای به حاضر اساس پژوهش همین بر

. تاثیرآگاهی بر 7در قالب دو پرسش:  های انسان در قرآنبا تأکید بر جایگاه گرایش

ها را در زمینه راهبردها گرایش، گرایش بر گرایش و عمل بر گرایش )که بیشترین داللت

انه تاثیرآگاهی بر گهای تربیتی روابط سه.داللت1گردد؟ و اند( چگونه تبیین میداشته

-گرایش، گرایش بر گرایش و عمل بر گرایش در زمینه راهبردهای تربیتی کدامند؟، می

پردازد. بنابراین ابتکار ویژه این تحقیق مبتنی نمودن راهبردهای تربیتی بر چگونگی انسان 

 باشد.می

 . پیشینۀ تحقیق2
 مانند متاخرین کتب برخی در پراکنده و ضمنی،ذیل مباحث دیگر طور به انسان چگونگی

 سازی،خودشناسییزدی)در انسان مصباح علّامه اندرزها(، و هامطهری)در حکمت شهید

 انسان، وجودی محور شیرازی)در تعلق حائری اهللآیت قرآن( و معارف خودسازی، برای

همچنین  7است.شده و پناهیان این مباحث را به طور منسجم بیان کرده شناسی( ذکرانسان

(تحت عنوان نظریه عمل اسالمی معتقداست عمل تعیین کننده شخصیت آدمی 7731باقری)

در  (7731) زادهقربانیابد. است و بر اساس سه مبدا معرفتی،گرایشی و ارادی تحقق می

شناخت و عمل در حوزه اخالق از منظر خواجه  نینسبت ب نییتب»پایان نامه خود با عنوان

شناخت و عمل در حوزه  نینسبت ب سهیبه مقا« ینراق یمهد ،یاشانک ضیف ،یطوس رینص

،که استپرداخته ینراق یو مهد یکاشان ضیو ف یطوسریخواجه نص دگاهیاخالق از د

است. تاثیرات متقابل شناخت و عمل و گرایش را در شکل گیری فعل اخالقی تبیین نموده

تفکران اسالمی و غیر اسالمی به انسان ها نگاه مهای دانشگاهی واکثر پایان نامهدر پژوهش

است و تالش کمتری در خصوص بهره گیری مستقیم از منابع دست اول مبنا قرار گرفته
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-است. همچنین اغلب پژوهشهای تربیتی صورت گرفتهاسالمی با هدف استنباط داللت

پرداخته و هایی که با هدف شناخت انسان بر مبنای قرآن صورت گرفته، به جزئی از آدمی 

خورد لذا نگارنده قرآن فقدان نگاه جامع به چیستی و چگونگی و چرایی انسان به چشم می

توان را به عنوان منبع اصلی تبیین چگونگی انسان در این تحقیق در نظرگرفت. چرا که می

در مباحثی که پرداختن به چیستی و چرایی انسان ضرورت دارد از نتایج تحقیقات مفصل 

 تفاده نمود.پیشین اس

( در پژوهشی به راهبردهای تربیتی بدون ابتنا نمودن بر شناخت 7711صدری فر)

-انسان، در سه محوربینشی/شناختی )دعوت به تعقل و تفکر، توجه دادن به معاد و آخرت

آموزی(، گرایشی)پرورش ایمان، پرورش محبت، توبه و ها، عبرتاندیشی، یادآوری نعمت

-ر، پاداش و تنبیه( و رفتاری)بیان الگوی اخالق تربتی در عمل، اسوهبازگشت، انذار و تبشی

است. از سازی، تعظیم شخصیت مربی، تذکر و آزمایش و ابتال(از دیدگاه قرآن پرداخته

 گیرد.نظر نگارنده موارد فوق، ذیل راهبردهای برآمده از مبانی انسان شناختی جا می

 . روش پژوهش3
با رویکرد کیفی و با استفاده از روش  کاربردی-بنیادی د،خو هدف لحاظ به حاضر تحقیق

در مرحله استنتاج یک گزاره اکنون نامتحقق »است. روش استنباطیاستنباطی انجام شده

(در این 17: 7711بهشتی،«)تربیتی از یک گزاره پیش از این متحقق فلسفی به کار می رود

گانه( به تبیین پیامدهای آن هتحقیق ضمن کشف وضعیت موجود)تبیین تاثیرات روابط س

های تربیتی در زمینه راهبردهای تربیتی( پرداخته شد. به عبارت دیگر )استخراج داللت

  پژوهشگر در این تحقیق چگونگی انسان در قرآن را مبنا قرار داده و آن را کاربردی نموده

های دیدگاه فلسفی ها یا استلزامکاربردی کردن در اینجا به معنای استخراج داللت» است.

گاهی اوقات » (707: 7731)باقری و همکاران، « های تعلیم و تربیت استمعینی برای عرصه

ای، از یک های پایههای مختلف، از رشتهها از فلسفهخواهند از سایر رشتهپژوهشگران می

ها چارچوب، از یک نظریه، از یک مدل، از یک ایده ابتدایی مطرح در سایر رشته
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ودهایی قرض کنند و آن را در حوزۀ تخصصی خود به کارگیرند، نویسنده به این رهنم

 (.81-83: 7711فر، دانایی«)کندپژوهی اطالق میعمل داللت

های فلسفی در دستگاه فلسفی مورد نظر به جست و جوی گزاره»دراین روش ابتدا محقق

( سپس آن را 11: 7711بهشتی، «)کندیابد و هم دوباره فهم میها را هم میپردازد و آنمی

-تمام گزاره»کند. به این ترتیب های تربیتی را استنتاج و پردازش میپردازش کرده و گزاره

ها در قالب های فلسفی و تربیتی به دست آمده و فهم شده، همراه با نسبت ابتنای میان آن

الب بندی و ای و در دو بخش فلسفی و تربیتی قیک کالن نظام جامع و نوین اندیشه

( در این تحقیق نیز ابتدا آیات قرآن و ترجمه آن خوانده و 11همان:«)شودبازنگاری می

دریافت پژوهشگر در قالب یک گزاره نوشته شد. سپس با نکات تفسیری المیزان علّامه 

ها معنون و شد. در مرحله بعد گزارهطباطبائی و معارف قرآن عالمه مصباح تطبیق داده

ردید. سپس راهبردها استنباط شدند. از طرفی ضمن مطالعه آیات، این راهبرد گبندیدسته

: 7731)بهشتی کهآمد. همچنانتربیتی بارها و بارها با مطالعه قرآن به چشم پژوهشگر می

 تربیت و تعلیم و به شودمی آغاز اسالمی فلسفی مبانی از لِمّی پژوهش»است:  ( معتقد711

 نه و ثبوتی رویکردی با که است پژوهش اِنّی پژوهشی اما... گستراندمی دامن اسالمی

-می و کندمی آغاز اسالمی تربیت و تعلیم محقق و موجود هایگزاره و مفاهیم از اثباتی

 با مطابق فلسفی هایبنیان اسالمی، فلسفه منابع و متون الیالبه در جو و جست با کوشد تا

