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تربیت مقایسهای از مهمترین و پركاربردترین روشهای
چکیده تربیتی قرآن است .در این روش ،قرآن كریم دو امر متضاد مانند
كفر و ایامن را مقابل هم مینهد ،به آثار و نتایج هر دو اشاره
میكند ،آنگاه از مرتبی میخواهد كه دو طرف را با هم مقایسه كند و به اختیار
خود ،یكی را برگزیند .اصلیترین مبنای خاص تربیت مقایسهای ،از وجود تضاد در
مجموعهی جهان هستی حكایت دارد.
این مقاله به روش توصیفی_ تحلیلی ،با هدف كشف اصول و قواعد روشی
تربیت مقایسهای در آموزههای قرآنی ،تهیه شده و با دقت و امعان نظر در مبنای
خاص آن ،به اصول ذیل دست یافته است :اصل اثبات و نفی؛ اصل ارائهی معیار؛
آزادی و عدم اجبار؛ اصل رنج و گنج؛ درمان درد با ضد آن؛ اصل روشنگری؛ معیار
خیر و رش؛ عملی كردن وعده و اجرایی نكردن وعید؛ رضورت توجه به حیات طیبه
و آخرتگرایی در برابر دنیاگرایی.
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مقدمه

قرآن كریم برای تربیت ابعاد وجود انسان ،از روشهای بسیاری استفاده كرده ،كه روش تربیت مقایسهای
یكی از مهمترین و پركاربردترین آنهاست .روشهای تربیتی از بخشهای مهم نظام تربیتی اسالمی هستند ،که
مربی با بهكارگیری آنها ،مرتبی را از وضع موجود به وضع مطلوب میرساند (حسین یزاده و مشایخی،1393 ،
ج ،2ص .)7آشکار است ،بدون داشنت روش ،منیتوان مرتبی را تربیت کرد .مزیت روش تربیت مقایسهای نسبت
به سایر روشها در این است ،كه غالباً انسان امور عامل هستی را ،چه در امور حسی مانند شب و روز و چه
در امور غیرحسی چون دروغ گویی و راستگویی و ،....در مقایسه بهرت میفهمد .روش تربیتی مقایسهای ،از
باب تعرف االشیاء باضدادها ،در موارد فراوان ،رسایی بیشرتی در ابعاد شناختیِ تبیین ذات اشیاء ،صفات و آثار
آنها دارد.در این روش ،مربی با بیان امور متضاد و ذكر نتایج ،فكر و ذهن مرتبی را با توجه به دو سوی تضاد
بهکار میگیرد و زمینهی مقایسه و انتخاب یكی از دو ضد را برای او فراهم كند؛ به-عبارتدیگر ،مربی با بیان
تضاد و ترشیح نتایج دو طرف ،زمینهای فراهم میكند ،تا مرتبی به مقایس ه بپردازد و با اختیار خود ،یكی را
انتخاب كند .تربیت مقایسهای در سه مرحله اجرا میشود :مرحلهی اول بیان دو امر متضاد همراه با ذكر نتایج
و آثار است كه به وسیله مربی اجرا میشود؛ مرحلهی دوم ،مرحل ه ی مقایسهی تقابالت است كه مرتبی باید،
به مقایسه و سنجش تقابالت اقدام كند و مرحلهی سوم ،مرحلهی انتخاب است ،كه مرتبی آگاهانه و آزادانه،
یكی از دو طرف تقابل را انتخاب میكند؛ بهطو ر مثال ،خداوند میفرماید« :إِ َّن اللَّ َه یُ ْد ِخ ُل الَّذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
حات َج َّن ٍ
الصالِ ِ
ْوى لَ ُهم»
َّ
