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é Objective: The first step in improving the unfavorable situation of a society is to change both the 
education system and its basis, namely human beings. Therefore, the present study seeks to infer the 
educational principles of desirable internal changes in the inner aspects of personality (such as beliefs, 
desires, and emotions) so that people can receive these trainings and use them as a practical guide in order 
to make a desirable situation at both an individual level and a social level.

é Method: This study was performed through the inferential method with Frankena’s reconstructed model. 
The study population consisted of the authentic sources of Islam, including the Holy Quran and 
“Noor” and “Al-Mizan” exegeses. The data were collected after reading the texts and taking notes.

é Findings: The results demonstrated that based on the Holy Quran mankind as a free and 
independent being is able to consciously and eagerly choose the path of change in the desired direction 
and attain nearness to God as the ultimate objective or goal destined for him.

é Conclusion: the educational principles extracted are as follows: Belief in the Existence of a Conscious 
God, Belief in the Resurrection, Gradual and Step-by-Step Change, Standardized agency, liberty, 
Honoring Human’s Personality, Responsibility, Paying Serious and Active Attention to Nature, Taking 
Lessons, Grounding for Desired Change and Growth, Using the Tools of Knowledge.
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چکیده
é هدف: گام نخســتين در بهبودبخشــی به وضعيت نامطلوب و نابســامان یک جامعه، تغيير 
در سيســتم آموزش و پرورش آن جامعه و تحول در اســاس آن سيستم یعنی انسان است. 
بدین منظور پژوهش حاضر به اســتنتاج اصول تغييرات درونی مطلوب در ســاحات درونی 
شخصيت افراد )باورها، احساسات و خواسته ها( پرداخته است تا افراد بتوانند با دریافت این 
آموزش ها و قرار دادن آن ها به عنوان راهنمای عمل خویش، وضعيت مطلوبی در سطح فردی 

و اجتماعی فراهم آورند.

é روش: این پژوهش با به كارگيری صورت بازسازی شدة الگوی استنتاج عملی فرانكنا انجام شد. 
جامعه مورد تحليل، منابع اصيل اسالمی یعنی قرآن كریم به همراه تفاسير )نور و الميزان( بود كه 

پس از متن خوانی و فيش برداری اطالعات مورد نظر هدفمندانه گردآوری شدند.

 é یافته ها: مطابـق یافتـه های حاصـله، برپایه قرآن كریم، انسـان به عنـوان موجودی آزاد و مختـار
 قادر است با انتخاب آگاهانه و مشتاقـانه مسير تغيير خود در جـهت مـطلوب را فـراهم آورد و

به قرب الی اهلل )هدف غایی( نائل آید. 
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é نتايج: اصول مســتخرج عبارت اند از: باور به وجود خدای آگاه، اعتقاد به معاد، تغيير تدریجی 
و گام به گام، عامليت معيارمند، آزادی، تكریم شخصيت انسان، مسئوليت پذیری، توجه جدی 
و فعاالنه به فطرت، عبرت گيری، زمينه ســازی برای تغيير و رشــد مطلوب، به كارگيری ابزار 

معرفت. 

واژگان کلیدی:  تحليلی استنتاجی، اصول تربيتی، تغيير ، تغيير درونی مطلوب

مقدمه
 درون ماية انســان، اســاس حركت تاريخ و پاية روبنای اجتماعی )روابط، سازمان ها، 
انديشه ها و ...( است. روبنای اجتماعی )محيط برونی انسان( با زيربنا و جهانی كه انسان 
محمدباقر صدر در تـفسير آية 11 سـورة رعـد:  را در ميان گرفته در ارتبـاط اسـت. سيد 

ُر َما بَِقوٍم َحتَّی یَُغيُِّروا َما بِاَنُفِسِهم« معتقد است كه محتوای درونی انسان  »إَِنّ اهللَ ال یَُغِيّ
اســاس حركت تاريخی و روبنای جامعه اســت و رابطه بين زيربنا و روبنا، رابطة سبب و 
مسبب اســت. دگرگونی در روبنای اجتماعی جز در پرتو دگرگونی درونی افراد و تحول 
روحــی و فکری آن ها، امکان پذير نيســت. بنابراين، از آن جا كــه باورها و امورات قلبی 
انســان ها بر دگرگونی جامعه و دگرگونی جهان هســتی و طبيعی كه انســان را احاطه 
كرده اثر دارند، برای ايجاد هر تغييری در محيط و جامعه پيراموني انســان، بايد باورها و 
امورات درونی انســان ها را دگرگون نمود )صدر، 1369: 181(. به زعم محمد باقر صدر، 
فرآيند تغيير در روبنا و زيربنا و در محتوای درونی و برونی بايد دوش به دوش هم انجام 
گيرد. بر اســاس منابع اســالمی، فرآيند ساختن دل، انديشــه، اراده و آرزوهای انسان و 
از يکســو[ و فرايند پرداختن به محتوای برونی يا روبنا  پرداختن او به محتوای درونی، ]

از ســويی ديگر[ بايد در كنار يکديگر باشــد و نمی توان دو بنای برونی و درونی را جدا  [
از هم دانست، در غير اين صورت، بنای ظاهری و برونی، بنايی در حال فروپاشی و لرزان 

خواهد بود )صدر، 1369(.
 در حوزة تعليم و تربيت، تربيت به معنای هدايت و راهنمايی فرد و نشان دادن جهت 
خير و شر به او است. اين معنا از تربيت در واقع اساس و پاية كمال طلبی و حقيقت جويی 
در افراد می باشد كه افراد در آن دارای آزادی، اختيار و حق انتخاب هستند. افراد در طی 
جريان تربيت و پيمودن ســير كمال با اوج گرفتن از مرحله ای به مرحلة ديگر در نهايت 
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خواهند توانســت خداگونه شــده و رنگ خدايی به خود گيرند )ملکی، 1390(. بر اين 
اساس می توان گفت كه تربيت اسالمی، تالشی در راستای ربوبی شدن انسان است؛ يعنی 
خــدا را به عنوان رّب برگزيدن، خروج فرد از ســلطة عوامل محيطی، اجتماعی و غريزی 
)باقــری،1386: 61(. به عبارتی، انتقال جان آدمــی از حيات حيوانی به حيات معقول و 
از حيات معقول به حيات الهی. بر اين اســاس صيرورت جان آدمی به سوی حيات طيبة 
الهی كه خود مستلزم فراهم آوردن تغييرات درونی مطلوب در افراد است به عنوان جريان 

مركزی تربيت اسالمی قلمداد می شود. 
در اين پژوهش، منظور از تغيير درونی مطلوب در انسان، تغييراتی در ساحات درونی 
انسان )تغيير در عقايد و باورها، احساسات و عواطف، اراده و خواسته ها( است كه در اين 
حالت تغيير درونی مطلوب با فرايند كلي تربيت همســو می باشد. مطابقت تغيير درونی 
مطلوب با قرآن و تفاسير آن به معناي استناد توجيه پذير خطوط كلي و داللت های تغيير 
درونی مطلوب است. به همين رو تغييرات بيرونی و نامطلوب در انسان - و يا تغييراتی با 

معيارهای جانبی ديگر - در حاشيه قرار می گيرند. 
همچنين از آن جا كه تغيير و تحول انسان در قرآن كريم مبتنی بر پيش فرض گرفتن 
عواملی چون خودآگاهی انســان، مختار بودن او در هدف گذاری و عامليت و توانايی او بر 
تغيير، و مســئول بودن او در ايجاد تغييــرات نامطلوب و يا مطلوب در احوال و زندگانی 
خود اســت و اغلب فرايندهای ذهنی و افعال انسان از نوع عمل تلقی شده كه دارای سه 
مبدأ شــناختی، گرايشی و ارادی برای عمل انسان است )باقری، 1395: 283-259(. در 
پژوهش حاضر، تغيير به عنوان يک عمل اختياری كه از انســاِن عامل سر می زند و دارای 

سه مبدا معرفتی، عاطفی و ارادی است در نظر گرفته می شود. 
در آمــوزش و پرورش، تغيير درونی و فرهنگــی و تغيير در هويت افراد، آرا، عقايد و 
باورهای آن ها يعنی تغيير باورها، عواطف، احساسات و خواسته های نابجا و نامعقول مردم 
به باورها، عواطف، احساســات و خواسته های بجا و معقول و پيامدهای اين تغييرات در 
سطوح فردی و اجتماعی مورد نظر است. با عنايت به اينکه جامعه متشکل از افراد است و 
هر گونه صالح و مفسده كه در جامعه با آن روبه رو هستيم به صالح و فساد افراد آن جامعه 
باز می گردد، گام اول در بهبود بخشيدن به وضعيت نامطلوب يک جامعه فاسد و نابسامان، 
تغيير در سيستم آموزش و پرورش آن جامعه و تحول در اساس آن سيستم يعنی انسان 
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اســت؛ چنانچه گام ابتدايی در تباهی هر جامعه فاسدســازی نظام آموزش و پرورش آن 
است. بنابراين هر سيستم حکومتی كه در تالش برای ايجاد يک جامعة سالم و مطلوب 
اســت با تمركز بر ســرمايه گذاری در آموزش و پرورش و تربيت انسان سالم و تأكيد بر 
فرهنگ فردی و ايجاد تغييرات درونی مطلوب در افراد می تواند زمينه ساز تحوالت عظيم 
و بيشماری در ديگر نهادها واقع شود. نتايج حاصل از اين مطالعه می تواند جهت طراحی 
استراتژيها و برنامه های تربيتی و مراقبتی مرتبط با خودتربيتی و مديريت تربيت خويشتن 
و همچنين برای بهبود كيفيت زندگی نوع انســان مفيد واقع شــود. لذا در اين پژوهش 
تالش می شود تا با بهره گيری از رويکرد استنتاجی، الگوی مفهومی تغيير درونی مطلوب 
با تأكيد بر استنتاج اصول برای نيل به قرب الهی به عنوان هدف غايی در تعليم و تربيت 

اسالمی صورت بندی و تدوين شود.