 «کند. خلق یا کشف بازیابی، را هاآن
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 : مراحل روش تحقیق0نمودار

 . تعریف راهبرد8

(، 11: 7737صدری افشار، «)سیاستگذاری»راهبرد در لغت و اصطالح به عنوان  

آمادگی و » (، 711: 7، ج7737انوری، «)ریزی و سیاست برای رسیدن به یک هدف برنامه»

گیری از بهرهدانش یا فن »(، 711: 7711رابرتسون، «)ریزی بلند مدت و گستردهبرنامه

های سیاسی، اقتصادی، روانی و نظامی برای تأمین بیشترین حمایت از سیاست امکان

توان راهبرد را به معنای است. بنابراین می( آمده11: 7737صدری افشار، «)بینی شده پیش

هایی که اهداف بلند مدت از طریق آنها محقق  راه و روشو  ،جهت و راه وصول به اهداف

 ه کار برد. ، بشود می

بلند  ایکوتاه مدت و  یهاو برنامه یگذاراستیو س یاستراتژ یعنی یتیراهبرد ترب»

 نیدر تدو یتیترب ی. راهبردهایمترب تیو هدا ییشکوفا یبرا یمرب یهاتیمدت و نوع فعال

و  یاساس یریگراهبردها جهت نیثرند. اؤم اریبس یتیترب یهاو هدف دارکردن برنامه انیب

و  فر ی)صدر«کندیم تیهدا یمعنو یهاافتیانسان را به سمت در یتیترب یهابرنامه یاصل

 .(711: 7711 ،یموسو
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 های تحقیق. یافته6

تاثیرآگاهی بر گرایش، گرایش بر گرایش و عمل بر گرایش )که بیشترین . 6-0

 گردد؟اند( چگونه تبیین میها را در زمینه راهبردها داشتهداللت
نسبت به سایر موجودات طبیعی، دارای ماموریت رسیدن به قرب  گستره وجودی باانسان 

باشد الهی در پرتو عبودیت می باشد. هر چند از دیدگاه قرآن، محیط تاثیرگذار بر انسان می

لیکن در آیات بسیاری خداوند عدم مقهوریت آدمی را در رابطه با سایر نیروهای مؤثر 

است. چرا که وی انتخابگر و بر فردی به رسمیت شناختهچون محیط و شرایط اجتماعی و 

انجام عمل تواناست. انسان دارای شناخت، گرایش و توانایی عمل است؛ بنابر این در بحث 

بایست به تبیین تاثیرات متقابل این سه بعد پرداخت. لیکن در این از چگونگی انسان می

پردازیم که راهبردهای گانه انسان میبعاد سهمقاله صرفاً به بیان آن بخش از تاثیرات متقابل ا

رابطه  1گانه شامل است. به بیان دیگر تاثیرات متقابل ابعاد سهتربیتی از آن استخراج شده

)آگاهی بر آگاهی، آگاهی بر گرایش، آگاهی بر عمل، گرایش بر آگاهی، گرایش بر 

باشد. در این عمل( میگرایش، گرایش بر عمل، عمل بر آگاهی، عمل بر گرایش، عمل بر 

گانه )آگاهی بر گرایش، گرایش بر گرایش و عمل بر گرایش( که ارتباط مقاله روابط سه

 است.مستقیم با راهبردهای استخراج شده دارد، تبیین شده

 . گرایش گوهر وجودی انسان6-0-0

اموری یابد که با هر انسانی در وجود خود اموری از جنس میل و کشش، عالقه یا تنفر می

ها بقره به گرایش718حجرات و71چون علم وآگاهی متفاوت است. قرآن کریم درآیات 

بقره منشأ عمل و حتی تصدیق و تکذیب 781انعام و 10ها را در آیات  توجه نموده و آن

 است.ها شناختهآگاهی

در آن روز »استبه اهمیت قلب در وجود انسان اشاره شده  31-33در سورۀ شعرا آیه 

دهد و لیکن هر کس با قلب سلیم نزد خدا آید از سالمت قلب سود و اوالد سودى نمى مال

بقره نیز دارای همین مضمون هستند. همچنان که  138اسرا و  17آیات« بردمى
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شود که مدار سعادت در آن خالصه مفاد کالم این مى»نویسد( می808: 7718طباطبائی)

آن قلب سالم در دنیا مال و فرزندى داشته  روز بر سالمت قلب است، چه اینکه صاحب

ها در آخرت قرار اهمیت قلب به حدی است که مالک تمایز انسان« باشد و یا نداشته باشد

ببین چگونه بعضى را بر بعضى برترى دادیم، تازه این »فرماید:اسرا می 17است در آیه گرفته

رتری در دنیا به جهت اختالف ب«»ها دنیوی است برترى آخرت بیشتر و بزرگتر استبرتری

هاى آن هم در اسباب مادى و محدود دنیوی است، و دنیا دار تزاحم است، در نتیجه برتری

هاى آخرت به جهت اختالف اسباب وجودی نیست، بلکه به باشد، اما برتریمحدود می

باشد که همه از احواالت قلب ها در ایمان و اخالص میها و دلجهت اختالف جان

سورۀ  138( همچنان که آیه 73: 7، ج7731کمال مصطفی شاکر، ترجمه مشایخ، «)تاس

بندگان را بر معیار حاالت و ملکات قلبى آنان، چه اظهار بشود، و چه مبارکه بقره محاسبه

اى داللت دارد که منشأ صدور داند. این آیۀ شریفه تنها بر احوال و ملکات نفسانیهنشود، می

ها را با آن احوال و عل اطاعت و چه معصیت، و خداى سبحان انسانافعال هستند، چه ف

کند. گویی انسان با همین تمایالت در جهان باقی نیز جاودان ملکات محاسبه مى

َوُهْم ِفي َما اْشتََهْت أَنُْفُسُهْم »فرماید: سورۀ انبیاء می 701همچنان که در آیۀ  است
 (.701انبیاء/ «)َخاليُدونَ 

که در آیات قرآن قلب همسنگ با مفهوم نفس است و شامل ادراکات  علی رغم این

 11و  81، نحل 100، آل عمران  178و  711شود، لیکن با مرور آیات بقره ها میو گرایش

، 10، یوسف71، احقاف87، شوری11، شعرا 18، رعد11، انفال77و  70، هود 711و 

، 77و  70، هود  711و  11و  81، نحل 100، آل عمران 178و  711، بقره 71فصلت

، 87و 71، فاطر71، فصلت10، یوسف71، احقاف87، شوری11، شعرا 18، رعد11انفال

یابیم که قلب سلیم و طاهر، فاقد در می 71، نسا71، مایده37، مایده 71و  71، اعراف1لقمان

-استکبار)تکبر( و حسادت و واجد صبر و استقامت است. و این صفات که از سنخ گرایش

 باشند. تثبیت شده هستند باعث برتری آدمیان بر هم در آخرت می های
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خواهد یکی از مصادیق گرایش، آرزوست. آنچه که انسان به آن گرایش دارد و می