ات ت َ ْجری ِم ْن ت َ ْح ِت َها ْالَنْها ُر ≠ َو الَّذی َن كَ َف ُروا یَتَ َمتَّ ُعو َن َو یَأْكُلُو َن كَام تَأْك ُُل ْالَنْعا ُم َو ال َّنا ُر َمث ً
(محمد)12 :؛ هامنا خداوند ،كساىن را كه ایامن آورده و عملهاى شایسته انجام دادهاند ،در بهشتها و
باغهایى كه از زیر آنها نهرها روان است ،درمىآورد و كساىن كه كفر ورزیدهاند (از لذایذ دنیا) بهرهمند
مىشوند و مىخورند؛ هامنگونه كه چهارپایان مىخورند و (رسانجام) آتش ،جایگاه آنان است .این آیه ،از
ایامن و كفر و نتایج اخروی هر كدام سخن میگوید .هنگامیکه مرتبی این تقابل را میبیند ،با نیروی تفكر و
اندیشه به مقایسه و سنجش میپردازد ،سپس با قدرت اختیار و انتخاب ،كه خداوند به او داده (كهف29 :؛
انسان3 :؛ بلد10 :و ،)...یكی را بر میگزیند.
بنابراین میتوان این تعریف را ،از روش تربیتی مقایسهای ارائه داد :تربیت مقایسهای ،بیان دو امر متضاد
(متقابل) همراه با ذكر آثار و نتایج از سوی مربی است ،تا مرتبی با مقایسهی دو طرف موضوع ،كه یك طرف
انتخاب آگاهانه و آزادانه داشته باشد.
كامل و رشد و طرف دیگر نقص و گمراهی است ،با اختیار خود،
ِ
این پژوهش در صدد است ،كه اصول روش تربیت مقایسهای را استخراج كند .اگرچه دربارهی اصول كلی
تعلیم و تربیت بسیار سخن گفته شده (ر.ك :احمدی ،1378 ،ص 17-247؛ ابوطالبی)113-253 ،1383 ،؛ ولی
به اصول روشی ،كمرت پرداخته شده است.
پیشینهی پژوهش حاکی از این امر است ،كه پژوهشگران تعلیم و تربیت به اصو ِل روشی ،توجه چندانی
نشان ندادهاند .بهنظر میرسد این موضوع ناشی از این است ،كه تالش محققان بیشرت معطوف به كشف
روشهای تربیت بوده است (احمدی ،1384 ،ص  ،70 -159موسوی ،1379 ،ص  )59-172و كمرت دیده شده
است ،كه از یك روش تربیتی ،اصول روشی استخراج شود .از سوی دیگر ،كشف اصول روشی ،عالوهبر تبیین
خاص آن روش تربیتی است؛ تا بر پایهی مبانی ِ
دقیق روش ،نیازمند استخراج مبانی ِ
خاص آن ،اصول روشی انتزاع
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شود كه ظاهرا ً مورد توجه پژوهشگران این حوزه واقع نشده و میتواند موضوعی نو در مباحث تعلیم و تربیت
تلقی شود .شایان ذکر است که بر اساس جستجوی نگارنده ،تنها پژوهشگران حوزه و دانشگاه در كتاب
«روشهای تربیت در قرآن» ،به كشف اصول یك روش خاص پرداخته و از آن با عنوان اصول روشی نام بردهاند
(قامئیمقدم ،1391 ،ج ،1ص  ،58-66حسین یزاده و مشایخی ،1393 ،ج ،2ص .)28-31
پژوهش حارض در پی پاسخگویی به این پرسش است که تربیت مقایسهای دارای چه اصو ِل روشی است و
چگونه میتوان از این اصول ،در اجرای روش تربیتی مقایسهای بهره گرفت؟ مقاله در دو بخش تنظیم شده
است ،كه در بخش اول ،رشح و تبیین اصول تربیت و در بخش دوم اصول مهم آن ذکر خواهد شد.

