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  دهكيچ

 روش ايـن  در. اسـت  كـريم  قـرآن  در تربيـت  هاي روش پركاربردترين از اي مقايسه تربيتي روش
 بـه  بعـد،  مرحلـه  در و پـردازد  مـي  آن نتايج ذكر و متضاد موضوع دو تقابل بيان به نخست مربي

 طـرف  دو از دقيقـي  تبيـين  مشـابه  آيات ديگر به مراجعه با و پردازد مي تقابل طرف دو مقايسه
  .كند مي فراهم متربيان براي را آزادانه و آگاهانه انتخابِ و سنجش زمينه كرده، ارائه موضوع

 و سـليم  قلـب  تقـوي،  و فجـور  شـرك،  و توحيـد  مانند قرآن تقابلي آيات بررسي با پژوهش اين
 بـا  و تحليلـي ـ   توصـيفي  روش بـه  معتبـر،  تفاسير به مراجعه و شيطان حزب و اهللا حزب بيمار،
 آن كاركردهـاي  و مبـانيِ  اسـتخراج  و كـريم  قـرآن  در پركـاربرد  تربيتي روشِ يك تبيينِ هدف

  .است گرفته صورت
 آن مبـاني  و رفتـه  كار به بسيار قرآن در اي مقايسه روش كه دهد مي نشان پژوهش دستاوردهاي

 و عقل تضاد« ،»ضد بدون حقيقت تنها خدا« ،»هستي جهان مجموعه در تضاد وجود: «از عبارتند
 كاركردهـاي  مربيـان  بـراي  روش ايـن . »اضـداد  ميـان  از انسـان  انتخـابگري « و »انسان در جهل

 دينـي،  سـؤاالت  و شبهات برخي به گويي پاسخ عقايد، آموزش در نو راهي ايجاد مانند ارزشمندي
 اراده، تقويـت  و پـرورش  ماننـد  متربيـان،  براي نيز مهمي نتايج و رفتار، پيامدهاي توضيح و تبيين

 بـه  عالقه ايجاد افزايي، معرفت استدالل، قدرت و تفكر نيروي پرورش انتخاب، و گزينش قدرت
  .دارد رذايل از نفرت و فضايل
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  مقدمه

 ایـن در. اسـت الله الی قرب یعنی آن متعالی مقصد و هدف سوی به انسان تربیت کتاب کریم قرآن
 تربیتـی روش« کـه شـده اسـتفاده مـردم هـدایت بـرای مختلفی تربیتی های روش از آسمانی کتاب
 در انسان که است آن ها روش دیگر به نسبت روش این مزیت. هاست روش این از یکی» ای  مقایسه
 ماننـد حسـی امـور در چه »باضدادها االشیاء تعرف« باب از را هستی عالم امور موارد، از بسیاری
  . فهمدمی بهتر مقایسه، در... و راستگویی و دروغگویی مانند غیرحسی امور در چه و روز و شب

چنـدان مـورد توجـه  یتـیروش ترب یـکعنـوان بـه مقایسـه، هدهـد کـمی نشان پژوهش پیشینه
، ص٧، ج١٣٨٣ ی،رفسـنجان هاشمیک: (ر. تبک یپژوهشگران واقع نشده، گرچه در خالل بعض

) به آن پرداختـه شـده ١٢٣−٨٩، ص١٣٩١ ی،مقدم و صحفعباسی) و مقاالت (ر.ک: ۵١۴−۵١۶
انـد داشـته مختصـری اشـارات روش یـنبه ا آیاتی چنین یلدر ذ ،مفسران تفسیری، تباست. در ک

  ).٢٠۶ ص، ۴ج، ١٣٨٣ قرائتی، ؛٢٣۶ص، ١١ج، ١٣٧۴ شیرازی، ارمکمک: (ر.
 اصـول اهـداف، ی،از روش، مبـان دقیقی تبیین و یفالزم است تعر یتیروش ترب یک معرفی در
روش  شناسـی آسیب سـرانجام و ردکارآثار، ک یی،اجرا های نیککت وها  شیوه)، ی(قواعد روش روشی

پرداختـه شـده  نتـایج و ردکارکـ مبـانی، ای، مقایسه روش تبیین و تعریف به مقاله ینارائه شود. در ا
 یگرد یدر مقاالت ای یسهروش مقا یشناس یبو آس ییاجرا یها یوهآن، ش روشی قواعد و اصولاست. 
  . شد خواهد ارائه

 و یمنو در مباحـث تعلـ اریتوان کیتمام جوانب آن را م یو بررس ای یسهمقا تربیتی روش تبیین
در  هقرآن اسـت کـ تفسیر و تربیت و یمدر حوزه تعل ارزشمندی یجنتا دارای هبه شمار آورد ک تربیت
  به آن اشاره شده است.  یجروش و نتا ردهایکاربخش ک
 و چیسـت؟ ریمدر قرآن کـ ای یسهمقا تربیتی روش از مقصود هاست ک آنپژوهش  اصلی سؤال

 بـه اول، بخش در هشده ک یمدر سه بخش تنظ؟ مقاله است ردهاییکارو ک یچه مبان دارای روش این
 و ردهـاکارمهـم آن و در بخـش سـوم ک یو در بخش دوم مبـان ای یسهمقا تربیتی روش تبیین و شرح
 خواهد شد.  رکذ مقایسه نتایج

  
  ای یسهمقا تربیتی روش: اول بخش

 دهخـدا،( است آمده »منوال و سبک اسلوب، شیوه، طریقه، قانون، قاعده،« معنای به لغت در روش
 کـه آموزشـی فنـون و ها شـیوه قواعـد، کارگیری بـه راه از عبارتسـت روش« اصطالح در و ،)١٣٧٧
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 ،١٣٩٠ زاده،حسـینی( »گیـردمی بهره آنها از خود، آموزشی اهداف به رسیدن برای) مربی( آموزگار
  ).٢٨ص ،۴ج

آنها  ارگیریک بهبا  مربی ههستند ک یاسالم یتیمهم نظام ترب یها از بخش یکی یتیترب یها روش
). ٧، ص٢ج، ١٣٩٣ یخی،زاده و مشاینیرساند (حسمی مطلوب وضع بهرا از وضع موجود،  یمترب
 منظور بـه دیگـر شخص هر یا والدین معلمان، هک فعالیتی هرگونه از عبارتست« اصطالح در یتترب

 شـده معـین پـیش از اهـداف براساس یگر،فرد د یکبر شناخت، نگرش، اخالق و رفتار  اثرگذاری
  ).١٠، ص١٣٨٩ ی،داوود ؛١٢، ص١، ج١٣٩١زاده، ینی(حس» دهدمی انجام
 عقل فطرت ردنک وفاشک یبرا مربی تالش از عبارتست تربیت« هتوان گفت کمی دیگرسخن، به

 روش از. مقصود »برسد یتترب ییبه اهداف و هدف نها یمترب وفاییکش این اثر در تا متربی، دِل  و
یصـادر مـ یاز مربـ ی،بر متربـ تأثیرگذاری منظور به هاست ک فعالیتی یابروز عمل و  یوهش« تربیتی
  ). ١٢−١٠، ص١، ج١٣٩١مقدم،  قائمی» (شود

 بـا روش یـندر ا یاست. مرب ای مقایسه روش ریم،در قرآن ک اربردپرک یتیترب یها از روش یکی
و  مقایسـه زمینـه و رده،دو طرف تضـاّد کـ یررا درگ متربی ذهن و رکف نتایج، رکذ و متضاد امور بیان

 دو نتـایج تشـریح و تضـادّ  یانبا ب مربی دیگرسخن، به ند؛او فراهم ک یاز دو ضّد را برا یکیانتخاب 
طـرف را  یـکخـود  اختیار با و پرداخته طرف دو یسهبه مقا متربی تا ند،کیفراهم م ای زمینه طرف،

  .ندانتخاب ک
 تر، امـلو ک امـلک امـل،اضداد، ناقص و ک بر افزونروش  این گستره هاست ک الزم نکته این ذکر
 بـا را جهـنم اتماننـد درجـات بهشـت و درکـ یشود و موضوعاتمی شامل هم را تر ناقص و ناقص
  .است اضداد مقایسه فقط شده، پرداخته آن به پژوهش ینآنچه در ا ولی رد؛ک یینتوان تبمی مقایسه

بـا  مربـی تا است نتایج و آثار رکذ با همراه(متقابل)  متضاد امر دو یانب ای یسهمقا تربیتی روش
 زمینـۀ −اسـت غـّی  و نقـص دیگـر طـرف و رشـد و مالطرف ک یک هک−دو طرف موضوع  یسهمقا