-داند و میاو می آرزوی و را تعلق هرکس ( من71ِ: 7711اهلل حائری )به آن برسد. آیت

 آرزوی وسعت به هرکسی منِ. من قاتِمتعل یعنی دارم تعلق او به چه آن یعنی من»نویسد:

 آرزوی اگر بود خواهد پذیر آسیب انسان من بود پذیر ضربه انسان آرزوی اگر. اوست

بنابراین آرزوی انسان جهت « .بود خواهد ناپذیر آسیب انسان آن بود ناپذیر آسیب انسان

 برای دلیل همین به قرآن»ها از هم شود.تواند موجب تمایز انسانوی را تعیین کرده و می

تيلَْك »: کندمی تکیه آرزو بر متقی غیر و متقی بین فرق و هاانسان بندیتقسیم و بندیدرجه
يُدوَن ُعلُوًّا ِفي اْْلَرْضي َوََل فََساًدا َوالَْعاقيبَُة ليلُْمتَّقييَ  يَن ََل يُري رَُة نَْجَعلَُها ليلَّذي اُر اْْلخي  این «...الدَّ

 بلکه اند؛نرسیده مقامی به زمین در که کسانی گویدنمی. آرزوست اساس بر بندیتقسیم

 ( 78و 7 همان:)«برسند دنیا مقام خواهند( بهکه )نمی کسانی گویدمی

بنابراین گرایش انسان گوهره وجودی اوست که جهت زندگی دنیا و عقبایش را 

 توان گرایش را محور وجود آدمی دانست.کند. از این رو میتعیین می

 ثیر گرایش بر گرایشأ. ت6-0-2

های مهم واساسی انسانی همان امیال فطری هستند که خود مصادیق متعدد و متنوع گرایش

ها و تنفرات آدمی بر پایۀ امیال مندیبا سطوح مختلف دارند. به عبارت دیگر تمام عالقه

برتر و  پایدارمانند میل به قدرت –ها به دو دسته عمیق گیرند.گرایشفطری شکل می

های سطحی شود. حبّ دنیا از گرایشزودگذرمانند میل به رفع تشنگی تقسیم می –سطحی 

های شوند.چنانچه گرایشهای عمیق و پایدار محسوب میاهلل ازگرایشو گذرا و حب

های عمیق و پایدار نباشند، انسان را به دو جهت متفاوت سطحی و گذرا در طول گرایش

شود... یعنی متعدد بودن آرزوها با رزوها به یک وحدت منتهی میکثرت آ»دهند. سوق می

ها به یک آرزو منافاتی ندارد. آرزوها در طول یکدیگرند و تعدد ندارند؛ برگشت همۀ آن

ها تعارض بلکه در حقیقت واحدند... هر جا آرزویی در طول آرزوهای دیگر نبود، با آن

ب خدا شد، این دیگر حب دنیا نیست، که حب کند... اگر این حب دنیا در طول حپیدا می

رسد از همین روست که خداوند هنگام ( به نظرمی31: 7711حایری شیرازی،«)خداست
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نساء و   11دهد. قرآن در آیاتهای این جهانی، انسان را به آخرت توجه میبیان گرایش

بقره و  11اعلی،  71نامد و در مقابلش، در آیات حدید خیردنیا را متاع قلیل و غرور می 10

انسان برای »کند. را معرفی می و حسن ماب آل عمران خیر و ابقی، رزق بغیرحساب 78

ابدیت ساخته شده است و تعلق به فانی، به منزله طوقی آهنی است که بر درختی در حال 

 (.11: 7711)حایری شیرازی، « رشد قرار دهند

جهت مانند میل به قدرت برتر هم جهت های انسان بعضاً با هم، متناسب و هم گرایش

با میل به سالم بودن خود و گاهی متعارض و متزاحم میل به خوردن نوشابه متعارض با میل 

شود. همچنین تر و محدودتر فدای لذت بیشتر و پایدارتر میلذت کم»باشند. به سالمتی می

لذت مختصر برای  تحمل رنج  مختصر برای رسیدن به لذت زیاد و پایدار، و گذشتن از

از این (. »71: 7711مصباح یزدی،«)رهایی از رنج بسیار مقتضای عقل و فطرت آدمی است

های زند. همه خواستهای خود دست به انتخاب میرو انسان در همه حال بین گرایش

های شود؛ به دلیل محدودیت خاصی که از ویژگیانسان یک جا برای وی حاصل نمی

نسان ناگزیر است در بین این منابع محدود و غیرقابل جمع، یکی را زندگی مادی است و ا

تر از سوی ها و اهداف پایینبرگزیند... میان هدف نهایی ارزشمند از یک سو و انگیزه

دیگر نیز نوعی تزاحم و تعارض وجود دارد؛ ولی رسیدن به آن هدف نهایی ارزشمند، 

مصباح «)ها و تمایالت استخواستتعیین کننده کمیت و کیفیت و جهت ارضای سایر 

 (.711-717: 7710یزدی، 

 . تأثیر آگاهی بر گرایش6-0-3

 . آگاهی بر گرایش تأثیر دارد6-0-3-0

شوند: دسته اول علم آیاتی که به تأثیر آگاهی بر گرایش اشاره دارد، به دو دسته تقسیم می

داند. تواضع بندگان میهای خشیت و را به عنوان یکی از عناصر بعد آگاهی، علت گرایش

بندگان خدا تنها دانایان از او بیم دارند و خدا نیرومند و »فرماید: سوره فاطرمی 13در آیه 

اند؛ یعنى، این علم و معرفت آنها علماء به لحاظ عالم بودنشان این گونه«. »آمرزنده است

)مصباح یزدی، « کنداست که حالت و کیفیّت نفسانى خشیت الهى را در روانشان ایجاد می
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بگو قرآن را باور کنید یا باور نکنید »فرماید: اسرا می 701( و در آیۀ 781-787: 7730

اند، وقتى قرآن بر آنها خوانده شود بر چانه سجده کسانى که پیش از این علم داده شده

که  مقصود از اینکه فرمود: )قبل از آن علم داده شدند( این است«. »کنان به زمین مى افتند

براى فهم کلمه حق و قبول آن مستعد شدند چون مجهز به فهم حقیقت معناى حق گشته 

هاى ایشان ایجاد خضوع بیشترى بودند، در نتیجه حق بودنِ قرآن کریم هم، در دل

(؛ دسته دوم آیاتی که 701: 77، جلد 7718طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، «)است کرده

های قلب کی از عناصر بعد آگاهی، باعث تثبیت گرایشبرخی از معارف را به عنوان ی

کنیم )البته ( از اخبار پیغمبران همه را برایت نقل مى»فرماید: هود می 710داند. در آیه  می

ها، کند با برخی آگاهیآیه تصریح می«. آن را که )با نقلش ( دلت را استوار مى سازیم...