پیشینه پژوهش
دربارة موضوع تغيير پژوهش های مختلفی انجام شده است اما پژوهشی كه مستقاًل 
در رابطه با موضوع تغيير درونی مطلوب در انســان باشد به صورت مستقل يافت نشده 
اســت. ســلمان ماهينی و فرامرز قراملکی )1394( در پژوهش خود نتيجه گرفتند كه 
عالمه طباطبايی ســالمت نفس و رشــد و كمال آن را در گرو شــاكله دانسته است. از 
ديد او، شــاكله همان علت درونی و زيرساخت رفتار است. پذيرش تأثير شاكله در رفتار 
به معنای رد ايدة جبری بودن رفتار اســت. به منظور ايجاد هر گونه تغيير در زيرساخت 
و در رفتار از اهرم تربيت می توان اســتفاده نمود. در اين ديدگاه، عامليت انسان بيانگر 
امکان و ضرورت تغيير و شــکل گيری آگاهانه و اختياری ثانويه شاكله است. عموری و 
باوان پور)1394( در پژوهش خود بيان كردند كه ارادة انســانی در دو جهت خير و شــر 
قرار می گيرد. ارادة خير انسان همانند ارادة اصالح و تغيير، نصيحت، تالش برای آخرت، 
خويشتن داری و شکيبايی و ارادة شر او همانند ارادة او به گمراهی، نيرنگ، فريب، فجور، 
جنايت، قتل، جبر، الحاد و واليت كفار اســت. هلــت1 و همکاران )2007( در پژوهش 
خود بيان كردند كه آمادگی افراد برای پذيرش تغيير، نقطة آغازين فرايند تغيير است و 
هر چه كه اين آمادگی بيشتر باشد پياده سازی تغييرات آسان تر بوده و مقاومت كمتری 

1. Holt
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در قبــال آن صورت خواهد گرفت. رافرتی1 و همکاران )2013( در پژوهش خود نتيجه 
گرفتند كه در تمامی ســطوح به منظور ارائة هر گونه تعريف از تغيير و يا سنجش ميزان 
آمادگی برای نيل به آن، پرداختن به ابعاد عاطفی و شناختی از اهميت بسيار برخوردار 
اســت. در حالی كه بيشــترين مباحث مطروحه در باب آمادگی تغيير صرفاً به بررسی 
 بعد شــناختی آمادگی افراد پرداخته و به بعد گرايشــی و عاطفی كم توجهی نموده اند.

در تشکيل و ارزيابی نگرش افراد، ابعاد معرفتی و گرايشی دارای نقش های متفاوتی بوده 
و به اشــکال مختلفی با رفتار افراد ارتباط می يابند، از اين رو توجه توأمان به هر دو بعد 

ضروری می نمايد.
نتايج پژوهش ها بيانگر آن اســت كه انسان كارگزار تغيير بوده و برای ايجاد هر نوع 
تغييری الزم اســت ابتدا عادات، باورها، آرمان ها و نگرش های افراد متحول شــود. توجه 
به بعد شــناختی و عاطفی نگرش ها و ايجاد گرايشات مثبت در افراد بر رفتار مطلوب و 
عملکرد مثبت آن ها اثرگذار است. هم چنين بررسی پژوهش های انجام شده نشانگر آن 
است كه برخی از پژوهش ها، اشارات غير مستقيم و مختصری به موضوع تغيير درونی از 
جنبة مطلوب داشــته اند. اما پژوهشی كه به ارائه الگوی مفهومی و استنتاج اصول تغيير 
درونی مطلوب در نظام تربيتی اسالم پرداخته باشد، يافت نشد و رويکرد پژوهش حاضر 
به تغيير درونی مطلوب و اصول آن نوآورانه قلمداد می شــود. احتماالً يافته های پژوهش 
حاضر می تواند در فهم چگونگی تغيير درونی مطلوب در فرد و به تبع آن در جامعه مدد 
برســاند، و نتايج پژوهش پيش روی مبنايی برای درك و ايجاد تغيير و تحول در سطح 

ُخرد )فردی( و كالن )اجتماعی( خواهد بود.

سؤاالت تحقیق
 سؤاالت اين پژوهش عبارت اند از:

1. مطابق قرآن و تفاسير آن، مفهوم تغيير درونی مطلوب در انسان چيست؟
 2. اصــول تربيتــی تغيير درونی مطلوب در انســان بــر پايه قرآن كريــم كدامند؟
 )تدوين الگوی مفهومی تغيير درونی مطلوب با تأكيد بر استنتاج اصول تربيتی(

1. Rafferty 
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روش شناسی تحقیق
 در اين پژوهش، ســعی می شود با استفاده از رويکرد استنتاجي يا قياس عملی فرانکنا 
و صورت بازسازی شــدة آن )باقری، 1389(، اهــداف و اصول تربيتی تغيير درونی مطلوب 
 در انســان استنتاج و ارائه شــود؛ اصولی كه به كارگيری آن ها، زمينه تغيير و بهبودبخشی

به وضعيت نامطلوب انديشه و عمل افراد و اجتماعات را فراهم می سازد. در رويکرد استنتاجی، 
از تركيب مقدمتين با هم می توان به اســتنتاج اصلی دســت يافت. اصل ماهيتی بايدی و 
هنجارمند داشته و به همين رو با مبنا كه دارای ماهيتی توصيفی و دربردارندة هست هاست، 
 تفــاوت دارد. بر اين اســاس، اصل تربيتی عبارت اســت از: »قاعدة عامــه ای كه به عنوان

يک دستورالعمل كلی قابليت استفاده و به كارگيری در تدابير و برنامه های تربيتی را به عنوان 
نقشه و راهنمای عمل دارد. تربيت به منزلة فرآيندی است كه در عمل بروز می يابد و دارای 
 نتايج كاربردی اســت. از اين جهت، هر گونه تالش نظــری در چارچوب مفهومی بايد ناظر

به فوايد عملی باشد. اصل تربيتی، به عنوان آخرين مرحلة نظر و سرآغاز نخستين مرحلة عمل 
تربيتی، مهم ترين نقشــی است كه ضرورت وجود اصول را در نظام تربيتی تبيين می كند 
)باقری،1386:142(. برای اســتنتاج اصول تغيير درونی مطلوب در حوزه تعليم و تربيت، 
بايد قياســی عملی شکل داد. در اينجا سطوح و زير مجموعه هايي از تغيير درونی مطلوب 
)يعني قرب الی اهلل(، در مقدمة نخســت قياس به منزلة امری تجويزی قرار می گيرد. مقدمة 
دوم قياس، به منزلة اموری توصيفی، خواهد بود )گزارة توصيفی و واقع نگر(. نتيجة قياس، 
اصول تربيت و به شکل تجويزی می باشند؛ بنابراين از متن آيات و تفاسير است كه محتوای 
 مقدمات قياس و به تبع آن ها استنتتاج های عملی تدوين مي شود )باقری، 1389: 123-126(.

در اهداف تربيتی، آنچه مورد نظر بوده است شأن تعالی يابی معنوی تغيير درونی مطلوب است 
كه وجهی از آن در هر قياس، به ويژه در مقدمه هاي نخســت، مورد توجه قرار گرفته است.

 به علت تفاوت ميان روش های فلســفی و ســاير روش های پژوهش، از شــيوه های 
اعتبارسنجی برای روش های فلسفی اســتفاده نمی شود. با اين حال در پژوهش حاضر، 
مقدماتی كه در گزاره ها ذكر شــده اند حد واسط ميان تغيير درونی مطلوب و قرب الی اهلل 
)هدف غايی( مي باشــند و برگرفته از آيات قرآن و مطابق با فهم مراد آن ها می باشــند 
و همين مطابقت گزاره ها با قرآن برای اعتباربخشــی بــه آن ها مي تواند مورد توجه قرار 
گيرد. معيار اعتبار برای گزاره واقع نگر و توصيفی نيز مطابقت اين گزاره ها با فضای كلی 
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 قرآن اســت. همچنين، عقل سليم محتوای اين گزاره ها را بديهی و مسلم فرض می كند.
در رابطه با اعتبار نتيجه نيز می توان به اســتنتاج نتايج از مقدمات اشــاره نمود و اينکه 
نتيجه با مقدمات خود هم رنگ و هم صبغه است. عامل اعتبار بخش ديگر اينکه نويسندگان 
مقاله حاضر اســتادان تربيت اسالمي و آشنا با روش هاي پژوهش فلسفي هستند و همه 

استنتاج ها را مالحظه نموده و تأييد كرده اند. 
 جامعه مورد تحليل در اين پژوهش، منابع اصيل اسالمی يعنی قرآن كريم به همراه 
تفاسير آن )تفسير الميزان و تفسير نور( می باشد كه پس از متن خوانی از بخش هايی كه 
به موضوع تغيير درونی مطلوب اشاره داشتند به صورت هدفمند فيش برداری و اطالعات 

مورد نظر گردآوری شد.