گاهانه انتخاِب  و یسهسنجِش مقا در  ای مقایسـه روش دیگرسـخن، به ند؛را فراهم ک متربی آزادانه و آ
 قـرآن آیـات در هکـ نتایج رکذ با همراه متضاد، امر دو یانب نخست،شود: مرحله یسه مرحله اجرا م

یمـ یـیاجرا مربـی وسـیله به هتقابالت است ک مقایسۀ مرحله دوم، مرحله ؛شود می مشاهده فراوان
گاهانه انتخاِب  و یسهشود و مرحله سوم، سنجِش مقا   است.  متربی آزادانه و آ

موضـوع  یکاشاره و سپس  قرآنی تقابالت گستره به ابتدا روش ینا یاجرا چگونگی با رابطه در
 یوسف،ک (شر و یدتوان از تقابِل توحیم یشود. در ُبعد اعتقادیم اویکوا روش ینبراساس ا یقرآن
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 حدیـد،( آخـرت و دنیـا)، ٧٣ انبیـاء،؛ ۴٢−۴١(قصـص،  ضـاللت و هدایت پیشوایان...)، و ٣٩
  .برد نام) ٢١−٢٠

 و علم)، ۴۴(فرقان،  انسانیت و یوانیتمانند ح ای یشهل اندیرذال و یتقابِل فضا اخالقی بعد در
 و خـدا یـادماننـد  قلبـی رذایـل و فضـایل تقابـل)، ٢١ یـه،(جاث فـرو ک ایمـان)، ٩−٨(زمر،  جهل

 یـرخدا و غ دوستی)، ١٧۵ عمران، (آل او غیر و خدا از خشیت)، ١٩(حشر،  خدا یاداز  رویگردانی
(انعـام،  صـدر شـرح و صـدر یق)، ضـ۵٣از او (زمر،  یدیبه خدا و ناام امیدواری)، ٢۴(توبه،  او

 نیکو و زشت سخن)، ١٠٠(مائده،  طیب و خبیث الممانند ک گفتاری رذایل و فضایل تقابل)، ١٢۵
 ارشامل ک یرفتار یلو رذا یل)، تقابل فضا١١۴(نساء،  یطانیو ش یاله نجوای)، ٣۶−٣٣(فصلت، 

(شـمس،  تقـوا و فجـور)، ١۴(نسـاء،  خـدا عصـیان و اطاعـت)، ٩۶(نحـل،  یرخداخدا و غ برای
 بخـل و انفـاق)، ٨−٧ یم،(ابـراه نعمت فراننعمت و ک ر)، شک٢٧۵)، حالل و حرام (بقره، ١٠−٨
ظـن و حسـن ظـن (حجـرات، )، سوء١٧−١۵به پدر و مادر (احقاف،  یو بد نیکی)، ١٠−۵ یل،(ل
مـی را) ١۶٠(انعام،  یئه)، رفتار حسنه و س١۵٩عمران، (آل ییو درشتخو یی)، نرمخو١٢؛ نور، ١٢

  .دانست تقابالت ینترتوان از مهم
)، ٢٢)، دوسـتان و دشـمنان خـدا (مجادلـه، ٢۵٧تقابل حق و باطل (بقره،  اجتماعی، ُبعد در
 باطل و حق)، ١١٠−١٠٧(توبه،  قبا و ضرار مسجد)، ٢٢−١۴(مجادله،  یطانالشالله و حزبحزب

 پیمــان و عهــد بــه وفــاداران و نانکشـ پیمان)، ٩۵−٨۴(هــود،  مفســد و مصــلح)، ١٧−١۶(رعـد، 
  .است آن موارد ترین مهم از) ٧٧−٧۵ توبه، ؛٢٣(احزاب، 

 
  اییسهمقا یتیروش ترب اجرای مراحل

 ایمـان موضوع نمونه عنوان به که شود می اجرا مرحله سه در ای مقایسه روش شد، اشاره طورکه همان
  .شود می بررسی ای مقایسه روش مراحل قالب در کفر و

 
  )متقابل موضوع دو یان: (باول مرحله

 تقابـل. است بوده قرآن توجه مورد گوناگون زوایای از تقابلی صورت به کفر و ایمان موضوع به اشاره
 گوینـد می کافران و دانند می حق را آن مؤمنان که پشه به خداوند زدن مثال در کافران و مؤمنان گفتار
 و جنگنـد می خـدا راه در کـه مؤمنـان رفتـار تقابل ؛)٢۶ بقره،( است کرده اراده چه مثل این از خدا

 در شـوند می یـاری مالئکـه وسـیله به کـه مؤمنان ؛)٧۶ نساء،( جنگند می طاغوت راه در که کافران
 شوند می داده پاداش عدالت به که مؤمنان تقابل ؛)١٢ انفال،( اضطرابند و بیم دچار که کافران مقابِل 
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 عـذاب دارای کـه کـافرانی تقابل ؛)۴ یونس،( است الیم عذاب و حمیم شراب برایشان که کافران و
 بـه کـه مؤمنان تقابل ؛)٧ فاطر،( هستند بزرگ پاداش و مغفرت دارای که ایمان اهل و هستند شدید
 خورنـد می حیوانات همچون که کافران و است جاری نهرها آن زیر از که شوند می وارد هایی بهشت

 نـزد نورشـان و اجـر کـه ایمـان اهل تقابل ؛)١٢ محمد،( است آنان جایگاه آتش و برند می لذت و
 دربـاره قـرآن در شـده مطرح تقابالت از بخشی هستند؛ جحیم اصحاب که کافران و است خداوند
  . است کافران و مؤمنان
ونَ ال  ينَ الَّذإِنَّ : (یدفرما می موارد یناز ا یکیدر  تربیت تاِب ک جُ رْ وا بِالْ  يَ ضُ نا وَ رَ نْ  ياةِ حَ ـلِقاءَ وَ  ياالدُّ

ا وَ الَّذ أَنُّوا هبِ نْ آ ينَ اطْمَ مْ عَ مُ النّارُ بِم * غافِلُونَ  ياتِناهُ أْواهُ بُونَ ا كانُوا ـأُولئِکَ مَ سِ وا وَ  ينَ إِنَّ الَّـذ * يَكْ نـُ آمَ
الِ  لُوا الصّ مِ ْدهيِمْ حاتِ ـعَ مْ بِإ هيَ ُ هبُّ ِمْ رَ رـتَ  يامهنِ نْ تَ  یجْ ارُ فـمِ مُ اْألَهنْ تِهِ اتِ النَّعـ یحْ نـّ مْ ف * يمِ جَ ـواهُ عْ  يهـادَ

مَّ وَ تَ  بْحانَکَ أَللهُ مْ حِ ـسُ مْ أَنِ الْـ يهاف يَّتُهُ واهُ عْ رُ دَ المٌ وَ آخِ بِّ الْعالَــسَ دُ هللاِ رَ مْ ). ١٠−٧ یـونس،() نيَ مـحَ
 خوشـنود دنیـا زندگی به و) ندارند ایمان آخرت جهان(به  ندارند را ما دیدار امید هک سانیک همانا«

 آنچـه یفرآتش است به ک جایگاهشان آنها اند؛ غافل ما آیات از هک سانیاند و ک و به آن دل بسته شده
 و اند آورده ایمان هک سانیک یقین. به اند ردهک سبناروا و با دستشان از گناهان) ک عقاید از دلشان(با 
 هـدایت) خـویش قـرب(بـه  ایمانشـان سـبب بـه پروردگارشـان را آنها اند، ردهک شایسته های عمل
 دعـای. اسـت روان نهرهـا آنها) قصر و(درختان  زیر از پرنعمت های باغ در) آخرت در(و  ند،ک می
)، و درودشـان در ای ردهکـ تنزیـه را خود هک هگون خداوندا، تو منّزهی (بدان هاست ک این آنجا در آنها

 سـپاس و حمـد هکاین دعایشان هر پایان و است، سالم) دیگرکیخدا و با فرشتگان و  سویآنجا (از 
  .»است جهانیان پروردگار آن از

  
  )موضوع طرف دو یسه(مقا دوم مرحله

 بـه کفـر و ایمان نتایج و آثار صفات، ها، ویژگی در دقت با مربی ای، مقایسه روش از مرحله این در
 بـا را ایمان و کفر نتایج و آثار ها، ویژگی موضوعی، تفسیر روش از گیریبهره با و پردازدمی آن تبیین

