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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.
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بر نقش گرایش ها در وجود انسان

حسن ملکی

استاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

حسن اسدزاده

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

ماجده فاطمی



دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
لحاظ هدف خود بنیادی-کاربردی ،با رویکرد کیفی و روش آن استنتاجی است .یافتههای این پژوهش
عبارتند از :انسان دارای شناخت ،گرایش و توانایی عمل است ،تاثیرات متقابل این ابعاد سه گانه عبارتند:
گرایش ها گوهره وجودآدمی است که با آگاهی و عمل تقویت و تضعیف می شوند .گرایش ها به دو
دسته عمیق – پایدار و سطحی – زودگذر تقسیم می شود.گرایش ها می توانند همدیگر را تقویت یا
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دف این تحقیق استنباط راهبردهای تعلیم و تربیت مبتنی بر انسان شناسی قرآنی می باشد .تحقیق حاضر به

تاریخ پذیرش0010/10/01 :

سعید بهشتی

استاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال0011/10/10 :

راهبردهای تعلیم و تربیت برآمده از انسان شناختی قرآنی با تاکید

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی

تضعیف کنند .آگاهی در صورت فعال بودن گرایش ها متناسبِ با آن ،بر گرایش دیگری تاثیر می گذارد.
آن باعث تقویت و تضعیف بیشتر گرایش خواهد شد .انجام عمل خاص ،هم گرایش پشتوانه خود و هم،
همه گرایش های متناسب با آن را تقویت و گرایش های متضادش را تضعیف می کند.راهبردهای تربیتی
عبارتنداز :توجه به عمل و بهره گیری مستمر از آن ،بستر سازی و تسهیل گری و استفاده از محیط به عنوان
ابزار هدایت ،ارایه شناخت به صورت تدریجی و متناسب با تمایالت و نیازها ،عرضه خوب ها و خوبی ها
 نویسنده مسئولmajede.fatemi@gmail.com :
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هرچقدر آگاهی روشن تر باشد به همان میزان به باور نزدیک تر و توجه بیشتر به شناخت و رجوع مکرر به
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جهت شکوفایی و تقویت امیال فطری ،بهره گیری ازهادیان اهل رشدوتزکیه ،بهره گیری از قالب های
متنوع ارائه محتوا و زمینه سازی جهت گذر کردن از عالیق چگونگی انسان ،گرایش ،آگاهی ،عمل،
راهبرد .سطحی و ناپایدار به عالیق عمیق و پایدار

کلیدواژهها :گرایش ،آگاهی ،عمل ،راهبرد.
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.0مقدمه
نگاه هر مکتب تربیتی به انسانی ،مبنای تجویزات آن میباشد .لذا پرداختن به مبانی انسان-
شناختی در فلسفه تربیت از اهمیت ویژهای برخوردار است .انسانشناسی از قدیمیترین
علوم میباشد .جهان غرب از لحاظ تاریخی سه دوره فلسفی ،دینی ،علمی را در رابطه با
انسانشناسی گذرانده است(ر.ک؛ واعظی )7711 ،همچنین انسانشناسی به تجربی،
شهودی ،فلسفی و دینی تقسیم میشود(ر.ک؛ خسروپناه )7731 ،در این میان انسانشناسی
دینی که حاصل مراجعه به متون دینی است؛ مطمئنترین راه برای شناخت انسان است ،چرا
که حقیقت انسان را جز خالقش نمیتواند به دقت بیان نماید.
در انسانشناسی اسالمی سه عرصۀ چیستی و چگونگی و چرایی متناظر با علت مادی،
صوری و غایی در فلسفه ،مطرح است که اولی به داراییهای انسان شامل ادراکات،
گرایشها و عمل دومی به تأثیرات متقابل این داراییها بر هم و سومی به علت وجودی
انسان یعنی هدف از خلقت انسان میپردازد.
در واقع منظور ما از چیستی «شناختن انسان است از آن نظر که داراى استعدادها و
نیروهایى براى تکامل انسانى است» (مصباح یزدی )77 :7731 ،و آنگاه که از چگونگی
سخن به میان میآید منظور تاثیر و تأثری است که هریک از این داراییها بر دیگری دارد.
برای مثال ادراک انسان بر عمل و گرایش او چه تاثیری خواهد داشت؟ و ...چگونگی
انسان به مباحثی چون روند شکل گیری عمل در وجود انسان ،ایجاد هر نوع اندیشه و پدید
آمدن هر عالقهای در درون وی ،نحوۀ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری انسان و ...میپردازد .از
آن جا که تربیت نیز در صدد کنترل و تغییر عمل آدمی میباشد لذا مباحث چگونگی انسان
در تربیت کاربرد بیشتری خواهد داشت.
عالوه بر این ،توجه به(راهبرد) در طراحی نظام تربیت به عنوان جهتگیریهای
اساسی برنامههای تربیتی؛ این امکان را به مربی میدهد که در هنگامهی عمل بتواند بر
اساس اولویت ها تصمیم بگیرد .به عبارت دیگرالزم نیست مربی در فرایند تربیت به دنبال
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تقویت همه خوبیها در وجود متربی باشد ،بلکه کافی است زمینه رشد خوبیهای کلیدی
را بوجودآورد تا به دنبال آنها سایر خوبیها نیز تقویت شوند.
بر همین اساس پژوهش حاضر به راهبردهای تعلیم و تربیت ماخوذ از چگونگی انسان
با تأکید بر جایگاه گرایشهای انسان در قرآن در قالب دو پرسش .7 :تاثیرآگاهی بر
گرایش ،گرایش بر گرایش و عمل بر گرایش (که بیشترین داللتها را در زمینه راهبردها
داشتهاند) چگونه تبیین میگردد؟ و .1داللتهای تربیتی روابط سهگانه تاثیرآگاهی بر
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
میباشد.

 .2پیشینۀ تحقیق
چگونگی انسان به طور پراکنده و ضمنی،ذیل مباحث دیگر در برخی کتب متاخرین مانند
شهید مطهری(در حکمتها و اندرزها) ،علّامه مصباح یزدی(در انسانسازی،خودشناسی
برای خودسازی ،معارف قرآن) و آیتاهلل حائری شیرازی(در تعلق محور وجودی انسان،
انسانشناسی) ذکر شده و پناهیان این مباحث را به طور منسجم بیان کردهاست 7.همچنین
باقری()7731تحت عنوان نظریه عمل اسالمی معتقداست عمل تعیین کننده شخصیت آدمی
است و بر اساس سه مبدا معرفتی،گرایشی و ارادی تحقق مییابد .قربانزاده ( )7731در
پایان نامه خود با عنوان«تبیین نسبت بین شناخت و عمل در حوزه اخالق از منظر خواجه
نصیر طوسی ،فیض کاشانی ،مهدی نراقی» به مقایسه نسبت بین شناخت و عمل در حوزه
اخالق از دیدگاه خواجه نصیرطوسی و فیض کاشانی و مهدی نراقی پرداختهاست،که
تاثیرات متقابل شناخت و عمل و گرایش را در شکل گیری فعل اخالقی تبیین نمودهاست.
در پژوهشهای دانشگاهی واکثر پایان نامهها نگاه متفکران اسالمی و غیر اسالمی به انسان
مبنا قرار گرفتهاست و تالش کمتری در خصوص بهره گیری مستقیم از منابع دست اول
 .7سخنرانی 7731
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اسالمی با هدف استنباط داللتهای تربیتی صورت گرفتهاست .همچنین اغلب پژوهش-
هایی که با هدف شناخت انسان بر مبنای قرآن صورت گرفته ،به جزئی از آدمی پرداخته و
فقدان نگاه جامع به چیستی و چگونگی و چرایی انسان به چشم میخورد لذا نگارنده قرآن
را به عنوان منبع اصلی تبیین چگونگی انسان در این تحقیق در نظرگرفت .چرا که میتوان
در مباحثی که پرداختن به چیستی و چرایی انسان ضرورت دارد از نتایج تحقیقات مفصل
پیشین استفاده نمود.
صدری فر( ) 7711در پژوهشی به راهبردهای تربیتی بدون ابتنا نمودن بر شناخت
انسان ،در سه محوربینشی/شناختی (دعوت به تعقل و تفکر ،توجه دادن به معاد و آخرت-
اندیشی ،یادآوری نعمتها ،عبرتآموزی) ،گرایشی(پرورش ایمان ،پرورش محبت ،توبه و
بازگشت ،انذار و تبشیر ،پاداش و تنبیه) و رفتاری(بیان الگوی اخالق تربتی در عمل ،اسوه-
سازی ،تعظیم شخصیت مربی ،تذکر و آزمایش و ابتال)از دیدگاه قرآن پرداختهاست .از
نظر نگارنده موارد فوق ،ذیل راهبردهای برآمده از مبانی انسان شناختی جا میگیرد.