الف) اصول تربیت

اصل «پایینترین بخش هر چیزی و جمع آن اصول است» (فراهیدی1409 ،ق ،ج ،7ص ،156ابنمنظور،
1414ق ،ج ،7ص  .)156اصل در فارسی؛ به معانی «ریشه ،بیخ ،بن ،بنیاد ،تبار ،نژاد ،گوهر و جمع آن اصول»
آمده است (معین ،1388 ،ص  )127و در قرآن كریم هم ،به همین معنا بهكار رفته است (ابراهیم24 :؛ صافات:
64؛ حرش .)5 :دقت در معانی یادشده نشان میدهد ،كه مقصود از «اصل» ریشه ،اساس ،منشأ و مشابه آن
است ،بنابراین بهنظر میرسد ،كه در معنای لغوی آن اختالفی نیست .هنگامیكه اصل ،در علوم به كار می-
رود ،معنایی متناسب با قلمرو آن علم دارد و در تربیت اسالمی به دلیل كاربردی بودن آن ،دارای معنای معینی
است (باقری ،1387 ،ج ،1ص « .)87اصل ،منشأ و مصدر اشیاء و اعامل است ،رضورتاً قابل تعمیم نیست و به
رشایط خاص بستگی دارد» (شعاری نژاد ،1377 ،ص  .)276میتوان گفت« ،اصول تعلیم و تربیت مفاهیم،
نظریهها و قواعد نسبت كلی است ،كه در بیشرت موارد صادق است و باید راهنامی مربیان ،معلامن ،مدیران،
اولیاء فرهنگ و والدین دانشآموزان در كلیهی اعامل تربیتی باشد» (رشیعتمداری ،1374 ،ص .)11درواقع،
اصل مانند شاغول یا نخ بنایی است ،كه كلی ه ی آجرها باید براساس آن شاخص ،روی هم گذاشته شوند
(حسینیزاده ،1390 ،ج ،4ص.)25-26
اگر سیر تربیت را به یك سفر تشبیه كنیم؛ مثل اینكه قصد رفنت به مشهد را داشته باشیم ،روشهای
مختلفی وجود دارد که بسته به رشایط زندگی ما ،اصولی بر آن حاکم است و مسیر ما را تعیین میکند .اگر
امنیت برای ما اصل باشد ،قطار و اگر رصفهجویی در زمان اصل باشد ،هواپیام و اگر اقتصاد اصل باشد ،اتوبوس
را انتخاب میكنیم؛ یعنی اصلی كه حاكم بر روش تربیت است ،به ما نشان میدهد كه از چه روشی باید
استفاده كرد ،تا به مقصد رسید (اسامعی لزاده ،1396 ،ص .)67
با توجه به نكات یادشده ،روش تربیتی مقایسهای به دنبال كشف اصولی است ،كه این اصول ،نخست بر
پایهی مبانی خاص آن است1؛ دوم در قالب باید و نباید تبیین میشود؛ سوم راهنامی عمل مربیان در رساندن
 -1مبانی خاص آن عبارتنداز .1 :وجود تضاد در مجموعه جهان هستی ،كه سایر مبانی هم به این مبنا بر میگردد؛  .2خدا تنها حقیقت بدون ضد؛ .3
ِ
ضدیت فرشتگان با شیاطین در تربیت انسان؛  .4تضاد عقل و جهل در انسان؛  .5انسان انتخابگر از میان اضداد (اسامعیل زاده ،1396 ،فصل دوم ،ص
)24-58
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مرتبیان به هدف نهایی تربیت است؛ چهارم در راستای اهداف تربیت وضع خواهد شد.
با توجه به اینكه روشهای تربیتی مبتنی بر اصول هستند ،ممكن است این سؤال مطرح شود ،كه اگر روش
بر اصول تكیه دارد ،چگونه میتوان به دنبال كشف اصول برای روشی تربیتی بود؟ در پاسخ باید گفت:
هنگامیکه از مبانی روشی تربیتی ،در جهت دستیابی به معانی جدید و متفاوت میتوان به صورت ویژه بحث
كرد ،بر اساس هامن مبانی خاص ،میتوان اصول خاص یك روش تربیتی (اصول و قواعد روشی) را استخراج كرد،
كه مربی در بهكارگیری روش ،باید به آنها توجه کند .بهبیاندیگر ،اصول دو دسته هستند :اصول تربیتی و اصول
روشی .اصول تربیتی هامن اصول کلی هستند ،که در رسارس تربیت ،یا دستکم در بخش مهمی از تربیت
کاربرد دارند و اصول روشی اصولی هستند ،که در یک روش خاص بهکار گرفته میشوند و گاهی ممكن است،
اصلی تربیتی مانند اصل آزادی ،در تربیت مقایسهای بهعنوان اصلی روشی طرح شود .اهمیت كشف اصول و
قواعد روشی به این سبب است ،كه نخست به غنای مباحث تعلیم و تربیت می افزاید ،دوم در فرآیند اجرای
روش ،یاریرسان مربی است؛ زیرا با اهمیتی كه روشهای تربیتی در فرایند تربیت دارند ،مربیان باید اصول
روشی (اصول خاص روش) را بشناسند ،تا در رساندن مرتبی به اهداف تربیت موفقیت بیشرتی داشته باشند.