  . دهدمی ارائه ایمان و کفر از جامعی تحلیل و کندمی مقایسه یکدیگر
، ۶ج، ١٣٨۴ شـیرازی، ارمکم(ر.ک:  ندکمی مراجعه مشابه یاتبه آ نخست مربی روش این در
 بـرای شـده رکذ صفات به توجه با و) ٣۶٠−٢٩٧ ص، ۵ج، ١٣٨٨ ی،آمل جوادی؛ ۴۶۶−۴٢۴ ص

 یاِن دهد. در مرحله بعد، بیارائه م ای مقایسه روش به فرو ک یماناز ا دقیقی تعریف فرو ک یماناهل ا
گاه ک برای فرو ک ایمان نتایِج   بگویـد هکـینمثـل ا ؛برخـوردار اسـت خاصـی یتاز اهم متربی ردنآ

بندنـد و بـه آن آرامـش می دل یادن زندگی به ارکان ینا نتیجۀ در یزند،خبرمی قیامت ارکان به افرانک
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 اثـر در هآن هم جهنم اسـت کـ اخروی نتیجه)، ١۴ص، ١٠جق، ١۴١٧ طباطبایی،(ر.ک:  یابندیم
 و نـد،کمـی هدایت را آنان ایمانشان، سبب به خداوند هآمده است و مؤمنان ک پدید خودشان اعمال

 در روش ین. استفاده از اکند میپرنعمت برخوردار  یها بهشت از را ایشان صالحشان عمل سبب به
 ضـاللت و یتهـدا یاز معنا از امام صادق یشود. شخصمی مشاهده هم معصومان گفتار
را از دار  ظالمـان قیامـت روز در خداونـد«: یندفرمامی شریفه آیه ینپرسد و امام با استناد به هممی
ق، ١۴١۶ ی،(بحران »ندکمی هدایت بهشتش به را صالح عمل و ایمان اهل و ندکمی گمراه رامتشک
  ).١۶ص، ٣ج

 اشاره تهکن دو به است الزم است، روش یندر ا مربی وظیفه ترین مهم همرحله ک این با رابطه در
  :شود

 اسـتخراج بـا یـدبا مربـی هنشده ک رکذ هم نارک آیات در مقابله موارد تمام لزوماً  ه،کاین نخست
و ضـاللت، قـرآن  هدایت پیشوایان موضوع در طورمثال، به. بیابد را موضوع متضادّ  موضوعی، آیات
 در ضـاللت پیشـوایان از مقابـل در و) ٢۴ سجده، و ٧٣ یاء،(انب آیات در هدایت پیشوایان از ریمک

(بقـره،  نمرود و ابراهیم مانند را پیشوایان این مصادیق هکاین یا یدگومی سخن ۴٢−۴١قصص، 
 موضـوعی روش به قرآن آیات از یدو...) را با ٢۶؛ غافر، ١٠۴و فرعون (اعراف،  موسی)، ٢۵٨

فقط به دو موضوع متضاد اشاره شـده  یاتآ بعضی در هکاین دوم بگذارد؛ هم نارو در ک کنداستخراج 
  ).٧٢ مائده،؛ ٣١ حج،؛ ۴٨(نساء،  است آمده یگرد جاهای در آن نتایج و ردکار) و ک۴٠(روم، 

 قرآنـی، علـوم قـرآن، معارف با آشنا هبهره ببرند ک قرآنی روش یناز ا توانند می مربیانی بنابراین،
 سـطح البتـه،. باشـند تقابـل موضـوع دو یـینتب بـرایو توانا  موضوعی تفسیر روش ویژه به و تفاسیر
 مـردم عمـوم هشده ک یطراح طوری یهاول یها الیه در هکیطوربه ؛متفاوت است یقرآن یها مقایسه
 و مردگـان نـور، و ظلمـات بینـا، و وراز تقابل کـ ریمقرآن ک یطورمثال وقتبه ؛ک آن را دارنددر توان

 یوقتـ ولـی هسـتند؛ هـم ضـد دو این هفهمند کمی همه ید،گومی سخن) ٢٢−١٩(فاطر،  زندگان
 تری دقیـق تبیـین نیازمنـد)، ١۶(رعـد،  ندکمی تشبیه بینا به را موحد انسان و ورانسان مشرک را به ک

 طلبد.یم بیشتری مهارت و تخصص هاست ک
 
  )آزادانه و آگاهانه انتخاب و مقایسه: (سنجِش سوم مرحله

 فـراهم متربی برای زمینه گیرد،می صورت مربی وسیله به که نتایج و آثار بیان و موضوع تبیین از پس
 نهـاده او درون خداونـد کـه ای اندیشـه و تعّقـل قـدرت و موضوع دقیق تبیین به توجه با که شودمی

گاهانه و آزادانه انتخاب سپس مقایسه، طرف دو سنجِش  به است،  دلیل بـه کـه انتخـابی کند؛ اقدام آ
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 کـار شرط دو وجود با) شرک و توحید کفر، و ایمان باطل، و حق ظلمات، و نور( آن طرف دو تضادّ 
 سـقوط و غّی  جنبه از را آن صعود و رشد جنبه تواندمی عاقلی انسان هر و نیست، دشواری و سخت

 دوم باشـد؛ برآمـده تقابـل موضـوع دو تبیـین عهده از خوبی به مربی اینکه، نخست. دهد تشخیص
 نحـل، ؛٧ بقـره،( نبـرد بـین از را خود الهی فطرت شکوفایی زمینۀ معصیت، و گناه با متربی اینکه،
 فراست ،)۵ ابراهیم،( شکر و صبر ،)١٣ عمران، آل( بصیرت دارای بلکه ؛...)و ،١۴ مطففین، ؛١٠٨
  .باشد) ۵٢ نمل،( دانش و ،)٧٧حجر،( ایمان ،)٧۵ حجر،( زیرکی و

 
  ای یسهمقا یتیروش ترب مبانی: دوم بخش

 پژوهشگران گرچه. شود واکاوی آن خاِص  مبانی ترین مهم باید ای مقایسه تربیتی روش تبیین از پس
 روش هـر مبـانی از ولی کنند،می بحث مستقل طور به تربیت های روش و مبانی از تربیت، و تعلیم

 نگارنده. آورد دست به بتوان را متفاوتی و جدید معانی بسا که کرد بحث توانمی هم ویژه صورت به
 آن توانمی که نموده ای مقایسه تربیتی روش مبانی کشف به اقدام جدید، معانی به دستیابی هدف با
  . نامید روش این خاص مبانی را

 
  ای یسهمقا یتیروش ترب مبانی مفهوم

 تربیت و تعلیم اندیشمندان و) ١٣٧٧ دهخدا،( است چیزی بنیان و اساس معنای به مبنا جمع مبانی
 کـار مبنـای و اسـاس را امـوری و کـرده بیـان مبـانی از را خود تعریف موضوع، به توجه با اسالمی
 و یـزدی مصـباح ؛٨٧ص ،١ج ،١٣٨۶ بـاقری، ؛۶١ص ،١٣٧٨ شـکوهی،( انـد داده قرار خودشان
  ). ۶۵ص ،١٣٩١ دیگران،
 انکـام هسـتی، خـدا، بـا ارتباط در اوالً  ریم،در قرآن ک ای مقایسه یتترب مبانی پژوهش این در
 و قـرآن مـتن بـر ثالثـاً  ست؛ها نیست وها  هست مقوله از یاً ثان ؛شودمی مطرح انسان و آن، شناخت
 و اصول« شفک برای مبانی این از رابعاً  دارد؛ یهقرآن هستند، تک حقیقی مفسران همعصومان ک تبیین
 ای، یسـهمقا یتـیروش ترب مبـانی« بنـابراین،. شـد خواهد استفاده »ای مقایسه یتترب روشی قواعد
 یـهکت معصـومان تفسـیر و قرآن متن بر هو انسان هستند ک یدر ارتباط با خدا، هست یخبر یها گزاره
 روش با تا ندکیک ممک یآن اقدام و به مترب روشی قواعد شفبه ک ی،با توجه به مبان مربی و دارند،
  ». آن برسد نهایی هدفو  یتبه اهداف ترب ای مقایسه
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  هستی جهان مجموعه در تضاد وجود. ١

برمـی آن بـه هم مبانی سایر که ای مقایسه تربیت روش شناسیهستی مبناِی  تریناصلی و ترین مهم
 در خلقـت عـالم دهـدمـی نشان هستی جهان مجموعه بیرون و درون به نگاهی که است این گردد،
 شـده چیـده هـم کنار خاصی نظم و الهی حکمت با اضداد این همه است، اضداد از پر اینکه عین
  .شودمی تحلیل اشیاء درون ضدّیت وجود و اشیاء برای ضّدیت وجود بخش دو در که است
 
