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                                                                             مجتبی قربانیان* 

چکیده

هر گونه اقدامی در راستای تغییر و اصالح جنبه  ای از جنبه  های فکر، عقیده، رفتار و اخالِق انسان، نیازمند 

شناخت شاخصه  های بنیادی و به کارگیری اصول و فنون هماهنگ و مستلزم در دست داشتن نقشه  ی راه 

است. قرآن  کریم به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در باورهای ناصحیح انسان و جایگزینی عقاید صحیح به 

جای آن، بر مبانی ویژه  ای تکیه دارد. این مجموعه  ی وحیانی ضمن هماهنگی کامل با مهمترین ویژگی  های 

انسان و تمرکز بر اساسی  ترین الیه  های وجود وی، تالش گسترده  ای را در جهت احیای سرمایه های بنیادین 

به کار می  گیرد و اندیشه  ی اعتقادی او را به میزان قابل توجهی تحت  الشعاع قرار می  دهد. 

اصالح باورهای انسان در همه  ی زمان  ها مستلزم شناخت صحیح مبانی مذکور است و غفلت از آن ها، 

جریان صحیح تحول عقیده را دشوار می  سازد. بر این   اساس بررسی و شناخت مبانی مرتبط با مسأله  ی تحول 

عقیده از منظر قرآن  کریم، چشم  انداز تربیتی روشنی در پیش روی انسان قرار داده و بسترهای الزم جهت 

پیمودن فرایند تحول باورهای ناصحیح در مقیاس جوامع بشری را برای او فراهم خواهد کرد. 

از     این   رو نویسنده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام می  شود پس از بررسی مفهوم تحول 

عقیده، مهمترین مبانی قرآن  کریم در تحول عقیده انسان را به دو بخش فطری و عقلی تقسیم نموده و 

بدین مهم دست می  یازد که موفقیت قرآن در تغییر و تحول عقیدتی، ناشی از شناخت جامع و دقیق آن 

نسبت به انسان و سرمایه های درونی اوست و محصول و نتیجه تمسک به مبانی و اصول متعدد اخالقی، 

اجتماعی، روانی و تربیتی است. 

واژگان کلیدی: قرآن  کریم، عقیده، انسان، تحول، تغییر، مبانی. 

*دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
                             ghorbanian1364@ut. ac. ir

مبانی تحول عقیده انسان از منظر قرآن کریم

پژوهشیه مقال

9299/  8/ 2 دریافت:

9299/ 92/  32 پذیرش:
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بیان مسأله

عقیــده ی بشــر همــواره در اثــر مواجهــه بــا پدیده  هــای گوناگــون، دســتخوش تحــول و تغییراتــی 

شــده اســت. دگرگونــی در ایــن ُبعــد از ابعــاد وجــود انســان و ســوق دادن آن بــه جهتــی خــاص نــه 

تنهــا کار ســاده  ای نیســت بلکــه از ظرافت هــا و پیچیدگی  هــای خاصــی برخــوردار بــوده و فراینــدی 

ــالح  ــده و اص ــول عقی ــت تح ــی در جه ــه اقدام ــذا هرگون ــی  رود. ل ــمار م ــه ش ــر ب ــی و زمان  ب تدریج

باورهــای ناصحیــح انســان در تمامــی شــئون فــردی و اجتماعــی، مبانــی و تکیه گاه  هــای مشــخصی 

را می  طلبــد. در نظــر داشــتن اصــول و مبانــی مشــخص در ایــن موضــوع بــه انســان ایــن امــکان را 

می  دهــد تــا بــا نگاهــی واقع  بینانــه، بســترهای عقیدتــی منطبــق بــر مبانــی مذکــور را اســتخراج کنــد 

و تــالش خــود را در یــک چارچــوب معیــن و بــر پایــه  ی همــان مبانــی بــه کار گیــرد و از موضوعــات 

غیــر مرتبــط اجتنــاب ورزد. از آنجــا کــه عقیــده انســان بــه منزلــه  ی زیربنایی  تریــن عنصــر وجــودی او 

بــه شــمار مــی  رود و هدایــت حقیقــی تنهــا در ســایه  ی تمســک بــه عقایــد صحیــح محقــق می  شــود، 

انتخــاب هــر مبنــا ناگزیــر جهان  بینــی و نگــرش ویــژه  ای در برابــر انســان ترســیم خواهــد نمــود. 

ــه  ی  ــا ارائ ــد و ب ــان می  دان ــده انس ــول در عقی ــاد تح ــود را ایج ــی خ ــالت اصل ــم رس قرآن  کری

ــای  ــت زدودن باوره ــود را در جه ــالش خ ــام ت ــر، تم ــاز بش ــورد نی ــد م ــاوت از عقای ــری متف تصوی

انحرافــی انســان بــه کار می  گیــرد. موفقیــت قــرآن   در دگرگونــی و اصــالح باورهــای پیشــین و القــای 

ــد،  ــدی روش  من ــه انســان، امــری ســاده، ســطحی و اتفاقــی نیســت بلکــه فراین ــوب ب نگــرش مطل

عمیــق و مبتنــی بــر اصــول و مبانــی ویــژه  ای اســت. لــذا شــناخت مبانــی قــرآن در تحــول عقیــده 

بــه انســان ایــن امــکان را می  دهــد تــا ضمــن در دســت داشــتن نقشــه  ی راه، در طریــق دســتیابی 

بــه عقیــده ی صحیــح بــه بیراهــه نــرود و بــا تمرکــز بــر شــاخصه  های مذکــور، ایــن فراینــد تربیتــی 

را بــا ســرعت بیشــتری طــی کنــد. 

اکنــون جــای ایــن ســؤال اساســی اســت کــه تحــول عقیــده از دیــدگاه قــرآن بــر کــدام مبانــی 

اســتوار اســت؟ بــه عبــارت دیگــر موفقیــت قرآن  کریــم در امــر تحــول عقیــده انســان، مرهــون تکیــه 

بــر چــه عناصــری اســت؟ 

پژوهش هـای انجـام شـده در ایـن بـاره غالبا پیرامـون مفهوم شناسـی عقیـده و تبیین ابعـاد عقاید 

انسـانی و چگونگـی آن هـا در قـرآن کریم بوده و در برخـی موارد به معرفی عقاید جاهلـی در دوران نزول 

قـرآن کریـم می  پردازنـد لکن ایجاد تحـول در عقاید انسـانی و موفقیـت در ایجاد انقالب فکـری نیازمند 

طرحـی جامـع و شناسـایی بسـترهای تحـول عقیده اسـت کـه جـای خالـی آن در میـان پژوهش های 

مربوطـه احسـاس می  شـود و تحقیـق حاضـر به صورت روشـمند عهـده  دار این مهم اسـت. 
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1-مفهوم تحول عقیده

عقیــده1 از ریشــه عقــد بــه معنــای عهــد، پیمــان و قســم)العین، 1410، ج 1، ص141( و نیــز الــزام و 

محکــم کــردن چیــزی بــه کار مــی  رود. )ابــن منظــور، 1414، ج 3، ص297( و نیــز بــه معنــای بــاوری 

اســت کــه شــکی در آن راه نمی یابــد. )انیــس، ج2، ص1317؛ طریحــی، ج 3، ص106( همچنیــن 

ــت.  ــوازم آن اس ــه ل ــى ب ــزام عمل ــا الت ــر ب ــک ام ــه ی ــق ب ــب و تصدی ــد قل ــاى عق ــه معن ــده ب عقی

ــى، 1404، ج 4، ص249( ــینى همدان )حس

واژه  ی تحــول2 بــه معنــی انتقــال از یــک حالــت یــا موقعیتــی بــه حالــت و موقعیــت دیگــر اســت. 

َل عــن الشــی ء( بــه معنــای تبدیــل شــدن بــه شــیء  )مصطفــوی، 1360، ج2، ص317( همچنین)َتَحــوَّ

ــا، ص157( واژه حــول  ــه موضــع دیگــر می  باشــد. )فیومــی، بی ت ــال از موضعــی ب ــز انتق ــر و نی دیگ

ــة( بــه معنــای انتقــال از کفــر بــه اســالم آمــده اســت. )ابن  اثیــر،  در حدیــث )مــن  َأَحــال  َدَخــل الجنَّ

1367، ج 1، ص463(

همچنیــن حــول در معنــای حرکــت از جایــی بــه جــای دیگــر نیــز بــه کار رفتــه اســت؛ لــذا ترجمــه 

ة ِإالَّ بــاهلل( ایــن اســت کــه هیــچ حرکتــی محقــق نمی  شــود مگــر بــه مشــیت  عبــارت)ال َحــْوَل و ال ُقــوَّ

خــدا. )ابن  منظــور، 1414، ج 11، ص187(

مصطفــوی معنــای کلیــدی در ایــن واژه را دگرگونــی حالــت، شــکل، صــورت و صفــت بــه حالــت و 

صفتــی دیگــر دانســته اســت و یکــی از مصادیــق بــارز آن را احــوال عــارض شــده بــر انســان دانســته 

کــه او را از خصوصیتــی بــه خصوصیــت دیگــر منتقــل می  کنــد. )مصطفــوی، 1360، ج 2، ص318( 

بــر ایــن اســاس منظــور از تحــول عقیــده در اینجــا، ایجــاد دگرگونــی در باورهــای اولیــه  ی انســان 

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت سرنوشــت اوســت. ب ــون و کیفی ــای پیرام ــه دنی ــرش او نســبت ب و تغییــر نگ

قرآن  کریــم ضمــن اعتقــاد بــه امــکان ایجــاد دگرگونــی در باورهــای نهادینــه شــده در وجــود انســان، 

ــک  ــال او از ی ــا انتق ــرد و ب ــه کار می  گی ــح ب ــد ناصحی ــی عقای ــور نف ــه منظ ــترده  ای را ب ــالش گس ت

موضــع بــه موضعــی دیگــر، بــه جایگزینــی باورهــای صحیــح پرداختــه اســت. 