 شود.قلب پیامبر تثبیت می

ثیرآگاهی بر گرایش غیرقطعی است و آگاهی در صورت فعال . تأ6-0-3-2

 گذارد.های متناسبِ با آن، بر گرایش دیگری تاثیر میبودن گرایش

باشد. های متناسبِ تقویت شده میترین شرط تاثیر آگاهی بر گرایش، وجود گرایشمهم

طلبی و لذتبرای مثال اگر گرایش به سالمتی در فردی قوی و گرایش به تنبلی و راحت

« نوشابه برای بدن ضرر دارد»ای چون جویی در او ضعیف باشد، به محض دریافت گزاره

، نسبت به نخوردن نوشابه و انجام ورزش گرایش «ورزش برای سالمتی ضرورت دارد»یا 

(هرچند معرفت بر گرایش تاثیر دارد؛ لیکن 7730کند. به اعتقاد مصباح یزدی)پیدا می

شود. به این تقویت یا تضعیف امیال نیست، بلکه جزالعله محسوب میآگاهی، علتِ تامۀ 

سوره  17و  11معنا که الزم است شرایطی حاصل باشد تا معرفت اثرگذار گردد. در آیه 

اش را پذیراى اسالم کرد و در نتیجه همواره آیـا کـسـى کـه خـدا سـیـنـه» فرماید:زمر می

دالنى که یاد خدا دالن است. پس واى بر سنگنگدارد چون سبا نور الهى قدم بـرمـى

کند آنان در ضاللتى آشکارند. خدا بهترین سخن را نازل کرده کتابى هایشان را نرم نمى دل

که ابعاضش بهم مربوط و به یکدیگر منعطف است آنـهـایـى کـه از پروردگارشان خشیت 

وست و دلشان متمایل به یاد دارند از شنیدنش پوست بدنشان جمع مى شود و در عین حال پ
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کند و کسى که گردد این هدایت خداست که هر که را بخواهد با آن هدایت مىخدا مى

ها اشاره این آیه به دو گروه از انسان «خدا گمراهش کند دیگر راهنمایى نخواهد داشت.

فته و در کنند قرار گرهایشان تحت تاثیر ادراکات و معارفی که پیدا میآنان که دل» دارد:

ها در دلشان و تغییر و تحول مثبت در رفتارشان نتیجه، خوف و خشیت و حاالتی نظیر آن

گیرند و دلند، تحت تأثیر چیزی قرار نمیآید و گروه دیگر کسانی که سنگپدید می

 (.788: 7730مصباح یزدی،«)بریمها تعبیر قساوت را به کار میدربارۀ آن

های فعال هر فرد صورتی مفید است که متناسب با گرایشبنابراین ارائه آگاهی در 

ایم که گاه با شناخت معنایی، احساس و تأثر باشد. به تعبیر مصباح یزدی به تجربه دریافته

خاصی در ما ایجاد شده به حدی که همان تأثر، میل یا تنفر ما را نسبت به انجام یا ترک 

ایم اما تحت تاثیر آن ایی جدید را یاد گرفتههایی، معنانگیزاند، اما زمانعمل خاص برمی

 ایم که شناخت واحد در دو فرد تأثیر متفاوت داشتهایم. حتی تجربه کردهقرار نگرفته

(. بنابراین آگاهی بر گرایش صرفا با فعال بودن 7730است)ر.ک؛ مصباح یزدی:

( 1: 7711زی، های متناسب با آن آگاهی، تاثیر دارد. حایری شیرازی)حایری شیرا گرایش

وقتی من، متعلق »کند: به خوبی این مطلب را تبیین می "تعلق محور تحول انسان"در کتاب 

کنم. یعنی از روی ام به عنوان مانعی بر سر راهم عبور میبه حد محدودی باشم، از آگاهی

 پوشانم تاام را میرسم؛ آگاهیپرم و به آن چیزی که به آن تعلق دارم میام میآگاهی

کنم جنگم برای اینکه به آن آرزوی خودم برسم؛ سعی میام میمزاحم من نباشد. با آگاهی

ای را آگاهی بدون تعلق به مقام اعال و تعلق به مقام دون، مساله«»ندانم، نشنوم و نفهمم...

 (70همان:«)نتیجه استکند. یعنی داشتن آگاهی بیحل نمی

های متناسب با آن است وگرنه رایشمفید بودن آگاهی مشروط بر فعال بودن گ

به تأثیرِ آگاهی بر  "جهاد اکبر"آسیبش بیش از فایده آن است. امام خمینی نیز در کتاب 

های متناسب با آن، در هنگام کسب آن آگاهی گرایش در صورت فعال بودن گرایش

را علم نور است، ولى در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهى »کند. اشاره می

کند، در نفس دنیا طلب باعث سازد. علمى که انسان را به خدا نزدیک مىتر میگسترده
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( برای ارائه آگاهی، 1: 7737)امام خمینی،« گرددالجالل مىدورى بیشتر از درگاه ذى

های های مخاطب را در نظر گرفت و در صورت عدم گرایشمندیبایست نیاز و عالقه می

های دیگر، تمایالت متناسب را مندینیازسازی کرده و از دریچه عالقهمتناسبِ فعال، ابتدا 

کرده تا آن آگاهی، گرایش بعدی را تقویت یا تضعیف فعال نمود و سپس آگاهی را ارائه

 نماید. 

 . تأثیر عمل بر گرایش6-0-8

هاست ولی به مجرّد اینکه واقع شد، نه تنها همان گرایش  عمل، هر چند متأثر ازگرایش

های  های متناسب با آن را تقویت کرده و تمام گرایش توانۀ خود، بلکه تمام گرایشپش

متضاد با آن را تضعیف خواهد کرد. همچنین مداومت انسان بر عملی خاص، موجب ایجاد 

عالقه و اُنس، نسبت به آن عمل، یا زمان و مکان وقوع آن، یا سایر متعلّقات آن عمل 

تر شده و انسان آن را با عشق و عالقۀ  انجامِ آن عمل، آسانگردد. بعد از انس گرفتن،  می

گردد. از طرف دیگر انس  دهد و طبیعتاً تأثیرِ آن عمل، نیز دو چندان می  بیشتری انجام می

 شود که انسان به سادگی آن عمل را ترک نماید. گرفتن، مانع از این می

ترک عملی حاصل مشخص است که بروز این تاثیرات با مداومت در انجام یا 

کند، اگر مداومت کند به شود. برای مثال فردی که از خوردن نوشابه خودداری می می

است. شود. در روایات نیز به مداومت در اعمال اشاره شدهمیل میتدریج نسبت به نوشابه بی

 است:های مختلف اشاره کردهآیات زیر به اثرگذاری عمل بر گرایش به صورت

کسانى که ما کتاب به ایشان دادیم و آن »فرماید: می 717بقره آیۀ  در سورۀ مبارکۀ

خواندن قرآن به عنوان «. آورندطور که باید، آن را خواندند آنان به این کتاب نیز ایمان مى

نشانه دیگر مؤمن این است که وقتی آیات »گذارد. عمل بر ایمان به عنوان گرایش تاثیر می