   اشیاء برای ضّدیت وجود) الف
 ؛۵ حـج، ؛٢−١ لیـل،( حسـی امور در چه متضاد امور از بسیاری خود شناسی جهان در کریم قرآن

 مقابـل در را...)  و١٢ محمـد، ؛٣٩ یوسـف، ؛٢۵٧ بقره،( معنوی امور در چه و...) و ،۵٨ اعراف،
 امـور توانـدمـی بهتـر »باضـدادها االشـیاء تعرف« باب از انسان درواقع،. است کرده ذکر یکدیگر

 اگـر چیسـت، روشـنایی کـه کـردنمی درک انسان نبود، تاریکی اگر طورمثال به کند؛ درک را متضادّ 
نشـان هسـتی عالم در اضداد وجود پس. شدندنمی شناخته خوب های انسان نبودند، بد های انسان
  .است مختار موجود کمال و رشد جهت در و پروردگار حکمت دهنده
و قائمه جهان است و نظام عالم بـر آن اسـتوار اسـت و بـه  خیرات منشأ تضاد،« دیگرسخن، به
 ی،گرفـت (مطهـرنمـی صورت بخشنده خداوند از یض، ادامه فنبود تضاد اگر صدرالمتألهین یرتعب

 ).١٩٣−١٨٧ ص، ١ج، ١٣٨٠
  
  اشیاء درون ضّدیت وجود) ب

 زوجیت نظام طرح که است این مدعا. است فراگرفته هم را اشیاء دروِن  هستی، عالم بر افزون تضاد،
  .است عالم ذرات سراسر در تقابل و تضاد وجود دهنده نشان قرآن، جانب از

گـاهی حیـوان و انسان در یتاز نظام زوج طبیعی طور به قرآن نزول عصر بشر  یداشـت و حتـ آ
 سـخن گیاهـان تمـام در یـتقرآن از نظـام زوج یول ؛دانستمی را یاهاناز انواع گ بعضی یتزوج
بَتْنا ف(... : گفت أَنْ ر يهافَ جٍ كَ وْ لِّ زَ نْ كُ  گیاهـان از ارزش پـر و یسنفـ یپـس در آن از هـر جفتـ) «يمٍ مِ

 شدن جفت طریق از نباتات لقاح با مثل تولید« هک رده). امروزه علم ثابت ک١٠ ،(لقمان »رویاندیم
 انـد، هم از جـدا یـانبات گرد آمده  یک روی هک موّلدی یالتکتش به متعلق ماده عناصر و نر عناصر
  ).٢٠۶ ص، ١٣٨۴ اران،کهم و نژاد (عباس »یردگمی صورت
 هسـتی  عالم در یبعج سّری از قرآن هکیننمود، تا انمی یببشر عج برای مطلب اینجا تا شاید

ـ: (فرمـود و داد یانسـر هستی عالم ذرات تمام در را یتسخن گفت و زوج ـلِّ شَ ـنْ كُ نـا  ءٍ  یْ وَ مِ قْ لَ خَ
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جَ  وْ ِ زَ ونَ  نيْ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ ). ۴٩ یـات،(ذار »شـوید رکمتـذ شاید آفریدیم، هم جفت یزیو از هر چ« )لَعَ
 یض(فـ انـد ردهخدا را اثبات ک یگانگی هستی عالم اشیاء داشتن ضد و داشتن قرین از رضا امام
 حسـی تقـابالت بـه را ینمفسـران زوجـ بعضی شریفه آیه درباره). ٧٣ص، ۵جق، ١۴١۵ اشانی،ک

 هکـ یگرمعتقدنـدد یگروه ولی ؛)٢۴٢ص، ٩ج، ١٣٧٢ ی،(طبرس اند ردهک یرروز تفس ومانند شب 
 حقیقـت، در واحـد شیء« یعنیهم وجود دارد؛  یءش یکو همتا داشتن در داخل  قرین و زوجیت
، ص١۴تـا، جبـی یـب،(خط »اند شـده جمع یکدیگربا  هاست ک شیء دو هکبل نیست؛ واحد شیء
لِّ شَ «عبارت ). مفسران از ۵٣١ نْ كُ هـا)  (اتم عـالم ذرات ترین کوچـک حتـی هاند ک یافتهدر» ءٍ  یْ وَ مِ
 ارمشـود (مکـمـی یـاد منفـی و مثبت تریسیتهاز آن به بار الک تجربی علم در هزوج هستند، ک دارای

  ). ٣٧۶، ص٢٢، ج١٣٧۴ شیرازی،
 ترین کوچـک یتبر زوج تجربی علم دریابیم هشود، کمی یتتقو وقتی آیه تفسیر در دیدگاه این

 عصـر در را) عالم ذّرات در یت(زوج موضوع این ریمذّرات عالم صحه گذاشته است. گرچه قرآن ک
 اران،کـهم و نژاد (عبـاس اند برداشـته پـرده سـخن یـناز راز ا یدانشمندان غرب ولی رد،ک بیان نزول
  ).٣٨١ ص، ١٣٨۴

. اسـت قـرآن خود منبع بهترین واحد یءش یکاثبات تضاد در درون  برای است معتقد نگارنده
ونَ  یالَّذ( شریفه آیه بتوان شاید نْهُ تُوقِدُ تُمْ مِ نْ إِذا أَ ا فَ ِ نارً رضَ رِ اْألَخْ جَ نَ الشَّ مْ مِ لَ لَكُ عَ  هک سیهمان ک«  )جَ
 از را) ٨٠ ،یس( »افروزید می آتش آن از شما نونکا هک آفرید، »زنه آتش« سبز، درخت از شما برای

  .دانست طبیعت عالم در یء،ش یکمتضاد دروِن  نیروی دو وجود مصادیق بهترین
 مشتعل شوند، ساییده یکدیگرهرگاه به  هاز "شجر" درخت َمرخ و درخت َعفار است ک مقصود«
 آن شـاخه از دیگر ای قطعه و درخت این شاخه از ای قطعه آتش تهیه برای مردم قدیم در و گردند می
 یکـدیگرو" مـرخ" را روی آن قـرار داده و بـه  زیـر در را" عفار" بودند، تر و سبز هکاین با و گرفتند، می
 ردناز مشتعل ک تر عجیب ردن،گرفتند. پس مرده را زنده ک و هر دو به اذن خدا آتش می ساییدند، می
، ص١٧، ج١۴١٧ یی،(طباطبـا »متضـادند چیـز دو آتـش و آب هکـاین بـا نیست، تر چوب از آتش
١١٢ .(  

 عناصـر واحـد یءش یکدرون  هگذارند کمی صحه موضوع ینبر ا تجربی علم و وحی، بنابراین
 هکـ یابـدشـود، تـا انسـان درمـی رکمتـذ انسان به را خداوند قدرت عناصر این و دارد وجود متضاد
  .است داده قرار هم واحد یءش یکدرون  هکبل شیء دو در را تضاد تنها نه خداوند
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 بدون ضد  حقیقت تنها خدا. ٢

 بـه مهـم نتیجـه ایـن مبنـا، این از و گرفته فرا تضاد را هستی جهان مجموعه شد، اشاره طورکه همان
 بین و اشیاء در تضاد وجود از امیرمؤمنان. است »ضّد  بدون حقیقت تنها خدا« که آیدمی دست
 ضـّدی کـه پیداسـت متضـاد اشیاء آفریدن از و... « گیردمی نتیجه را خدا وحدانیت یکدیگر با آنها
 کنـدمی بیان خداشناسی اثبات در را این شبیه هم رضا امام و) ١٨۶ خطبه ،البالغهنهج( »ندارد

  ).٣٧ ص ق،١٣٩٨ بابویه، ابن(
 ای«: یـدفرمایمـ نـدارد. رسـول خـدا ضّدی هشده ک یمعرف وجودی خداوند هم ادعیه در

 تویی«: یدفرمامی سجاد امام). ٢۵۶ صق، ١۴٠۵ فعمی،(ک» بدون ضّد است یکتای هک سیک
  ).۴۶ دعای ،سجادیه یفهصح( »برخیزد ستیز به تو با تا یستن ضّدی برایت هک

خداونـد اسـتفاده  یگـانگیاثبات  برای اشیاء داشتن ضد از و امام رضا علی امام یقتدر حق
 یاند. مربخداوند پرداخته یگانگیبه اثبات  یتضد نفی با هم سجاد امامو  پیامبر. اند ردهک
اسـت،  خـالی تضـاد از هکـ وجـودی بـا آن یسهو مقا هستی عالم در موجود تضاد یینتواند با تبیم