2- مبانی تحول عقیده از منظر قرآن  کریم

ــه  ــان عرض ــر انس ــی را ب ــررات متنوع ــن و مق ــز قوانی ــی و نی ــی     تربیت ــارف اخالق ــم مع قرآن  کری

می  کنــد و در مجمــوع بســتری مناســب بــرای شــکوفایی فکــر و آگاهــی از عقیــده صحیــح در برابــر 

او قــرار می  دهــد. حــال بایــد دیــد عرضــه معــارف مذکــور بــر انســان بــر چــه مبنایــی اســتوار اســت؟ 

ــوان مطالــب و موضوعــات  ــوده کــه می  ت ــوح ســفید ب ــد یــک ل ــا انســان مانن ــارت دیگــر آی ــه عب ب
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متنــوع و متضــادی را بــر روی آن درج کــرد یــا ویژگی  هــای منحصــر بــه فــردی در نهــاد خــود دارد 

ــرد؟  ــرار می  گی ــده   ق ــرآن در امــر تحــول عقی ــه  گاه ق ــن ویژگی  هــا، تکی ــه ای ک

بــه نظــر می  رســد آنچــه بــر انســان عرضــه شــده، چیــزی نیســت کــه او نســبت بــه آن بی  تفــاوت 

ــاد  ــی در نه ــود دارد. از طرف ــت و ذات او وج ــای آن در سرش ــه اقتض ــت ک ــزی اس ــه چی ــد؛ بلک باش

ــی،  ــود دارد. )جوادی  آمل ــرون وج ــز در بی ــق آن نی ــد، متعل ــته باش ــود داش ــازی وج ــر نی ــان، ه انس

ــه نیازهــای  ــه منظــور پاســخ  گویی ب ــاء، ب ــزول قــرآن و بعثــت انبی 1384، ص287( بدیــن ترتیــب ن

موجــود در درون انســان انجــام گرفتــه اســت. لــذا قرآن  کریــم بــا آگاهــی از زمینه  هــای موجــود در 

وجــود انســان، قــدم در راه هدایــت او نهــاده و ســعی در بــرآورده کــردن نیازهــای او داشــته اســت. 

ــه  ــی و اصیــل انســان اســت کــه ب ــارت از ویژگی  هــای درون ــده، عب ــرآن در تحــول عقی ــی ق مبان

ــم  ــذا قرآن  کری ــد. ل ــح را همــوار می  کن ــده صحی ــه ســوی عقی ــی و حرکــت ب ــه  ی دگرگون نوعــی زمین

بــدون اتــکا بــر ویژگی  هــای مذکــور و ارائــه مفاهیــم جدیــد کــه هیــچ ســخنیتی بــا ماهیــت انســان 

ــن  ــت. از ای ــد او را نخواهــد یاف ــی وجــود انســان و عقای ــکان تغییــر در الیه  هــای باطن ــد، ام ندارن

ــق  ــگ و منطب ــاختاری هماهن ــی، س ــارف قرآن ــم و مع ــاختار مفاهی ــه س ــرد ک ــا ک ــوان ادع رو می  ت

ــزدی،  ــاح ی ــی کامــل نیازهــای انســانی اســت. )ر. ک: مصب ــی انســان و تجل ــر ســرمایه  های درون ب

ــتی و  ــدگار هس ــوی آفری ــه س ــوت او ب ــان و دع ــف انس ــورت تکلی ــن ص ــر ای 1388، ص224( در غی

ــرار می  دهــد.  ــد را تحــت الشــعاع ق ــه شــمارمی  آید و حکمــت خداون ســرای دیگــر، امــری قبیــح ب

ــی، 1417، ج 10، ص85( )طباطبای

بررسـی اجمالـی آیـات قرآن  کریـم نشـان می  دهـد اسـاس تمامـی موضوعـات طـرح شـده در این 

آیـات و شـاکله  ی اصلـی مفاهیـم قرآنـی، مبتنـی بـر دو سـرمایه  ی اصیل انسـانی یعنی فطـرت و عقل 

اسـت. بـه همیـن خاطـر در مـوارد متعدد ضمـن برانگیختن سـرمایه  های فطـری و عقلی انسـان، او را 

رُّ ِفـی اْلَبْحِر  ـُکُم الضُّ نسـبت بـه گوهرهـای نهان وجود خویش آگاه می  سـازد. چنان  کـه آیه  ی »َو ِإذا َمسَّ

ْنسـاُن َکُفورًا«3 بـر گرایش  های فطری  اُکْم ِإَلى اْلَبـرِّ َأْعَرْضُتـْم َو کاَن اإْلِ ـا َنجَّ ـاُه َفَلمَّ َضـلَّ َمـْن َتْدُعـوَن ِإالَّ ِإیَّ

ُکـْم َتْعِقُلوَن«4 بـر گرایش  های عقلـی داللت دارند.  ـُن اهّلُل َلُکـْم آیاِتـِه َلَعلَّ و آیـه  ی »َکذِلـَک ُیَبیِّ

ایــن دو مبنــای مهــم همچنیــن در بیــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟، اســاس بعثــت انبیــای الهــی معرفــی 

ــاَءُه ِلَیْســَتْأُدوُهْم  ــَر ِإَلْیِهــْم َأْنِبَی شــده و مؤیــدی بــر همیــن مطلــب اســت: »َفَبَعــَث ِفیِهــْم ُرُســَلُه َو َواَت

ْبِلیــِغ َو ُیِثیــُروا َلُهــْم َدَفاِئــَن اْلُعُقــوِل«5  ــوا َعَلْیِهــْم ِبالتَّ ُروُهــْم َمْنِســیَّ ِنْعَمِتــِه َو َیْحَتجُّ ِمیَثــاَق ِفْطَرِتــِه َو ُیَذکِّ

)ســید رضــی، 1421، خ1، ص33(

ــه دو  ــان را ب ــده ی انس ــول عقی ــتای تح ــم در راس ــی قرآن  کری ــوان مبان ــاس می  ت ــن اس ــر همی ب
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قســم کلــی تقســیم کــرد: 1ـ مبانــی فطــری 2ـ مبانــی عقلــی. 

ــر  ــل امکان  پذی ــا از دو مجــرای فطــرت و عق ــی در انســان تنه ــه تحول ــر گون ــرآن، ه ــدگاه ق از دی

ــد  ــز می  کن ــه را از ســایر جنبه  هــای وجــود انســان متمای ــن دو جنب ــه ای ــی ک ــن عامل اســت. مهم  تری

عمومیــت مبانــی مذکــور اســت. قرآن  کریــم بــه دلیــل رســالت فراگیــر و جهانــی خــود، ناگزیــر از تمرکــز 

بــر ابعــاد مشــترک وجــود انســان خواهــد بــود و آنچــه عامــل موفقیــت ایــن مجموعــه  ی وحیانــی 

در جــذب قلــوب و تأثیرگــذاری بــر اندیشــه  ی بشــر بــوده، ایــن اســت کــه فــارغ از هرگونــه اختــالف 

مکانــی، زمانــی، قومــی و نــژادی، خمیرمایــه  ی اصلــی وجــود وی را مخاطــب قــرار داده اســت. 

ــک،  ــر ی ــات ه ــا و خصوصی ــوق و احصــای مؤلفه  ه ــای ف ــه دو مبن ــن ب ــن پرداخت ــه ضم در ادام

کیفیــت تحــول و دگرگونــی مذکــور و نقــش هــر کــدام از مبانــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

2-1- مبانی فطری

ــه  ــان ها ب ــد انس ــی در عقای ــول و دگرگون ــور تح ــه منظ ــم ب ــه قرآن  کری ــی ک ــن مبنای مهم  تری

ــکل  گیری  ــی در ش ــش مهم ــه نق ــت ک ــری او اس ــای فط ــات و ویژگی  ه ــت خصوصی ــه اس کار گرفت

ــن  ــد. اهمیــت و ضــرورت ای ــا می  کن ــادی ایف ــژه ُبعــد اعتق ــه وی ــون ب ــاد گوناگ اندیشــه  ی او در ابع

بحــث بــه انــدازه  ای اســت کــه می  تــوان گفــت هرگونــه هدایــت و ضاللتــی نســبت بــه انســان بــر 

محــور امــور و ویژگی  هــای فطــری او دور می  زنــد. بــه همیــن خاطــر تــا انســان، انســانیت فطــری 

خویــش را حفــظ نکــرده باشــد و چــراغ هدایــت فطــری  اش روشــن نشــود تعلیمــات انبیــاء بــرای 

ــه جایــی نخواهــد رســید. )مطهــری، 1382، ص241(  شــکوفایی عقــل او ب

ـاَس َعَلْیها ال َتْبدیـَل ِلَخْلِق  تی  َفَطـَر النَّ یـِن َحنیفـًا ِفْطـَرَت اهّلِل الَّ خداونـد در آیـه  ی »َفَأِقـْم َوْجَهـَک ِللدِّ

ـُم«6 اسـاس و خمیـر مایـه ی اصلـی آفرینـش انسـان را فطرت معرفـی می  نماید.  یـُن اْلَقیِّ اهّلِل ذِلـَک الدِّ

برخـی از روایـات نیـز بـه همین نکته اشـاره دارنـد؛ امام  صـادق؟ع؟ می  فرماید: »َمـا ِمْن َمْوُلـوٍد ُیوَلُد 

ِإالَّ َعَلـى اْلِفْطـَرة«7 )عاملـی، 1409، ج 15، ص125( همچنیـن امام  علـی؟ع؟، ضمـن اشـاره بـه اصیل بودن 

مسـأله  ی فطـرت در خلقـت انسـان، بـر گرایش  های متفـاوت و متضـاد آن صحه گـذارده و می  فرماید: 

َها َو َسـِعیِدَها«8 )مجلسـی، بی تـا، ج 74، ص299(  »َجاِبـَل اْلُقُلـوِب َعَلى ِفْطَرِتَها َشـِقیِّ

ــا  ــا ُفُجوَره ــا آیه  ی»َفَأْلَهَمه ــق ب ــان مطاب ــی در انس ــت و منف ــی مثب ــای درون ــود گرایش  ه وج

ــاد تحــول در  ــکان ایج ــی ام ــذرگاه اصل ــی از دو راه، گ ــار انســان در انتخــاب یک ــا«9 و اختی َو َتْقواه

ــل، مؤلفه  هــای  ــی اصی ــن مبان ــر همی ــه ب ــا تکی ــم ب ــن رو قرآن  کری ــی  رود. از ای ــه شــمار م ــده   ب عقی

یــک عقیــده ی متعالــی را در پیــش روی انســان ترســیم می  کنــد و تمایــالت درونــی او را بــه ســوی 

عقایــد مطلــوب خویــش ســوق می  دهــد. اکنــون بایــد پرســید تمایــالت و گرایشــات فطــری انســان 
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از چــه خصوصیاتــی برخوردارنــد کــه قرآن  کریــم بــه منظــور هدایــت انســان و ســعادت او بــر ایــن 

امــور تکیــه کــرده و هرگونــه تالشــی در جهــت تغییــر عقیــده ی انســان بــدون در نظــر گرفتــن ابعــاد 

فطــری او را بی  نتیجــه می  دانــد؟ 

ــاد  ــد از ابع ــن ُبع ــز شــدن ای ــی ســبب متمای ــن موضوعــات عقیدت ــر مهم  تری  اشــتمال فطــرت ب

وجــود انســان شــده و آن را بــه تکیه  گاهــی معتبــر در مســأله  ی تحــول عقیــده تبدیــل کــرده اســت؛ 

بــه عبــارت دیگــر فطــرت انســانی از یــک ســو منــادی توحیــد10، مدافــع وحــی و نبــوت، مبّلــغ معــاد 

ــت)جوادی  آملی، 1384،  ــوده اس ــن ب ــول دی ــی اص ــوط کل ــالم و خط ــم اس ــر پرچ ــرانجام ناش و س

ص60( و از ســوی دیگــر در مقیاســی وســیع  تر، نــه تنهــا مربــوط بــه مباحــث اعتقــادی، بلکــه مربــوط 

ــد، اخــالق و احــکام فطــری انســان اســت و ریشــه در  ــم از عقای ــن اع ــارف دی ــه ی مع ــه مجموع ب

ــان، ص146(  ــی او دارد. )هم ــرمایه  های درون س

ــنیم، ج2، ص567( و  ــی، تس ــری)ر. ک: جوادی  آمل ــل زوال  ناپذی ــه دلی ــری ب ــور فط ــن ام همچنی

ــناخت  ــای ش ــی، مبن ــر و تحول ــه تغیی ــودن از هرگون ــون ب ــراد و مص ــه  ی اف ــودن در هم ــان ب یکس

ــی، 1417، ج 5، ص255( ــت. )طباطبای ــد گرف ــرار خواهن ــح ق ــده ی صحی عقی

در ادامــه بــه مهم  تریــن خصوصیــات فطــری انســان کــه ارتبــاط مســتقیم بــا تحــول عقیــده او 

دارنــد پرداختــه می شــود و کیفیــت و چگونگــی تحقــق تحــول مذکــور در اساســی  ترین دیدگاه  هــای 

اعتقــادی او بررســی خواهــد شــد. 