 .3روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف خود ،بنیادی-کاربردی با رویکرد کیفی و با استفاده از روش
استنباطی انجام شدهاست .روش استنباطی«در مرحله استنتاج یک گزاره اکنون نامتحقق
تربیتی از یک گزاره پیش از این متحقق فلسفی به کار می رود»(بهشتی)17 :7711،در این
تحقیق ضمن کشف وضعیت موجود(تبیین تاثیرات روابط سهگانه) به تبیین پیامدهای آن
(استخراج داللتهای تربیتی در زمینه راهبردهای تربیتی) پرداخته شد .به عبارت دیگر
پژوهشگر در این تحقیق چگونگی انسان در قرآن را مبنا قرار داده و آن را کاربردی نموده
است« .کاربردی کردن در اینجا به معنای استخراج داللتها یا استلزامهای دیدگاه فلسفی
معینی برای عرصههای تعلیم و تربیت است» (باقری و همکاران« )707 :7731 ،گاهی اوقات
پژوهشگران میخواهند از سایر رشتهها از فلسفههای مختلف ،از رشتههای پایهای ،از یک
چارچوب ،از یک نظریه ،از یک مدل ،از یک ایده ابتدایی مطرح در سایر رشتهها
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رهنم ودهایی قرض کنند و آن را در حوزۀ تخصصی خود به کارگیرند ،نویسنده به این
عمل داللتپژوهی اطالق میکند»(داناییفر.)81-83 :7711 ،
دراین روش ابتدا محقق«به جست و جوی گزارههای فلسفی در دستگاه فلسفی مورد نظر
میپردازد و آنها را هم مییابد و هم دوباره فهم میکند»( بهشتی )11 :7711،سپس آن را
پردازش کرده و گزارههای تربیتی را استنتاج و پردازش میکند .به این ترتیب «تمام گزاره-
های فلسفی و تربیتی به دست آمده و فهم شده ،همراه با نسبت ابتنای میان آنها در قالب
یک کالن نظام جامع و نوین اندیشهای و در دو بخش فلسفی و تربیتی قالب بندی و
بازنگاری میشود»(همان ) 11:در این تحقیق نیز ابتدا آیات قرآن و ترجمه آن خوانده و
دریافت پژوهشگر در قالب یک گزاره نوشته شد .سپس با نکات تفسیری المیزان علّامه
طباطبائی و معارف قرآن عالمه مصباح تطبیق دادهشد .در مرحله بعد گزارهها معنون و
دستهبندیگ ردید .سپس راهبردها استنباط شدند .از طرفی ضمن مطالعه آیات ،این راهبرد
تربیتی بارها و بارها با مطالعه قرآن به چشم پژوهشگر میآمد .همچنانکه بهشتی(:7731
 )711معتقد است« :پژوهش لِمّی از مبانی فلسفی اسالمی آغاز میشود و به تعلیم و تربیت
اسالمی دامن میگستراند ...اما پژوهش اِنّی پژوهشی است که با رویکردی ثبوتی و نه
اثباتی از مفاهیم و گزارههای موجود و محقق تعلیم و تربیت اسالمی آغاز میکند و می-
کوشد تا با جست و جو در البهالی متون و منابع فلسفه اسالمی ،بنیانهای فلسفی مطابق با
آنها را بازیابی ،کشف یا خلق کند».
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نمودار :0مراحل روش تحقیق

 .8تعریف راهبرد
راهبرد در لغت و اصطالح به عنوان «سیاستگذاری»(صدری افشار،)11 :7737 ،
«برنامهریزی و سیاست برای رسیدن به یک هدف»(انوری ،7737 ،ج « ،)711 :7آمادگی و
برنامهریزی بلند مدت و گسترده»(رابرتسون« ،)711 :7711 ،دانش یا فن بهرهگیری از
امکان های سیاسی ،اقتصادی ،روانی و نظامی برای تأمین بیشترین حمایت از سیاست
پیشبینی شده»(صدری افشار )11 :7737 ،آمدهاست .بنابراین میتوان راهبرد را به معنای
جهت و راه وصول به اهداف ،و راه و روشهایی که اهداف بلند مدت از طریق آنها محقق
میشود ،به کار برد.
«راهبرد تربیتی یعنی استراتژی و سیاستگذاری و برنامههای کوتاه مدت و یا بلند
مدت و نوع فعالیتهای مربی برای شکوفایی و هدایت متربی .راهبردهای تربیتی در تدوین
بیان و هدف دارکردن برنامههای تربیتی بسیار مؤثرند .این راهبردها جهتگیری اساسی و
اصلی برنامههای تربیتی انسان را به سمت دریافتهای معنوی هدایت میکند»(صدری فر و
موسوی.)711 :7711 ،
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 .6یافتههای تحقیق
 .0-6تاثیرآگاهی بر گرایش ،گرایش بر گرایش و عمل بر گرایش (که بیشترین
داللتها را در زمینه راهبردها داشتهاند) چگونه تبیین میگردد؟
انسان با گستره وجودی نسبت به سایر موجودات طبیعی ،دارای ماموریت رسیدن به قرب
الهی در پرتو عبودیت می باشد .هر چند از دیدگاه قرآن ،محیط تاثیرگذار بر انسان میباشد
لیکن در آیات بسیاری خداوند عدم مقهوریت آدمی را در رابطه با سایر نیروهای مؤثر
چون محیط و شرایط اجتماعی و فردی به رسمیت شناختهاست .چرا که وی انتخابگر و بر
انجام عمل تواناست .انسان دارای شناخت ،گرایش و توانایی عمل است؛ بنابر این در بحث
از چگونگی انسان می بایست به تبیین تاثیرات متقابل این سه بعد پرداخت .لیکن در این
مقاله صرفاً به بیان آن بخش از تاثیرات متقابل ابعاد سهگانه انسان میپردازیم که راهبردهای
تربیتی از آن استخراج شدهاست .به بیان دیگر تاثیرات متقابل ابعاد سهگانه شامل  1رابطه
(آگاهی بر آگاهی ،آگاهی بر گرایش ،آگاهی بر عمل ،گرایش بر آگاهی ،گرایش بر
گرایش ،گرایش بر عمل ،عمل بر آگاهی ،عمل بر گرایش ،عمل بر عمل) میباشد .در این
مقاله روابط سه گانه (آگاهی بر گرایش ،گرایش بر گرایش و عمل بر گرایش) که ارتباط
مستقیم با راهبردهای استخراج شده دارد ،تبیین شدهاست.