ها این خوانند یا کس دیگری برای آنشود، یا خودشان میخوانده میخدا بر آنان فرو

: 7711ای، حسینی خامنه«)گردد، زادَتهُم اِیماناًخواند، ایمانشان افزون میآیات را فرو می

11.) 
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بقره به تاثیر انجام گناه به عنوان یک عمل بر تقویت یک گرایش  101در آیۀ 

شود از خدا بترس وقتى به ایشان گفته مىو »متناسب با آن عمل در قلب اشاره دارد:

شوند که گناه در دلشان ایجاد کرده تنها درمان دردشان جهنم خوش آن غرورى مى دست

منافقین در اثر نفاقی که در سینه دارند و به جهت گناهانشان «. »است که بد قرارگاهى است

: 7، ج7731)شاکر، « گردنددارای حالت نخوتی هستند که در برابر خدا و حق تسلیم نمی

های متناسب با خود را در انسان کند که انفاق، گرایشبقره اشاره می 111( و یا در آیه 788

و حکایت آنان که اموال خود را به طلب رضاى خدا و استوارى دادن به »کند تثبیت می

ات منظور از تثبیت نفس آنست که نفس خود را بر ثب«. »هاى خویش انفاق مى کنند...دل

فرماید: کسانى که اموال خود را ( آیه می711همان:«)در نیت خالص و پاک مستقر نماید

-کنند، اینگونه ساختن ]فضایل انسانى در[ نفس خود، انفاق مى براى خشنودى خدا و پایدار

رسد در این آیه اند. بنابراین به نظر میها گوهره وجود آدمیاند....( قبال گفته شد گرایش

های وجود آدمی است. در ها و گرایشر از تثبیت انفس، تثبیت دل، عالقه مندینیز منظو

اشاره به این  17/توبهو  101/بقره؛ 701و701؛  اسرا/87؛ مائده/11-13؛ انعام/780آیات نسا/

-هایشان به عبارت دیگر گرایشنکته دارد که دوستی با کفار به عنوان یک عمل بر دل

ها شود آندوستی با کفار باعث می»گذارد. هایشان اثر میواستها و خمندیهایشان، عالقه

های آنان تاثیر بگذارند و در نتیجه در امور حیاتی مومنین دخالت نموده و به تدریج در دل

 (.711: 1همان، ج«)مؤمنان را از قیام علیه کفار بازدارند

 0جدول شماره

 شدهشناختی استنباط مبانی انسان برخی از آیات مرتبط

/ 81/ اسراء:711آل عمران:

 7-1عصر:

ها گرایش میدان...( و تفکر خیال، حافظه،)هاآگاهی میدان دارای انسان

 .است عمل دادن برانجام توانا و...( و امیال صفات، ها،هیجان احساسات،)

 710هود:    701/ اسرا:13فاطر:

 

آگاهی بر 

 گرایش

در صورت  یاست و آگاه یقطع ریغ شیبر گرا یآگاه ریتاث

 ریتاث یگرید شیها متناسبِ با آن، بر گراشیفعال بودن گرا

 گذارد. یم

خواهد بود که متناسب با  دیمف یدر صورت یآگاه ارائه

آن  دهیاز فا شیب بشیفعال هر فرد باشد و گرنه آس یها شیگرا
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 شدهشناختی استنباط مبانی انسان برخی از آیات مرتبط

  است.

به باور  زانیتر باشد به همان متر و روشنیقطع یآگاه هرچقدر

به شناخت و رجوع مکرر به  شتریتر خواهد بود و توجه بکینزد

 خواهد شد. شیگرا شتریب فیو تضع تیآن باعث تقو

-781-718/ بقره: 71حجرات:

138/ 

 17اسرا: 31-33 :شعرا/  10انعام:

 701/انبیا:

گرایش 

 برگرایش

 اند.ها گوهره وجود آدمیگرایش

 عبارتند از طلب خیر و تنفر شرهای انسان انواع اصلی گرایش

زودگذر  -پایدار/ سطحی-های اصلی به دو دسته عمیقگرایش

 شوند.تقسیم می

های انسان بعضا باهم متناسب و هم جهت و گاهی گرایش

 باشند.متعارض و متزاحم می

 توانند همدیگر را تقویت یا تضعیف کنند.ها میگرایش

 برخی مخفی و پنهانند.ها پیدا و آشکار و بعضی از گرایش

های زودگذر به گرایش -های سطحیگذر از گرایش

 باشد.ترین وظیفه انسان در این دنیا میپایدار کلیدی عمیق

/   17/ توبه:111-101-717بقره: 

 87/ مائده:11-13انعام: 780نسا:

 701-701اسرا:

عمل بر 

 گرایش

گرایش انجام عمل خاص، هم گرایش پشتوانه خود و هم، همه 

های متضادش را تضعیف های متناسب با آن را تقویت و گرایش

 کند. می

تاثیرآگاهی بر گرایش، گرایش بر  گانههای تربیتی روابط سهداللت.»6-2

 «گرایش و عمل بر گرایش در زمینه راهبردهای تربیتی کدامند؟

 گیری مستمر از آن. توجه به عمل و بهره6-2-0

گوهره وجود انسان و تاثیر عمل بر آن قطعی و تدریجی است، لذا از آن جایی که گرایش 

شناختی ترین راهبردهای تربیت مبتنی بر انسانگیری از آن یکی از مهمتوجه به عمل و بهره

 قرآنی است. 

مندی بایست بهرهها تأثیر قطعی و تدریجی دارند میاز آن جایی که اعمال بر گرایش

ترین راهبرد در نظر داشت. عالوه بر بروندادی( را به عنوان مهماز عمل )خصوصا عمل 

-طلبی موثر است. لذا میاین، تکرار و مداومت اعمال برای ایجاد انس و تضعیف راحت
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ها، از گرایش سطحی و گیری از عمل به عنوان تنها موثر قطعی بر گرایشبایست با بهره

های منظم رسد خداوند با تعیین برنامهبه نظر میناپایدار به گرایش عمیق و پایدار گذر کند. 

-ها زمینه تعمیق و پایداری امیال ایشان را مهیا کرده)فرائض و مناسک( در زندگی انسان

سازی جهت انجام آن، در این سنین است. بنابراین ارایه برنامه به کودک و نوجوان و زمینه

 ای برخوردار است.از اهمیت ویژه

 و استفاده از محیط به عنوان ابزار هدایت . بسترسازی6-2-2

از آن جایی که گرایش گوهره وجودی انسان است و شاکله انسان با دو بازوی آگاهی و 

رود که به آن گیرد، متربّی زمانی به سراغ آگاهی و عمل میعمل و با انتخاب وی شکل می

به شرایط متربّی از لوازم  تمایل یا نیاز داشته باشد، بنابراین بسترسازی و تسهیل با توجه

تربیت است. به بیان دیگر از آن جایی که خداوند بنا ندارد با اجبار انسان را به فوز و 