یافته های مربوط به سؤاالت پژوهش
 1.  گزاره های مفهوم تغيير درونی مطلوب در انسان

 در پژوهش حاضر مطابق با متن قرآن و تفاســير آن، تغيير درونی مطلوب در انسان
به اين صورت تعريف می شــود: »عملی كه در آن انسان با عامليت خويش و به كارگيری 
فهم و اراده و اختيارش و هم ســو با شــناخت و تمايل فطری اش، درصدد ايجاد تغيير و 
تحوالت در باورها، عواطف، احساســات، خواسته هايش به صورت هماهنگ با معيارهاي 
 ربوبي اســت و مي كوشــد از طريق حذف عقايد و نيات درونی نامطلوب و غير هماهنگ

با تعاليم وحياني، انديشــه و عملش را ســازاور و منســجم نموده، و در مســير دريافت 
نعمت هاي الهي وكمال خود يعنی قرب الی اهلل قدم گذارد«. 

محورها و نکات مهم اين تعريف عبارت اند از:
1. هــدف غايی تغيير درونی مطلوب در فرد، برای قرار گرفتن او و جامعه در مســير 

كمال و در نهايت قرب الی اهلل است.
 2. تغييــر و حركت درونی در فرد، برای خروج از وضــع نامطلوب يعني ناهماهنگ

با معيارهاي الهي به وضع مطلوب فرد و جامعه يعني هماهنگ با معيارهاي ربوبي 
است.

3. انســان مبدأ و عامل تغيير تلقی می شود و تا او اراده نکند و نخواهد، تغيير دروني 
و بيروني حاصل نمی شود.
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4. هرگونه تغييری در گرو تغيير درونيات فرد )باورها، گرايش ها و اراده ها( است.
5. فطريات مشترك در انسان ها، به تنهايی برای ايجاد تغيير در فرد كفايت نمی كند 
امــا فرد در جريان تغيير بايد از آن ها عــدول ننمايد. فطرت نيازمند توجه جدي 

انسان است.

 2.  گزاره های تربيتی تغيير درونی مطلوب در انسان
اصل غایی: تقرب الهی

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا لِي  »َوإَِذا َسَألََک ِعَباِدي َعِنّي َفِإنِّي َقِریٌب  أُِجيُب َدْعَوئَ الَدّ
َولُْيْؤِمُنوا بِي لََعَلُّهْم یَْرُشــُدونَ« »چون بندگان من دربارة من از تو بپرسند، بگو كه من 
نزديکم و به ندای كســی كه مرا بخواند پاسخ می دهم. سپس به ندای من پاسخ دهند و 

به من ايمان آورند تا راه راست يابند« )بقره/186(.

جدول1. استنتاج اصل غایی تغيير درونی مطلوب

é مطابق منابع اسالمی، شايسته و بايسته است كه انسان آگاهانه و با رغبت، قرب الی اهلل را به عنوان هدف تربيتی
غايت خود قرار دهد.

é قرب الی اهلل و پيوند با حق در گرو ايجاد تغيير درونی مطلوب در انسان از طريق ايجاد تغيير در گزاره واقع نگر مبنایی
افکار، باورها، عواطف و احساسات و خواست ها و اراده است.

é انسان بايد با ايجاد تغيير درونی مطلوب در خود يعني تغيير در افکار، باورها، عواطف و احساسات گزاره هنجاری
و خواست ها و اراده، در جهت قرب الی اهلل، نيت و عملش را ساماندهي نمايد.

 تبيين اصل: براساس آموزه های اسالمی، قرب الهی به عنوان هدف نهايی انسان معّرفی 
شده است. بر اساس آيات قرآن كريم مهم تر از بهشت، قرب مکانتي و معنوی به خداست 
»َرِبّ ابِْن لِي ِعْنَدَك ...« )تحريم/11( )قرائتی،1383، ج10: 141(. مالك قرب به خداوند، 
عبادت خالصانه و منّزه دانســتن او از شريک است»نَْحُن لَُه ُمْخلُِصوَن« »بقره/139«؛ 
»ِعـــْنَد َربَِّک ال يَْسَتْکِبُرونَ  ... َو لَُه يَْسُجـــُدونَ  و الَّـِذيَن ِعـــْنَد َربَِّک ال يَْسَتْکِبُروَن «

)اعراف/206(. نقطة اوج تقرب الهی آنجاســت كه انســان به مقامی دســت يابد كه 
رهنمون به ذات الهی می شــود و در جوار خداوند مســتقر می شود. چشم و زبان او 
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می شــود و به اذن خدا كارهای خدايی می كند. عبوديت خدای متعال، تنها وســيله 
برای نيل به ســعادت و كمال حقيقی بشر است »دو گروه جن و انس را خلق نکردم، 
مگــر برای آنکه عبادت كنند«»َو ما َخلَْقُت الِْجَنّ َو اْلِنَْس إاَِلّ لَِيْعُبُدوِن« )ذاريات/56(. 
 نيــل به عبوديــت و تقرب به خدا جــز با طی مراحــل معرفت و عبــادت ممکن 
نخواهد بود؛ از اين رو، خداوند ابزار طی اين مســير را در اختيار انسان قرار داده است. 
در اين زمينه، امـام موسی جعفر )ع( می فرمايد: »... خداونـد بـر مـردم دو حجت قرار 
داده است؛ حجتی ظاهری و حجتی باطنی؛ حجت ظاهری خداوند، انبياء و ائمة هدی 
هســتند و حجت باطنی، عقل مردم اســت« )كلينی رازی، 1388ق، ج 1: 13-20(. 
خداوند با اعطای عقل به انســان و ارسال راهنما و راهبری كه از همة نيازهای واقعی 
انســان آگاه و بر همة موانع راه احاطه كامل داشته باشد حجت را بر مردم تمام كرد. 
انسان نيازمند الگو است تا بتوانـد در مسير انس به خـدا گام بردارد و بـرای رسيـدن 
به قرب الهی بکوشد )مبشری، صفری و ملکی فارمد، 1399: 122(. بهره گيری انسان 
از دوحـجت ظاهـری و باطنی به فرد در شـناخت ابعـاد وجـودی خـويش و آگاهی از 
ارتباطات با جهان پيرامون و نيز تشخيص مسير صحيح از بيراهه ها مدد می رساند و او 
را در مسير تقرب به خداوند كمک می كند. در ادامه به ارائة اهداف واسطی و اصولی 
كه فراهم آورنـدة تغييرات درونـی مطلوب در انسـان است و او را در نهـايـت به قرب 

الهی می رساند پرداخته می شود.

هدف هاي واسطي
 اهداف واسطی در طريق وصول به هدف غايی قرار دارند )رشيدی، كشاورز، بهشتی و 
صالحی، 1396: 20(. در اين پژوهش، اهداف واسطی عبارت اند از: همسويي تغيير دروني 
با فطرت الهي انسان، باور راستين به متعلقات ايمان مطابق قرآن، انتخاب گري و داشتن 
حس آزادي براي تغيير دروني، پذيرش مسئوليت باورها و اعمال خويش، تربيت و تبليغ، 
بستر سازي و تسهيل تغيير دروني در جامعه، درس آموزي و عبرت گيري از تاريخ انسان، 
باور به نقش تغيير فردي در تعيين وضع اجتماعي، تدريجي دانستن تغيير دروني، تنظيم 
گفتار و اعمال انسان با معيار ربوبي، حفظ كرامت انساني در هدايت تغيير دروني، استفاده 

مؤثر از ابزاري هاي معرفت بخش، پذيرش عامليت خويش.
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 اصل1:  توجه جّدي و فعاالنه به فطرت 
الُِموَن« »پس آن ها )ابتدا( به خود بازگشتند  َُّكْم أَنُْتُم الظَّ »َفَرَجُعوا إِلي  أَنُْفِسِهْم َفقالُوا إِن
و متنّبه شدند و )در باطن به خويشتن و يا به يکديگر( گفتند: حّقا شما خود ستمکاريد 

)كه جماد بی روح را می پرستيد« )انبيا/64(. 

جدول2. استنتاج اصل اول تغيير درونی مطلوب در انسان

 é مطابق منابع اسالمی، انسان برای ايجـاد تغـيير درونی مطلوب در خـود الزم استهدف تربيتی
 به فطرت و سرشت الهی خويش توجهي جّدي و فعاالنه داشته باشد )رو كردن به فطرت

به منظور فعال سازي آن(.

é رجوع و توجه انسان به فطرتش در گرو تقويت شناخت خود و خداوند و احيای پيوند گزاره واقع نگر مبنایی
قدسی است.