 .0-0-6گرایش گوهر وجودی انسان
هر انسانی در وجود خود اموری از جنس میل و کشش ،عالقه یا تنفر مییابد که با اموری
چون علم وآگاهی متفاوت است .قرآن کریم درآیات 71حجرات و718بقره به گرایشها
توجه نموده و آنها را در آیات 10انعام و 781بقره منشأ عمل و حتی تصدیق و تکذیب
آگاهیها شناختهاست.
در سورۀ شعرا آیه  31-33به اهمیت قلب در وجود انسان اشاره شدهاست«در آن روز
مال و اوالد سودى نمىدهد و لیکن هر کس با قلب سلیم نزد خدا آید از سالمت قلب سود
مىبرد» آیات 17اسرا و  138بقره نیز دارای همین مضمون هستند .همچنان که
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طباطبائی( )808 :7718مینویسد«خالصه مفاد کالم این مىشود که مدار سعادت در آن
روز بر سالمت قلب است ،چه اینکه صاحب آن قلب سالم در دنیا مال و فرزندى داشته
باشد و یا نداشته باشد» اهمیت قلب به حدی است که مالک تمایز انسانها در آخرت قرار
گرفتهاست در آیه  17اسرا میفرماید«:ببین چگونه بعضى را بر بعضى برترى دادیم ،تازه این
برتریها دنیوی است برترى آخرت بیشتر و بزرگتر است»«برتری در دنیا به جهت اختالف
در اسباب مادى و محدود دنیوی است ،و دنیا دار تزاحم است ،در نتیجه برتریهاى آن هم
محدود میباشد ،اما برتریهاى آخرت به جهت اختالف اسباب وجودی نیست ،بلکه به
جهت اختالف جانها و دلها در ایمان و اخالص میباشد که همه از احواالت قلب
است»(کمال مصطفی شاکر ،ترجمه مشایخ ،7731 ،ج )73 :7همچنان که آیه  138سورۀ
مبارکه بقره محاسبه بندگان را بر معیار حاالت و ملکات قلبى آنان ،چه اظهار بشود ،و چه
نشود ،میداند .این آیۀ شریفه تنها بر احوال و ملکات نفسانیهاى داللت دارد که منشأ صدور
افعال هستند ،چه فعل اطاعت و چه معصیت ،و خداى سبحان انسانها را با آن احوال و
ملکات محاسبه مىکند .گویی انسان با همین تمایالت در جهان باقی نیز جاودان

ت أَنْف ُُس ُه ْم
ِف َما اشْ تَ َه ْ
است همچنان که در آیۀ  701سورۀ انبیاء میفرمایدَ « :و ُه ْم ي
خَاليدُونَ »(انبیاء.)701 /

علی رغم این که در آیات قرآن قلب همسنگ با مفهوم نفس است و شامل ادراکات
و گرایشها میشود ،لیکن با مرور آیات بقره  711و  ، 178آل عمران  ،100نحل  81و 11
و  ،711هود  70و  ،77انفال ،11رعد ،18شعرا  ،11شوری ،87احقاف ،71یوسف،10
فصلت ،71بقره  711و  ،178آل عمران  ،100نحل  81و  11و  ، 711هود  70و ،77
انفال ،11رعد ،18شعرا  ،11شوری ،87احقاف ،71یوسف ،10فصلت ،71فاطر 71و،87
لقمان ،1اعراف 71و  ،71مایده  ،37مایده ،71نسا 71در مییابیم که قلب سلیم و طاهر ،فاقد
استکبار(تکبر) و حسادت و واجد صبر و استقامت است .و این صفات که از سنخ گرایش-
های تثبیت شده هستند باعث برتری آدمیان بر هم در آخرت میباشند.
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یکی از مصادیق گرایش ،آرزوست .آنچه که انسان به آن گرایش دارد و میخواهد
به آن برسد .آیتاهلل حائری ( )71 :7711منِ هرکس را تعلق و آرزوی او میداند و می-
نویسد«:من یعنی آن چه به او تعلق دارم یعنی متعلقاتِ من .منِ هرکسی به وسعت آرزوی
اوست .اگر آرزوی انسان ضربه پذیر بود من انسان آسیب پذیر خواهد بود اگر آرزوی
انسان آسیب ناپذیر بود آن انسان آسیب ناپذیر خواهد بود ».بنابراین آرزوی انسان جهت
وی را تعیین کرده و میتواند موجب تمایز انسانها از هم شود«.قرآن به همین دلیل برای

درجهبندی و تقسیمبندی انسانها و فرق بین متقی و غیر متقی بر آرزو تکیه میکند« :تيل َ
ْك

اْلَ ْر ي
ي »...این
ِف ْ
ين ََل يُرييدُونَ ُعلُ ًّوا ي
ج َعلُ َها ليل يَّذ َ
ض َو ََل ف ََسادًا َوالْ َعا يقبَ ُة ليلْ ُمتَّ يق َ
الدَّا ُر ْاْل يخ َر ُة نَ ْ
تقسیمبندی بر اساس آرزوست .نمیگوید کسانی که در زمین به مقامی نرسیدهاند؛ بلکه
میگوید کسانی که (نمیخواهند) به مقام دنیا برسند»(همان 7 :و)78
بنابراین گرایش انسان گوهره وجودی اوست که جهت زندگی دنیا و عقبایش را
تعیین میکند .از این رو میتوان گرایش را محور وجود آدمی دانست.

 .2-0-6تأثیر گرایش بر گرایش
گرایش های مهم واساسی انسانی همان امیال فطری هستند که خود مصادیق متعدد و متنوع
با سطوح مختلف دارند .به عبارت دیگر تمام عالقهمندیها و تنفرات آدمی بر پایۀ امیال
فطری شکل میگیرند.گرایشها به دو دسته عمیق – پایدارمانند میل به قدرت برتر و
سطحی – زودگذرمانند میل به رفع تشنگی تقسیم میشود .حبّ دنیا از گرایشهای سطحی
و گذرا و حباهلل ازگرایشهای عمیق و پایدار محسوب میشوند.چنانچه گرایشهای
سطحی و گذرا در طول گرایشهای عمیق و پایدار نباشند ،انسان را به دو جهت متفاوت
سوق میدهند« .کثرت آرزوها به یک وحدت منتهی میشود ...یعنی متعدد بودن آرزوها با
برگشت همۀ آنها به یک آرزو منافاتی ندارد .آرزوها در طول یکدیگرند و تعدد ندارند؛
بلکه در حقیقت واحدند ...هر جا آرزویی در طول آرزوهای دیگر نبود ،با آنها تعارض
پیدا میکند ...اگر این حب دنیا در طول حب خدا شد ،این دیگر حب دنیا نیست ،که حب
خداست»(حایری شیرازی )31 :7711،به نظرمیرسد از همین روست که خداوند هنگام
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بیان گرایشهای این جهانی ،انسان را به آخرت توجه میدهد .قرآن در آیات 11نساء و
 10حدید خیردنیا را متاع قلیل و غرور مینامد و در مقابلش ،در آیات  71اعلی 11 ،بقره و
 78آل عمران خیر و ابقی ،رزق بغیرحساب و حسن ماب را معرفی میکند« .انسان برای
ابدیت ساخته شده است و تعلق به فانی ،به منزله طوقی آهنی است که بر درختی در حال
رشد قرار دهند» (حایری شیرازی.)11 :7711 ،
گرایشهای انسان بعضاً با هم ،متناسب و هم جهت مانند میل به قدرت برتر هم جهت
با میل به سالم بودن خود و گاهی متعارض و متزاحم میل به خوردن نوشابه متعارض با میل
به سالمتی میباشند« .لذت کمتر و محدودتر فدای لذت بیشتر و پایدارتر میشود .همچنین
تحمل رنج مختصر برای رسیدن به لذت زیاد و پایدار ،و گذشتن از لذت مختصر برای
رهایی از رنج بسیار مقتضای عقل و فطرت آدمی است»(مصباح یزدی« .)71 :7711،از این
رو انسان در همه حال بین گرایشهای خود دست به انتخاب میزند .همه خواستهای
انسان یک جا برای وی حاصل نمیشود؛ به دلیل محدودیت خاصی که از ویژگیهای
زندگی مادی است و ا نسان ناگزیر است در بین این منابع محدود و غیرقابل جمع ،یکی را
برگزیند ...میان هدف نهایی ارزشمند از یک سو و انگیزهها و اهداف پایینتر از سوی
دیگر نیز نوعی تزاحم و تعارض وجود دارد؛ ولی رسیدن به آن هدف نهایی ارزشمند،
تعیین کننده کمیت و کیفیت و جهت ارضای سایر خواستها و تمایالت است»(مصباح
یزدی.)711-717 :7710 ،