گری است. سعادت برساند، بلکه خواستِ انسان، مورد توجه اوست، لذا نقش مربی هدایت

رخی از تواند بکند و محیط یکی از ابزارهایی است که او میهادی شرایط را آماده می

تر را های تربیتی خود را در آن تعبیه کند. به این ترتیب هادی زمینه عمل راحتبرنامه

فراهم کرده تا متربی به تدریج عمل سخت را نیز انجام دهد یا زمینه تغییر نگاه متربی را 

 برای مثال آیۀ ها توجه نماید.سازد تا او نسبت به نیازهای خود آگاه شود و به آنفراهم می

ْن َخْْيٍ فَليلَْواليَديْني یَس»فرماید: سورۀ مبارکۀ بقره می 171 ُقوَن قُْل َما أَنَْفْقتُْم مي اَلونَک َماَذا يُنْفي
بييلي  رسند: چه انفاق کنند پیاز تو م()171بقره/ «)َواْْلَقَْربيَي َوالْيَتَاَمى َوالَْمَساكييي َوابْني السَّ

گوئیم ( هر چه انفاق چه کسى انفاق کنیم در ثانى مىبگو)اوال باید مى پرسیدید که به 

چون ...(. »کنید به والدین و خویشاوندان و ایتام و مساکین و در راه ماندگان انفاق کنید مى

است است سوال را تغییر داده و به این سوال جواب دادهمورد یافتهها را بیخداوند سوال آن

فَإيْن  »فرماید:بقره می171(و یا در 781: 7، ج7731شاکر، «) که به چه کسانی انفاق کنند؟
نْتُْم فَاذْكُُروا اللََّه كَََم َعلََّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمونَ  ْفتُْم فَريَجاًَل أَْو ُركْبَانًا فَإيَذا أَمي  در اگر و« »خي

 یاد را خدا شدید ایمن چون و گزارید نماز سواره و پیاده توانید مى بودید ترس حال
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محافظت بر امر نماز را با امکانات خود تنظیم کنید و به همان مقدار »فرماید: می« کنید...

  (711-717)همان:« نماز بخوانید

 ها و نیازها. ارائه شناخت به صورت تدریجی و متناسب با گرایش6-2-3

در صورت فعال بودن  یاست و آگاه یقطعریغ شیبر گرا یآگاه ریثأت کهجایی آن از

 ارائهو از آن جایی که  گذاردیم ریتاث یگرید شیمتناسبِ با آن، بر گرا یهاشیگرا

فعال هر فرد باشد و گرنه  یهاشیخواهد بود که متناسب با گرا دیمف یدر صورت یآگاه

 و پرهیز نمود غیرضروری هایاز عرضۀ آگاهی بایستمی ؛آن است دهیاز فا شیب بشیآس

 گرایش)گوهره وجود آدمی(و نیاز به زدن گره با و تدریج و درنگ با را ضروری معارف

تواند موید این امر باشد. با مالحظه نزول تدریجی قرآن نیز می .کرد متربی)مهتدی(ارایه

ها و بیان حقایق یابیم که در بسیاری از موارد خداوند در صدد تصحیح نگرشقرآن در می

باشد، تا آن آگاهی های اساسی انسان میگره زدن به یکی از گرایشامور و اعمال همراه با 

 اند:با گرایش پیوندخورده و منشا عمل شود. آیات زیر از این نمونه

َدًة »فرماید:فرقان می 71در آیۀ  يَن كََفُروا لَْوََل نُزَِّل َعلَيْهي الُْقرْآُن ُجْملًَة َواحي َوقَاَل الَّذي
آنان که کافر شدند گفتند: چرا قرآن یکجا بر او و « »هي فَُؤاَدَك َورَتَّلَْناُه تَرْتييًل كََذليَك ليُنثَبَِّت بي 

نازل نشد؟ چنین نازل شد تا قلب تو را به آن استوارى دهیم، و آن را به نظمى دقیق منظم 

اینکه فرمود: )کذلک لنثبت به فوادک( بیان »نویسد: طباطبایی ذیل این آیه می« کردیم

که : به طور کلى تعلیم هر علمى و  توضیح این ت براى علت به تدریج نازل شدن.تامى اس

گیرد که معلم مسائل آن مخصوصا علمى که مربوط به عمل باشد از این راه صورت مى

در چنین صورت  علم را یکى یکى به شاگرد القاء کند، تا همه فصول و ابوابش تمام شود.

تعلم، یک صورت اجمالى از مسائل در ذهن شاگرد است که بعد از تمام شدن تعلیم و 

و در نتیجه در مواقع  -البته همانطور که گفتیم صورت اجمالى نه تفصیلى  -نقش مى بندد. 

احتیاج باید دوباره به مسائلى که خوانده مراجعه نماید تا به طور مفصل آن را درک کند، 

طورى که نفس بر آن معلومات شود به چون با صرف تلقى از معلم، در نفس مستقر نمى

نشو و نماء نموده و آثار مطلوب بر آن مترتب شود بلکه محتاج است به اینکه وقت احتیاج 
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از ( »117و110: 71، ج 7718 ،ییطباطبا« )به آن فرا رسد و آن معلومات را عمال پیاده کند

نگام عمل در اینجا معلوم مى شود که القاى یک نظریه علمى در هنگام احتیاج و رسیدن ه

گردد و در قلب مى نشیند، و پا خواهد آن را بیاموزد بهتر ثبت مىدل شاگردى که مى

شود، مخصوصا در معارفى که فطرت برجاتر هم خواهد بود، یعنى به زودى فراموش نمى

بشرى هم مؤید آن باشد و بشر را بدان رهنمون شود که در چنین معارفى فطرت، آماده 

( همچنین در آیۀ 117همان:«)احتیاج مى کند چون نسبت به آن احساس پذیرفتن آن است، 

يًل »فرماید:سورۀ اسرا می 701 و قرآن « »َوقُرْآنًا فَرَقْنَاُه ليتَْقَرأَُه َعََل النَّاسي َعلَی ُمْكٍث َونَزَّلْنَاُه تَْنزي

دیم نازل بخوانى و آن را نازل کر را به تدریج فرستادیم تا آن را به تدریج براى مردم

و نزول آیات قرآنى به تدریج و بند بند و سوره سوره و آیه آیه، به خاطر » «.کردنى کامل

تمامیت یافتن استعداد مردم در تلقى معارف اصلى و اعتقادى و احکام فرعى و عملى آن 

است، و به مقتضاى مصالحى است که براى بشر در نظر بوده، و آن این است که علم قرآن 

( بنابراین ارائه تدریجی، زمینۀ عملِ به 701و701: 77 ج ،همان..«)آن مقارن باشد با عمل به

کند و درضمن عمل، انس و در ادامه گرایش متناسب با آن تقویت آن شناخت را فراهم می

شناسی قرآنی توجه به گرایش و ارائه معارف شود، لذا یکی از راهبردهای مبتنی بر انسانمی

شد تا معرفت با عالقه گره بخورد و باقی بماند. روشن است که مربی در بامتناسب با آن می