 é انسان برای ايجاد تغيير درونی مطلوب در خويش بايد خودشناسي و خداشناسي را گزاره هنجاری
در كانون توجه قرار داده و بکوشد پيوند قدسی اش را با خداوند پويا و فعال نمايد.

 تبيين اصل: فطرت، امری تکوينی و جزئی از سرشت دين خواه و معنويت گراي انسان 
اســت كه اگر پويا و فعال شود، می تواند بستر رشــد انسان در مسير عبوديت الهی 
قرار گيرد. خداوند در سرشــت انســان معارف توحيدی را قرار داده و اگر در پرورش 
او اين فطرت مورد نظر باشد و تعاليم ناروا و نادرست، سبب انحراف او نشود، به حق، 
عدالت و نيکی ها پای بند خواهد بود )مکارم شيرازی، 1375،ج1: 215(. مشهورترين 
یِن َحنيفاً ِفْطَرئَ اهلِل الَّتی   آيه ای كه بيانگر فطرت است، چنين است: »َفأَِقْم َوْجَهَک لِلدِّ
یُن الَْقيُِّم َولِكنَّ أَْكَثَرالنَّاِس ال یَْعَلُموَن«  َفَطَرالنَّاَس َعَلْيها ال تَْبدیَل لَِخْلِق اهلل ذلَِک الدِّ
)روم/30(. 1عالمه طباطبايی ذيل اين آيه معتقد اســت: »ِفْطَرَئ اهلِل« به نصب خوانده 
شــده است تا داللت كند بر اينکه مالزم فطرت باش كه خلقت و فطرت الهی، انسان 
را به ســوی دين الهی هدايت می كند )طباطبايی،1391، ج16: 178(. خلقت ذات و 
طبيعت انســان به گونه ای است كه با فطرت اولية خود به دنبال باطل به عنوان باطل 
نمی رود، هيچ انسانی كاری نمی كند مگر اينکه مطابق و موافق با ميل و نفس او بوده 
و ســعادت او را در برداشته باشد. بنابراين، رشد انسان در ساية رجوع به فطرت و راه 
خداســت »لََعَلُّهْم یَْرِجُعوَن« )احقــاف/27( )قرائتی،1383، ج10: 47(، و تالش كند 
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فطرت خويش را شــکوفا ســازد. در حوزة تعليم و تربيت نيز ضروری است كه انسان 
در بحث ايجاد تغييرات درونی مطلوب در خود و خروج از ضاللت به هدايت ارائة امر 
ارتباط با خداوند و متناسب با فطرت پاك آن ها باشد تا اسباب  تربيت به افراد بايد در
سعادت انسان فراهم آيد. در غير اين صورت انسان با انحراف از فطرت پاك خويش در 

جهت تباهی و انحطاط حركت می كند. 

 اصل 2: اعتقاد به معاد 
»َضَرَب لََنا َمَثاًل َونَِســَی َخْلَقُه َقاَل َمْن یُْحِيی الِْعَظاَم َوِهَی َرِميٌم؛ ُقْل یُْحِييَها الَِّذی 
ٍئ َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعِليم« »برای ما مثالی زد و آفرينش خود را فراموش  َل َمرَّ أَنَشــَأَها أَوَّ
 كرد و گفت: چه كســی اين اســتخوان ها را زنده می كند، درحالی كه پوســيده اســت؟
 بگو همان كسی آن را زنده می كند كه نخستين بار آن را آفريد و او به هر مخلوقی داناست«

)يس/ 78-79(. 

جدول3. استنتاج اصل دوم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق منابع اسالمی، باور به متعلقات ايمان نظير ايمان به معاد در كنشگري و حركت هدف تربيتی
انسان برای ايجاد تغيير درونی مطلوب در خود مؤثر است.

é اعتقاد به معاد در گرو اين است كه انسان در زندگي دنيوي نّيات و اعمالش به گونه اي گزاره واقع نگر مبنایی
تنظيم و راهبري كند كه خود را براي محاسبه و ميزان الهي در قيامت آماده نمايد.

é انسان باورمند به معاد بايد در زندگي دنيوي، ساحت هاي عقايد، عواطف و خواسته هاي گزاره هنجاری
 خويش را از بدعت هـا، خرافات و انحـرافات منزه نـگه داشتـه و ارزياب نهـايي خود را

خداوند بداند.

 تبيين اصل: اصل معاد در اسالم به معنای آن است كه انسان ها بعد از مدتی زندگی 
در ايــن عالم وفات يافته و در جهان ديگری برانگيخته می شــوند تا يک يک اعمال 
آن ها مورد محاســبه و ارزيابي قرار گيرد. يکی از قوی ترين ضمانت های اجرای احکام 
الهــی برای اصالح فرد و جامعه، ايمان به معاد اســت »یُْنِذُرونَُكْم لِقاَء یَْوِمُكْم هذا« 
)انعام/130(. ايمان به معاد، تأثير مستقيمی در راهبري نيت و كردار انسان ها داشته 
و زندگی انسان را در جهت رضاي خدواند متحول می سازد. شناخت نسبت ميان دنيا 
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و آخرت و تقدم ايــن جهان بر جهان ديگر نيز در جهت دهی به رفتار آدمی بی تأثير 
نيســت. اگر انســان به اين مسأله آگاه باشــد كه اعمالی كه از او در اين دنيا سرزده 
را در آخــرت باز خواهد يافت، دررفتار و عملکــرد خويش محتاطانه تر عمل خواهد 
نمود. در قرآن به كّرات در رابطه با معاد آياتی آمده اســت: ايمان به معاد مانع طغيان 
ْجعی « )علق/14-6( و غفلت از آن، سرچشمه ی اعمال فاسد  اســت »إَِنّ إِلی  َربَِّک الُرّ
»نَِســيُتمْ - ُكْنُتْم تَْعَمُلونَ« )سجده/14( و منجر به گمراهی و بد عاقبتی است. منکر 
 معــاد در آخرت در غل و زنجير عذاب الهی خواهد بــود »اْلَْغاللُ« )رعد/5(. اعتقاد

به معاد سبب می شود كه انسان زندگی دنيوی را پوچ نداند و با انجام اعمال سنجيده و 
دوری از افعال عبث و ضد ارزش ها، زندگی خود را از بيهودگی رهانيده و خود را برای 
زندگی اخروی مهيا سازد. قرآن با پرداختن به بحث معاد، در واقع به يکی از كليدی 
ترين اصول در جهت تغيير عقايد و باورها، عواطف و خواسته هاي انسان ها اشاره داشته 
اســت؛ تا انسان ها با اعتقاد راسخ و باور راستين به معاد در انديشه ودر اعمال خويش 

تغييراتی مطلوب پديد آورده و خود را از هر گونه خرافه و انحراف دور دارند. 

 اصل 3:  آزادی 
ینِ« »در دين اجباری نيست« )بقره/256(.  »ال إِْكراَه ِفي الِدّ

جدول4. استنتاج اصل سوم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق منابع اسالمی، انسان برای ايجاد تغيير درونی مطلوب در خود بايد آزاد باشد.هدف تربيتی

é آزادی انسان در گرو آن است كه او از لحاظ فکری و عملی آزاد و از هر گونه جهل، گزاره واقع نگر مبنایی
تعصب و قيد و بندی رها باشد.

é انسان برای ايجاد تغيير درونی مطلوب در خود بايد از آزادی فکری و عملی برخوردار و گزاره هنجاری
از هر گونه جهل، تعصب و قيد و بندی رها باشد.

 تبيين اصل: انســان در ميان تمامی مخلوقات الهی تنها موجودی اســت كه راه ها و 
امکاناتی بســيار برايش وجود دارد و بايد با انتخاب و تصميم گيری خويش، سرنوشت 
خود را رقم زند. انســان تا در انتخاب مســير به موضع گيری نپردازد و دست به عمل 
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نزند، رشد پيدا نمی كند. خداوند می فرمايد: »انسان، آزاد آفريده شده است، هم قدرت 
َ  ... َفِإْن تََولَّْيُتمْ  « )تغابن/12(؛  دارد سرپيچی كند و هم می تواند اطاعت كند« »أَِطيُعوا اهلَلّ
»َفَمْن شاَء ...« )مزمل/18(. راه خدا، اجباری نيست، هر كه می خواهد به سعادت برسد، 
 بايد خود آن را انتخاب كند و بپيمايد »َفَمْن شــاَء اتََّخَذ إِلی  َربِِّه َسِبيالً« )انسان/29(؛ 
یِن« )رعد/31(. پاداش و كيفر الهی،  ُ لََهَدی الَنّاَس َجِميعاً«؛ »ال إِْكراَه ِفي الِدّ »لَْو یَشاُء اهلَلّ
َمْت  بر طبق عدالت و بر اســاس اعمال آزادانه و آگاهانه خود انســان است»ذلَِک بِما َقَدّ
أَیِْدیُكْم« )آل عمران/181(. مشــّيت خداوند، برهدايت آزادانه و ارادی انســان و آزادی 
و اختيار اوســت»َفَلْو شاَء لََهداُكمْ« )انعام/149(. انسان، خود زمينه ساز هدايت خويش 
ُ َمِن اتََّبَع ِرْضوانَُه« )مائده/16( )قرائتی،1383، ج2: 261(. انسان آزاد  است»یَْهِدي بِِه اهلَلّ
است و می تواند آگاهانه تغيير جهت دهد»تابُوا« )نسا/146( )قرائتی،1383،ج2: 196(. 
انسان، آزاد و دارای اختيار است و سرنوشتش در گرو گرايش و عمل خود اوست »َفَمِن 
اتَّقی  َو أَْصلََح« )اعراف/35(. برخورداری از لطف و قهر خداوند، به انتخاب و عملکرد خود 
ما بستگی دارد »إِْن تَْنَتُهوا ... إِْن تَُعوُدوا« )انفال/ 19(. عامل شقاوت و بدبختی انسان ها 
»َشُقوا« و »ُسِعُدوا« )هود/ 108(، اختيار و خواست خودشان است، ولی سعادت آن ها 
با توفيق الهی است. بر اين اساس، ضرورت دارد در ايجاد تغيير درونی مطلوب در انسان 

به اصل اختيارمندي و آزادی او توجه داشت. 