  .ندک کمک یانمترب توحیدی تربیت به و اثبات را خداوند یتوحدان
 لمـهاز ک دیگـری یرتـوان تفسـمـی است، ضّد  بدون حقیقت تنها خدا همطلب ک این دریافت با
 یربـرخالف سـا یعنیاوست؛  احدیت تفسیر خداوند، صمدیت همعنا ک این به کرد؛ ارائه هم صمد

 تفـاوتی حقیقـتش و او یـاناحـِد صـمد م خـدای شـده، پر تضاد از برونشان و درون هموجودات ک
نشـدن و  زاییـده و نزاییـدن زیـرا ؛صـمد اسـت لمـهک تفسیر هم اخالص هکمبار سوره ادامه یست،ن

 ی،آملـ جـوادیموجـودات دارد (ر.ک:  یرسـا یخـودش و دوگـانگ یگانگینداشتن همتا، نشان از 
  ). ٢٨٠، ص٣٢، ج١٣٩٣

 خدا هک ندکیاثبات م هستی مجموعه در موجود یمانهکح تضادّ  یینبا تب ای یسهمقا تربیتی روش
 ،و فـرد اسـت و همتـا نـدارد یستکه زوج ن یتنها موجود«...  یعنیبدون ضّد است؛  حقیقت تنها

 ایـن بـا و) ١٧ جلسـه ذاریـات، سوره تفسیر، ١٣٩۵ ی،آمل جوادی(ر.ک: » است یذات اقدس اله
  دهد.ینشان م توحیدی یتترب برای یانرا به مترب دیگری راه روش
 

یت. ٣
ّ
  انسان  تربیت در شیاطین با فرشتگان ضد

 و فرشـتگان. است ای مقایسه تربیتی روش شناسِی هستی مبانی دیگر از شیاطین با فرشتگان ضدیت
 منظـور. کنندمی ایفا نقش انسان، شیطانِی  و الهی تربیِت  در که هستند مادی فرا موجوداتی شیاطین

 نیسـتند؛ محسـوس و ملمـوس انسان برای و اندطبیعی امور از فراتر« که هستند اموری مادی فرا از
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 از پـژوهش ایـن مقصـود). ١٣٩ ص ،١٣٨٢ تهرانـی، دلشـاد( »انسـانند بـا تعامـل در پیوسته ولی
  .دارند انسان تربیت در متضادی تأثیر که هستند شیاطین و فرشتگان گروه دو مادی، فرا موجودات

 بـا روش ایـن در. هسـتند یـتدر ترب منفی یرثأت دارای شیاطین و مثبت یراتثأت دارای فرشتگان
 عاصـی شـیاطین و) ٢٧ یـاء،(انب مطیع فرشتگان هشود کمی آشکار یاطینو ش الهی هکمالئ مقایسه
 امـدادگر فرشـتگان)، ۵۶ و ۵۵(حجـر،  ننـدهکنومید شـیاطین و امیددهنده فرشتگان)، ۴۴ یم،(مر
 هـا نیکی بـه ننـدهک)، و فرشـتگان دعـوت١۶انسان (حشـر،  نندهرهاک شیاطین و) ١٢۴ عمران، (آل

  ) هستند.٢٠(نور،  ها بدی به نندهک  دعوت یاطین) و ش٣٠(فصلت، 
ُذَناِن  ِلَقْلِبِه  َو  ِإالَّ  ُمْؤِمٍن  ِمْن  َما: «فرمود هشده ک روایت صادق امام از

ُ
ُذٌن  َجْوِفِه  ِفی أ

ُ
 ِفیَها  َیْنُفُث   أ

اُس  اْلَوْسَواُس  ُذٌن  َو  اْلَخنَّ
ُ
ُد  اْلَمَلُک  ِفیَها  َیْنُفُث   أ ُه  َفُیَؤیِّ َدُهْم  َو   َقْوُلُه  َفَذِلَک  ِباْلَمَلِک  اْلُمْؤِمَن  اللَّ یَّ

َ
 » ِمْنه ِبُروٍح  أ

 گوشـی: دارد گـوش دو دارد، قرار او سینه در هک مؤمنی هر قلب ؛)٢۶٧ص، ٢جق، ١۴٠٧ لینی،(ک
خواند؛ پس خداوند متعال او را می آن در خّناس وسواس هک گوشی و ندکمی زمزمه آن در فرشته هک

از جانب خودش آنان را  روحی با: فرمود هو آن سخن خداوند متعال است ک ند،کمی أییدبا فرشته ت
  . ردک تأیید و یتتقو

دهد می نشان زیرارسان است؛ کمک فراطبیعی موجودات موضوع ییندر تب خوبی به روایت این
 در گـر اخالل یـاو  تربیـت جریان نندهککمبه نحو اقتضا درصدد هستند، ک یدر درون انسان عوامل

 نند،کیم یاریفرشتگان در آن امتداد او را  ند،ک خیر اراده انسان چون همعنا ک این به« باشند، تربیت
بر انسـان مسـلط  یک یچه ولی نند،کیاش میاریدر آن امتداد  شیاطین ند،و چون انسان اراده شر ک

 »ببرنـد شـر و یـرخ یسو توانند انسان را بهنمی آنان ند،کن باز را آنان نفوذ راه خود انسان تا و یستندن
  ).١٣٩ ص، ١٣٨٢ تهرانی،(دلشاد 

متضــاد را بــا  یعــیفراطب نیروهــای مبنــا، یــنبــا توجــه بــه ا ای یســهمقا یتــیدر روش ترب مربــی
را  شـیطانی تربیـت یـا وتیکـمل تربیـت مقایسـه، بـا متربیان تا ند،ک معرفی متربیان به ردشانعملک

  .نندانتخاب ک
 

  انسان در جهل و عقل تضاد. ۴

 آورد؛ شمار به ای مقایسه تربیتی روش شناسیانسان مبانی از توانمی را انسان در جهل و عقل تضاد
 صـفات و ها فضـیلت سـوی به را او فطرت، براساس یکی که دارد وجود نیرو دو انسان درون« یعنی
 دعـوت شـیطانی و نفسانی های رذیلت به را او غضب، و شهوت پایه بر دیگری و خواندفرامی الهی
 و فضـایل بـه را انسـان عقل، سپاه دیگرسخن، به) ٢٨۶ ص ،١۴ج ،١٣٨٨ آملی، جوادی( »کندمی
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 اسـت، اسـتوار غضـب و شهوت پایه بر که جهالت سپاه مقابل در و کند،می دعوت شدن خداگونه
 و فضـایل همـه سرچشمه و اساس عنوان به جهل و عقل تقابل همین. خواند فرامی رذایل به را انسان
  .کندمی فراهم را شیطانی یا الهی تربیِت  زمینه رذایل

تـوان از مـی تقابل روش به هاست ک جهلی و عقل همان است، نظر مورد عقل از اینجا در آنچه
 هدهد کـمی نشان مقابله ینهمشتقات واژه عقل و استفاده از قر بررسی. دریافت روایات و ریمقرآن ک

)، ٧۵(بقـره،  الهـی المعالمانـه کـ یف)، تحر٧٣مانند عدم اعتقاد و باور به معاد (بقره،  مصادیقی
شدن بـه فـواحش  یک)، نزد١۶٩(اعراف،  دنیاپرستی)، ۵٨(مائده،  نفاق)، ١٧٠(بقره،  فرشرک و ک

 یوسـف،( انبیـاء دعوت با مخالفت)، ۴٢ یونس،( پیامبر ذیبکت)، ١۵١(انعام،  پنهان و ارآشک
  )، و... در تضاد با عقل هستند.۴(رعد،  یجهان هست یها پدیده در رکتف عدم)، ١٠٩

تـوان مـی ین،نفس است. بنـابرا هوای محور بر همه هدهد کینشان م قرآنی تعابیر این در دقت
نفـس  هوای از هاست ک سیعاقل ک ،نفس است، و در مقابل هوای تابع هاست ک سیگفت جاهل ک

شـود؛ مـی فهمیده جهل و علم از هاست ک معنایی از یرعقل و جهل، غ معنای این. ندکنمی پیروی
اسـت  نعاقل نباشد، و ممکـ یول ؛عالم باشد شخصی است نممک دینی یتترب معنای این در زیرا
  عاقل باشد. یول ؛عالم نباشد سیک

 علم مقابل در نه و عقل مقابل در جهل هک گرفت کمهم ک یاتتوان از روامی معنا این تأیید در
اخـالق بـه  علمای ه). دقت در جنود عقل و جهل ک٢٣−٢١، ص١ق، ج١۴٠٧ لینی،(ک است آمده