 تواند از همین راهبرد استفاده کند.سازی و ایجاد عالقه و رغبت نیز میذائقه

 ها جهت شکوفایی و تقویت امیال فطریها و خوبی. عرضۀ خوب6-2-8

ها به سمتشان کشیده وبیها و خکه انسان در طلب کمال است لذا با دیدن خوباز آن جایی

کند. در شده و با توجه نمودن به آن خیر و کمال، میلِ به آن خیر را در خود تقویت می

آیات بسیاری خداوند با ترسیم بهشت به عنوان عاقبت اهل ایمان و عمل صالح، بر یکی از 

انگیزاند. ها را در جهت انجام آن عمل برمیاعمال صالح تمرکز کرده و این گونه میل انسان

دهد و گویی، سورۀ حشر خداوند به رستگاری در گرو ایثار توجه می 1برای مثال درآیۀ 

ُءوا »فرماید: آورد تا خود را در ایثار شبیه انصار کند میطلبی در انسان بوجود می يَن تَبَوَّ َوالَّذي
بُّوَن َمْن َهاَجَر إيلَيْ  ْم يُحي ْن قَبْليهي اَر َواْْليميَاَن مي َمَّ أُوتُوا الدَّ ْم َحاَجًة مي ُدوَن ِفي ُصُدوريهي ْم َوََل يَجي هي
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هي فَأُولَئيَك ُهُم الُْمْفليُحونَ  ْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفسي ْم َولَْو كَاَن بيهي هي  و«. »َويُؤْثيُروَن َعََل أَنُْفسي

 جاى ایمان قلعه در و مدینه در که است مدینه اهل از کسانى آن از غنائم آن از سهمى نـیـز

 سویشان به شرک دیار از که را مومنى هر و بودند آورده ایمان مـهـاجرین از قـبـل و دارنـد

 دل در دهـدمـى چـیـزى آنـان بـه اسـالم وقـتـى و دارنـدمـى دوسـت کـنـدمـى هـجـرت

 مقدم خود بر را مهاجرین و کنندنمى احساس شده داده مهاجران به آنچه به نـیـازى خـود

 را خود درونى بخل کـه کـسـانـى و بـاشـنـد مـحـتـاج نـیـز خـود کـه چـنـد هـر دارنـدمـى

دارند، انصار، مهاجرین را بر خود مقدم مى«.»رستگارند گیرندمى جلو تعالى خداى توفیق به

و توصیف از توصیف سابق در مدح رساتر،  هر چند که خود مبتال بـه فقر و حاجت باشند و

نه تنها د: گرانقدرتر از آن است. پس در حقیقت این آیه در معناى این است که بفرمای

: 71جلد ، 7718)طباطبایی،« دارندبلکه مهاجرین را مقدم بر خود مى داشتى ندارندچشم

سورۀ بقره با بیان اینکه حقیقت مرگ در راه خدا زندگی است، میل  718( و یا درآیۀ 711

را تحریک نموده و او را نسبت به جهاد و مرگ در راه خدا بر  انسان به جاودانگی

ْن ََل تَْشُعُرونَ »انگیزاند:  می  آنان به. »َوََل تَُقولُوا ليَمْن يُْقتَُل ِفي َسبييلي اللَّهي أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَكي

 این شما همه لیکن و هستند ابدی زنده بلکه نگویید، مرده شوند کشته خدا راه در که

 «.یافت درنخواهید را حقیقت

 گیری از مربیان)هادیان( اهل رشد و تزکیه. بهره6-2-6

از آن جایی که انسان انتخابگر است و با توجه به کرامت انسان، مربی، هادی است و نقش 

بایست با عمل خود القا نماید. از الگو و تسهیل کنندگی دارد؛ لذا بسیاری از موارد را می

آدمی رفتار و عمل او را می سازد و با توجه به اینکه از نگاه قرآن انسان، طرفی شاکله 

شود. همچنین با توجه به ها به سمتش کشیده میگرایش به کمال دارد با دیدن خوبی

نيَي ثُمَّ » درکالم امام صادق)ع( "ضُمَه اِلَیک"عبارت  تُّ سي َ لَُه سي ْل َصبييََّك َحتَّى يَأِْتي أَْمهي
ُه  نييَ ُضمَّ  (. 817: 17، ج7801 ،یعامل...«)إيلَيَْك َسبَْع سي

سال دوم، بسیار ضروری  1رسد، همراهی هادی با کودک و نوجوان در به نظر می

بایست واجد اهداف اصلی این دوران باشد، تا بتواند مسیر رشد است و لذا مربی خود می
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تواند ادن به خود نباشد نمیکودک را تسهیل نماید. به عبارت دیگر اگر مربی اهل سختی د

گری رشد متربی فراهم نماید. یا اگر مربی خود دارای فضائل اخالقی شرایط را برای تسهیل

 کنند خود را در صفات به او نزدیک کنند.نباشد، متربیان سعی نمی

 انتقال محتواهای متنوع قالب گیری از. بهره6-2-5

ها ۀ گرایش، شناخت و عمل و تاثیرات متقابل آنگانکه انسان دارای ابعاد سهاز آن جایی

های متنوع که همه این ابعاد را شامل بایست از قالبباشد؛ جهت ارائه محتوا میبر هم می

نفس و  حبّ لیاز م یریگتفکر و تعقل، بهره تیها به تقوقالب نیاشود استفاده نمود. 

نسبت به  شیبر گرای دادبرون شترعملیب یرگذاریثأو ت ،خودبینیمحبوب بودن، حذف 

وگو، استدالل، مسابقه، گویی، گفتارائه مثال و تشبیه، قصهداد اشاره دارد. درون

 های متنوع انتقال محتواست.گیری از جمع، القاء غیرمستقیم و ... برخی از قالب بهره

سازی جهت گذر کردن از عالیق سطحی و ناپایدار به عالیق . زمینه6-2-7

 پایدارعمیق و 

که امیال اصلی انسان عبارتست ازگرایش به خیر و تنفر از شر و امیال سطحی و از آن جایی

یابی های اصلی است ومأموریت انسان دستناپایدار در واقع مصادیق رویین همین گرایش

به مقام عبودیت و سالمت قلب است. لذا الزم است مربی در جایگاه هادی، دائماً متربی را 

رسد آیاتی که انسان را به ل سطحی و ناپایدار به عمیق و پایدارگذردهد. به نظر میاز امیا

اعراف و  770است. آیات مبارکۀ دهد از این راهبرد استفاده نمودهمعاد و آخرت توجه می

کنند. در واقع خداوند )ص( از جمله آیاتی هستند که توجه انسان را به آخرت جلب می 11

کند عمل ناپایدار این دنیا حقیقت پایداری در آخرت دارد. لذا امیال میدر این آیات اشاره 

ٌد فََمْن »انگیزاند. تر انسان را بر میعمیق َا إيلَُهُكْم إيلٌَه َواحي ثْلُُكْم يُوَحی إيََلَّ أََّنَّ َا أَنَا بَََشٌ مي قُْل إيَّنَّ
بَاَدةي َربِّهي أََحًداكَاَن يَْرُجو ليَقاَء َربِّهي فَلْيَْعَمْل َعَمًل َصاليًحا  بگو: جز این نیست که «. »َوََل يَُْشيْك بيعي