2-1-1- گرایش به پرستش 

بررســی اجمالــی زندگــی انســان از آغــاز تــا امــروز مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون می  شــود کــه 

ــه پرســتش  ــی خــود، ب ــالت درون ــه برخــی گرایشــات و تمای ــی پاســخ  گویی ب ــواره در پ آدمــی هم

ــژادی،  ــی، ن ــارغ از اختالفــات مکان موجــودات متعــدد و متنوعــی روی آورده اســت. هــر انســانی ف

قومــی و...ناچــار بــه دنبــال حقیقتــی برتــر اســت و تــا انتخــاب معبــود مــورد نظــر آرام نمی  گیــرد. 

بنابرایــن ســؤال ایــن اســت کــه آیــا گرایــش بــه معبــود و پرســتش موجــود برتــر ریشــه در فطــرت 

انســان دارد یــا امــری فرعــی، مقطعــی و مبتنــی بــر برخــی از ویژگی  هــای شــخصی اســت؟ همچنیــن 

اگــر خداشناســی و خداجویــی امــری اصیــل و مبتنــی بــر فطــرت اســت، قرآن  کریــم چگونــه از ایــن 

ــرد؟  ــده بهــره می  گی ــی در جهــت تحــول عقی تمایــل درون

ــَک ِمــْن َبنــی  آَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم  خداونــد متعــال در آیــه  ای از قرآن  کریــم می  فرمایــد: »َو ِإْذ َأَخــَذ َربُّ

ــا  ــِة ِإنَّ ــْوَم اْلِقیاَم ــوا َی ــوا َبلــى  َشــِهْدنا َأْن َتُقوُل ــْم قاُل ُک ــْم َو َأْشــَهَدُهْم َعلــى  َأْنُفِســِهْم َأ َلْســُت ِبَربِّ َتُه یَّ ُذرِّ

ــا َعــْن هــذا غاِفلیــَن11«  ُکنَّ
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ــتعداد  ــری، اس ــد فط ــر توحی ــور ب ــه  ی مذک ــت آی ــه دالل ــاد ب ــن اعتق ــران ضم ــی از مفس گروه

خداشناســی همزمــان بــا آغــاز تولــد انســان را امــری ذاتــی و درونــی دانسته  اند)طبرســی، 1372، ج 4، 

ص765؛ فخــررازی، 1420، ج 15، ص402( کــه یکــی از نشــانه  های وجــود ایــن میــل در درون انســان  ، 

توجــه بــه خداونــد در شــدائد و ســختی  ها اســت. )طباطبایــی، 1417، ج7، ص85( بــر ایــن اســاس 

حــس پرســتش عبــارت از همــان بینــش شــهودی انســان بــه هســتی محــض و گرایــش آگاهانــه و 

کشــش مجاهدانــه و پرســتش خاضعانــه نســبت بــه خداونــد اســت. )جوادی  آملــی، 1384، ص25(

برخــی از روایــات نیــز بــر فطــری بــودن حــس پرســتش در انســان داللــت دارنــد؛ چنان  کــه امــام 

باقــر؟ع؟ می  فرمایــد: »َفَطَرُهــْم َعَلــى اْلَمْعِرَفــِة ِبــه«12 )کلینــی، 1365، ج2، ص13(

قرآن  کریــم ضمــن اشــراف بــر ایــن بعــد از ابعــاد فطــرت و اصیــل دانســتن آن، بــا فرســتادن آیاتــی 

هماهنــگ بــه احیــاء ایــن گرایــش درونــی همــت گمــارده و بــرای تحقــق انقالبــی بــزرگ در انســان و 

دگرگونــی بنیان  هــای عقیدتــی او، از ایــن تکیــه  گاه مهــم بهــره  ی فــراوان می  گیــرد. بــر همیــن اســاس، 

ــا فراهــم  ــردازد و از ســوی دیگــر ب ــع خداپرســتی و زدودن غفلت  هــا می  پ ــه رفــع موان از یــک ســو ب

نمــودن بســترهای تفکــر در ابعــاد متنــوع خلقــت، انســان را متوجــه ایــن ســرمایه  ی خــدادادی کــرده 

و امــکان شــناخت حقیقــی نســبت بــه خداونــد و پرســتش آگاهانــه  ی او را فراهــم می  کنــد. بنابرایــن 

ــود  ــی در وج ــدک تأمل ــا ان ــد و ب ــدد می  بین ــای متع ــرض انتخاب  ه ــود را در مع ــار، خ ــان مخت انس

خویــش، بــه نــدای فطــرت پاســخ مثبــت داده و ســعی در گزینــش بهتریــن عقیــده خواهــد کــرد. 

2-1-2- حقیقت  جویی و حقیقت  پذیری

از جملــه خصوصیــات و گرایش  هــای فطــری انســان، میــل بــه حقیقت  جویــی و حقیقت  پذیــری 

اســت. انســان می خواهــد جهــان خلقــت و نیازهــای خــود را آن  گونــه کــه هســت بشناســد و بــه 

آن هــا پاســخ دهــد. خداونــد متعــال انســان را بــه گونــه  ای آفریــده اســت کــه فطرتــا طالب شــناخت 

ــات  ــائل در موضوع ــل مس ــرح و ح ــه ط ــده ب ــن گمش ــتجوی ای ــته در جس ــت و پیوس ــق اس حقای

گوناگــون می  پــردازد. ایــن خصوصیــت و گرایــش در انســان محــدود بــه حــوزه  ی خاصــی از علــوم 

ــاح  ــرد. )مصب ــر می  گی ــارف و شــناخت  های بشــری را در ب ــه  ی مع ــوم و هم ــق عل ــه مطل ــوده بلک نب

یــزدی، 1388، ص134(

ــریَن َو  ــَن ُمَبشِّ ِبیِّ ــَث اهّلُل النَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ــاُس ُأمَّ ــه  ی»کاَن النَّ ــل آی ــی)ره( ذی ــه  ی طباطبای عالم

ــاِس فیَمــا اْخَتَلُفــوا فیــِه«13 ضمــن اشــاره بــه  ُمْنِذریــَن َو َأْنــَزَل َمَعُهــُم اْلِکتــاَب ِباْلَحــقِّ ِلَیْحُکــَم َبْیــَن النَّ

ایــن ویژگــی فطــرت، همــه  ی آدمیــان را طالــب حــق و اختــالف میــان آنــان را تنهــا در چیســتی حــق 

ــی، 1417، ج2، ص167(  ــد. )ر. ک: طباطبای ــق آن می  دان و مصادی
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یکــی از جلوه  هــای بــارز ایــن گرایــش در انســان، غلبــه  ی »اصــل علیــت« بــر روح اوســت؛ انســاِن 

صاحــب فطــرت همــواره در جســتجوی علــت پدیده  هــا اســت و ایــن جســتجوی از علت  هــا او را 

بــه علت  العلــل رســانده اســت کــه اگــر ایــن انگیــزه در او نبــود، همچــون حیــوان از کنــار پدیده  هــای 

خارجــی بــا بی  تفاوتــی عبــور می  کــرد. از ایــن رو می تــوان گفــت ایــن هوشــیاری بــرای درک علــت 

اصلــی پدیده  هــا، عیــن فطــری بــودن بــه شــمار مــی  رود. )ر. ک: مطهــری، 1382، ص68(

روح کلـی حاکـم بـر آیـات قرآن  کریـم حاکـی از حق  گرایـی و دعوت بـه تالش همگانی جهت دسـت 

یافتـن بـه باورهـا و عقایـد مبتنی بـر ارزش  های حقیقی اسـت. ایـن مجموعه  ی وحیانـی ضمن معرفی 

شـاخصه  ها و مؤلفه هـای مبتنـی بـر یـک جهان  بینـی اصیـل الهـی، انسـان را بـه تـالش وا مـی  دارد تا 

در پرتـو فطـرت حق  گـرای خـود بـه تحلیل عقایـد گوناگـون پرداخته و بـا گزینش مجموعـه  ای از عقاید 

صحیـح بـه اعمـال و رفتـار خود سـامان داده و بـه ندای فطـرت خود پاسـخی مثبت دهد. لـذا تمایل 

بالقـوه  ی انسـان بـه حق  پذیری، زمینه  سـاز تحولی بنیادیـن در باورهـای آمیخته با پندارهـای ناصحیح 

وی بـوده و امـکان شـناخت عقایـد حقیقی را بـرای او فراهـم خواهد کرد. 

2-1-3- میل به جاودانگی

یکــی از گرایش  هــای فطــری انســان میــل بــه بقــاء و نیــاز بــه حیــات دائمــی اســت؛ ایــن گرایــش 

در وجــود آدمــی بــه گونــه  ای اســت کــه انســان بــه منظــور دســتیابی بــه آن تمــام تــالش خــود را 

بــه کار می  گیــرد. برخــی از آیــات قرآن  کریــم حاکــی از ابدیت  طلبــی انســان بــوده و بــر وجــود ایــن 

تمایــل باطنــی انســان صحــه می  گذارنــد: 

ــَف  ــُر َأْل ــْو ُیَعمَّ ــْم َل ــَودُّ َأَحُدُه ــَرُکوا َی ــَن َأْش ذی ــَن الَّ ــاٍة َو ِم ــى  َحی ــاِس َعل ــَرَص النَّ ــْم َأْح ُه »َو َلَتِجَدنَّ

ــَدُه«15  ــُه َأْخَل ــُب َأنَّ ماَل َدُه، َیْحَس ــدَّ ــااًل َو َع ــَع م ــذی َجَم ــَنة«14 »الَّ َس

انسـان فطرتـا دوسـت دارد جاودانـه باشـد و از نابودی خویش همـواره در هراس و نگرانی اسـت. 