عقـل و جهـل  دقیـق تعریف به)، ۴٢٩−٧۵ ص، ١٣٨۶ خمینی،(ر.ک:  اند ردهشرح آن هم اقدام ک
(شـهوت، غضـب، جهل  میتکحا و الهی تربیت ،عقل میتکحا هدهد کمی نشان و ندکیک ممک

 را تر پـایین و یوانـاتسـقوط و نـزول بـه عـالم ح یک و حتمل عالم در توقف شیطانی، یتو...) ترب
  .داشت خواهد دنبال به

 
  اضداد میان از انتخابگر انسان،. ۵

 خداونـد. دانسـت روش ایـن شناسِی انسان مبانی از توانمی هم را اضداد میان از انسان انتخابگری
 صـفات نیـز انسـان نفِس  در و) ١ خطبه ،البالغهنهج( آفرید متضاد عناصر از را انسان جسم حکیم

 اراده بـا انسان و کند،می فراهم انسان برای را ظلمانی یا ملکوتی سیر دو زمینه که داد، قرار متضادی
 پروازگـری اوج آن هم آدمی درون در« دیگرسخن، به باشد؛ سیر دو این از یکی رونده تواندمی خود
 بـه را دو هـر متعـال خداونـد و تـاریکی، و نابینـایی حیث این هم و دارد، وجود ملکوتی بال و پر و
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 ،١۴ج ،١٣٨٨ آملـی، جـوادی( »اسـت فرمـوده اش آماده صحیح گزینش برای و نموده الهام انسان
  ).٢٨۴ ص

گاهانه در مس برای متعال خداوند هدهد کمی نشان ریمقرآن ک آیات به نگاه  از تربیت یرانتخاب آ
 از و یـد،گومی سخن) ١٠(بلد،  شر و خیر راه دو به یت)، هدا٨به نفس (شمس،  تقوا و فجور الهام
 شـیطانی یـا الهـی تربیت و نقص یا مالک غّی، یااز دو راه رشد  یکیانتخابگر  هخواهد کمی انسان

  ).٢٩ هف،باشد (ک
 
  ای یسهمقا تربیتی روش نتایج و ردهاکار سوم: ک بخش

 کـارکرد مثـال، برای. است نتایجی و آثار چه دارای کار آن یعنی شود می گفته سخن کارکرد از وقتی
 سـخن تربیـت حـوزه در کـارکرد از وقتـی. باشد مضر هم و مفید تواندمی هم که است بریدن چاقو
 شـودمـی گفته طورمثال،به دارد؛ نتایجی و آثار چه تربیتی فعل یک که معناست این به شود می گفته
 .است انسان روان و روح به بخشیآرامش نماز کارکردهای از یکی

 وجـود هدف و ردکارک ینب ای رابطه و تفاوت چه هبه ذهن متبادر شود ک پرسش این است نکمم
 جزئی، اهداف یابه اهداف دارند،  یابیدر دست ای واسطه نقش ردهاکارک«گفت  باید پاسخ در دارد؟

 یاسـت، ولـ مربـی نظـر مـد ههسـتند کـ چیزهـایی آن اهـداف. نندکیرا دنبال م یکو نزد واسطی
 بـه ردهـاکارتـر باشـد کشـدهتـر و حسـاب یقدق مربی ارهستند و هرچه ک اربریحاصل ک ردهاکارک

اسـت  نممکـ یتـیترب یهـا روش همچنـین. بـود خواهنـد منطبـق آنهـا بر هکبل و تر نزدیک اهداف
  ).٩۶، ص٢(همان، ج »داشته باشند یو مترب یمرب یبرا ردهاییکارک

گاهی زیرا دارد؛ خاصی اهمیت تربیت در مرتبط موضوعات تمام در ردکارک موضوع  و یجاز نتا آ
 نـدنسبت به انجام آن مشتاق و در مرحله بعد به آن اقـدام ک یشود متربمی سبب ارک یک پیامدهای

  ). ١٨٠، ص١٣٩١ یگران،و د یزدی(ر.ک: مصباح 
گـاهی از روش آن پیامـد و ردکارهرچـه نسـبت بـه کـ یهم مرب یتیترب یها روش در  یشـتریب آ

 بهتـری یـتبهـم از تر متربـی و نـدک یـیبهتر خواهـد توانسـت آن را روش را اجرا ،برخوردار باشد
 و ریمقـرآن کـ آیـات در اربردروش پرکـ یـکعنوان به ای یسهمقا یتیبرخوردار خواهد شد. روش ترب

 یـانمترب یو هـم بـرا یمربـ یهم برا اهمیتی با ردهایکارک یخاص دارا های یژگیاز و برخورداری
  است. 
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  یانمرب یبرا ای یسهروش مقا ردهایکار : کیکم

 و دینـی شبهات و ها پرسش برخی به گوییپاسخ عقاید، آموزش در نو راهی ای مقایسه تربیتی روش
 داده توضـیح اختصار به ادامه در که دهدمی قرار دینی تربیت مربیان فراروی شناسیانسان به کمک
  :شودمی

 
  عقاید آموزش در نو راهی تبیین. ١

 اندیشـه و فکـر بـا زیـرا اسـت؛ اسـالمی تربیت و تعلیم های بخش ترینمهم از یکی عقاید آموزش
 مربیان دلیل این به. دارد دنبال به را صواب و درست رفتار صحیح اندیشه و فکر دارد؛ سروکار انسان
 . کند کمک عقاید آموزش در آنان به که اندبوده هایی روش و راه دنبال به پیوسته دینی تربیت و تعلیم

 پرسـتی دوگانه و توحیـد)، ٣٩ یوسـف،رب واحد و اربـاب متفـرق ( یسۀبا مقا ای مقایسه روش
 رکـذ بـا توحیـد)، ٢۵ یاء،(انب چندگانگی و توحید)، ٧٣−٧٢(مائده،  تثلیث و ید)، توح۵١(نحل، 
 هدایت یشوایانپ مقایسۀو...)،  ٢٢−١٠ نحل،، ٣۶−٣١ یونس،( دیگران و خداوند مختص صفات

 و دنیا مقایسه...) و ٢۴ نازعات،؛ ۴٢−۴١(قصص،  ضاللت پیشوایان با) ٧٣ انبیاء،؛ ٢۴(سجده، 
 هدهـد کـ میارائه  یاننو در آموزش اعتقادات به مترب راهی...) و ٢٢−١٨ اسرا،، ٢۵ ید،(حد آخرت
  . شود می ییننمونه از آن تب یک

 بیـان قـرآن یـدکتأ بیشـترین هدهد کیک نشان مشر و یددر موضوع توح تقابلی آیات به مراجعه
 اسـت خداوند آِن  از تنها ربوبیت هک دریابند متربیان تا است اءکشر صفات با خداوند صفات مقابله

 یدگومی سخن خداوند مختص صفات از ریمقرآن ک ،طورمثالو...). به ١۶؛ رعد، ۶۶، ٣ یونس،(
 یاهللاُ الَّـذرا دارنـد؟ ( ارهـاییک ینانجام چنـ توانایی شما خدایان یاپرسد آمی انکمشر از مقابل در و

مَّ  مْ ثُ كُ قَ زَ مَّ رَ مْ ثُ كُ قَ لَ مْ خَ مَّ  يُميتُكُ ـثُ مْ حْ يُ نْ  ييكُ مْ مَ كائِكُ َ نْ رشُ لْ مِ لُ هَ عَ فْ ـ يَ ـنْ شَ ـمْ مِ ـنْ ذلِكُ هُ وَ  ءٍ  یْ مِ ـبْحانَ سُ
مّ   ىـتَعال ونَ ا ـعَ كُ ِ  داد، روزی سـپس آفریـد، را شما که است کسی همان خداوند« ؛)۴٠ روم،) (يُرشْ
 ایـن از چیـزی اید داده قرار خدا برای هک یانیاز همتا یک هیچ آیا ند؛ک می زنده سپس میراند، می بعد
 .»دهند می قرار او همتای آنچه از است برتر و منّزه او! دهند؟ انجام توانند می را ارهاک

 را آنچـه آیـا هپرسد کـمی انکمشر از و رکذ را خودش مختص صفات خداوند ریمهک آیه این در
 صفات ینا یخداونِد دارا یسۀدانا با مقا یهستند. مرب صفاتی ینچن دارای یددهیخدا قرار م شریک

 معبـود انتخـاب و مقایسـه سـنجِش  زمینـه نیسـتند، صـفات این از دامک هیچ دارای هک شریکانی با
در  حتـی ردهواگذار کـ دیگران به را خالقیت و رازقیت خداوند هنگاه ک ینآورد. ایرا فراهم م حقیقی