های نامتناهی و کلیه کلمات الهی نکنم،  من مانند شما بشری هستم )دعوی احاطه به جهان

رسد که خدای شما خدای یکتاست، پس  تنها فرق من با شما این است( که به من وحی می
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دوار است باید نیکوکار شود و هرگز در هر کس به لقای )رحمت( پروردگارش امی

يَا َداُووُد إينَّا َجَعلْنَاَك َخلييَفًة ِفي اْْلَْرضي »و « پرستش خدایش احدی را با او شریک نگرداند
لُّونَ  يَن يَضي لََّك َعْن َسبييلي اللَّهي إينَّ الَّذي َعْن َسبييلي  فَاْحُكْم بَْيَ النَّاسي بيالَْحقِّ َوََل تَتَّبيعي الَْهَوی فَيُضي

َسابي  َا نَُسوا يَْوَم الْحي يٌد ِبي و او را گفتیم که( ای داود، ما تو را در «. »)اللَّهي لَُهْم َعَذاٌب َشدي

روی زمین مقام خالفت دادیم، پس میان خلق خدا به حق حکم کن و هرگز هوای نفس را 

گمراه شوند چون روز پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه سازد و آنان که از راه خدا 

 «.اند به عذاب سخت معذّب خواهند شد حساب و قیامت را فراموش کرده

است اگر اهل زمین باشی به آسمان اعراف تصریح نموده711همچنین خداوند در آیه 

نَُّه أَْخلََد إيََل اْْلَرْضي َواتََّبَع َهَواُه فَمَ »رسی: نمی ئْنَا لَرَفَْعنَاُه بيَها ولکي ثَلُُه كََمثَلي الَْكلْبي إيْن َولَْو شي
بُوا بيآيَاتينَا فَاقُْصصي الَْقصَ  يَن كَذَّ ْل َعلَيْهي يَلَْهْث أَْو تَْْتُكُْه يَلَْهْث َذليَك َمثَُل الَْقْومي الَّذي َص تَْحمي

 بخشیدیم، لیکن او به خواستیم به آن آیات او را رفعت مقام می و اگر می«. »لََعلَُّهْم يَتََفكَُّرونَ 

زمین )تن( فروماند و پیرو هوای نفس گردید، و در این صورت مثل و حکایت حال او به 

سگی ماند که اگر بر او حمله کنی و یا او را به حال خود واگذاری به عوعو زبان کشد. این 

است مثل مردمی که آیات ما را بعد از علم به آن تکذیب کردند. پس این حکایت بگو، 

اگر این جهان و زمین را نماد فناپذیری و آخرت و آسمان را نماد «. »باشد که به فکر آیند

های سطحی و ناپایدار به عمیق و فناناپذیری بدانیم، این آیه بر لزوم گذشتن از گرایش

 «.پایدار دارد

 2جدول شماره

 راهبرد مبنا

های متنوع قالب گیری ازبهره باشد.می آن متقابل تاثیرات و( عمل و شناخت گرایش،)گانهسه ابعاد دارای انسان

 انتقال محتوا

آگاهی بر 

 گرایش

در صورت  یاست و آگاه یقطع ریغ شیبر گرا یآگاه ریتاث

 ریتاث یگرید شیها متناسبِ با آن، بر گراشیفعال بودن گرا

 گذارد. یم

خواهد بود که متناسب با  دیمف یدر صورت یآگاه ارائه

آن  دهیاز فا شیب بشیفعال هر فرد باشد و گرنه آس یها شیگرا

 

ارایه شناخت به صورت تدریجی 

 ها و نیازهاو متناسب با گرایش
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 راهبرد مبنا

 است.

به باور  زانیتر باشد به همان متر و روشنیقطع یآگاه هرچقدر

به شناخت و رجوع مکرر به  شتریتر خواهد بود و توجه بکینزد

 خواهد شد. شیگرا شتریب فیو تضع تیآن باعث تقو

گرایش 

 برگرایش

 اند.ها گوهره وجود آدمیگرایش

 های انسان عبارتند از طلب خیر و تنفر شرانواع اصلی گرایش

زودگذر  -پایدار/ سطحی-های اصلی به دو دسته عمیقگرایش

 شوند.تقسیم می

های اصلی موجب صفات مختلف در انسان تعلق به گرایش

 گردد. می

بعضا باهم متناسب و هم جهت و گاهی های انسان گرایش

 باشند.متعارض و متزاحم می

 توانند همدیگر را تقویت یا تضعیف کنند.ها میگرایش

 کند.توجه به یک گرایش آن را تقویت می

 ها پیدا و آشکار و برخی مخفی و پنهانند.بعضی از گرایش

های زودگذر به گرایش -های سطحیگذر از گرایش

 باشد.ترین وظیفه انسان در این دنیا میکلیدیپایدار  عمیق

گیری از مربیان )هادیان( بهره

 اهل رشد و تزکیه

بسترسازی و استفاده از محیط به 

 عنوان ابزار هدایت

سازی جهت گذر کردن از زمینه

عالیق سطحی و ناپایدار به عالیق 

 عمیق و پایدار

ها جهت ها و خوبیعرضه خوب

 فطری شکوفایی و تقویت امیال

عمل بر 

 گرایش

انجام عمل خاص، هم گرایش پشتوانه خود و هم، همه 

های متضادش را های متناسب با آن را تقویت و گرایش گرایش

 کند. تضعیف می

گیری مستمر توجه به عمل و بهره

 از آن

 گیریبحث و نتیجه

خواهد شد. ها تا عمل تربیتی تر شدن فاصلۀ تئوریبررسی چگونگی انسان موجب کوتاه

باشد. در این مقاله، متناسب با گانۀ گرایش، شناخت و عمل میآدمی دارای ابعاد سه

شناختی قرآنی، به تأثیرات آگاهی بر گرایش،گرایش بر راهبردهای تربیتی برآمده از انسان

گرایش، عمل بر گرایش پرداخته شد. تعلق، محورکلیدی وجود انسان وشناخت وعمل به 

طور ها بهآیند.آگاهیجهت تقویت یا تضعیف تمایالت انسانی به شمار می عنوان دو مسیر

گذارند. توجه طور تدریجی و قطعی بر تمایالت تأثیر میفوری و غیرقطعی و عمل انسان به
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گیری مستمر از آن، بسترسازی و استفاده از محیط به عنوان ابزار هدایت، به عمل و بهره

ها ها و خوبیها و نیازها، عرضۀ خوبو متناسب با گرایشارایۀ شناخت به صورت تدریجی 

گیری از هادیان اهل رشد و تزکیه، بهره گیری جهت شکوفایی و تقویت امیال فطری، بهره

سازی جهت گذر کردن از عالیق سطحی و ناپایدار و زمینه انتقال محتواهای متنوع قالباز 

 شناختی قرآنی است.ازانسانبه عالیق عمیق و پایدار ازراهبردهای برآمده 
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