 اصل 4:  مسئوليت پذیری 

»ُكلُّ اْمِرٍی بَِما َكَسَب َرهينٌ« »هر كسی در گرو دستاورد خويش است« )طور/21(.

جدول5. استنتاج اصل چهارم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق منابع اسالمی، انسان مسئول عقايد و باورها، عواطف، خواسته ها، گفتار و اعمال هدف تربيتی
خويش است.

é احساس مسئوليت انسان در قبال عقايد و اعمال )ساحات هاي دروني و بيروني اش( گزاره واقع نگر مبنایی
وابسته به اين است كه او آگاهي و آزادي در گزينش آن ها داشته باشد.

é براي مسئوليت پذير كردن انسان بايد در ابتدا آگاهي و آزادي او در قبال ساحات هاي گزاره هنجاری
دروني و بيروني اش اعتال داد.
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 تبيين اصل: مســئوليت پذير بودن موجب انجام بهتر و صحيح امور می شود )زرين 
جويــی الوار و فياض، 1396: 39(. قرآن كريم در آياتی جريان مســئوليت خواهی و 
مواخذه انسان را در روز قيامت به او گوشزد می نمايد. »پس سوگند به پروردگارت كه 
ُهْم أَْجَمِعيَن؛  از همه آن ها خواهيم پرسيد از آنچه انجام می دادند« »َفَو َربَِّک لََنْسَئَلَنّ
ا َكانُوا یَْعَمُلوَن« )حجر/93-92(؛ »انسان در برابر تمام كارهای خود مسئول است  َعَمّ
ُئُكمْ  ...« )توبه/94(. )قرائتی، 1383، ج3: 488(؛  و قيامت، روز رسوايی است«»َفُيَنِبّ
»ما در برابر خواســته های خود مسئوليم«»یُِحُبّونَ  ... لَُهْم َعذاٌب « )نور/19(؛ »سود 
و زيان ايمان يا كفر مردم، به خود آن ها برمی گردد«»لَِنْفِسِه« )نمل/92(؛ »انسان، 
نه فقط در برابر كردار، بلکه در برابر گفتار خود مســئول است و مورد محاسبه قرار 
اعتقاد  می گيرد«»ما یَْلِفُظ ِمْن َقْوٍل« )ق/18-17(. ايجاد احساس مسئوليت در فرد با
به معاد ايجاد می شــود و فــرد خود را مؤظف به اصالح و رفــع ناهنجاری های هر 
عقيده و كاری كه از او سر می زند، می داند. قبول مسئوليت در قرآن به بار سنگين 
تشــبيه شده است: »هر كس، گرفتار عمل خويش است«»ال تَِزُر واِزَرٌئ ِوْزَر أُْخری « 
)اســرا/15(. يعنی در روز رســتاخيز هر كس مسئول پاسخ گويی به اعمال خويش 
اســت و اين كار را نمي تواند به ديگري واگذار نمايد. خداوند می فرمايد: »از آن چه 
نمی دانی پيروی نکن، چرا كه گوش و چشــم و دل، همه مســئول اند« )اسرا/36(. 
گوش و چشــم و دل همگی مورد ســؤال قرار می گيرند. با دقت در اين آيات اين 
مســأله قابل دريافت است كه خداوند انســان را به عنوان موجودی بدون تکليف و 
رها خلق ننموده و با قائل شــدن مقام قربــت خويش برای او، از او انتظار پذيرفتن 
مســئوليت را داشته است يعنی اينکه انســان از انجام اعمالی كه در آخرت وقتی 
دربارة آن ها از فرد پرسش می شود و موجب شرمساری و سرافکندگی اوست سر باز 
بزند و بتوانــد با ايجاد تغييرات مثبت و مطلوب در خويش از انجام كار لهو و عبث 

پرهيز نمايد و خود را هرگز به بهايی كمتر بهشت و لقای الهی نفروشد. 
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 اصل 5:   زمينه سازي براي تغيير و رشد مطلوب 

وراً«  َِّذیَن الیُْؤِمُنوَن بِاالْ ِخَرئِ ِحجاباً َمْســتُ »َو إِذا َقَرأَْت الُْقْرآَن َجَعْلنا بَْيَنَک َو بَْيَن ال
»و هنگامــی كه قرآن می خوانی، ميان تو و آن ها كه به آخرت ايمان نمی آورند، حجاب 

ناپيدائی قرار می دهيم« )اسرا/45(.

جدول6. استنتاج اصل پنجم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق قرآن، در جامعه اسالمي شايسته است عده اي در كسوت آمر به معروف و ناهي هدف تربيتی
از منکر، مقدمه و بستر تحول و تغيير درونی مطلوب را در افراد فراهم آورند.

é اجراي فريضة امربه معروف و نهی ازمنکر در گرو وجود حس مسئوليت براي رشد فرد و گزاره واقع نگر مبنایی
اصالح جامعه در افراد است.

é تعليم و تربيت بايد با تمهيد اجراي آسان تر فرايض، حس مسئوليت براي رشد فرد و گزاره هنجاری
اصالح جامعه را در متربيان دروني و فعال نمايد. اين حس مسئوليت يکي از بازرترين 

جلوه هاي تحول و تغيير درونی مطلوب است.

 تبيين اصل: در آيات قرآن كريم به زمينه ســازی در امر هدايت افراد اشــاره شــده 
اســت و اين گونه آمده است كه برای نيل به صراط مســتقيم و ايجاد هر گونه تغيير 
و تحول انســان بايد از لحاظ دروني و روحی آمادگی الزم را داشــته باشــد تا بتواند 
پذيرای تغييرات باشــد. در برخی آيات قرآن به مســئلة بسترسازی و فراهم آوردن 
شــرايط و امکانات الزم پرداخته شده اســت كه از اين جمله است: »برای دست يابی 
راَط الُْمْسَتِقيَم« )فاتحه/6(؛ »قبول حق،  به راه مســتقيم، بايد دعا نمود«»اْهِدنَا الِصّ
ظرفّيت و زمينه درونی می خواهد« »یَْشَرْح َصْدَرُه لِْلِْسالِم« )انعام/125(؛ »مقامات و 
الطاف الهی، بدون دليل به كسی واگذار نمی شود. اگر خداوند ابراهيم را برمی گزيند، 
به خاطر روحّية تسليم پذيری او در برابر خداست«»أَْسِلْم قاَل أَْسَلْمُت« )بقره/131(؛ 
 »...ُ »خداترسی، زمينة فراهم شدن الطاف و نعمت های الهی است« »یَخاُفوَن أَنَْعمَ اهلَلّ
)مائده/23( )قرائتی، 1383، ج2: 270( و »آمادگی افراد«»الَِّذیَن یَخاُفونَ« )انعام/51(، 

شرط تأثيرگذاری هدايت انبياست. 
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 اصل 6:   عبرت گيری 

»أََولَْم یَِسيُرواْ ِفی اْلَْرِض َفَينُظُرواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُئ الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم...« »آيا اين مردم 
در روی زمين سير نمی كنند تا عاقبت كار ستمکاران پيش از خود را كه نيرو و اقتدارشان 

بسيار بيش از اينان بود به ديده عبرت بنگرند« )فاطر/44(.

جدول7. استنتاج اصل ششم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق قرآن، انسان برای تنظيم نّيات و اعمالش در راستاي تقرب به خدا و كسب هدف تربيتی
رضاي او، بايد از تاريخ و سرنوشت پيشينيان خود درس بياموزد و عبرت بگيرد.

é درس آموزي و عبرت گيري از پيشينيان، مستلزم آشنايی با سرنوشت و تاريخ و عقايد گزاره واقع نگر مبنایی
و اعمال درست و نادرست آنان و تأمل و تدبر در آنهاست.

é انسان خواهان رشد و تغيير درونی مطلوب در خويش، بايد بکوشد با سرنوشت و عقايد گزاره هنجاری
و اعمال پيشينيان آشنا شود تا زمينه انتخاب راه درست را بيابد.