 بـا رضـا امـام هک بودنـد کـشر گرفتار جهت ینهم وجود داشت و مفوضه در ا یجامعه اسالم
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 ردهکـن واگـذار سکـ هـیچ به را رازقیت و خالقیت خداوند هک یندفرمامی شریفه آیه همین به استناد
  ).٣۵٠ ص، ۴جق، ١۴١۶ بحرانی،است (ر.ک: 
نـو در آمـوزش  یبـه راهـ یابیدست تربیتی روش این نتایج و ردهاکارک ینتراز مهم یکی بنابراین،

 عملیـاتی نتـایج و آثار تبیین و موضوع طرف دو مقایسه با را ارک ینا مربی هاست ک یانبه مترب یدعقا
 .ندکیم

  
  دینی شبهات و ها پرسش برخی به گویی پاسخ. ٢
 و ها پرسـش از برخـی بـه توانـدمـی کـه است این مربیان برای ای مقایسه روش کارکردهای دیگر از

 اخـالق عقاید، توانمی اسالم دین با غیرالهی و الهی ادیان بین مقایسه در. دهد پاسخ دینی شبهات
 آیـاتی از توانمی راستا این در. گذاشت اسالم دین احکام و اخالق عقاید، مقابل در را آنها احکام و
 مقابـل در و اسـتفاده شـده اشاره کریم قرآن در یافته تحریف ادیان کفرآمیز و آلودشرک عقاید به که

 ؛٧٣ ،٧٢ ،۶۴ مائـده، ؛۵٩ عمران، آل( کرد بیان متربیان برای را اسالم ناب احکام و اخالق عقاید،
  ).٣٠ توبه، ؛١٣۶ ،١٠٠ ،٧۴ انعام،
 نـد،کمی نگاه االک یکعنوان اسالم به زن به هک ندرا مطرح ک پرسش ینا یاگر مترب ،طورمثالبه
 را درسـت مقایسـۀ زمینـه و پرداخـت غرب دیدگاه با بیت اهل و قرآن دیدگاه یسهتوان به مقامی
  ). ٣۶٧−٢٣، ص١٩، ج١٣٨٠ مطهری،( رداو فراهم ک برای
اسـالم  یهـا دارد تا آموزه سعی دروغین یغاتبا تبل جهانی بارکاست امروزه هکینرسد امی نظر به

 مقایسـه در جهـان مـردم هموضوع است ک همین از ترس نرسد، یانبه گوش جهان یناب محمد
  .ردخواهند ک پیدا یشآن گرا یها ارزش و اسالم به اخالق و عقاید بین

 هکـرد کـ اسـتفاده یـانیمترب بـرای اثناعشـری، شیعه یتاثبات حقان برایتوان می شیوه همین از
بـا  عشـری اثنا شیعه یدبا مقابل هم نهادن عقا یعنی نند؛کمی یداپ یاسالم یها فرقه دیگر به گرایش
سـنجش دو طـرف موضـوع و  زمینه آنها،از  پیروی نتایج و دامهرک های ویژگی تبیین و ،ها فرقه دیگر

گاهانه و آزادانه او را فراهم ک آنان  قرآنی استنادات و وهابیت یدتوان توحمی طورمثال، به. ردانتخاب آ
 پیشوایان با را ابیتوه پیشوایان ردتوان گفتار و عملکینهاد، م امامی دوازده شیعه یدرا در مقابل توح

قـرآن  یرتفسـ یمبـان یقـیتطب یبـه بررسـ محققـانی زمینـه ایـن در هکـ ردکـ مقایسـه شـیعه تبکم
انـد پرداختـه والیـت آیـات یرتفس یقیتطب بررسی و) ٢۵۴−٩ ص اول، تاب، ک١٣٩١(نجارزادگان، 

 دنبـال یانیبه مترب گویی پاسخ در را رویکرد ینهم دتوانیم مربی). ٢١۶−٣ص دوم، تاب(همان، ک
  اند. ردهک پیدا تمایل یگرد یها فرقه به مختلف دالیل به هکند ک
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  شناسیانسان به کمک. ٣
 تری دقیق تبیین و شناخت روش این که کرد اشاره نکته این به توانمی ای مقایسه روش کارکردهای از
گاهی خود متربیان به نسبت هرچه مربی که است آشکار. دهدمی قرار مربی اختیار در را انسان از  آ

 کـه بدانـد مربـی وقتی. کند هدایت الهی تربیت مسیر در را آنان تواندمی بهتر باشد، داشته بیشتری
 در انسـان ،)٨ شـمس،( فراگرفته متضاد نیروهای را انسان درون و) ١خ ،البالغهنهج( برون مجموع
 و صـعود نـورانی، و ظلمـانی راه دو حیـوانی، و انسانی رشد دو شیطانی، و الهی تربیت دو معرض
 انتخـاب در آزاد و اندیشـه تفکـر، قدرت دارای دیگر سوی از و) ١٠−٩ شمس،( است...  و سقوط
 متربـی بـه افکـار و عقایـد تحمیـل از شـناخت، این با ،)٣ انسان، ؛١٠ بلد،( است اضداد از یکی

 هرکـدام تا گذاشت خواهد او روی پیش را شقاوت و سعادت مسیر دو فقط و کرد خواهد خودداری
  ). ٣١−٢٨ کهف،( کند انتخاب بخواهد که را

 
  یانمترب یبرا ای یسهروش مقا ردهایکار : کدوم

 پرورش به جمله از دارد؛ هم متربیان برای ارزشمندی پیامدهای و کارکردها ای مقایسه تربیتی روش
 بـه عالقـه ایجاد و افزایی معرفت انتخاب، و گزینش قدرت استدالل، و تفکر قدرت اراده، تقویت و

  . شودمی تبیین اختصار به هرکدام ادامه در که کندمی کمک رذایل از نفرت و فضایل
 

  انتخاب و گزینش قدرت اراده، تقویت و پرورش. ١
 انتخـاب و گـزینش قـدرت تقویـت و پرورش توانمی را ای مقایسه روش پیامدهای و نتایج از یکی

 زاده، اسـماعیل( گیـرددربرمـی را قـرآن آیـات از فراوانی گستره که ای مقایسه روش در زیرا دانست؛
 و) ٨ شـمس،( تقـوا و فجور به ملهم که انسان خاص های ویژگی به توجه با ،)٣۴−٣٢ ص ،١٣٩۶

 تضـاد جهت دو میان از خود، اراده با متربی تا شودمی فراهم ای زمینه) ٢٩ کهف،( است انتخابگر
 بسـتگی کـار آن بودن اختیاری به انسان کارهای ارزِش  کهازآنجایی و کند انتخاب و گزینش را یکی
 که کند،می شایانی کمک متربیان انتخاب و گزینش قدرت افزایش و اراده تقویت به روش این دارد،

  .شد ارائه ای مقایسه تربیتی روش تبیین در آن اجرای چگونگی
 

  استدالل قدرت و تفکر نیروی پرورش. ٢
 بـه نگـاهی. اسـت اسـتدالل و تفکر به متربی کردن وادار ای مقایسه روش کارکردهای از دیگر یکی
 اعــراف،( دارد فراوانــی کــاربرد کــه اســتفهامی های مقایســه ویژه بــه روش ایــن اجرایــی های شــیوه
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 ؛۴۴−۴٣ زمر، ؛۴٠ روم، ؛۶۵−۵٩ نمل، ؛١٧−١٠ نحل، ؛١۶ رعد، ؛٣۵−٣١ یونس، ؛١٩١−١٨٩
 کارآمـد بسـیار اندیشه و تفکر نیروی پرورش برای روش این که دهدمی نشان...)  و ١٩−٩ زخرف،
 نسنجیده و جاهالنه عمل نادرست اندیشه و سنجیده، و درست عمل صحیح، اندیشه و تفکر. است

  . بکند شایانی کمک متربی فطرت شکوفایی به تواندمی ای مقایسه روش و دارد، دنبال به را
 ١۶٩ ،؛ اعـراف۵٠؛ انعـام، ٢۶۶قائل شده (بقره،  بسیاری ارزش تعقل و رتفک برای ریمک قرآن
 تـابک یـناسـت. ا ای مقایسه روش رده،تعقل استفاده ک یتتقو برای هک ییها از روش یکیو...) و 
 ای یسـهرا بـه روش مقا بسـیاری یاتاو آ یگانگیو  هستی عالم در خداوند وجود اثبات برای تربیت
 قـدرت کننـد تقویـت را خـود اندیشـه و رفکـ نیـروی مقایسه، طریق از تا داده قرار یانمترب یفرارو

؛ مائـده، ۵۴−۵١؛ نحـل، ٢٢ یـاء،(انب یابندو به شناخت خدا دست  دهند افزایش را خود استدالل
٧٣−٧٢ .(  