)جوادی  آملـی، 1384، ص289؛ طباطبایـی، 1417، ج13، ص310( صدرالمتألهیـن در این  بـاره می  گویـد: 

»خداونـد حکیـم در نهـاد انسـان، محبـت هسـتی و بقـای آن را قرار داد و نیـز کراهت از نیسـتی را در 

آن هـا تعبیـه کـرد؛ ایـن حق اسـت، چون هسـتی و بقای آن خیـر اسـت« )شـیرازی، 1422، ص456(

اقتضــای گرایــش مذکــور ایــن اســت کــه متعلــق ایــن نیــاز فطــری در خــارج وجــود داشــته باشــد 

تــا انســان بتوانــد بــه ایــن نیــاز خــود پاســخ مثبــت بدهــد. )ر. ک: جوادی  آملــی، 1384، ص287( 

بــر ایــن اســاس اگــر انســان حقیقــت هســتی و حیــات خــود را بــه خوبــی دریابــد، ایــن گرایــش 

جهــت صحیــح خــود را می  یابــد و در غیــر ایــن صــورت گرفتــار اشــتباه در مصــداق شــده و بــه ســبب 

نادانــی، ایــن میــل را در جهتــی نادرســت هدایــت کــرده و منشــأ انحرافــات فراوانــی خواهــد شــد. به 
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عبــارت دیگــر وقتــی بینــش انســان دربــاره زندگــی و حیــات خــود، بینشــی محــدود باشــد، گرایــش 

ــه  ــه رفت ــی و رفت ــا طلب ــا دوســتی، دنی ــن بینشــی در شــکل دنی ــودن در ســایه چنی ــه ب ــه جاودان ب

دنیاپرســتی تجلــی می  یابــد و او را از حیــات حقیقــی و ابــدی غافــل خواهــد کــرد. 

بـر ایـن اسـاس قرآن  کریـم ضمن توجه دقیـق بر این ُبعـد از ابعاد فطرت انسـانی، سـعی در معرفی 

و شناسـاندن چشـم  انداز وسـیع  تری نمـوده و حیاتـی دیگر را در پیش روی انسـان به تصویر می  کشـد 

و انسـاِن تشـنه  ی بقـا را بـا آبـی از حیـات جاویـدان سـیراب می  کند. آیـات نورانـی قرآن  کریم انسـان 

را بـه فکـر واداشـته و او را متوجـه حقیقتـی دیگـر می  کنـد، حقیقتی مبتنی بـر تمایالت فطری انسـان 

کـه قلب انسـان با سـرعت بیشـتری بـر آن صحه می  گـذارد. بنابراین رسـالت قرآن، زدودن گـرد و غبار 

از دل و جـان آدمـی بـه شـیوه  های مختلـف اسـت تـا ایـن ُبعـد از ابعـاد وجود آدمـی از قـوه به فعل 

برسـد و جاودانگـی حقیقـی خـود را در مقیاسـی وسـیع یافتـه و بـه زندگـی زودگـذر مـادی و دنیایی 

محـدود نشـود. ایـن بینـش گرچـه تحـول و دگرگونـی عمیقـی در تمامـی مسـائل اعتقادی انسـان بر 

جـای می  گـذارد ولـی در تغییـر دیدگاه  های انسـان دربـاره معاد و سـرایی دیگر، نقش مؤثرتری داشـته 

اسـت؛ بـه طـوری که می  توان گفـت موفقیت قـرآن در تحول عقیده انسـان نسـبت به معـاد، مرهون 

تکیـه بـر مبنـای جاودانگـی و میل به حیـات جاویدان در اوسـت. 

2-1-4- میل به کمال  جویی

میـل بـه کمال  جویـی و تحول  خواهـی کـه بـه صـورت بالقوه در نهاد و سرشـت انسـان بـه ودیعت 

نهـاده شـده یکـی از ابعاد فطرت انسـانی به شـمار مـی  رود و الزمه  ی گرایـش به کمال، گریـز از نقص و 

بـه عبارتـی زدودن عیـوب و زشـتی  ها اسـت. )جوادی  آملـی، 1384، ص59(؛ به همین خاطر انسـان ها 

جهـت نیـل بـه ایـن خواسـته  ی درونـی و شـکوفایی آن، حاضـر بـه حضـور در عرصه  هـای گوناگـون 

زندگـی اجتماعـی، فرهنگـی  ، دینـی، عقیدتـی و...شـده و با مشـاهده، مقایسـه و سـنجش مؤلفه  های 

گوناگـون موضوعـات مذکـور، سـعی در انتخاب بهتریـن کماالت نموده  اند. انسـان به حسـب ویژگی  ها 

و سـرمایه  های فطـری خـود و بـا اعتقاد بـه امکان تغییـر در وضع موجـود، تمامی همت خـود را برای 

دسـت یافتـن بـه کمـاالت بیشـتر و موقعیـت ایده  آل  تـر بـه کار گرفتـه اسـت. میـل بـه کمال  جویـی، 

سـعادت  طلبی و رسـتگاری، گرایشـی عـام در میان همه  ی انسـان ها به شـمار می  رود و همـه  ی مکاتب 

اخالقـی بـر آن صحـه می  گذارنـد ولی تشـخیص مصداق کمال و سـعادت مذکـور، اختالفـات زیادی را 

در میـان ایـن مکاتـب برانگیختـه اسـت. )مصباح  یـزدی، 1388، ص50( بایـد توجه داشـت که گرایش 

حقیقـی انسـان به سـوی کمـال مطلق و تمایـل مجازی او به کمـاالت؛ متناهی اسـت. )مطهری، 1382، 

ص58؛ طباطبایـی، 1417، ج2، ص149( و کمـاالت مجـازی، امـری عـارض بـر کماالت حقیقـی و متأثر از 
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شـبهات و عوامـل خارجی و داخلی می  باشـند. )طیـب، 1378، ج10، ص351( بنابراین عـدم   توجه کافی 

بـه کمـاالت و باورهـای حقیقـی، راه را برای غلبـه  ی کماالت مجازی همـوار نموده و تحـول در باورهای 

ناصحیـح انسـان را غیرممکن می  سـازد. 

ــد  ــم می  دان ــم، وجــود ایــن تمایــل فطــری در انســان را فرصتــی مغتن ــر ایــن اســاس قرآن  کری ب

و بــا هــدف کنتــرل صحیــح آن در مســیر مــورد نظــر و شــکوفایی مطلــوب آن، بــه ارائــه  ی الگــوی 

جدیــدی ازکمــال و ســعادت انســانی، هماهنــگ بــا مبــدأ و معــاد و جهان  بینــی موردنظــر خویــش 

می  پــردازد و آموزه  هــای خــود را براســاس ایــن میــل طبیعــی اســتوار می  ســازد. قرآن  کریــم از یــک 

ــه و از طــرف  ــه کار گرفت طــرف تمامــی ســعی و تــالش خــود را در جهــت نفــی کمــاالت مجــازی ب

دیگــر در آیــات متعــدد، انســان را بــه ســعادت اخــروی و فــالح حقیقــی رهنمــون می  شــود. بنابرایــن 

موفقیــت قرآن  کریــم در امــر تحــول عقیــده تــا حــد زیــادی متأثــر از مبنــای مذکــور اســت. 

3-2- مبانی عقلی

ــده   دارد،  ــا عقی ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــم ک ــای قرآن  کری ــی و تکیه  گاه  ه ــن مبان ــی از مهم  تری یک

ــه دلیــل  ــه در ایــن ُبعــد از ابعــاد وجــود انســان اســت. عقــل انســان ب عقــل و ظرفیت  هــای نهفت

ــوده و هدایــت  برخــورداری از ویژگی  هــای ارزشــمند ذاتــی، بسترســاز تحــول اعتقــاد  ی در انســان ب

و راهنمایــی بــه ســوی کمــاالت انســانی را بــرای او فراهــم کــرده اســت. قرآن  کریــم پایــه و اســاس 

ــد:  ــد و می  فرمای ــی می  دان ــت مبتن ــر عقالنی ــالم را ب ــی اس ــام تربیت نظ

تی  ِهَی َأْحَسُن«16  َک ِباْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ »اْدُع ِإلى  َسبیِل َربِّ

همچنیـن امام  علـی؟ع؟ یکـی از اهـداف مهـم بعثـت پیامبـران را شـکوفایی و شناسـایی گوهرهای 

عقلـی پنهـان در وجـود انسـان ها می  دانـد: »لُیِثیـُروا َلُهـْم َدَفاِئـَن اْلُعُقـول « )سـید رضـی، 1421، خ1، 

ص33( اهمیـت ایـن ُبعـد از ابعـاد وجـود آدمـی کـه از آن بـه »حجـت باطنـی یـا پیامبـر درونـی« 

تعبیـر می  شـود)کلینی، 1365، ج1، ص16( و انسـان را از حیوانـات متمایـز می  کنـد بـه انـدازه  ای اسـت 

کـه دیـن  داری و تمسـک بـه عقیـده ی صحیـح جـز در سـایه  ی آن ممکـن نیسـت. امـام صـادق؟ع؟ 

می  فرمایـد: »َمـنْ َکاَن َعاِقـاًل َکاَن َلـُه ِدیـن« )همـان، ج1، ص11( بنابرایـن هرگونـه تغییـری در انسـان به 

منظـور هدایـت، بـدون در نظـر داشـتن قـوه  ی تعقـل به جایی نمی  رسـد. رسـیدن بـه کمال و سـعادت 

ْنَسـاِن اْلَعْقل«  انسـانی از نـگاه امام  علـی؟ع؟ جـز از طریق عقل ممکن نیسـت، چنان  کـه فرمود: »َکَمـاُل اإْلِ

  )تیمی  آمـدی، 1366، ص50( همچنیـن در جایـی دیگر اصـالح امور دینی)که در رأس آن هـا امور اعتقادی 

یـُن اَل ُیْصِلُحـُه ِإالَّ اْلَعْقـل «17 )همان( اسـت( را از وظایـف عقـل بـه شـمار مـی  آورد و می  فرمایـد: »الدِّ

ــدم در  ــان، ق ــی در درون انس ــود عقل ــای موج ــل از زمینه  ه ــی کام ــالع و آگاه ــا اط ــم ب قرآن  کری
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میــدان تغییــر و نیــز اصــالح باورهــای ناصحیــح گذاشــته و از کارکردهــا و ویژگی  هــای عقــل انســان 

نهایــت اســتفاده را می  بــرد. دعــوت انســان بــه تفکــر و تعقــل و لــزوم ســنجش موضوعــات گوناگــون 

بــا عقــل در قــرآن، همگــی از اهمیــت و اعتبــار ایــن مبنــا و تکیــه  گاه قرآنــی در هدایــت و راهنمایــی 

بشــر بــه ســمت عقیــده ی صحیــح حکایــت دارنــد. 