 تبيين اصل: تمامی تحـّوالت و دگـرگوني های جهان حکايـت گر ناپايـداری و زوال 
دنيا بوده و انذاری به انسان برای بيداری از خواب غفلت هستند. شرط بيداری انسان 
آن اســت كه انسان از ســرانجام ناگوار گذشتگان پند بگيرد و با عبرت گيری از آن ها 
از ارتکاب فعل ناروا دوری بجويد. به عبارتی با پندآموزی از سرنوشــت آنان كه دچار 
انحراف شــدند و به بيراهه رفتند به تغييرات مطلــوب در درون خود بپردازد و از آن 
چه كه ناصواب و زمينه ســاز تباهی اســت، پرهيز و خود را برای زندگی ورای دنيای 
مادی مهيا نمايد. در آيات قرآن به اصل عبرت آموزی از پيشــينيان و سير و سياحت 
به منظور تدبر در تاريخ و پند آموزی از آن ها تأكيد شــده اســت: »تاريخ آينه عبرت 
است، از آن پند بگيريد« »َو أََمّا ثَُموُد ... « )فصلت/18-17(؛ »َكما أَْرَسْلنا إِلی  ِفْرَعْوَن 
َرُســواًل َفَعصی  ... َفَأَخْذناُه « )مزمل/16(؛ »از بدعاقبتی و هالكت پيشينيان منحرف 
عبرت بگيريم« »أَْهَلَک عاداً ... َو ثَُموَد ... َو َقْوَم نُوٍح«  )نجم/56-50(؛ »سير و سياحت 
 و جهانگردی بايد هدفدار و برای بررســی تاريخ ملّت ها و عامل عبرت و رشد باشد«

»أََفَلْم یَِسيُروا ... َفَيْنُظُروا« )محمد/10( و »سير و سياحت برای هدايت و تربيت بسيار 
كارگشاست«»َفَيْنُظُروا« )يوسف/109(. 
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 اصل 7:  تغيير تدریجی و گام به گام 

 »یا أَیَُّهــا الَّذیَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا الرِّبَا أَْضعافاً ُمضاَعَفــئً َو اتَُّقوا اهللَ لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن«
»ای كســانی كه ايمان آورده ايد! ربا ]و ســود پول[ را چند برابر نخوريد و از ]مخالفت 

فرمان[ خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد« )آل عمران/130(. 

جدول8. استنتاج اصل هفتم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق منابع اسالمی، آموزش و تالش براي ايجاد تغيير مطلوب در افراد و گروه ها، بايد هدف تربيتی
به صورت استدراجي و گام به گام روي دهد.

é تدريجی و متداوم دانستن تغيير درونی مطلوب در افراد و گروه ها، متضمن آگاهي از گزاره واقع نگر مبنایی
وسع فکري و عملي آن ها، و آشنايي با مقدمات ضروري تغيير در مراحل واالتر است. 

é انسان و يا نظام تربيت اسالمي بايد ضمن آشنايي با وسع فکري و عملي افراد و گروه ها، گزاره هنجاری
تربيت و تغيير مطلوب را امري تدريجي و مستمر بداند و از هرگونه شتابزدگي در نيل 

به تحول و تغيير مطلوب دروني بپرهيزد.

 تبيين اصل: انسان موجودی متحرك است كه به صورت تدريجی و گام به گام مراتب 
رشــد و كمال را كسب مي كند. تعليم و تربيت نيز فرايندي جاري و مستمر و مداوم 
اســت. عنصر تدريج و مدّرج بودن در تربيت مهم و اساسي است و چنين نيست كه 
 يکدفعه انحراف واقع شــود، شــيطان و نفس اماره به تدريــج از عمل به مکروهات و 
بعــد از آن به صغاير و از آن جا به باالتر انســان را منحرف می كنند. نزول آيات قرآن 
و ابالغ آن ها به مردم از ســوی پيامبر)ص( در مدت 23 ســال و به صورت تدريجی 
)اســرا / 106( بوده اســت؛ زيرا تغيير افراد بايد به نحوی تدريجی صورت گيرد و اگر 
 انسان در مسير انحراف قرار گرفت بايد به تدريج آلودگی ها را زدود. عالمه طباطبايي
 در بيــان علل نزول تدريجي آيات قرآن اين گونه بيان می كند كه آيات قرآن با توجه

به.سطح رشد، استعـداد و بـلوغ افـراد در دريافت معارف و احـکام به صورت تدريجی 
نازل شــده اند )طباطبايی، 1391(. برخی ديگر از قوانين عملی اسالم نيز برای مردم 
به تدريج بيان شــده اند همچون روزه، زكات و جهاد پس از 15سال، تحريم تدريجی 
ربا )روم / 39(، )نسا /161(، )آل عمران/130( و )بقره/ 279- 275( و تحريم تدريجی 
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مشــروبات الکلی )بقره/219(، )نسا/43( و )مائده/91-90(. نزول تدريجی آيات قرآن 
واقع بيانگر ارزش و اهميت استفاده از روش تدريجی در امر تربيت است.   در

  اصل 8:   باور به وجود خداي آگاه )خداباوری( 
َرّ َو أَْخفی« »اگر سخن را آشکارا بگويی )و يا مخفی  »َو إِْن تَْجَهْر بِالَْقْوِل َفِإنَُّه یَْعَلُم الِسّ

كنی( او پنهان و حتی پنهان تر )از آن( را می داند« )طه/7(.

جدول9. استنتاج اصل هشتم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق قرآن، ايمان و باور دروني به وجود خداي عالم و آگاه، مبدأ و منشأ اثر در تنظيم هدف تربيتی
گفتار و اعمال انسان است. 

é تنظيم گفتار و اعمال انسان در گروه تطبيق و تراز كردن آن ها با تعاليم وحياني و گزاره واقع نگر مبنایی
دستورات الهی است.

é انسان مسلمان بايد با پيروي از تعاليم وحياني و دستورات الهی، هم باورش به وجود گزاره هنجاری
خداي آگاه را نشان دهد و هم زمينه هاي تغيير درونی مطلوب را در خود فراهم نمايد.

 تبييــن اصل: اديان مختلف و انبيای بســياری در طول زمان برای هدايت بشــر 
شــعار توحيد و دعوت به خداپرســتی آمده اند كه تالش همگــی آن ها اين بوده  با
 اســت كه به انسان بفهمانند كه هستی تماماً تحت ارادة خداوندی است كه همواره

در همه جــا حاضر و ناظر بر افراد و اعمال آن هاســت و هيچ چيزی بر او پوشــيده 
نيســت. پس انســان بايد خود را همواره در محضر خداوند عالم ببيند و انديشه و 
اعمال خود را در ســمت و ســوی او قرار دهد تا با باور به خداوند بتواند از گمراهی 
دوری جســته و با ايجاد تغييرات مثبت و مطلوبی كــه در خود رقم می زند بتواند 
به سعادت نائل آيد. در قرآن بر لزوم باور انسان به خداوند تأكيد بسيار شده است كه 
از آن جمله است: خداوند بر رفتار و اعمال انسان بصير»بَِصيٌر بَِما یَْعَمُلوَن« )مائده/ 
71(. عالم »َویَْعَلُم َما تُْخُفوَن َوَما تُْعِلُنوَن« )نمل/25(، )ممتحنه/1(، )عنکبوت/10(، 
)مائده/61(، )احزاب/ 51(، )آل عمران/ 29(، )غافر/ 19(، )توبه/94( و )حشــر/22(. 
خبيــر »بِِعَباِدِه لََخِبيٌر بَِصيٌر« )فاطر/31(، )عاديــات/11-6( و بر هر چيزی مراقب 
»َعلَی ُكلِّ َشــْيٍء رَّقِيًبا« )احزاب/ 52(، شاهد»َعَلی ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا« )نساء/ 33(، 
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« )انعام/133( می باشد، پس هرگز خود را بی نياز نبينيم.  بی نياز مطلق »َربَُّک الَْغِنُيّ
افشاگری خداوند نشانة حضور و نظارت اوست. ايمان به حضور خداوند عليم و خبير 
)تحريم/3( می تواند انســان را از هرگونه گناه و توطئه و نفاق و نهان كاری بازدارد 
وا َقْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِهِ  ... أَ ال یَْعَلمُ ...« )ملک/13-12(. مجموعة اين اعتقادات  »أَِسُرّ
و باورها سبب می شود كه فرد همه چيز را در احاطة اختيار خداوند بداند و كارهای 
خود را بر اين اســاس ســاماندهی نمايد. در اين صورت، انسان تربيت شده، انسانی 

مطيع و عابد خداوند است. 

  اصل 9:   تكریم شخصيت انسان 
»َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَمالئَِكِة اْســُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إاِل إِبِْليَس...« »چون فرشتگان را فرمان 

داديم كه بر آدم سجده كنند همه سجده كردند مگر ابليس« )بقره/34( .

جدول10. استنتاج اصل نهم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق منابع اسالمی، شرط ضروری و الزمة ايجاد هر نوع برنامة رشد و تغيير در افراد هدف تربيتی
تکريم شخصيت آن ها است.

é تکريم شخصيت انسان در گرو حفظ و تعالي كرامت و عزت او از زشتي ها و آلودگی های گزاره واقع نگر مبنایی
اخالقی است.

é برای ايجاد تغيير درونی مطلوب در افراد ضمن تکريم شخصيت آن ها ، تعليم و تربيت گزاره هنجاری
بايد آن ها را با راه هاي اكتساب عّزت و دوري از آلودگی های اخالقی آشنا نمايد.