 .3-0-6تأثیر آگاهی بر گرایش
 .0-3-0-6آگاهی بر گرایش تأثیر دارد
آیاتی که به تأثیر آگاهی بر گرایش اشاره دارد ،به دو دسته تقسیم میشوند :دسته اول علم
را به عنوان یکی از عناصر بعد آگاهی ،علت گرایشهای خشیت و تواضع بندگان میداند.
در آیه  13سوره فاطرمیفرماید « :بندگان خدا تنها دانایان از او بیم دارند و خدا نیرومند و
آمرزنده است»« .علماء به لحاظ عالم بودنشان این گونهاند؛ یعنى ،این علم و معرفت آنها
است که حالت و کیفیّت نفسانى خشیت الهى را در روانشان ایجاد میکند» (مصباح یزدی،
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 )787-781 :7730و در آیۀ  701اسرا میفرماید« :بگو قرآن را باور کنید یا باور نکنید
کسانى که پیش از این علم داده شدهاند ،وقتى قرآن بر آنها خوانده شود بر چانه سجده
کنان به زمین مى افتند»« .مقصود از اینکه فرمود( :قبل از آن علم داده شدند) این است که
براى فهم کلمه حق و قبول آن مستعد شدند چون مجهز به فهم حقیقت معناى حق گشته
بودند ،در نتیجه حق بودنِ قرآن کریم هم ،در دلهاى ایشان ایجاد خضوع بیشترى
کردهاست»(طباطبایی ،ترجمه موسوی همدانی ،7718 ،جلد )701 :77؛ دسته دوم آیاتی که
برخی از معارف را به عنوان یکی از عناصر بعد آگاهی ،باعث تثبیت گرایشهای قلب
میداند .در آیه  710هود میفرماید« :از اخبار پیغمبران همه را برایت نقل مىکنیم (البته )
آن را که (با نقلش ) دلت را استوار مى سازیم .»...آیه تصریح میکند با برخی آگاهیها،
قلب پیامبر تثبیت میشود.

 .2-3-0-6تأثیرآگاهی بر گرایش غیرقطعی است و آگاهی در صورت فعال
بودن گرایشهای متناسبِ با آن ،بر گرایش دیگری تاثیر میگذارد.
مهمترین شرط تاثیر آگاهی بر گرایش ،وجود گرایشهای متناسبِ تقویت شده میباشد.
برای مثال اگر گرایش به سالمتی در فردی قوی و گرایش به تنبلی و راحتطلبی و لذت
جویی در او ضعیف باشد ،به محض دریافت گزارهای چون «نوشابه برای بدن ضرر دارد»
یا «ورزش برای سالمتی ضرورت دارد» ،نسبت به نخوردن نوشابه و انجام ورزش گرایش
پیدا میکند .به اعتقاد مصباح یزدی()7730هرچند معرفت بر گرایش تاثیر دارد؛ لیکن
آگاهی ،علتِ تامۀ تقویت یا تضعیف امیال نیست ،بلکه جزالعله محسوب میشود .به این
معنا که الزم است شرایطی حاصل باشد تا معرفت اثرگذار گردد .در آیه  11و  17سوره
زمر میفرماید« :آیـا کـسـى کـه خـدا سـیـنـهاش را پذیراى اسالم کرد و در نتیجه همواره
با نور الهى قدم بـرمـىدارد چون سنگدالن است .پس واى بر سنگدالنى که یاد خدا
دلهایشان را نرم نمىکند آنان در ضاللتى آشکارند .خدا بهترین سخن را نازل کرده کتابى
که ابعاضش بهم مربوط و به یکدیگر منعطف است آنـهـایـى کـه از پروردگارشان خشیت
دارند از شنیدنش پوست بدنشان جمع مى شود و در عین حال پوست و دلشان متمایل به یاد
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خدا مىگردد این هدایت خداست که هر که را بخواهد با آن هدایت مىکند و کسى که
خدا گمراهش کند دیگر راهنمایى نخواهد داشت ».این آیه به دو گروه از انسانها اشاره
دارد« :آنان که دلهایشان تحت تاثیر ادراکات و معارفی که پیدا میکنند قرار گرفته و در
نتیجه ،خوف و خشیت و حاالتی نظیر آنها در دلشان و تغییر و تحول مثبت در رفتارشان
پدید میآید و گروه دیگر کسانی که سنگدلند ،تحت تأثیر چیزی قرار نمیگیرند و
دربارۀ آنها تعبیر قساوت را به کار میبریم»(مصباح یزدی.)788 :7730،
بنابراین ارائه آگاهی در صورتی مفید است که متناسب با گرایشهای فعال هر فرد
باشد .به تعبیر مصباح یزدی به تجربه دریافتهایم که گاه با شناخت معنایی ،احساس و تأثر
خاصی در ما ایجاد شده به حدی که همان تأثر ،میل یا تنفر ما را نسبت به انجام یا ترک
عمل خاص برمیانگیزاند ،اما زمانهایی ،معنایی جدید را یاد گرفتهایم اما تحت تاثیر آن
قرار نگرفتهایم .حتی تجربه کردهایم که شناخت واحد در دو فرد تأثیر متفاوت داشته
است(ر.ک؛ مصباح یزدی .)7730:بنابراین آگاهی بر گرایش صرفا با فعال بودن
گرایشهای متناسب با آن آگاهی ،تاثیر دارد .حایری شیرازی(حایری شیرازی)1 :7711 ،
در کتاب "تعلق محور تحول انسان" به خوبی این مطلب را تبیین میکند« :وقتی من ،متعلق
به حد محدودی باشم ،از آگاهیام به عنوان مانعی بر سر راهم عبور میکنم .یعنی از روی
آگاهیام می پرم و به آن چیزی که به آن تعلق دارم میرسم؛ آگاهیام را میپوشانم تا
مزاحم من نباشد .با آگاهیام میجنگم برای اینکه به آن آرزوی خودم برسم؛ سعی میکنم
ندانم ،نشنوم و نفهمم «»...آگاهی بدون تعلق به مقام اعال و تعلق به مقام دون ،مسالهای را
حل نمیکند .یعنی داشتن آگاهی بینتیجه است»(همان)70:
مفید بودن آگاهی مشروط بر فعال بودن گرایشهای متناسب با آن است وگرنه
آسیبش بیش از فایده آن است .امام خمینی نیز در کتاب "جهاد اکبر" به تأثیرِ آگاهی بر
گرایش در صورت فعال بودن گرایشهای متناسب با آن ،در هنگام کسب آن آگاهی
اشاره میکند« .علم نور است ،ولى در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهى را
گستردهتر میسازد .علمى که انسان را به خدا نزدیک مىکند ،در نفس دنیا طلب باعث
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دورى بیشتر از درگاه ذىالجالل مىگردد» (امام خمینی )1 :7737،برای ارائه آگاهی،
میبایست نیاز و عالقهمندیهای مخاطب را در نظر گرفت و در صورت عدم گرایشهای
متناسبِ فعال ،ابتدا نیازسازی کرده و از دریچه عالقهمندیهای دیگر ،تمایالت متناسب را
فعال نمود و سپس آگاهی را ارائهکرده تا آن آگاهی ،گرایش بعدی را تقویت یا تضعیف
نماید.