ــی وجــود  ــی فطــری و عقل ــان مبان ــه چــه ارتباطــی در می ــن پرســش اســت ک ــون جــای ای اکن

دارد؟ آیــا می  تــوان از دو مبنــای مذکــور بــه طــور مســتقل در راســتای دگرگونــی و اصــالح باورهــای 

ــا اینکــه موفقیــت در ایــن امــر مهــم در گــرو همراهــی و مالزمــه  ی  ــرد ی ــره ب ناصحیــح انســان به

ــت؟  ــی اس ــای عقالن ــری و بینش  ه ــای فط ــان گرایش  ه می

بایــد توجــه داشــت کــه گرایش  هــای موجــود در وجــود انســان)امور فطــری( نیازمنــد بینشــی 

ــرد. بنابرایــن عقــل انســان عهــده  دار  ــه جایــی نمی  ب صحیــح هســتند و صــرف وجــود گرایــش راه ب

کشــف بینشــی صحیــح بــرای کنتــرل و مدیریــت گرایشــات فطــری اســت. بــر همیــن اســاس، انســان 

تــا بــه مقــام تعقــل نائــل نیایــد، دیــن را مطابــق فطــرت خــود نمی  یابــد. مقصــود ایــن اســت کــه 

انســان بــا اینکــه فطرتــا بــه توحیــد و دیــن گرایــش دارد، بــه آن گرایــش فطــری علــم نــدارد و بــرای 

علــم بــه آن نیــاز بــه تعلیــم و رشــد فکــری دارد. )جوادی  آملــی، 1384، ص  150(

همچنیــن فطــرت کــه خمیرمایــه  ی مشــترک و عنصــری عــام در میــان تمــام انســان ها اســت در 

ابتــدا بســیاری از مســائل از جملــه مســائل مربــوط بــه اصــول عقایــد را تصدیــق می  نمایــد، امــا در 

بســیاری از مــوارد بــه دلیــل پنهــان شــدن در زیــر گــرد و غبــار غفلت  هــای دنیایــی و نیــز در برخــورد 

ــا بــه کارگیــری اســتدالل  های عقلــی قابــل فهــم اســت، ناگزیــر از  ــا مســائلی پیچیــده کــه تنهــا ب ب

مراجعــه بــه عقــل می باشــد. بنابرایــن فطــرت در امــر هدایــت انســان تکیه  گاهــی اســت محکــم و 

الزم ولــی کافــی نیســت. 

از ایــن رو ســرمایه  های فطــری و عقلــی انســان، ضمــن برخــورداری از هــدف و جهتــی مشــترک، 

از هماهنگــی و انطبــاق قابــل توجهــی برخــوردار بــوده و در رســاندن انســان بــه کمــال و ســعادت، از 

یکدیگــر رفــع نقــص می  کننــد. انســان اگــر چیــزی را کــه عقــل اثبــات می  کنــد بپذیــرد بــه خواســته  ی 

فطــرت خــود پاســخ مثبــت گفتــه اســت نــه اینکــه چیــز بیگانــه  ای را بــر فطــرت تحمیــل کــرده باشــد، 

بلکــه فطــرت را از راه صحیــح تغذیــه نمــوده اســت. همچنیــن بــدون بهــره بــردن از عقــل، فطــرت 

ــدون وجــود  ــن دو ب ــی از ای ــر یک ــه ب ــن تکی ــد. بنابرای ــی می  مان ــر و دســت نخــورده باق انســان بک

دیگــری، حرکــت انســان بــه ســوی کمــال را عمــال غیر  ممکــن ســاخته و او را از حرکــت بــاز مــی  دارد. 

ایــن مبنــا گرچــه ابــزاری بــرای شــکوفایی و احیــاء ســرمایه  ها و درون  مایه  هــای فطــری و مکمــل 
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ــم  ــد، ک ــری نباش ــی فط ــر از مبان ــر مهم  ت ــد اگ ــا می  کن ــه ایف ــی ک ــاظ نقش ــه لح ــی ب ــت ول آن اس

اهمیت  تــر نیســت. در ادامــه ضمــن بررســی تفصیلــی خصوصیــات عقلــی مؤثــر در تحــول عقیــده، 

ــه برخــی از مهم  تریــن کارکردهــای عقــل اشــاره خواهــد شــد.  ب

3-2-1- تذکر  پذیری و موعظه  گرایی

یکــی از کارکردهــای عقــل انســان کــه نقــش مهمــی در تغییــر باورهــای ناصحیــح انســان ایفــا 

ــاف  ــر و انعط ــه تذک ــل ب ــازد، تمای ــن می  س ــرای او ممک ــح را ب ــده ی صحی ــرش عقی ــد و پذی می  کن

در مقابــل واعــظ خیرخــواه اســت. وعــظ بــه معنــاى تذکــر دادن بــه انجــام عملــى خیــر اســت، بــه 

ــد. )فراهیــدی، 1410، ج 2، ص228( هــر  ــرم کن ــراى پذیرفتــن آن تذکــر ن بیانــى کــه دل شــنونده را ب

انســانی بــه دلیــل گرایــش اصیــل خــود نســبت بــه کمــال، همــواره در پــی دســتیابی بــه جایــگاه 

ــای  ــه و تحلیل  ه ــایه  ی تجزی ــون و در س ــات گوناگ ــت در موضوع ــل و دق ــا تأم شایســته  ی خــود، ب

ــه حکــم قاعــده  ی  ــذا ب ــد دارد. ل ــن باورهــا و شایســته  ترین عقای ــی، ســعی در انتخــاب بهتری عقالن

ــرات  ــه تذک ــوده و نســبت ب ــز ب ــون در گری ــرات گوناگ ــواره از خط ــی، هم ــع ضــرر احتمال ــِی دف عقل

ــان  ــل نش ــد تمای ــن می  کن ــرای او تضمی ــاالت را ب ــه کم ــتیابی ب ــه دس ــی آگاه ک ــای واعظ و اندرزه

می  دهــد. 

یــادآوری و تذکــر باورهــای صحیــح کــه از مبانــی مهــم در امــر تحــول عقیــده و زدودن پندارهــای 

ــه  ــه شــمار مــی  رود، در سرتاســر آیــات قرآن  کریــم از شــواهد متعــددی برخــوردار اســت. ب باطــل ب

طــوری کــه برخــی آیــات صریحــا از قــرآن بــا عنــوان »موعظــه« و »ذکــر« یــاد کرده  انــد: 

قیَن«18  اِس َو ُهدًى َو َمْوِعَظٌة ِلْلُمتَّ »هذا َبیاٌن ِللنَّ

ا َلُه َلحاِفُظوَن«19  ْکَر َو ِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ »ِإنَّ

گســتردگی و شــمول مواعــظ و اندرزهــای قرآنــی بــر ایــن نکتــه داللــت دارد کــه هــر آنچــه را کــه 

ــود)جوادی  آملی، 1384،  ــت می  ش ــش در درون او یاف ــد متعلق ــر می  ده ــان تذک ــه انس ــر؟ص؟ ب پیامب

ص72( کــه عــدم وجــود ایــن بســتر درونــی، راه را بــه روی هــر اقــدام اصالحــی می  بنــدد. 

ــی از  ــر آن، حاک ــراوان ب ــی ف ــرات تربیت ــب اث ــه و ترت ــش موعظ ــر نق ــات ب ــی روای ــد برخ تأکی

ــُظ  ــای قرآنــی در تحــول عقیــده انســان اســت. امام  علــی؟ع؟ می  فرمایــد: »اْلَمَواِع جایــگاه ایــن مبن

ــد:  ــر می  فرمای ــی دیگ ــدی، 1366، ص224( و در جای ــوب«20 )تمیمی آم ــاَلُء اْلُقُل ــوِس َو ِج ُف ــاُل النُّ ِصَق

ــان، ص67( ــاَدِة«21 )هم َه ــُه ِبالزَّ ــِة َو َأِمْت ــَک ِباْلَمْوِعَظ ــِی َقْلَب »َأْح

ــم  ــترده  ی قرآن  کری ــالش گس ــد ت ــف نباش ــه واق ــرورت موعظ ــر ض ــاًل ب ــان عق ــر انس ــن اگ بنابرای

ــق  ــادآوری باورهــای صحیــح، امــری بیهــوده تلقــی خواهــد شــد. ایــن متعل در راســتای تذکــر و ی
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ــری  ــه موعظه  پذی ــل ب ــی می ــوه در درون انســان یافــت می  شــود ول ــه صــورت بالق ــی گرچــه ب درون

از یــک طــرف و گرایــش انســان بــه نســیان و غفلــت22 از طــرف دیگــر، قــرآن را بــه عرصــه  ی مبــارزه 

ــای  ــر باوره ــرای تغیی ــتوانه  ای ب ــا و پش ــی را مبن ــانده و تذکرگرای ــا کش ــا و جهالت  ه ــا غفلت  ه ب

ناصحیــح بــه کار گرفتــه اســت. ایــن کارکــرد عقــل انســان، اگــر بــه طریــق صحیحــی هدایــت شــود، 

نفــوذ و رســوخ ســخن در قلــب و جــان شــنونده را بــا ســرعت بیشــتری محقــق می  کنــد. از ایــن رو 

قرآن  کریــم بــا آگاهــی ضمنــی از ایــن ُبعــد از ابعــاد وجــود انســان، مقدمــات الزم جهــت یــادآوری 

ــان مــی  دارد.  ــح آن را بی ــری صحی ــه کارگی فرصت  هــای موجــود و ب

3-2-2- عبرت  پذیری از رویدادها

ــه منظــور  ــم ب ــه قرآن  کری ــی اســت ک ــی مهم ــه مبان ــده از جمل ــری از رویدادهــای آموزن عبرت  گی

ــَر« بــه معنــای رفتــن از حالــى  شــکوفایی و پــرورش عقــول بشــری از آن بهــره می  گیــرد. واژه  ی »َعَب

بــه حــال دیگــر اســت. عبــرت حالتــى اســت کــه انســان را از معرفــت بــه چیــزى کــه دیــده شــده بــه 

چیــزى کــه در گذشــته رخ داده مى رســاند. چنــان کــه آیــات »ِإنَّ ِفــی ذِلــَک َلِعْبــَرًة« 23 و »َفاْعَتِبــُروا یــا 

ْبصــار«24 بــر همیــن معنــا داللــت دارنــد. )راغب  اصفهانــی، 1412، ص543( ُأوِلــی اأْلَ

تجلــی گســترده جریانــات و حــوادث عبرت  آمــوز در آیــات قــرآن  ، نشــان از اهمیــت ایــن کارکــرد 

عقــل انســان در راهیابــی و راهنمایــی بــه ســوی عقایــد صحیــح دارد. برخــی از مهم  تریــن موضوعاتی 

کــه قرآن  کریــم در فراینــد عبرت  گیــری بــدان توجــه دارد عبارتنــد از: 