 تبيين اصل: خداوند خصوصيات تمامی مخلوقات را در انســان گردآوری نموده و 
پس از اينکه او را آفريد او را دارای بهترين ساختار وجودی در ميان تمامی آفريده ها 
دانست: »لََقْد َخَلْقَنا اْلِنْساَن ِفي أَْحَسِن تَْقِویٍم« )تين/4(. خداوند متعال در قرآن كريم 
در تکريم مقام بنی آدم )ع( می فرمايد: »ما فرزندان آدمی را گرامی داشــتيم و آن ها را 
در خشــکی و دريا بر مركب های راهوار ســوار كرديم و از انــواع غذاهای پاكيزه به 
آنان روزی داديم و بر بســياری از مخلوقات برتری بخشيديم« )اسرا/70(. در همين 
راســتا، تذّكر و كرامت بخشيدن به انسان ها »ِفيِه ِذْكُرُكْم« )انبيا/10(، يکی از اهداف 
 نزول كتب آســمانی اســت. بنابراين در امر تربيت و رشــد، بايد آنان را تکريم نمود

»َو لَُه أَْجٌر َكِریٌم« )حديد/11(. احترام و تکريم شــخصيت آدمی ســبب می شــود 
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كه انســان در درون، احســاس عزت نمايد، به فعل غيراخالقی روی نياورد و بتواند 
هنگامی كه طوفان شهوات، وجودش را متالطم می كند، خود را سالم نگه دارد. 

 اصل 10:   به كارگيری ابزار معرفت 
»إِنَّ ِفي ذلَِک لَِذْكری  لَِمْن كاَن لَُه َقْلب « »در اين مطلب تذكر و يادآوري است براي 

آنان كه نيروي عقل و درك داشته باشند« )ق / 37(.

جدول11. استنتاج اصل دهم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق قرآن، براي هدايت پذيري انسان ضروری است او ابزارهای كسب معرفت )چشم، هدف تربيتی
گوش، عقل و هوش( را به گونه اي مؤثر و درست به كار گيرد تا در شمار كوران و كران 

قرار نگيرد. 

é كاربست ابزارهای كسب معرفت )چشم، گوش، عقل و هوش(، مستلزم وجود و عرضة گزاره واقع نگر مبنایی
آگاهي ها و بينش هاي مناسب براي هدايت پذيري انسان است.

é انسان با به كارگيری درست ابزارهای معرفتی )چشم، گوش، قلب و عقل( بايد ضمن گزاره هنجاری
كسب معرفت و بصيرت راه گشا، موجبات تغيير درونی مطلوب، هدايت و رستگاريش 

را فراهم آورد.

  تبييــن اصل: در قــرآن در رابطه با اهميــت معرفت و به كارگيــری ابزار معرفتی
در تحصيل سعادت اشارات متعددی وجـــود دارد. در ميـــان اعضـای بـدن، ابـزار 
كسب معرفت مهم تر است )از اين رو تنها نام گوش و چشم و دل بـرده شـده اسـت: 
ــْمَع َو اْلَبْصاَر َو اْلَْفِئَدئَ« )ســجده/9(؛ عالوه بر حس، دل نيز يکی از راه های  »الَسّ
ْمَع َو الَْبَصَر َو الُْفؤاَد« )اســرا/36( ؛ ارزش چشم و گوش و زبان،  شــناخت است»الَسّ
 به آن است كـــه مقّدمـة تعّقل باشـــد، و گرنه حيـوانات نيز چشـم و گـوش دارنـد
 »ُصٌمّ بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال یَْعِقُلوَن« )آل عمران/171(؛ كسی كه از گوش، چشم و زبان خود

در مسير حقّ يافتن، حقّ گفتن و حقّ ديدن  بهره نگيرد، در قيامت نيز كور، كر، الل و 
ا« )اسرا/97(.  واژگون محشور می شود: »نَْحُشُرُهْم ... َعلی  ُوُجوِهِهْم ُعْمياً َو بُْكماً َو ُصًمّ
 ارزش انسان به خردورزی اوسـت، اگـر تعـّقل نکنـد، بـدترين جنبنـدگان می شـود:

َواِب  ... الَِّذیَن ال یَْعِقُلونَ «. آری، داشتن گوش، زبان و عقل زمانی ارزشمند  »إَِنّ َشَرّ الَدّ
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 است كـه بهره گـيری صحيح از آن ها شـود. كـسی كـه مثاًل با زبانـش امر به معروف
و نهی از منکر نمی كند، همچون آدم الل اســت )انفــال/22(؛ كفر و عناد، تاريکی و 
ظلمتی اســت كه سبب محروم شدن انســان از بهره گيری از ابزار شناخت می شود: 
ُلماِت « )آل عمران/171(. دوزخی شــدن بســياری از  بُــوا ... ُصٌمّ َو بُْكٌم ِفي الُظّ »َكَذّ
 انســان ها، به خاطر بهره نبردن از نعمت های الهی در مسير هدايت و كمال است. زيرا
 با داشتن چشم، گوش و دل، گرفتار غفلت شده اند: »أُولِئَک ُهُم الْغاِفُلوَن« )اعراف/179(.

بر اســاس آيات قرآن، خداوند ابزار مختلف كسب معرفت و شناخت كه عبارت اند از: 
چشــم، گوش، زبان، عقل و دل در اختيار انســان قرار داده و انسان به نحوی مادی و 
شــهودی قادر اســت تا به حقيقت راه يابد و مسير زندگی خود را بر حسب شناخت 

مکتسبه تغيير دهد. 

 اصل 11:  عامليت معيارمند 

 َ َ لَم یَُک ُمَغيًِّرا نِعَمًئ أَنَعَمها َعلی َقوٍم َحّتی یَُغيِّروا ما بِأَنُفِسِهم َوأَنَّ اهللَّ »ذلَِک بَِأنَّ اهللَّ
َسميٌع َعليٌم« »اين، به خاطر آن است كه خداوند، هيچ نعمتی را كه به گروهی داده، تغيير 
نمی دهد؛ جز آنکه آن ها خودشان را تغيير دهند؛ و خداوند، شنوا و داناست!« )انفال/53(. 

جدول12. استنتاج اصل دوازدهم تغيير درونی مطلوب در انسان

é مطابق قرآن، انسان در هر گونه تغيير مطلوب و يا نامطلوب انفسی و آفاقي، كنشگري هدف تربيتی
و عامليت دارد.

é عامليت انسان در ايجاد تغيير مطلوب در خود و يا در اجتماع، در گرو تنظيم عقايد، گزاره واقع نگر مبنایی
اهداف، اعمال و عقل ورزي او مطابق با تعاليم وحياني و معيارهاي ربوبي است. 

é انسان براي اجراي تغييرات مطلوب انفسی و اجتماعی بايد عامليت و عقل و عمل خود گزاره هنجاری
را مطابق با تعاليم وحياني و معيارهاي ربوبي تنظيم نمايد.

 تبييــن اصل: مطابق قرآن، انســان عامليت دارد و در انتخاب ها از كنشــگري تام 
برخوردار است )زمر/39 و انعام/ 135(. عامليت به آزادی1 انسان اشاره دارد، يعنی آن 

1. freedom
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 كه انســان در تحقق ارزش ها و اهداف مهم خود بتواند آزاد باشــد )بنکس1، 2012(؛
 و فــرد عامل با انتخاب آزادانة خود در تعيين اهداف و ارزش های خويش قادر باشــد

تا هويت شــخصی خويش را رقم زده و به تشکل شــخصيت خود بپردازد. بر اساس 
مفهوم عامليت، انســان عمدتاً خود منشأ عمل خويش، صاحب اراده و مسئول تلقی 
می شود. همچنين به متربی قدرت انتخاب، آزادی عمل و تفکر انتقادی داده می شود و 
توسعه »مهارت های فراشناختی2« و كنترل يادگيری توسط او ارزشمند تلقی می گردد 
)بنکس، 2012(. در عامليت، تصميم گيری آزادانه، از ملزومات آزادی عمل است؛ فارغ 
از اينکــه تصميم تا چه حد به موفقيت بينجامد. عامل اقدام می كند و ســبب تحول 
می شــود )سن3 به نقل از ابراهيم و آلکاير4، 2007(. بنابراين، خالقيت، انتخاب و خود 
انگيختگی ظهور می يابند و افراد انعطاف پذيرتر می شــوند، كنترل اجتماعی به خود 
نوعی خودكنترلی و خودنظارتی بر اعمال  كنترلی تبديل می شود. در عامليت، فرد از
خويش برخوردار می شــود و خود را از درون ملزم به انجام رفتاری می داند كه انتظار 
آن را از خويش دارد؛ بدون آنکه الزامی خارجی و يا محدوديت و فشاری از بيرون او را 
به انجام آن وادارد. به سبب وجود اين توانمندی ها، فرد قادر می شود تا تغييرات مثبت 
و راهگشــايی هم در ســاحات درونی)باورها، عواطف و خواست ها( و هم در ساحات 

بيرونی )گفتار و عمل( ايجاد نمايد و بتواند دست به ارزشيابی خود بزند. 