 .8-0-6تأثیر عمل بر گرایش
عمل ،هر چند متأثر ازگرایش هاست ولی به مجرّد اینکه واقع شد ،نه تنها همان گرایش
پشتوانۀ خود ،بلکه تمام گرایشهای متناسب با آن را تقویت کرده و تمام گرایشهای
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
میگردد .بعد از انس گرفتن ،انجامِ آن عمل ،آسانتر شده و انسان آن را با عشق و عالقۀ
بیشتری انجام میدهد و طبیعتاً تأثیرِ آن عمل ،نیز دو چندان میگردد .از طرف دیگر انس
گرفتن ،مانع از این میشود که انسان به سادگی آن عمل را ترک نماید.
مشخص است که بروز این تاثیرات با مداومت در انجام یا ترک عملی حاصل
میشود .برای مثال فردی که از خوردن نوشابه خودداری میکند ،اگر مداومت کند به
تدریج نسبت به نوشابه بیمیل میشود .در روایات نیز به مداومت در اعمال اشاره شدهاست.
آیات زیر به اثرگذاری عمل بر گرایش به صورتهای مختلف اشاره کردهاست:
در سورۀ مبارکۀ بقره آیۀ  717میفرماید« :کسانى که ما کتاب به ایشان دادیم و آن
طور که باید ،آن را خواندند آنان به این کتاب نیز ایمان مىآورند» .خواندن قرآن به عنوان
عمل بر ایمان به عنوان گرایش تاثیر میگذارد« .نشانه دیگر مؤمن این است که وقتی آیات
خدا بر آنان فروخوانده میشود ،یا خودشان میخوانند یا کس دیگری برای آنها این
آیات را فرو میخواند ،ایمانشان افزون میگردد ،زادَتهُم اِیماناً»(حسینی خامنهای:7711 ،
.)11
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در آیۀ  101بقره به تاثیر انجام گناه به عنوان یک عمل بر تقویت یک گرایش
متناسب با آن عمل در قلب اشاره دارد«:و وقتى به ایشان گفته مىشود از خدا بترس
دستخوش آن غرورى مىشوند که گناه در دلشان ایجاد کرده تنها درمان دردشان جهنم
است که بد قرارگاهى است»« .منافقین در اثر نفاقی که در سینه دارند و به جهت گناهانشان
دارای حالت نخوتی هستند که در برابر خدا و حق تسلیم نمیگردند» (شاکر ،7731 ،ج:7
 )788و یا در آیه  111بقره اشاره میکند که انفاق ،گرایشهای متناسب با خود را در انسان
تثبیت میکند « و حکایت آنان که اموال خود را به طلب رضاى خدا و استوارى دادن به
دلهاى خویش انفاق مى کنند « .»...منظور از تثبیت نفس آنست که نفس خود را بر ثبات
در نیت خالص و پاک مستقر نماید»(همان )711:آیه میفرماید :کسانى که اموال خود را
براى خشنودى خدا و پایدارساختن [فضایل انسانى در] نفس خود ،انفاق مىکنند ،اینگونه-
اند )....قبال گفته شد گرایشها گوهره وجود آدمیاند .بنابراین به نظر میرسد در این آیه
نیز منظور از تثبیت انفس ،تثبیت دل ،عالقه مندیها و گرایشهای وجود آدمی است .در
آیات نسا780/؛ انعام11-13/؛ مائده87/؛ اسرا701/و701؛ بقره 101/و توبه 17/اشاره به این
نکته دارد که دوستی با کفار به عنوان یک عمل بر دلهایشان به عبارت دیگر گرایش-
هایشان ،عالقهمندیها و خواستهایشان اثر میگذارد« .دوستی با کفار باعث میشود آنها
در امور حیاتی مومنین دخالت نموده و به تدریج در دلهای آنان تاثیر بگذارند و در نتیجه
مؤمنان را از قیام علیه کفار بازدارند»(همان ،ج.)711 :1
جدول شماره0
برخی از آیات مرتبط

مبانی انسانشناختی استنباط شده

آل عمران /711:اسراء/81:

انسان دارای میدان آگاهیها(حافظه ،خیال ،تفکر و )...میدان گرایشها

عصر7-1:

(احساسات ،هیجانها ،صفات ،امیال و )...و توانا برانجام دادن عمل است.
تاثیر آگاهی بر گرایش غیر قطعی است و آگاهی در صورت

فاطر /13:اسرا 701:هود710 :

آگاهی بر
گرایش

فعال بودن گرایشها متناسبِ با آن ،بر گرایش دیگری تاثیر
میگذارد.
ارائه آگاهی در صورتی مفید خواهد بود که متناسب با
گرایشهای فعال هر فرد باشد و گرنه آسیبش بیش از فایده آن
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مبانی انسانشناختی استنباط شده

برخی از آیات مرتبط

است.
هرچقدر آگاهی قطعیتر و روشنتر باشد به همان میزان به باور
نزدیکتر خواهد بود و توجه بیشتر به شناخت و رجوع مکرر به
آن باعث تقویت و تضعیف بیشتر گرایش خواهد شد.
گرایشها گوهره وجود آدمیاند.
انواع اصلی گرایشهای انسان عبارتند از طلب خیر و تنفر شر
گرایشهای اصلی به دو دسته عمیق-پایدار /سطحی -زودگذر
تقسیم میشوند.

حجرات / 71:بقره-781-718:
/138

گرایش

گرایشهای انسان بعضا باهم متناسب و هم جهت و گاهی

انعام / 10:شعرا 31-33 :اسرا17:

برگرایش

متعارض و متزاحم میباشند.
گرایشها میتوانند همدیگر را تقویت یا تضعیف کنند.

/انبیا701:

بعضی از گرایشها پیدا و آشکار و برخی مخفی و پنهانند.
گذر از گرایشهای سطحی -زودگذر به گرایشهای
عمیقپایدار کلیدیترین وظیفه انسان در این دنیا میباشد.
بقره /111-101-717 :توبه/ 17:
نسا 780:انعام /11-13:مائده87:
اسرا701-701:

عمل بر
گرایش

انجام عمل خاص ،هم گرایش پشتوانه خود و هم ،همه گرایش
های متناسب با آن را تقویت و گرایشهای متضادش را تضعیف
میکند.