- دقت در آفرینش چارپایان و منافع موجود در آن ها برای انسان: )نحل، 66(

- دگرگونی شب و روز: )نور، 44( 

- سیر و سفر در روی زمین و عبرت  گیری از سرنوشت گذشتگان: )روم، 42(

- سیر در زمین و پی  بردن به رازهای خلقت: )عنکبوت، 20(

- قصص گذشتگان: )یوسف، 111(

ــان  ــل انس ــی عق ــریف  ترین ویژگ ــن و ش ــن؟مهع؟، مهم  تری ــات معصومی ــم در روای ــای مه ــن مبن ای

ــت و  ــن دق ــدی، 1366، ص52( همچنی ــار«25   )تمیمی  آم ــِل ااِلْعِتَب ــُل اْلَعْق ــده شــده اســت: »َأْفَض نامی

تفکــر در عواقــب و ســرانجام اعمــال نیــز در برخــی از روایــات بــه عنــوان شــاخصی بــرای ســنجش 

ــاِس َأْنَظُرُهــْم ِفــی اْلَعَواِقــب«26 )همــان(  میــزان عقــل و نشــانه  ی آن بــه کار رفتــه اســت: »َأْعَقــُل النَّ

ــانی  ــل انس ــح عق ــای صحی ــه و تحلیل  ه ــتقیم تجزی ــول مس ــری، محص ــه عبرت  پذی ــه اینک نتیج

ــان، ص58(  ــاَر«27 )هم ــُب ااِلْعِتَب ــُر ُیوِج ــود: »اْلِفْک ــه فرم ــت؛ چنان  ک اس

گرایــش ذاتــی انســان بــه کمــاالت گوناگــون از یــک ســو و تعامــل گســترده بــا محیــط پیرامــون 



117

یم
کر

ن 
رآ

 ق
ظر

من
ز 

ن ا
سا

 ان
ده

قی
 ع

ل
حو

 ت
ی

بان
م

و تأثیرپذیــری فــراوان از آن از ســوی دیگــر، او را بــر آن داشــته تــا بــا اســتمداد از قــوه  ی تعقــل، بــه 

شــناخت و گزینــش بهتریــن   کمــاالت دســت یــازد. از ایــن رو ویژگی  هــا مشــترک بیــن او و دیگــران، 

ــا  ــی خــود را ب ــکار و باورهــای کنون ــال، اف ــد. او اعم ــور وادار می  کن ــور مذک ــه بررســی در ام وی را ب

ــا افــراد دیگــر مقایســه می  کنــد و پــس از تجزیــه و تحلیــل آن  هــا بــه  گذشــته  ی خویــش و نیــز ب

نقــاط قــوت و ضعــف خــود پــی می  بــرد. تعقــل و تفکــر کــه علــت عبرت  پذیــری بــه شــمار مــی  رود 

ــه حــال،  ــا ب ــف از گذشــته ت ــا مشــاهده  ی رویدادهــای مختل ــه ب ــکان را می  دهــد ک ــن ام ــه او ای ب

ثمــرات و پیامدهــای آن هــا را شــناخته و بــا بــه کارگیــری جنبه  هــای مؤثــر در کمــال انســانی، قــدم 

در راه ســعادت و شــکوفایی خویــش نهــد. 

ــر  ــت تغیی ــم در جه ــی مغتن ــان را فرصت ــی در درون انس ــر تربیت ــه  ی مؤث ــن زمین ــم، ای قرآن  کری

ــوده  ــح نم ــه  ی آن از راه صحی ــت و تغذی ــرل، هدای ــعی در کنت ــته و س ــح او دانس ــای ناصحی باوره

ــه سرگذشــت  ــز از جمل ــه بیــان حــوادث عبرت  انگی ــا اختصــاص آیــات متعــدد، ب اســت. بنابرایــن ب

ــده  ــرش و عقی ــه و نگ ــن پرداخت ــی در روی زمی ــترده  ی اله ــانه  های گس ــین و نش ــای پیش امت  ه

ــع خــود را در  ــاًل، نف ــه عق ــب انســانی ک ــن ترتی ــوب ســوق می  دهــد. بدی انســان را در جهــت مطل

ــد باورهــای نادرســت  ــدد، خــود را از بن ــد متع ــا بررســی عقای ــری از رویدادهــا دانســته ب عبرت  پذی

ــد.  ــک می  جوی ــده تمس ــوع از عقی ــن ن ــاب بهتری ــه انتخ ــرده، ب ــا ک ره

3-2-3- الگوگرایی و اسوه  پذیری

واژه »ُاســوه« از ریشــه  ی )ا س و( بــه معنــای اقتــدا   کــردن بــه کار مــی  رود. بنابرایــن »ِائتــّس بــه« 

یعنــی بــه او اقتــدا کــن و ماننــد او بــاش. »فــالٌن یأتســی ِبُفــالٍن«؛ یعنــی هرچــه را اســوه می  پســندد 

او نیــز بــرای خــود می  پســندد و در هــر حالــی هماننــد او می  شــود. )ابن  منظــور، 1414، ج14، ص35( 

اســوه عبــارت اســت از حالتــی کــه انســان در هنــگام پیــروی کــردن از دیگــران پیــدا می کنــد، چــه 

ایــن پیــروی کــردن در امــور خــوب باشــد یــا امــور زشــت. )راغب  اصفهانــی، 1412، ص76(

ــوُت الجــرح«  ــت دارد. بنابراین»أَس ــز دالل ــر درمــان و اصــالح کــردن نی همچنیــن واژه  ی اســوه ب

یعنــی زخــم را درمــان کــردم. لــذا بــه طبیــب، »آســی)درمانگر(« می  گوینــد و وقتــی گفتــه می  شــود: 

ــا، ج1، ص105( وجــه  ــارس، بی ت ــان مــردم را اصــالح کــردم. )ابن  ف ــی می ــن القــوم« یعن »أســوُت بی

ارتبــاط میــان دو معنــای مذکــور چنیــن اســت کــه هــر انســانی در مواجهــه بــا الگوهــای مختلــف، 

ــر را  ــی دیگ ــد و برخ ــان می  ده ــل نش ــان تمای ــد آن ــات و عقای ــال، خلقی ــی از اعم ــه برخ ــبت ب نس

نمی  پســندد. لــذا بــا الگــو گرفتــن از رفتارهــای شایســته و باورهــای مطلــوب، نســبت بــه باورهــا و 

عقایــد پیشــین تجدیدنظــر کــرده و بــه اصــالح مــوارد ناشایســت و نامعقــول می  پــردازد. 
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ــی اســت؛  ــادی در انســان  ، الگوگرای ــم در ایجــاد تحــول اعتق ــی قرآن  کری ــن مبان ــی از مهمتری یک

ــه ســزای  ــر ب ــی از تأثی ــات، حاک ــون در سرتاســر آی ــات گوناگ ــدد در موضوع ــی الگوهــای متع معرف

ایــن مبنــا بــر اعمــال، رفتــار و عقایــد انســانی اســت. چنان  کــه در آیــات 21 احــزاب و 4 ممتحنــه از 

رســول  اکرم؟ص؟ و نیــز حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــا عنــوان »ُأْســَوٌة َحَســَنة« بــرای مومنــان یاد نمــوده و در 

مقابــل در آیــات 11و 12 ســوره  ی ممتحنــه، آســیه همســر فرعــون و حضــرت مریــم؟اهع؟ را نمونــه  ی بــارز 

زنــان بــا ایمــان معرفــی کــرده و دیگــران را بــه الگوگیــری از ایشــان دعــوت می-کنــد. 

گرایــش بــه الگوهــای مطلــوب و بهره  منــدی از منافــع آن، محصــول تجزیــه و تحلیل  هــای   عقلــی 

اســت و عقــل انســان بــر منافــع آن صحــه می  گــذارد. لــذا هــر انســانی بــا کارگیــری قــوه  ی تعقــل، 

اهدافــی در نظــر می  گیــرد و بــرای رســیدن بــه اهــداف موردنظــر بــا انتخــاب اســوه  هایی متناســب، 

ــاِس  ســعی در نزدیــک شــدن بــه رفتارهــا و عقایــد آنــان دارد. امــام علــی؟ع؟ می  فرمایــد: »َأْعَقــُل النَّ

ــد، تمســک  ــر می  آی ــاَلء«28 )تمیمی  آمــدی، 1366، ص52( چنان  کــه از فحــوای کالم ب ــاَع اْلُعَق ــْن َأَط َم

ــر،  ــن ام ــر اســت و همی ــل و تفک ــر عق ــی ب ــری مبتن ــه، ام ــالء و اســوه  های رهیافت ــه ســیره  ی عق ب

شــاخصی مهــم در تعییــن میــزان بهــره  ی عقلــی افــراد بــه شــمار مــی  رود. 

بنابرایــن تمســک بــه الگوهــا و معرفــی اســوه  های برتــر ســیر تحــول عقیــده را بــا ســرعت بیشــتری 

همــراه خواهــد کــرد زیــرا مشــاهده  ی مصــداق، انســان را بــه عمــل ترغیــب خواهــد کــرد و کلیــات 

علمــی اگــر بــر جزئیــات و مصادیقــش تطبیــق نشــود، تصدیــق آن و ایمــان بــه صحتــش بــرای نفــس 

دشــوار خواهــد بــود. )ر. ک: طباطبایــی، 1417، ج6، ص258( از همیــن رو می  تــوان نتیجــه گرفــت کــه 

تأثیــر الگــوی عملــی در تغییــر و دگرگونــی عقایــد انســان بــه مراتــب از دعــوت زبانــی بیشــتر خواهــد 

ــاِس ِبَغْیــِر َأْلِســَنِتُکْم«29 )کلینــی، 1365، ج 2، ص78(  بــود. بــه همیــن دلیــل می  فرمایــد: »ُکوُنــوا ُدَعــاًة ِللنَّ

ــخصی  ــه ش ــی ک ــت. کس ــعادت اس ــه س ــتیابی ب ــتی  ها و دس ــران کاس ــری، جب ــدف از الگوگی ه

ــود  ــای خ ــا و کمبوده ــق، ضعف  ه ــن طری ــد دارد از ای ــا قص ــد، گوی ــرار می  ده ــود ق ــوی خ را الگ

ــه دلیــل حضــور مســتمر در جریــان زندگــی انســانی و محســوس بــودن  ــد. الگوهــا ب ــران کن را جب

ویژگی  هــای شــخصیتی آنــان بــرای پیروانشــان، پــا را از دایــره ی تبلیــغ زبانــی عقایــد خویــش فراتــر 

نهــاده و تصویــری عملــی و عینــی از باورهــای درونــی خــود بــه نمایــش می گذارنــد. پایبنــدی عملــی 

الگوهــا بــه ســخنان و گفته  هــای خویــش، حاکــی از ایمــان عمیــق و عــزم راســخ آنــان بــه دعــوت 

بــوده و حقانیــت عقایــد آنــان را بــرای مقلــدان بــه اثبــات می  رســاند. بنابرایــن اســوه  ها، قوه  هــای 

ــکوفا  ــی او را ش ــتعدادهای درون ــد و اس ــت درمی  آورن ــه فعلی ــان را ب ــده در درون انس ــام و آرمی خ

ــد.  ــری می  کنن ــودی و سســتی جلوگی ســاخته و از خم
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قرآن  کریــم ضمــن توجــه بــه ایــن تکیــه  گاه مهــم در وجــود انســان و بــا بهره  گیــری از زمینه  هــای 

بالقــوه  ی عقــل آدمــی، بــه منظــور احیــا و شــکوفایی ایــن گوهــر درونــی در او تــالش گســترده  ای را 

ــه حرکــت، کوشــش و تکاپــو  ــر الگوهــای مؤثــر تربیتــی، انســان را ب ــا تکیــه ب ــه کار می  گیــرد و ب ب

جهــت نیــل بــه درجــات عالــی ایمــان، تقــوا و یقیــن وادار می کنــد. 