 
  متربی افزایِی  معرفت. ٣

 کـه شودمی سبب مضر و مفید یا بد و خوب از اعم کاری هر نتایج و آثار شناخِت  و معرفت کسب
 ارزنـده نتـایج و کارکردهـا از یکـی. شـود متنفر آن انجام از یا مشتاق کار آن انجام به نسبت متربی
 از. افزایـدمـی ضـد دو از یکـی انتخـاب بـرای متربـی معرفـِت  بـر کـه اسـت این ای مقایسه روش
 که صورتی در و کندمی اندیشه خود رفتار و کارها سرانجام در که است این عاقل انسان های ویژگی
 متربیـان از برخی اینکه علت. آیدبرمی آن انجام درصدد و مشتاق آن به باشد، ارزشمند کار عاقبت
گـاهی هستند، عالقمند جسمانی تربیت به مقابل در و دهندنمی نشان ملکوتی تربیت به ای عالقه  آ

گاهی و جسمانی تربیت نتایج و آثار از  کـه بفهمـد انسانی هر اگر. است روحانی تربیت نتایج از ناآ
 اگـر مقابـل در دهد؛نمی نشان غذا آن از استفاده به ایعالقه هرگز دارد، ضرر جسمش برای غذایی
 اگـر. کنـد تهیه را آن کندمی سعی و شود می عالقمند آن به است مفید بدنش برای غذایی که دریابد
 هـر کـه بداند مثال، برای و باشد، داشته را دقت مقدار همین خود روانی−روحی غذاهای در متربی
مـی آسـیب او روان و روح به و آیدمی فرو او قلب بر که است شیطان تیرهای از زهرآلود تیری گناه،

 از بسـیاری علـت بنـابراین،. کنـد دوری عملـی اقدام از کندمی سعی و متنفر گناه انجام از رساند،
 خبـر آن نتایج و آثار از یا متربیان که است این رساندمی آسیب انسان روحانی تربیت به که گناهانی
گاه خود روان و روح سالمت اهمیت به که شده سبب موانعی وجود یا و ندارند،  .نباشند آ
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  رذایل از نفرت و فضایل به عالقه ایجاد. ۴
 هرکـدام بر مترتب نتایج و آثار بیان اخالقی، رذایل و فضایل دادن قرار هم مقابل با ای مقایسه روش
 تحلیل نمونه یک که کند می متنفر رذایل از را متربی مقابل در و تقویت را فضایل به گرایش و عالقه
  .شودمی

 و یـدک اسـت، درصـدد اثبـات توحشر و توحید تقابل آغازینش آیات هک ای سوره در ریمک قرآن
گـروه مشـرک و  یاخـرو یها ) و در ادامـه از تقابـل عـذاب٨−١شـرک برآمـده اسـت (زمـر،  نفی

  ).٢٠−١۵(زمر،  یدگویگروه موحد سخن م یبهشت یها نعمت
وَ «: یدفرمایم یاستفهام مقایسۀ شیوه به تقابل این رکذ از پس هُ المِ فَ هُ لِ ْإلِسْ رَ دْ حَ اهللاُ صَ َ نْ رشَ مَ أَ فَ

ل وَ   ىـعَ هِ فَ بِّ نْ رَ لٌ نُورٍ مِ رِ اهللاِ أُولئِکَ ف يَةِ لِلْقاسِ  يْ نْ ذِكْ مْ مِ ُ لُوهبُ ب یقُ اللٍ مُ  سیک آیا پس« ؛)٢٢ ،(زمر »نيٍ ضَ
 از نـوری پایـه بر) خود زندگی(در  او پس است، گشاده اسالم) یرش(پذ برای را او سینه خداوند هک

 دل تاریـک انسـانی ماننـد ند؛ک می روشن را عمل و اعتقاد های راه هک ینی(د است خویش پروردگار
 در آنهـا شـده، سـخت خـدا یـاددر اثـر غفلـت از  هایشـان دل هک سانیاست)؟ پس وای به حال ک

 .»هستند اریکآش گمراهی
در  یک نـور الهـمـخداوند به او شرح صدر عطا فرموده و بـا ک هک سیک یاپرسد آمی شریفه آیه
 آن بـر بعـد جملـه هدارد کـ محذوفی و است؟ القلب قسّی  هاست ک سیاست، مانند ک تربیت یرمس

خواهـد مـی اسـتفهام قالـب در دیگرسـخن، به)، ٧٧٢ ص، ٨ج، ١٣٧٢ ی،(طبرسـ ندکمی داللت
 یتطرف نوران یک بپیوندند، گروه دو یناز ا یکیدو گروه بپردازند، و به  مقایسه به خودشان یان،مترب
 و یتطـرف هـدا یـک ؛قسـاوت قلـب یگرطرف شرح صدر و طرف د یک ؛ضاللت دیگر طرف و

 نـدطرف اول را رها ک هک یردپذمی عاقل انسان دامو ک فطری عقل دامک ار؛آشک گمراهی دیگر طرف
 رشد و تربیت عدم یجهو در نت گمراهی قساوت، ظلمات، تاریکی، سراسر هک برگزیندو طرف دوم را 

  است؟
 وارد قلب به هک هنگامی) ی(اله نور«: فرمودند ریمهک آیه این یردر تفس اسالم گرامی رسول

: شود شناخته آن وسیله به هدارد ک ی! عالمترسول خدا یشود. گفتند امی آن انشراح باعث شود،
 برسـد انسـان مـرگ همرگ قبـل از آنکـ یبرا یآوردن به آخرت و آمادگ روی دنیا، از گذشتن: فرمود
می قلب قساوت باعث هک عاملی ترین مهم مقابل، در). ۴٨۵ص، ۴جق، ١۴١۵ یزی،حو ی(عروس
 اسـت شـده اشـاره آن بـه یـرحضـرت ام نـورانی روایـت در هاسـت کـ یدرپـیگناهان پشود، 
 ).۴۵ص، ١۶ج، ١۴٠٩ عاملی،(حر
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  گیری نتیجه

 تربیتـی روش کـه کـرده اسـتفاده بسـیاری تربیتـی هـای روش از انسـان، تربیت هدف با کریم قرآن
  .است دربرگرفته را آن آیات از بسیاری گستره آن های ویژگی دلیل به ای مقایسه
خاِص آنها، استخراج اصول و قواعـد  مبانی شفشامل ک یتیروش ترب یک زوایای تمام تبیین با
یمـ شناسی آسیب و ردهاکارک تبیین یی،اجرا های نیککت وها  یوهش تأثیرگذاری، شرایط بیان ی،روش
  .ردک یانیک شامک یانمترب الهی تربیِت  جهِت  یانبه مرب یتیمباحث ترب یافزودن به غنا باتوان 

 یو سو الهی یِت آن ترب یسو یک هک تقابلی یاتبا استفاده از آ یمرب ای، یسهمقا تربیتی روش در
 سایر به مراجعه و موضوع طرف دو بر مترتب نتایج و صفات یینبا تب ،است شیطانی تربیِت  آن یگرد

گاهانـه  برای را زمینه و پردازد یاز دو طرف موضوع م دقیقی تحلیل به مشابه آیات انتخاب آزادانه و آ
 و گنـاه بـا هاسـت کـ یدر صـورت یمتربـ یاز سـو الهـی تربیت انتخاب البته. ندکیفراهم م یمترب

آن وجود نداشـته باشـد و بـه  یبرا بازگشتی راه هک ردهخود را آن قدر آلوده نک الهی فطرت معصیت،
  .باشد نخورده مهر قلبش بر ریمقرآن ک یرتعب

 یها یوهو شـ ها نیککت روشی، قواعد یینخاص آن، تب یبا استخراج مبان ای یسهمقا تربیتی روش
 یبه برخـ ییگوپاسخ ید،نو در آموزش عقا راهی تبیین مانند یانمرب یبرا ارزشمندی یجنتا یی،اجرا

 ماننـد یانمترب یبرا ییگرانبها پیامدهای و یانمترب یشناسک به انسانمو ک ینی،شبهات و سؤاالت د
 اســتدالل، قــدرت و رتفکــ نیــروی پــرورش انتخــاب، و گــزینش قــدرت اراده، تقویــت و پــرورش
 ایـن از اسـتفاده بـا همچنـین،. دارد دنبال به رذایل از نفرت و فضایل به عالقه ایجاد افزایی، معرفت
 نیازمنـد هکـ کـردارائـه  »ای یسـهمقا تربیتـی تفسیر« عنوان با تفسیر از یدجد یاتوان گونهمی روش

  .است یگرد پژوهشی
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