«.2-6داللتهای تربیتی روابط سهگانه تاثیرآگاهی بر گرایش ،گرایش بر
گرایش و عمل بر گرایش در زمینه راهبردهای تربیتی کدامند؟»
 .0-2-6توجه به عمل و بهرهگیری مستمر از آن
از آن جایی که گرایش گوهره وجود انسان و تاثیر عمل بر آن قطعی و تدریجی است ،لذا
توجه به عمل و بهرهگیری از آن یکی از مهمترین راهبردهای تربیت مبتنی بر انسانشناختی
قرآنی است.
از آن جایی که اعمال بر گرایشها تأثیر قطعی و تدریجی دارند میبایست بهرهمندی
از عمل (خصوصا عمل بروندادی) را به عنوان مهمترین راهبرد در نظر داشت .عالوه بر
این ،تکرار و مداومت اعمال برای ایجاد انس و تضعیف راحتطلبی موثر است .لذا می-
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بایست با بهرهگیری از عمل به عنوان تنها موثر قطعی بر گرایشها ،از گرایش سطحی و
ناپایدار به گرایش عمیق و پایدار گذر کند .به نظر میرسد خداوند با تعیین برنامههای منظم
(فرائض و مناسک) در زندگی انسانها زمینه تعمیق و پایداری امیال ایشان را مهیا کرده-
است .بنابراین ارایه برنامه به کودک و نوجوان و زمینهسازی جهت انجام آن ،در این سنین
از اهمیت ویژهای برخوردار است.

 .2-2-6بسترسازی و استفاده از محیط به عنوان ابزار هدایت
از آن جایی که گرایش گوهره وجودی انسان است و شاکله انسان با دو بازوی آگاهی و
عمل و با انتخاب وی شکل میگیرد ،متربّی زمانی به سراغ آگاهی و عمل میرود که به آن
تمایل یا نیاز داشته باشد ،بنابراین بسترسازی و تسهیل با توجه به شرایط متربّی از لوازم
تربیت است .به بیان دیگر از آن جایی که خداوند بنا ندارد با اجبار انسان را به فوز و
سعادت برساند ،بلکه خواستِ انسان ،مورد توجه اوست ،لذا نقش مربی هدایتگری است.
هادی شرایط را آماده میکند و محیط یکی از ابزارهایی است که او میتواند برخی از
برنامه های تربیتی خود را در آن تعبیه کند .به این ترتیب هادی زمینه عمل راحتتر را
فراهم کرده تا متربی به تدریج عمل سخت را نیز انجام دهد یا زمینه تغییر نگاه متربی را
فراهم میسازد تا او نسبت به نیازهای خود آگاه شود و به آنها توجه نماید .برای مثال آیۀ

 171سورۀ مبارکۀ بقره میفرماید« :یَسا َلونَک َماذَا يُنْ يفقُونَ ق ُْل َما أَنْ َف ْقتُ ْم يم ْن خ ْ ٍ
َْي فَليلْ َوالي َديْني

السبييلي »(بقره()171 /از تو میپرسند :چه انفاق کنند
ي َوالْ َيتَا َمى َوالْ َم َسا يك ي
َو ْ
اْلَقْ َر يب َ
ي َوابْني َّ
بگو(اوال باید مى پرسیدید که به چه کسى انفاق کنیم در ثانى مىگوئیم ) هر چه انفاق
مى کنید به والدین و خویشاوندان و ایتام و مساکین و در راه ماندگان انفاق کنید« .)...چون
خداوند سوال آنها را بیمورد یافتهاست سوال را تغییر داده و به این سوال جواب دادهاست
که به چه کسانی انفاق کنند؟»( شاکر ،7731 ،ج)781 :7و یا در 171بقره میفرماید «:فَ يإنْ

ك ْم َما لَ ْم تَكُونُوا تَ ْعلَ ُمونَ » «و اگر در
يخ ْفتُ ْم فَ ير َج ً
اَل أَ ْو ُركْ َبانًا فَ يإذَا أَ يم ْنتُ ْم فَا ْذكُ ُروا اللَّ َه ك َََم َعلَّ َم ُ
حال ترس بودید مى توانید پیاده و سواره نماز گزارید و چون ایمن شدید خدا را یاد
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کنید »...میفرماید « :محافظت بر امر نماز را با امکانات خود تنظیم کنید و به همان مقدار
نماز بخوانید» (همان)711-717:

 .3-2-6ارائه شناخت به صورت تدریجی و متناسب با گرایشها و نیازها
از آن جاییکه تأثیر آگاهی بر گرایش غیرقطعی است و آگاهی در صورت فعال بودن
گرایشهای متناسبِ با آن ،بر گرایش دیگری تاثیر میگذارد و از آن جایی که ارائه
آگاهی در صورتی مفید خواهد بود که متناسب با گرایشهای فعال هر فرد باشد و گرنه
آسیبش بیش از فایده آن است؛ میبایست از عرضۀ آگاهیهای غیرضروری پرهیز نمود و
معارف ضروری را با درنگ و تدریج و با گره زدن به گرایش(گوهره وجود آدمی)و نیاز
متربی(مهتدی)ارایه کرد .نزول تدریجی قرآن نیز میتواند موید این امر باشد .با مالحظه
قرآن در می یابیم که در بسیاری از موارد خداوند در صدد تصحیح نگرشها و بیان حقایق
امور و اعمال همراه با گره زدن به یکی از گرایشهای اساسی انسان میباشد ،تا آن آگاهی
با گرایش پیوندخورده و منشا عمل شود .آیات زیر از این نمونهاند:

ين كَ َف ُروا لَ ْو ََل نُ ِّز َل َعلَيْ يه الْ ُق ْرآنُ ُج ْملَ ًة َو ي
در آیۀ  71فرقان میفرمایدَ «:وق َ
اح َد ًة
َال ال يَّذ َ
كَ َذلي َ
ييل» «و آنان که کافر شدند گفتند :چرا قرآن یکجا بر او
ت يب يه فُ َؤاد ََك َو َرتَّلْ َنا ُه تَ ْرت ً
ك لي ُنثَ ِّب َ
نازل نشد؟ چنین نازل شد تا قلب تو را به آن استوارى دهیم ،و آن را به نظمى دقیق منظم
کردیم» طباطبایی ذیل این آیه مینویسد« :اینکه فرمود( :کذلک لنثبت به فوادک) بیان
تامى است براى علت به تدریج نازل شدن .توضیح این که  :به طور کلى تعلیم هر علمى و
مخصوصا علمى که مربوط به عمل باشد از این راه صورت مىگیرد که معلم مسائل آن
علم را یکى یکى به شاگرد القاء کند ،تا همه فصول و ابوابش تمام شود .در چنین صورت
است که بعد از تمام شدن تعلیم و تعلم ،یک صورت اجمالى از مسائل در ذهن شاگرد
نقش مى بندد - .البته همانطور که گفتیم صورت اجمالى نه تفصیلى  -و در نتیجه در مواقع
احتیاج باید دوباره به مسائلى که خوانده مراجعه نماید تا به طور مفصل آن را درک کند،
چون با صرف تلقى از معلم ،در نفس مستقر نمىشود به طورى که نفس بر آن معلومات
نشو و نماء نموده و آثار مطلوب بر آن مترتب شود بلکه محتاج است به اینکه وقت احتیاج
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به آن فرا رسد و آن معلومات را عمال پیاده کند» (طباطبایی ،7718 ،ج 110 :71و« )117از
اینجا معلوم مى شود که القاى یک نظریه علمى در هنگام احتیاج و رسیدن هنگام عمل در
دل شاگردى که مىخواهد آن را بیاموزد بهتر ثبت مىگردد و در قلب مى نشیند ،و پا
برجاتر هم خواهد بود ،یعنى به زودى فراموش نمىشود ،مخصوصا در معارفى که فطرت
بشرى هم مؤید آن باشد و بشر را بدان رهنمون شود که در چنین معارفى فطرت ،آماده
پذیرفتن آن است ،چون نسبت به آن احساس احتیاج مى کند»(همان )117:همچنین در آیۀ

اس َعلَی ُمك ٍ
 701سورۀ اسرا میفرمایدَ «:وقُ ْرآنًا فَ َرقْ َنا ُه ليتَ ْق َرأَ ُه َع ََل ال َّن ي
ييل» «و قرآن
ْث َونَ َّزلْ َنا ُه تَ ْنز ً

را به تدریج فرستادیم تا آن را به تدریج براى مردم بخوانى و آن را نازل کردیم نازل
کردنى کامل»« .و نزول آیات قرآنى به تدریج و بند بند و سوره سوره و آیه آیه ،به خاطر
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
با عمل به آن مقارن باشد(»..همان ،ج 701 :77و )701بنابراین ارائه تدریجی ،زمینۀ عملِ به
آن شناخت را فراهم میکند و درضمن عمل ،انس و در ادامه گرایش متناسب با آن تقویت
میشود ،لذا یکی از راهبردهای مبتنی بر انسانشناسی قرآنی توجه به گرایش و ارائه معارف
متناسب با آن میباشد تا معرفت با عالقه گره بخورد و باقی بماند .روشن است که مربی در
ذائقهسازی و ایجاد عالقه و رغبت نیز میتواند از همین راهبرد استفاده کند.