ایــن تکیــه  گاه قرآنــی گرچــه در تغییــر باورهــای اعتقــادی و اندیشــه  ی او در زمینه  هــای گوناگــون 

نقــش مؤثــری دارد، ولــی موفقیــت قــرآن در تغییــر باورهــای اعتقــادی مربــوط بــه نبــوت تــا حــد 

زیــادی متأثــر از همیــن مبنــای عقلــی اســت. 

3-2-4- آزاداندیشی و تمایل به انتخاب آزادانه 

ــت  ــی و خصوصی ــوب، ویژگ ــای مطل ــد و باوره ــاب عقای ــه انتخ ــی ب ــل عقل ــی و تمای آزاداندیش

ــه او ایــن  مشــترک انســان ها در همــه  ی زمان  هاســت. وجــود ایــن عنصــر اصیــل در درون انســان ب

ــه گزینــش  ــد و اندیشــه  های گوناگــون، ب ــق و جســتجو در عقای ــا ضمــن تحقی امــکان را می  دهــد ت

آگاهانــه و عالمانــه  ی عقایــد صحیــح بپــردازد و خــود را از افتــادن در دام عقایــد باطــل رهایــی بخشــد. 

یــن«30 بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه دیــن مجموعــه  ای از اعتقــادات اســت و  آیــه  ی»ال ِإْکــراَه ِفــی الدِّ

عقیــده امــری قلبــی اســت و اجبــار و اکــراه در آن راه نــدارد. )طباطبایــی، 1417، ج 2، ص343( زیــرا اگــر 

انســان احســاس کنــد کــه محکــوم عوامــل جبــری بیرونــی اســت، در تــالش بــرای رســیدن بــه مقصــد 

ــزدی، 1388، ص31(  ــردد و احســاس مســئولیت از او ســلب خواهــد شــد. )مصباح  ی سســت می  گ

ــدد،  ــات متع ــف از موضوع ــای مختل ــاد و جنبه  ه ــن ابع ــر گرفت ــا در نظ ــار ب ــاِن دارای اختی انس

بــه مقایســه و ارزیابــِی باورهــا و عقایــد موجــود پرداختــه و کمــال حقیقــی و شایســته خــود را در 

ــا انجــام  ــا ب ــال انســانی تنه ــن کم ــه ای ــد ک ــن چیزهــا می  دان ــن و مطلوب  تری ــرو انتخــاب بهتری گ

ــار افــراد بــه  مجموعــه  ای از افعــال ارادی و اختیــاری حاصــل می  شــود؛ لــذا خداونــد گرچــه بــر اجب

ایمــان قــدرت دارد ولــی آنچــه بــر اهمیــت ایمــان مؤمنــان می  افزایــد ایــن اســت کــه ایمــان تحــت 

ــان، ج4، ص31(  ــار. )ر. ک: هم ــا اجب ــه ب ــد ن ــق یاب ــت او تحق ــل و رغب ــا می ــان و ب ــت انس خواس

زیــرا خاصیــت فکــر انســان ایــن اســت کــه تحــت فشــار ســر فــرو نمــی  آورد. )فضــل  اهلل، 1417، ج1، 

ــان  ــه و انس ــا یافت ــده معن ــایه  ی آزادی عقی ــا در س ــقاوتی تنه ــعادت و ش ــه س ــذا هرگون ص369( ل

بــا انتخــاب خــود، قــدم در طریــق هدایــت و ضاللــت خواهــد گذاشــت. بــر ایــن اســاس تغییــر و 

اصــالح عقایــد و باورهــای افــراد جــز در ســایه  ی اختیــار و انتخــاب آزادانــه میســر نیســت. 

ــر انتخــاب آزادانــه   کــه یکــی از مبانــی مهــم قرآن  کریــم در تغییــر  مســأله  ی اختیــار و توانایــی ب

و تحــول باورهــای انســان بــه شــمار مــی  رود در سرتاســر آیــات نمــود گســترده  ای دارد؛ قرآن  کریــم 
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تمامــی تکالیــف و دســتورات خویــش نســبت بــه افــراد را بــر محــور آزادی عقیــده و اختیــار بنــا کــرده 

و هرگونــه اعتقــادی را تنهــا در صــورت انتخــاب آزادانــه ارزشــمند می  دانــد. لــذا با ســپردن مســئولیت 

تمامــی کارهــا بــه او، عقــول و افــکار عمومــی را جهــت شناســایی و اخــذ دیدگاه  هــای صحیــح بــه 

تــالش و تکاپــو وامــی  دارد. علــت اصلــی تکیــه بــر ایــن مبنــا در تحــول عقیــده عبــارت از زمینه  هــا و 

ــاره  ــن ب ــم در ای ــه در درون انســان وجــود دارد. قرآن  کری ــی اســت ک گرایش  هــای متضــاد و متنوع

ــات  ــورداری از گرایش ــل برخ ــه دلی ــان ب ــن رو انس ــا«31 از ای ــا َو َتْقواه ــا ُفُجوَره ــد: »َفَأْلَهَمه می فرمای

ــا اســتعدادهای بالقــوه در درون خویــش را  ــادر اســت ت ــار، ق صحیــح و ناصحیــح و در ســایه اختی

ــت و فراموشــی نعمت  هــا و  ــر غفل ــع در اث ــن اســاس برخــی از مواق ــر همی ــت برســاند. ب ــه فعلی ب

ســرمایه  های انســانی، بــر عقــل خــود حجابــی عمیــق نهــاده و از شــکوفایی اســتعداد  های مؤثــر در 

کمــال خویــش بــاز خواهــد مانــد. 

قرآن  کریــم بــا تکیــه بــر مبنــای عقلــی مذکــور، قــدم در راه تغییــر، دگرگونــی و اصــالح باورهــای 

حاکــم بــر عقیــده ی انســان گذاشــته و تنهــا بــه یــادآوری، تبلیــغ و معرفــی عقایــد صحیح می  پــردازد. 

ــِه َســبیاًل«32 ضمــن موعظــه نامیــدن  ــَذ ِإلــى  َربِّ َخ ــْن شــاَء اتَّ ــَرٌة َفَم چنان  کــه در آیــه  ی»ِإنَّ هــِذِه َتْذِک

آیــات کتــاب الهــی، گرایــش و پایبنــدی بــه مفاهیــم و معــارف آن را مشــروط بــه خواســت و اراده 

ــد.  ــان می  دان انس

َف  امام  علـی؟ع؟ در این  بـاره می  فرمایـد: »ِإنَّ اهّلَل ُسـْبَحاَنُه َأَمـَر ِعَبـاَدُه َتْخِیـرًا َو َنَهاُهـْم َتْحِذیـرًا َو َکلَّ

ـْف َعِسـیرًا َو َلـْم ُیْعـَص َمْغُلوبًا َو َلـْم ُیَطْع ُمْکِرها«33 )سـید رضـی، 1421، ص1120(  َیِسـیرًا َو َلـْم ُیَکلِّ

ــار  ــب اختی ــش آزاد و صاح ــر خوی ــورد نظ ــده م ــه عقی ــک ب ــان را در تمس ــرآن، انس ــه ق  گرچ

می  دانــد ولــی آزادی عقیــده بدیــن معنــا نیســت کــه هــر کــس بــا هــر عقیــده  ای در قیامــت اهــل 

ــل  ــوده و قاب ــی ب ــی و قلب ــری علم ــده ام ــه عقی ــت ک ــن معناس ــه ای ــه ب ــود، بلک ــد ب ــات خواه نج

تحمیــل نیســت. همچنیــن انســان اگرچــه تکوینــًا در انتخــاب عقیــده آزاد اســت ولــی تشــریعًا موظف 

ــی، 1378، ج5، ص39( ــد. )جوادی  آمل ــق می  باش ــده  ی ح ــرش عقی ــه پذی ب

مبنــای مذکــور در مقایســه بــا مبانــی عقلــی دیگــر از اهمیــت ویــژه  ای برخــوردار اســت؛ چنان  کــه 

ــر  ــرد. ب ــره ب ــان به ــول انس ــتای تح ــر در راس ــی دیگ ــوان از مبان ــتن آن، نمی  ت ــر داش ــدون در نظ ب

ــر  ــدرت ب ــار و ق ــایه  ی اختی ــا در س ــری تنه ــری و الگو  پذی ــری، عبرت  گی ــاس موعظه پذی ــن اس همی

ــی انســان منجــر می  شــود.  ــه تحــول و انقــالب درون ــه، ب انتخــاب آگاهان

آنچــه بیــان گردیــد عبــارت از مهم  تریــن تکیه  گاه  هایــی اســت کــه در پــرورش و شــکوفایی عقــل 

انســان بــه یــاری قــرآن آمــده و در هدایــت افــراد بــه ســوی عقیــده ی مطلــوب، نقــش بــه ســزایی 
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ــی  ــر خــالف مبانــی فــوق عمــل می  نمایــد، ول ایفــا می  کننــد. گرچــه انســان در بســیاری از مــوارد ب

عقــل ســلیم در ابتــدای امــر بــر منفعــت هــر کــدام صحــه گــذارده و آن هــا را می  پذیــرد. بنابرایــن 

ــم  ــل، مفاهی ــر عق ــر از منظ ــوه  های برت ــری از اس ــوادث و الگوپذی ــری از ح ــری، عبرت  گی موعظه  پذی

ــه  ی برخــی آموزه  هــای  ــل غلب ــه دلی ــل انســان ب ــی عق ــد ول ــه شــمار می  رون ــری ب ارزشــمند و معتب

انحرافــی بــر آن، از تجزیــه و تحلیــل صحیــح بازمانــده و در شناســایی و پیمــودن مســیر مســتقیم 

ــده  ــل مان ــش غاف ــال خوی ــر در کم ــای مؤث ــام می شــود؛ در نتیجــه از خــواص و ویژگی  ه ــار ابه دچ

ــاندن  ــی و شناس ــر معرف ــا ب ــم تنه ــن رو قرآن  کری ــت. از ای ــزان اس ــود گری ــل خ ــای عق و از کارکرد  ه

ســرمایه  ها و داشــته  های اولیــه  ی انســان تمرکــز کــرده و بخــش مهمــی از تــالش خــود را در جهــت 