بحث و  نتیجه گیری  .....................................................................................................
در منابع اسالمی، هدف غايی انسان آن است كه بتواند در مسير تقرب به خداوند گام 
بر دارد. مسير تقرب الهی، نيازمند ايجاد تغييرات درونی مطلوب يعني هماهنگي با تعاليم 
وحياني و معيارهاي ربوبي در افراد اســت. در اين پژوهش تالش شد تا الگوی مفهومی 
تغيير درونی مطلوب در انسان )با تأكيد بر استنتاج اصول تربيتی( بر اساس كتاب قرآن و 

تفاسير آن صورت بندی و ارائه شود. 
 مطابق نتايج حاصله، در ايجاد تغييرات درونی مطلوب افراد تا از لحاظ درونی آمادگی 
پذيرش نداشــته باشند و در ســاحات درونی وجود خود )ساحات سه گانة عقايد و باورها، 

1. Banks 
2. Metacognition
3. Sen
4. Ibrahim & Alkire
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عواطف و هيجانات و ســاحت خواسته ها و اراده ها( تغييرات مثبت و مطلوب ايجاد نکنند 
نمي توانند در مسير حق و قرب به خداوند گام نهند. انسان در قرآن به عنوان موجودی آزاد 
و مختار قادر اســت با گزينش خويش، مسير تغيير خود را در جهت مطلوب يا نامطلوب 
برگزيند و بتواند همسو با فطرت خود كه رنگ و بوی الهی دارد و نشان دهنده مسير صحيح 
اســت حركت خويش را آغاز كند و به سعادت نائل آيد. براين اساس، انسان ملزم است تا 
مسئوليت اعمالی را كه خود آگاهانه، از روی عالقه و خواستة خود مرتکب شده را بپذيرد 
و نســبت به پيامدهای خوب و بد آن ها اعتراض ننمايد. همچنين، انسان با اعتقاد به وجود 
خداوند و معاد باوری در می يابد كه خداوند همواره ناظر و شــاهد بر تمام اعمال او است و 
خلقت اين جهان و انسان به عنوان جزيی از آن نيز بيهوده و عبث نبوده و ضرورت دارد كه 
انسان با به كارگيری ابزار معرفتی )گوش، چشم، قلب و عقل( و همچنين با سير و سياحت و 
عبرت گيري از گذشتگان بينش و معرفت الزم را كسب نموده و بر اساس آن تغييرات مطلوبی 
را در خود فراهم آورد تا بتواند با تشــخيص راه از بيراهه در نيل به قرب الی اهلل توفيق يابد. 
 بررسی مقايسه ای نتايج به دست آمده از اين پژوهش با پژوهش های انجام شده بيانگر

آن است كه نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش های سلمان ماهينی و فرامرز قراملکی )1394( 
و عموری و باوان پور )1394( همسو و هماهنگ است؛ زيرا پژوهش های مذكور بر عامليت 
انسان و قدرت اراده و اختيار او در جهت ايجاد تغيير در سرنوشت و رفتار افراد داللت دارند 
و تمركز پژوهش حاضر نيز بر متن قرآن و تصويری اســت كه از انسان عامل ارائه می دهد 
 و او را در انتخاب مسير زندگی خود مختار و توانمند می داند. همچنين نتايج اين پژوهش

با نتايج پژوهش هلت و همکاران )2007( همســو اســت؛ زيرا در اين دو پژوهش آمادگی 
 افراد و وجود بســتر الزم برای پذيرش تغييرات ضروری دانســته شــده است. همچنين

با توجه به اينکه در اين پژوهش، تغيير درونی مطلوب به عنوان عملی كه دارای ســه مبدأ 
معرفتی، عاطفی و ارادی است معرفی شده است نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش رافرتی و 
همکاران )2013( كه بر لزوم توجه به ابعاد سه گانة تغيير تأكيد دارند، همسو می باشد. نتيجة 

ناهماهنگ و ناهمسويی در اين پژوهش با پژوهش های انجام شده به دست نيامد.
با توجه به آنچه در اين پژوهش گذشت، پيشنهاد می گردد كه:

الف( پيشنهاد های پژوهشی: در راســتای تکميل اين پژوهش، تحليل محتوای 
كتب تعليم و تربيت اسالمی و اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش از منظر ميزان 
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توجه به مؤلفه های تغيير درونی مطلوب در انســان انجام شــود. همچنين، بررسی 
تطبيقــی الگوی تغيير درونی مطلوب در اســالم و ديگر اديان )دين هاي ابراهيمي و 
غير ابراهيمي( و بررســی مبانی جامعه شناسانه  و روان شناسانه تغيير درونی مطلوب 
در انســان به منظور تبيين داللت های تربيتی آن ها از ديگر پيشنهادات قابل پژوهش 

در اين رابطه می باشد.
ب( پيشنهادهای كاربردی:

1. از آنجايي كه تغيير نهايتاً با عامليت انســاني صورت مي پذيرد و مســئوليت آن با 
انســان است، پيشنهاد مي شود آموزش هايي با تمركز بر اعتالي حس مسئوليت و 
مســئوليت پذيري )در برابر خود، خدا، خلق و طبيعت( براي متربيان تدوين و اجرا 

شود.
2. شايســته است نظام تربيتي اســالمي هم بر زدودن و حذف شرايط نامطلوب 
بيروني و هم بر تسهيل ايجاد تغييرات دروني مطلوب در انسان ها متمركز باشد، 
به همين رو پيشنهاد مي شود نظام آموزشي مقدمات و شرايط مناسب از جمله 
معيارهاي مطلوبيت را براي متربيان تبيين نمايد. زيرا يکي از شروط الزم تغيير 
دروني مطلوب، آگاهي از هدف و جهت تغيير و دانســتن معيارهاي مطلوبيت 
]مطابقت با دستورات و خواسته هاي خداوند[ از معيارهای نامطلوب ]مطابقت 

با هوي پرستي ها، خرافات و انحرافات اجتماعي[ است.
3. به منظور ايجاد تغييرات درونی مطلوب در متربيان بايد ابتدا اوضاع نامطلوب را 
از بين برد. تغيير و اصالح اوضاع و احوال نامطلوب به مطلوب نيازمند آن است كه 
 انســان ها از روحيه انعطاف پذيری و پذيرندگی در برابر تغيير برخوردار باشند.

از اين رو پيشنهاد می شود در آموزش هايی كه به متربيان ارائه می شود از هر گونه 
القاء و زور گويي، تلقين و تحميل انديشه ها و باورها پرهيز شود. 

تشّکر و قدردانی
در پایان از کلیه صاحب نظران و اساتید حوزة تعلیم و تربیت به ویژه اساتید محترم 

 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز که محقق را در انجام این پژوهش
یاری نمودند تشّکر و قدردانی می گردد.
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باقری، خسرو )1395(. هويت علم دينی: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دين با علوم انسانی.تهران: وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی.
حرعاملی، محمدبن حسن )1380(. جهادالنفس وسائل الشيعه. ترجمه: علی افراسيابی، قم: نهاوندی.

رشيدی، شيرين؛ كشاورز، سوسن؛ بهشتی، سعيد و صالحی، اكبر )1396(. ارائه الگوی نظری تربيت عقالنی جهت 
نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی بر اساس مبانی معرفت شناختی قرآن كريم. مسائل كاربردی تعليم و 

تربيت اسالمی، )2(:7-36.
زرين جويی الوار، مريم و فياض، شهيندخت )1396(. بررسی رابطه بين روش های تربيتی مادران با مسئوليت پذيری 

دانش آموزان )با تأكيد بر آموزه های تربيت اسالمی(. مسائل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی، 2 )2(: 37-60.
سلمان ماهينی، سکينه و فرامرز قراملکی، احد )1394(. داللت های تربيتی مفهوم قرآنی» شاكله « بر اساس رهيافت 

عالمه طباطبايی در تفسير الميزان. علوم تربيتی از ديدگاه اسالم، 4)3(: 35-57. 
صدر، سيد محمدباقر )1369(. سنت های اجتماعی و فلسفه تاريخ در مکتب قرآن. ترجمه: حسين منوچهری. 

تهران: رجاء.
طباطبايی، سيدمحمد حسين )1391(. تفسير الميزان. ترجمه: سيدمحمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات 

اسالمی.
عموری، نعيم و باوان پوری، مسعود )1393(. تبيين و بررسی اراده و انواع آن در قرآن كريم )با تکيه بر اراده انسانی(. 

پژوهشنامه معارف قرآنی )آفاق دين(، 17)5(: 31-60.
قرائتی، محسن )1383(. تفسير نور. تهران: مركز فرهنگی درس هايی از قرآن.

كلينی، محمد بن يعقوب )1388 ق(. اصول كافی. ترجمه: محمدباقر كمره ای. جلد اول، قم: اسوه.
مبشری، محمدتقی؛ صفری، محمود و ملکی فارمد، مريم )1399(. شناسايی مؤلفه های انگيزه بخش مناجات خمسه 

عشر بر انس دانش آموزان با خدا، مسائل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی، 5)4(: 109-126.
مکارم شيرازی، ناصر )1375(. تفسير نمونه، تهران: دارالکتب االسالميه.

ملکی، حسن )1390(. شاخص های تربيت. تهران: آييژ.
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