ب) اصولِ روشی تربیت مقایسهایدر آموزههای قرآنی

تربیت مقایسهای ،با توجه به مبانی آن ،دارای اصولی است كه معیار قرار دادن آنها ،به مربی كمك میكند،
تا در اجرای این روش تربیتی به موفقیت بیشرتی دست یابد .با دقت و امعاننظر در آیات تربیت مقایسهای
و توجه به مبانی خاص آن ،میتوان از موارد ذیل به عنوان مهمترین اصول روشی تربیت مقایسهای نام برد:

 .1اصل اثبات و نفی

قرآن كریم در موضوع خداشناسی ،اموری را برای خداوند اثبات و از دیگران نفی كرده است .اثبات رب
واحد و نفی ارباب متفرق (یوسف)39 :؛ اثبات توحید و نفی دوگانهپرستی (نحل)51 :؛ اثبات توحید و نفی
تثلیث (مائده72 :و)73؛ اثبات توحید و نفی چندگانگی (انبیاء25 :؛ مومنون )91 :و اثبات صفات مختص
خداوند؛ مانند :خالقیت ،مالكیت ،رازقیت ،اماته و احیاء ،تدبیر ،ربوبیت ،آفرینش و اعادهی آن ،هدایت و نفی
آن صفات از دیگران (یونس31-36 :؛ منل59-64 :؛ نحل 10-22 :و )...از مهمترین مصادیق آن است.
مربی در تربیت مقایسهای باید ،با اثبات آنچه مخصوص خداوند است و نفی آن از دیگران ،به موحد شدن
مرتبیان كمك كند .در میان موارد یادشده ،در قرآن کریم بیشرت به اثبات ربوبیت از طریق صفات برای عامهی
مردم ،به سبب محسوس بودن آن صفات در زندگی ،توجه شده است ،كه در ادامه مصداقی از آن واكاوی می-
شود.
قرآن كریم از صفات مختص خداوند سخن میگوید و درمقابل ،از مرشكان میپرسد :آیا خدایان شام توانایی
شكاَئكُم َّمن یَ ْف َع ُل
انجام چنین كارهایی را دارند؟ «اللَّ ُه ال َِّذى َخلَ َق ُك ْم ث ُ َّم َر َزقَ ُك ْم ث ُ َّم یُ ِمیتُ ُك ْم ث ُ َّم ی ْحیِی ُك ْم ≠ َه ْل ِمن ُ َ
شكُون» (روم)40 :؛ خداست ،آنكه شام را آفرید .سپس ،به شام روزى
ِمن َذلِكُم ِّمن َ
ىش ْ ٍء ُسبْ َحانَ ُه َو ت َ َعا َىل َع َّم یُ ْ ِ
داد .آنگاه شام را مىمیراند و سپس زنده مىكند .آیا از همتایانتان (كه براى خدا قرار دادهاید) كىس هست،
كه چیزى از اینگونه امور را انجام دهد؟ (قطعا نه) او منزه و برتر است ،از آنچه رشیكش مىسازند .دراین
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كریمه خداوند با افعال خاص خویش (صفات فعل) ،بر ابطال رشكاء و نفی ربوبیت و الوهیت از آنان و اثبات
معاد احتجاج میكند و از مرشكین میپرسد :كدامیك از خدایانی كه میپرستید ،چیزی از خلق ،رزق ،اماته و
احیاء را انجام میدهند؟ و چون توانایی انجام چنین كارهایی را ندارند ،پس خداوند ،تنها اله و رب شامست و
جز او الهی نیست (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،16ص .)194-195
مراجعه به آیات تقابلی در موضوع توحید و رشك نشان میدهد ،كه بیشرتین تأكید قرآن ،بیان مقابلهی
صفات خداوند با صفات رشكاست ،تا مرتبیان دریابند ،كه ربوبیت تنها از آنِ خداوند است .بههمین سبب،
مربی باید از این اصل ،برای شناساندن توحید ربوبی استفاده کند و با اثبات صفات مختص خداوند ،به مرتبیان
بفهامند ،كه مالك و ادارهكنندهی جهان هستی یا ربوبیت عامل ،تنها از آنِ خداوند است و چون او تنها رب جهان
است ،پس فقط او شایستگی پرستش دارد.