ــه کار می  گیــرد.  ــی او ب ــه فعلیــت رســاندن اســتعدادهای بالقــوه  ی عقل ب

ــی  ــم در راســتای اصــالح و تغییــر باورهــای انحراف ــه قرآن  کری ــد توجــه داشــت ک ــن بای همچنی

ــوع و  ــی متن ــر مبان ــی و...ب ــی، فرهنگ ــی، اخالق ــادی، اجتماع ــف اعتق ــای مختل ــراد در زمینه  ه اف

ــم،  ــاد کردی ــل از آن ی ــن فص ــرآن در ای ــی ق ــوان مبان ــه عن ــه ب ــا آنچ ــه دارد، ام ــترده  تری تکی گس

عبــارت از مهم  تریــن تکیه  گاه  هایــی اســت کــه در تغییــر عقایــد افــراد در ســه حــوزه توحیــد، معــاد 

ــر واقــع شــده اســت. 34  ــوت مؤث و نب

نتیجه  گیری: 

بررسی مبانی تحول عقیده انسان از منظر قرآن  کریم، ما را به نتایج ذیل می  رساند: 

ــف فــردی و اجتماعــی، تنهــا در صــورت  ــه اقــدام اصالحــی و تربیتــی در ســطوح مختل 1- هرگون

تکیــه بــر مبانــی مشــخص و بــه کارگیــری روش  هــای صحیــح و هماهنگــی و انطبــاق کامــل در میــان 

ــر می  نشــیند.  ــه ثم آن هــا ب

2- اثبــات و اســتخراج الگویــی منظــم و روش  منــد از قرآن  کریــم پیرامــون مبانــی تحــول عقیــده، 

ایــن مجموعــه وحیانــی را از پراکندگــی و تفرقــه  ی موضوعــی حفــظ می  کنــد و انســان را بــه نظــم 

ــف رهنمــون می  شــود.  ــرد آن در موضوعــات مختل ــه ف منحصــر ب

3- موفقیــت قــرآن در تغییــر و تحــول عقیدتــی، ناشــی از شــناخت جامــع و دقیــق آن نســبت بــه 

ــی و اصــول متعــدد  ــه مبان ــی اوســت و محصــول و نتیجــه تمســک ب انســان و ســرمایه های درون

اخالقــی، اجتماعــی، روانــی و تربیتــی اســت. 

ــون را امــری ممکــن و  ــات گوناگ ــم مســأله  ی تحــول در باورهــای انســان در موضوع 4- قرآن  کری

الزم می  دانــد و ضمــن در بــر داشــتن الگویــی جامــع بــر ایــن امــر، آن را نــه محــدود بــر یــک عصــر 

بلکــه بــه تمــام اعصــار و دوران هــای تاریخــی تعمیــم می دهــد. 
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5- هــر مربــی بــا تمســک بــه قــرآن، بایــد تدبیــری بیاندیشــد کــه تمــام فعالیت هــای تربیتــی او 

بــا فطــرت متربــی و خواســت های ذاتــی او مطابقــت داشــته باشــد. 

ــه  ی  ــری آن در هم ــه کارگی ــم و ب ــی از قرآن  کری ــاختار تربیت ــن س ــتخراج ای ــایی و اس 6- شناس

ــی  رود.  ــمار م ــه ش ــدی ب ــی ج ــع، ضرورت جوام

پی نوشت

Opinion .1

Evolution .2

ــل  ــراى ح ــه )ب ــانى را ک ــام کس ــز او، تم ــد، ج ــما برس ــه ش ــى ب ــا ناراحت ــه در دری ــى ک ــراء، 67( و هنگام 3. )إس
ــد، روى  ــات ده ــکى نج ــه خش ــما را ب ــه ش ــى ک ــا هنگام ــد ام ــوش مى کنی ــد، فرام ــود( مى خوانی ــکلت خ مش

ــت.  ــپاس اس ــیار ناس ــان، بس ــد و انس مى گردانی

4. )بقره، 242( این چنین، خداوند آیات خود را براى شما شرح مى دهد شاید اندیشه کنید!

ــا  ــر انگیخــت و ایشــان را پــى در پــى مى فرســتاد ت ــان ب ــران خــود را در بیــن آن ــى پیغمب 5. پــس خــداى تعال
عهــد و پیمــان خداونــد را کــه جبّلــى آنــان بــود بطلبنــد و بنعمــت فرامــوش شــده )توحیــد فطــرى( یــاد آوریشــان 
کننــد، و از راه تبلیــغ بــا ایشــان گفتگــو نماینــد، بــا برهــان، ســخن بگوینــد و عقــل هــاى پنهــان شــده را بیــرون 

آورده بــهکار اندازنــد. 

ــدان فطــرت بیافریــده اســت و در  ــه دیــن آور. فطرتــى کــه خــدا همــه را ب ــه یکتاپرســتى روى ب 6. )روم، 30( ب
آفرینــش خــدا تغییــرى نیســت. دیــن پــاک و پایــدار ایــن اســت. 

7. هیچ مولودی نیست مگر اینکه بر فطرت زاده شده باشد. 

8. آفریننــده قلبهایــى کــه شــقاوت و بدبختــى را اختیــار کــرده و دلهایــى کــه ســعادت و خوشــبختى را برگزیــده  
اســت. 

9. )شمس، 8( سپس فجور و تقوا )شّر و خیرش( را به او الهام کرده است . 

ــا را در خــود  ــرش آن ه ــت پذی ــح و ظرفی ــد صحی ــه عقای ــت دســتیابی ب ــی، قابلی ــاک آدم ــت پ 10. گرچــه طین
دارد، امــا در مــواردی بــه دلیــل غــرق شــدن در امــور دنیــوی و وابســتگی های افراطــی بــه نعمت هــای محــدود 
مــادی، از موضوعــات حقیقــی بــاز می مانــد و بــا دســت خویــش بــر فطــرت و ســرمایه های اصیــل درونــی خــود 
غبــاری از غفلــت می افکنــد. بنابرایــن فطــرت انســان همــواره توحیــدی و غیرقابــل زوال بــوده و در برخــی مــوارد 

ضعیــف، فرامــوش، مســتور و مدســوس در غرایــز و اغــراض می گــردد. )جــوادی آملــی، تســنیم، ج2، ص567(

11. )اعــراف، 172( و زمانــى را کــه پــروردگارت از پشــت فرزنــدان آدم، ذریــه ی آن هــا را برگرفــت و آن هــا را گــواه 
بــر خویــش ســاخت )و فرمــود:( »آیــا مــن رب شــما نیســتم؟« گفتنــد: »آرى، گواهــى مى دهیــم!« کــه مبــادا روز 

رســتاخیز بگوییــد: »مــا از ایــن، غافــل بودیــم )و از پیمــان فطــرى توحیــد بى خبــر ماندیــم(«! 

12. خداوند انسان را بر معرفت خود سرشته است. 

ــات و  ــد و اختلف ــد آم ــات پدی ــع و طبق ــج جوام ــته بودند)بتدری ــک دس ــاز( ی ــردم )در آغ ــره، 213( م 13. )بق
ــران را برانگیخــت تــا مــردم را بشــارت و بیــم دهنــد و  تضادهایــى در میــان آن هــا پیــدا شــد( خداونــد، پیامب
کتــاب آســمانى، کــه بــه ســوى حــق دعــوت مى کــرد، بــا آن هــا نــازل نمــود تــا در میــان مــردم، در آنچــه اختــلف 

ــد.  داشــتند، داورى کن

14. )بقــره، 96( و آن هــا را حریص تریــن مــردم- حریصتــر از مشــرکان- بــر زندگــى خواهــى یافــت )تــا آنجــا( کــه 
هــر یــک از آن هــا آرزو دارد هــزار ســال عمــر بــه او داده شــود! 

15. )همــزه، 2-3( همــان کــس کــه مــال فراوانــى جمــع آورى و شــماره کــرده، او گمــان مى کنــد کــه اموالــش او 
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ــازد.  ــه مى س را جاودان

16 )نحــل، 125( بــا حکمــت و انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و بــا آن هــا بــه روشــى کــه نیکوتــر 
اســت، اســتدالل و مناظــره کــن!

17. )نحــل، 125( بــا حکمــت و انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و بــا آن هــا بــه روشــى کــه نیکوتــر 
اســت، اســتدالل و مناظــره کــن!

18. )آل عمران، 138( این، بیانى است براى عموم مردم و هدایت و اندرزى است براى پرهیزگاران!

19. )حجر، 9( ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع نگهدار آنیم.  

21- قلب خویش را با موعظه زنده بدار و با زهد بمیران. 

22. ر. ک: حشر 19؛ توبه 67؛ یس 78؛ لیذکروهم منسّی نعمته. نهج البلغه، خطبه1. 

23. )آل عمران، 13( حقیقتا در این موضوع، زمینه عبرتی )برای عبرت گیرندگان( است. 

24. )حشر، 2( پس عبرت بگیرید اى صاحبان چشم . 

25. بهترین عقل، پند گرفتن است. 

26. عاقل ترین مردم کسی است که به سرانجام امور بیشتر بیاندیشد. 

27. اندیشیدن باعث پندپذیری فرد می شود. 

28. عاقل ترین مردم کسی است که از عقل پیروی کند. 

29. مردم را به غیر گفتارتان به سوی خدا دعوت کنید. 

30. )بقره، 256(. 

31. )شمس، 8(سپس بدیها و پرهیزگاریهایش را به او الهام کرده. 

32. )مزمل،  19( این تذکارى است. پس هر که بخواهد، راهى به سوى پروردگارش آغاز کند. 

ــه  ــن ک ــر ســاخته و از ای ــوده مخّی ــر فرم ــه آنچــه ام ــش را ب ــى بندگان ــارک و تعال ــد تب ــق خداون ــه تحقی 33. ب
ــود، او را  ــر نفرم ــف آور ام ــه کار ســخت و تکّل ــرد آســان اســت و ب ــف ک ــوده و هــر چــه تکلی ــى نم بترســند نه
نافرمانــى نکرده انــد از جهــت ایــن کــه مغلــوب شــده باشــد و فرمانــش را اطاعــت نکرده انــد از جهــت ایــن کــه 

مجبــور کــرده باشــد. 

34. نوشــتار حاضــر صرفــا بــه دنبــال بررســی مهمتریــن مبانــی قرآن کریــم در تحــول عقیــده انســان اســت؛ لــذا 
کیفیــت و چگونگــی تحــول مذکــور و موفقیــت قرآن کریــم در ایــن امــر مهــم مســتلزم پرداختــن بــه روش هــای 
قــرآن در تحــول عقیــده اســت کــه بــه همیــن منظــور شــما را بــه مقالــه ی روش هــای تحــول)از خــود نویســنده( 

ــم.  ــاع می دهی ارج
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فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ر. ک: نرم افزار جامع التفاسیر. 	 

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، دار الکتب اإلسالمیه، تهران، 1365ش. 	 
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