 .8-2-6عرضۀ خوبها و خوبیها جهت شکوفایی و تقویت امیال فطری
از آن جاییکه انسان در طلب کمال است لذا با دیدن خوبها و خوبیها به سمتشان کشیده
شده و با توجه نمودن به آن خیر و کمال ،میلِ به آن خیر را در خود تقویت میکند .در
آیات بسیاری خداوند با ترسیم بهشت به عنوان عاقبت اهل ایمان و عمل صالح ،بر یکی از
اعمال صالح تمرکز کرده و این گونه میل انسانها را در جهت انجام آن عمل برمیانگیزاند.
برای مثال درآیۀ  1سورۀ حشر خداوند به رستگاری در گرو ایثار توجه میدهد و گویی،

ين تَبَ َّو ُءوا
طلبی در انسان بوجود میآورد تا خود را در ایثار شبیه انصار کند میفرمایدَ « :وال يَّذ َ
الدَّا َر َو ْ ي
ِف ُصدُو ير يه ْم َحا َج ًة يم ََّم أُوتُوا
ميانَ يم ْن قَ ْبلي يه ْم يُ يح ُّبونَ َم ْن َها َج َر يإلَ ْي يه ْم َو ََل يَ يجدُونَ ي
اْل َ
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ح نَف يْس يه فَأُولَ يئ َ
اص ٌة َو َم ْن يُ َ
حونَ »« .و
َص َ
َويُ ْؤثي ُرونَ َع ََل أَنْف يُس يه ْم َولَ ْو كَانَ يب يه ْم خ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلي ُ
وق شُ َّ
نـیـز سهمى از آن غنائم از آن کسانى از اهل مدینه است که در مدینه و در قلعه ایمان جاى
دارنـد و قـبـل از مـهـاجرین ایمان آورده بودند و هر مومنى را که از دیار شرک به سویشان
هـجـرت مـىکـنـد دوسـت مـىدارنـد و وقـتـى اسـالم بـه آنـان چـیـزى مـىدهـد در دل
خـود نـیـازى به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمىکنند و مهاجرین را بر خود مقدم
مـىدارنـد هـر چـنـد کـه خـود نـیـز مـحـتـاج بـاشـنـد و کـسـانـى کـه بخل درونى خود را
به توفیق خداى تعالى جلو مىگیرند رستگارند»«.انصار ،مهاجرین را بر خود مقدم مىدارند،
هر چند که خود مبتال بـه فقر و حاجت باشند و توصیف از توصیف سابق در مدح رساتر ،و
گرانقدرتر از آن است .پس در حقیقت این آیه در معناى این است که بفرماید :نه تنها
چشمداشتى ندارند بلکه مهاجرین را مقدم بر خود مىدارند» (طباطبایی ،7718،جلد :71
 )711و یا درآیۀ  718سورۀ بقره با بیان اینکه حقیقت مرگ در راه خدا زندگی است ،میل
انسان به جاودانگی را تحریک نموده و او را نسبت به جهاد و مرگ در راه خدا بر

ِف َسبييلي اللَّ يه أَ ْم َواتٌ بَ ْل أَ ْح َيا ٌء َولَ يك ْن ََل تَشْ ُع ُرونَ « .به آنان
میانگیزاندَ « :و ََل تَقُولُوا لي َم ْن يُ ْقتَ ُل ي
که در راه خدا کشته شوند مرده نگویید ،بلکه زنده ابدی هستند و لیکن همه شما این
حقیقت را درنخواهید یافت».

 .6-2-6بهرهگیری از مربیان(هادیان) اهل رشد و تزکیه
از آن جایی که انسان انتخابگر است و با توجه به کرامت انسان ،مربی ،هادی است و نقش
الگو و تسهیل کنندگی دارد؛ لذا بسیاری از موارد را میبایست با عمل خود القا نماید .از
طرفی شاکله آدمی رفتار و عمل او را می سازد و با توجه به اینکه از نگاه قرآن انسان،
گرایش به کمال دارد با دیدن خوبیها به سمتش کشیده میشود .همچنین با توجه به

عبارت "ضُمَه اِلَیک" درکالم امام صادق(ع) «أَ ْمه ْيل َص يب َّي َ
ي ث ُ َّم
ِت لَ ُه يس ُّ
ت يس ين َ
ك َحتَّى يَأْ ي َ
ضُ َّم ُه إيلَ ْي َ
ي(»...عاملی ،7801 ،ج.)817 :17
ك َس ْب َع يس ين َ
به نظر میرسد ،همراهی هادی با کودک و نوجوان در  1سال دوم ،بسیار ضروری

است و لذا مربی خود می بایست واجد اهداف اصلی این دوران باشد ،تا بتواند مسیر رشد
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کودک را تسهیل نماید .به عبارت دیگر اگر مربی اهل سختی دادن به خود نباشد نمیتواند
شرایط را برای تسهیلگری رشد متربی فراهم نماید .یا اگر مربی خود دارای فضائل اخالقی
نباشد ،متربیان سعی نمیکنند خود را در صفات به او نزدیک کنند.

 .5-2-6بهرهگیری از قالبهای متنوع انتقال محتوا
از آن جاییکه انسان دارای ابعاد سهگانۀ گرایش ،شناخت و عمل و تاثیرات متقابل آنها
بر هم میباشد؛ جهت ارائه محتوا میبایست از قالبهای متنوع که همه این ابعاد را شامل
شود استفاده نمود .این قالبها به تقویت تفکر و تعقل ،بهرهگیری از میل حبّ نفس و
محبوب بودن ،حذف خودبینی ،و تأثیرگذاری بیشترعمل بروندادی بر گرایش نسبت به
درونداد اشاره دارد .ارائه مثال و تشبیه ،قصهگویی ،گفتوگو ،استدالل ،مسابقه،
بهرهگیری از جمع ،القاء غیرمستقیم و  ...برخی از قالبهای متنوع انتقال محتواست.