 .2اصل ارائهی معیار

آیات قرآن كریم نشان میدهد ،كه اجتامعی بودن انسان ،در منت خلقت و آفرینش او پیریزی شده است
(حجرات .)13 :پیشوایان در طول تاریخ ،دو گروه بودهاند :گروهی هدایتگر و گروه دیگر گمراهكننده .نظر
به اینكه ،مردم از پیشوایانشان بسیار تأثیر میپذیرند و به تعبیر امیرمومنان (ع) ،مردم (دررفتار) به امیرانشان
شبیهتر از پدرانشان هستند (كاشفالغطاء ،بی تا ،ص  ،)158مربی باید ،معیارهایی را در اختیار مرتبیان قرار
دهد ،تا بتوانند ،پیشوایان حق و باطل را از یكدیگر تشخیص دهند.

الف) معیارهای پیشوایان حق

پیشوایان حق دارای ویژگی هایی هستند كه مربی از طریق بیان آن ویژگی ها ،مرتبیان را با آنان آشنا و
زمینه پیروی و اطاعت از آنان را فراهم می كند .این ویژگی ها در ادامه تبیین می شود.

یكم :هدایت به امر خداوند

پیشوایان راستین تحت امر خداوند ،مردم را هدایت میكنندَ « :و َج َعلْنا ُه ْم أَ ِئَّ ًة یَ ْه ُدو َن ِبأَ ْمرِنا( »...انبیاء:
)73؛ و آنان را پیشوایاىن قرار دادیم ،كه (جامعه را) به دستور ما هدایت مىكردند .اگرچه ضمیر «هم» در آیهی
مذکور ،به حرضت ابراهیم ،اسحاق و یعقوب (علیهمالسالم) برمیگردد؛ ولی خصوصیاتی كه بیان شده است،
همهی امامان الهی را دربر میگیرد .تعبیر به امام ،نشان میدهد كه برخی از انبیای الهی ،هم دارای مقام
نبوت بودهاند ،كه به وسیلهی آن راه را به مردم نشان میدادند وهم دارای مقام امامت ،كه دست مرتبیان را
گرفته و به هدف میرساندند (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،14ص  .)304باید توجه داشت ،كه هدایت به امرِ ،
خاص
انبیاء و امامان معصوم است ،درحالیكه ،پیشوایان راستین اعم از این ذوات مقدسه هستند؛ ا ّما میتوان گفت
پیشوایانی را برحق میدانیم ،كه هامن سیره و روش آنان را دنبال كنند .بنابراین ،كاملترین معیا ِر پیشوا ،انبیاء
و معصومان هستندو در مرتبهی بعد ،كسانی كه رفتار و منش آنان را پیروی می كنند .بهعبارتدیگر ،هادیان
به امر ،بی-واسطه هدایت میكنند و سایر پیشوایان راستین ،این وظیفه را باواسطه انجام میدهند.
اصول روشي تربيت مقايسهاي در آموزههاي قرآني

43

دوم :صدور خیر و نیكی

دومین معیاری كه آیهی رشیفه بیان میكند ،این است كه از پیشوایان راستین ،جز خیر و نیكی صادر
منیشود .از مصادیق آشکار این خیر و نیكی ،برپاداشنت مناز و دادن زكات استَ ...« :و أَ ْو َحیْنا إِلَیْ ِه ْم ِف ْع َل الْ َخیْر ِ
ات
الصال ِة َو إیتا َء ال َّزكا ِة» (انبیاء)73 :؛ و به آنان ،انجام كارهاى خیر و برپا داشنت مناز و دادن زكات را وحى
َو إِقا َم َّ
كردیم .آمدن واو عطف (صافی1418 ،ق ،ج ،17ص  )51و سیاق عبارت (رجبی ،1383 ،ص  )100-115نشان
میدهد ،كه آیهی كریمه ،معیار دیگری از پیشوایان حق ارائه میدهد ،كه عمل خیرشان به وحی و داللت
باطنی و الهی است؛ یعنی خدای سبحان با ایجاد شوق و كشش در اولیای خود آنان را به عملی تشویق میكند.
انسان در این حال احساس میكند كه خداوند یا فرشتگان ،انجام كاری را به او فرمان میدهند؛ به بیان دیگر
این پیشوایان مؤید به روح القدس ،و روح الطهاره ،و مؤید به ق ّوىت رباىن هستند كه ایشان را به فعل خیرات و
اقامه مناز و دادن زكات دعوت مىكند ،و این وحی؛ نه وحی ترشیعی؛ بلكه وحی تسدیدی است( .طباطبایی،
1417ق ،ج ،14ص305؛ جوادی آملی ،1385 ،ج ،6ص  .)502در اینجا هم باید ،به تفاوت انجام خیرات از سوی
پیشوایانی كه بیواسطه به انجام نیكیها مبادرت میكنند و كسانی كه در مرتبهی بعد از آنان قرار دارند و از
آنان تبعیت میكنند ،توجه داشت.

سوم :عبادت و بندگی همیشگی خداوند

سومین معیار هدایتگران راستین این است ،که پیوسته خدا را عبادت و بندگی میكنندَ « :و كانُوا لَنا
عابِدی َن» (انبیاء)73 :؛ و آنان ،تنها پرستشكنندگان ما بودند .تعبیر «كانوا» ،بر استمرار بندگی داللت داردو
تقدیم جارومجرور ،كه برای حرص است ،نشان از توحید خالص آناناست كه تنها بندهی خداوند بودند (مكارم
شیرازی ،1374 ،ج ،13ص  .)456عبودیت و بندگی یكی از مهمترین ویژگیهایی است ،كه قرآن كریم برای
انبیای الهی بیان میكند (نجم10 :؛ حدید9 :؛ فرقان1 :؛ كهف1 :؛ مریم 2 :و)...؛ زیرا انسان با عبودیت و بندگی،
به هر مقامی میرسد و مظهر صفات و اسامء الهی میشود (كلینی ،1407 ،ج ،2ص .)352

ب) معیارهای پیشوایان باطل

پیشوایان باطل در مقابل پیشوایان حق دارای ویژگی هایی هستند كه مربی باید مرتبیان را با آن ویژگی
ها آشنا و زمینه دور كردن مرتبیان از آنان را فراهم كند كه در ادامه این صفات تبیین می شود.

یكم :دعوت به خودپرستی

اولین معیاری ،كه میتوان بهوسیلهی آن پیشوایان گمراهی را شناخت ،دعوت به خودپرستی است .منرود
می-گفت« :منم كه زنده میكنم و میمیرانم» (بقره .)258 :فرعون خود را ،برترین پروردگار و تنها خدای بنی-
ارساییل میدانست (نازعات24 :؛ قصص )38 :درواقع ،آنچه در سیرهی پیشوایان گمراهی مشاهده میشود،
دعوت به خودپرستی و ادعای خدایی است.
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دوم :دعوت به آتش جهنم

دومین معیار این است ،كه پیشوایان گمراهی مردم را ،به آتش جهنم دعوت میكنندَ « :و َج َعلْنا ُه ْم أَ ِئَّ ًة
صونَ» (قصص)41 :؛ و آنان را پیشوایاىن قرار دادیم ،كه (بهواسطهی كفر و
یَ ْد ُعو َن إِ َل ال َّنا ِر َو یَ ْو َم الْ ِقیا َم ِة ال یُ ْن َ ُ
طغیانشان آیندگان را) به سوى آتش (جهنم) مىخوانند و روز قیامت یارى منىشوند.این آیه ،از پیشوایانی
همچون فرعون سخن میگوید ،كه دعوتكنندهی مردم به آتش جهنم هستند .این پیشوایان باطل با دعوت
مردم به كفر و گناه ،زمینههای تربیت فرعونی و جهنمی شدن مردم را فراهم می آورند.
مالحظه میشود كه پیشوایان هدایت ،نخست به امر خدا هدایت می كنند؛ دومجز خیر و نیكی از ایشان
صادر منیشود؛ سوم عبادت و بندگی خداوند ،سیره همیشگی ایشان است .درمقابل ،پیشوایان گمراهی،
نخست به جای دعوت به خدا ،دعوت به خود می كنند؛ دوم به قرینهی مقابله ،میتوان دریافت كه جز رش
و بدی از آنان صادر منیشود؛ سوم دعوتكنندهی مردم به جهنم هستند ،كه اساس همهی رنجها ،مصیبتها
و نقصهاست.