 .7-2-6زمینهسازی جهت گذر کردن از عالیق سطحی و ناپایدار به عالیق
عمیق و پایدار
از آن جاییکه امیال اصلی انسان عبارتست ازگرایش به خیر و تنفر از شر و امیال سطحی و
ناپایدار در واقع مصادیق رویین همین گرایشهای اصلی است ومأموریت انسان دستیابی
به مقام عبودیت و سالمت قلب است .لذا الزم است مربی در جایگاه هادی ،دائماً متربی را
از امیا ل سطحی و ناپایدار به عمیق و پایدارگذردهد .به نظر میرسد آیاتی که انسان را به
معاد و آخرت توجه میدهد از این راهبرد استفاده نمودهاست .آیات مبارکۀ  770اعراف و
( 11ص) از جمله آیاتی هستند که توجه انسان را به آخرت جلب میکنند .در واقع خداوند
در این آیات اشاره میکند عمل ناپایدار این دنیا حقیقت پایداری در آخرت دارد .لذا امیال

ك ْم إيلَ ٌه َو ي
اح ٌد فَ َم ْن
َل أََّنَّ َا إيلَ ُه ُ
َش يمثْلُ ُ
ك ْم يُو َحی إي َ َّ
عمیقتر انسان را بر میانگیزاند« .ق ُْل إيَّنَّ َا أَنَا بَ َ ٌ
حا َو ََل يُ َْش ْيك يب يعبَا َد ية َربِّ يه أَ َحدًا»« .بگو :جز این نیست که
كَانَ يَ ْر ُجو ليقَا َء َربِّ يه فَلْيَ ْع َم ْل َع َم ًل َصالي ً
من مانند شما بشری هستم (دعوی احاطه به جهانهای نامتناهی و کلیه کلمات الهی نکنم،
تنها فرق من با شما این است) که به من وحی میرسد که خدای شما خدای یکتاست ،پس
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هر کس به لقای (رحمت) پروردگارش امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در
اْلَ ْر ي
پرستش خدایش احدی را با او شریک نگرداند» و «يَا دَا ُوو ُد إينَّا َج َعلْ َن َ
ض
ِف ْ
اك َخليي َف ًة ي

ي النَّ ي
ين يَ يضلُّونَ َع ْن َسبييلي
ح ِّق َو ََل تَتَّ يبعي الْ َه َوی فَيُ يضل َ
فَا ْح ُ
َّك َع ْن َسبييلي اللَّ يه إينَّ ال يَّذ َ
ك ْم بَ ْ َ
اس بيالْ َ
اب»(« .و او را گفتیم که) ای داود ،ما تو را در
َاب شَ يدي ٌد ِبي َا ن َُسوا يَ ْو َم ال يْح َس ي
اللَّ يه لَ ُه ْم َعذ ٌ
روی زمین مقام خالفت دادیم ،پس میان خلق خدا به حق حکم کن و هرگز هوای نفس را
پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه سازد و آنان که از راه خدا گمراه شوند چون روز
حساب و قیامت را فراموش کردهاند به عذاب سخت معذّب خواهند شد».
همچنین خداوند در آیه 711اعراف تصریح نمودهاست اگر اهل زمین باشی به آسمان

اْلَ ْر ي
َل ْ
نمیرسیَ « :ولَ ْو يشئْنَا لَ َرفَ ْعنَا ُه يب َها ول يکنَّ ُه أَ ْخلَ َد يإ َ
ْب إينْ
كل ي
ض َواتَّ َب َع َه َوا ُه فَ َمثَلُ ُه كَ َمثَلي الْ َ
ْص ي
َْتكْ ُه يَلْ َهثْ َذلي َ
ص
ك َمث َُل الْ َق ْومي ال يَّذ َ
َص َ
ص الْق َ
ين كَ َّذبُوا بيآيَاتينَا فَاق ُ
تَ ْ
ح يم ْل َعلَيْ يه يَلْ َهثْ أَ ْو ت ْ ُ

ك ُرونَ »« .و اگر میخواستیم به آن آیات او را رفعت مقام میبخشیدیم ،لیکن او به
لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّ
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،
باشد که به فکر آیند»« .اگر این جهان و زمین را نماد فناپذیری و آخرت و آسمان را نماد
فناناپذیری بدانیم ،این آیه بر لزوم گذشتن از گرایشهای سطحی و ناپایدار به عمیق و
پایدار دارد».

جدول شماره2
مبنا

راهبرد

انسان دارای ابعاد سهگانه(گرایش ،شناخت و عمل) و تاثیرات متقابل آن میباشد.

بهرهگیری از قالبهای متنوع
انتقال محتوا

تاثیر آگاهی بر گرایش غیر قطعی است و آگاهی در صورت
آگاهی بر
گرایش

فعال بودن گرایشها متناسبِ با آن ،بر گرایش دیگری تاثیر

ارایه شناخت به صورت تدریجی

میگذارد.

و متناسب با گرایشها و نیازها

ارائه آگاهی در صورتی مفید خواهد بود که متناسب با
گرایشهای فعال هر فرد باشد و گرنه آسیبش بیش از فایده آن
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راهبرد

مبنا
است.
هرچقدر آگاهی قطعیتر و روشنتر باشد به همان میزان به باور
نزدیکتر خواهد بود و توجه بیشتر به شناخت و رجوع مکرر به
آن باعث تقویت و تضعیف بیشتر گرایش خواهد شد.

گرایش
برگرایش

گرایشها گوهره وجود آدمیاند.

بهرهگیری از مربیان (هادیان)

انواع اصلی گرایشهای انسان عبارتند از طلب خیر و تنفر شر

اهل رشد و تزکیه

گرایشهای اصلی به دو دسته عمیق-پایدار /سطحی -زودگذر

بسترسازی و استفاده از محیط به

تقسیم میشوند.

عنوان ابزار هدایت

تعلق به گرایشهای اصلی موجب صفات مختلف در انسان

زمینهسازی جهت گذر کردن از

میگردد.

عالیق سطحی و ناپایدار به عالیق

گرایشهای انسان بعضا باهم متناسب و هم جهت و گاهی

عمیق و پایدار

متعارض و متزاحم میباشند.

عرضه خوبها و خوبیها جهت

گرایشها میتوانند همدیگر را تقویت یا تضعیف کنند.

شکوفایی و تقویت امیال فطری

توجه به یک گرایش آن را تقویت میکند.
بعضی از گرایشها پیدا و آشکار و برخی مخفی و پنهانند.
گذر از گرایشهای سطحی -زودگذر به گرایشهای
عمیقپایدار کلیدیترین وظیفه انسان در این دنیا میباشد.
عمل بر
گرایش

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

توجه به عمل و بهرهگیری مستمر

گرایشهای متناسب با آن را تقویت و گرایشهای متضادش را

از آن

تضعیف میکند.

بحث و نتیجهگیری
بررسی چگونگی انسان موجب کوتاهتر شدن فاصلۀ تئوریها تا عمل تربیتی خواهد شد.
آدمی دارای ابعاد سهگانۀ گرایش ،شناخت و عمل میباشد .در این مقاله ،متناسب با
راهبردهای تربیتی برآمده از انسانشناختی قرآنی ،به تأثیرات آگاهی بر گرایش،گرایش بر
گرایش ،عمل بر گرایش پرداخته شد .تعلق ،محورکلیدی وجود انسان وشناخت وعمل به
عنوان دو مسیر جهت تقویت یا تضعیف تمایالت انسانی به شمار میآیند.آگاهیها بهطور
فوری و غیرقطعی و عمل انسان بهطور تدریجی و قطعی بر تمایالت تأثیر میگذارند .توجه
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به عمل و بهره گیری مستمر از آن ،بسترسازی و استفاده از محیط به عنوان ابزار هدایت،
ارایۀ شناخت به صورت تدریجی و متناسب با گرایشها و نیازها ،عرضۀ خوبها و خوبیها
جهت شکوفایی و تقویت امیال فطری ،بهرهگیری از هادیان اهل رشد و تزکیه ،بهره گیری
از قالبهای متنوع انتقال محتوا و زمینهسازی جهت گذر کردن از عالیق سطحی و ناپایدار
به عالیق عمیق و پایدار ازراهبردهای برآمده ازانسانشناختی قرآنی است.
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