 .3آزادی و عدم اجبار

اصل آزادی ،كه بهعنوان یكی از اصول تربیتی شناخته میشود ،در تربیت مقایسهایبهعنوان اصل روشی از
جایگاه خاصی برخوردار است؛ بهاینمعنا كه مرتبی باید ،در انتخاب خیر و رش و ...آزاد باشد .در تربیت
مقایسهای ،كاربرد اصل آزادی از هر روش تربیتی دیگر ،آشكارتر و برجستهتراست؛ زیرا فرض بر این است ،كه
متام موار ِد مقایسه ،باید آزاد باشد ،تا بین دو طرف مقایسه
مرتبی بعد از آگاهی از تقابل ،مقایسه و سنجش در ِ
َ
َ
َ
ٍ
َ
ْ
ُ
َ
یكی را انتخاب كند؛ بهطورمثال ،قرآن كریم میفرمایدَ « :و نَفْس َو َما َس َّوا َها ،فأل ْه َم َها ف ُجو َر َها َو ت َ ْق َوا َها ،ق ْد أفل ََح
َاب َمن َد َّسا َها» (الشمس)10-7 :؛ و سوگند به نفس (آدمى) و به آن كه او را راست و
َمن َزكَّا َهاَ ≠ ،و قَ ْد خ َ
درست كرد .پس بدكارى و پرهیزكاریش را به وى الهام منود و او را بر عمل توانا ساخت ،كه به-یقین رستگار
شد ،كىس كه نفس را رشد داد و (از پلیدىهاى فكرى و نفساىن) پاكیزه داشت و ىبتردید ،محروم و زیانكار شد،
كىس كه آن را به پلیدىها آلود و زیر پردههاى جهل و كفر و فسق پنهان كرد.در این آیات ،خداوند فجور و
تقوی را ،به قلب الهام كرده و انسان را در انتخاب فجور و تقوی آزاد گذاشته است؛ یعنی انسان آزاد است ،كه
با اختیار خود راه فجور را برگزیند و آزاد است كه راه تقوی را برگزیند و از نتایج هركدام بهرهمند شود .دراصل،
اجرای روش تربیتی مقایسهایبدون اصل آزادی ،معنای خود را از دست می-دهد؛ زیرا این اصل در متام موارد
مقایسه جایگاه ویژهای دارد.

 .4اصل رنج و گنج

خداوند حكیم جهان هستی را ،مجموعهای از امور متضاد قرار داده و این تضاد نهتنها در اشیاء و پدیدهها؛
بلكه انسان هم دارای گرایشهای متضاد است؛ گرایشهای عالی ،كه او را به سوی ملكوت میخواند و
گرایشهای دانی ،كه او را به سوی عامل طبیعت میخواند .در تقابل این دو دسته از گرایشها ،شكوفا كردن
گرایشهای معنوی در اوایل كار ،سختیها و رنجهایی دارد ،كه این سختیها در راه رسیدن به گرایشهای مادی
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بهمراتب كمرت است.
اصل رنج و گنج به این معناست ،كه مرتبی باید برای تكامل و شكوفایی گرایشهای معنوی ،سختیهای
س
جسمی و دنیوی را تحمل كند ،تا در پرتو این رنجها و سختیها به گنج بهشت دست یابد...« .فَ ِإ َّن َم َع الْ ُع ْ ِ
سا» (رشح)5-6 :؛ پس (بدان كه) مسلامً با هر دشوارى آسانیاى است .آرى ،با هر
سا ،إِ َّن َم َع الْ ُع ْ ِ
س ≠ یُ ْ ً
≠یُ ْ ً
دشوارى آسانیاى است .این آیه بیان میكند ،كه سختی از آسانی ،كه پیوسته مالزم و همراه آن است ،خالی
نیست (قطب ،1412 ،ج ،6ص )3930؛ بهبیاندیگر ،سختیها در درون خود ،آسانیها را دارند و تا انسان سختی
را تحمل نكند ،به رفاه و آسایش نخواهد رسید.این اصل ،نهتنها در رشد معنوی كه در رشد امور اعتباری دنیا،
هم مورد توجه است؛ بهطور مثال :دانشآموزی كه تصمیم دارد یك پزشك متخصص شود ،باید سالهای بسیار
رنج و زحمت درس خواندن و تحقیق را تحمل کند و درمقابل ،از رفاه و آسایش دوری كند ،تا به موفقیت برسد؛
یا ورزشكاری كه میخواهد ،در رشتهی ورزشیای قهرمان شود ،باید از رفاه خود كم كندو با تحمل رنج و
سختیها به موفقیت برسد .مالحظه میشود ،كه موفقیت دانشآموز و ورزشكار ،دقیقاً در میان تضاد رفاه و
سختی شكل گرفته است .هنگامیکه رشد امور اعتباری دنیا ،كه موقت و زودگذر هستند ،از راه امور متضاد
حاصل میشود ،به طریق اولی ،رشد معنوی انسان بدون عبور از میان تضادها ،امكانپذیر نخواهد بود.
مربی باید ،این باور را در مرتبیان نهادینه كند ،كه طبیعت انسان با فطرت او ،دو گرایش متضاد هستند كه
یكی خواهان رفاه ،راحتطلبی و رشد افقی (حیوانی) و دیگری خواستار تعالی ،كامل و رشد عمودی (ملكوتی)
است .اگر این باور در مرتبی نهادینه شود ،دیگر از سختیهایی كه در مسیر تربیتش قرار بگیرد ،نهتنها ناراحت
منیشود؛ بلكه آنها را لطف ویژهی خداوند در حق خود تلقی می كند.
فردوس جای مردم پرهیزكار كرد
پرهیزكار باش كه دادار آسامن				
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد
				
نابرده رنج گنج میرس منی شود
)سعدی ،1372 ،ص(618

 .5درمان درد با ضد آن

یكی دیگر از اصول تربیت مقایسهای آن است ،که مربی باید ،بخشی از دردهای مرتبیان خویش را با اقبال
به ضد آن درمان کند .قرآن كریم به مربیان تربیت مقایسهای میآموزد ،كه باید از این اصل در مواجهه با
مرتبیان استفاده كنند؛ بهعنوان مثال ،باید درد رشك را باتوحید ،درد كفر را با ایامن و ...درمان كنند .منظور از
درد در اینجا؛ نه دردهای جسامنی؛ كه دردهایی است ،كه به فطرت عقل و دل مرتبی آسیب زده و مانع
شكوفایی آن میشود .بزرگترین درد برشیت درد كفر ،نفاق ،گمراهی و ضالل است ،كه برای درمان آن باید،
به قرآن كریم (كتاب تربیت) روی آورد (ر .ك :نهجالبالغه :خطبه  ،176ص .)252
هنگامیکه قرآن كریم برش را گرفتار رشك و بت پرستی می بیند ،با راههای مختلف در صدد اثبات توحید
بر میآید ،تا این درد را درمان كند؛ گاهی از طریق توجه دادن به فطرت ،كه در رشایط سخت شكوفا میشود
(یونس12 :؛ عنكبوت65 :؛ زمر49 :؛ نحل 54-53 :و )...و گاهی از طریق اقامهی براهین عقلی؛ مانند :برهان
متانع ،محبت ،حركت ،نظم و ...در صدد است ،تا رشك و دوگانگی را ازاندیشه و قلب انسان پاك كند (جوادی
آملی ،1386 ،ج ،2ص  .)74 – 178پس چون آثار كفر را در مرتبیان مشاهده می كند ،از طریق ایامن به درمان
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اقدام میكند (حجرات )7 :وقتی میبیند ناامیدی بر مرتبیان غلبه كرده است ،با امید دادن به درمان میپردازد
(زمر ،)53 :زمانیكه رفتار متكربانه مرتبی را مشاهده میكند ،از او میخواهد ،كه از رسنوشت رفتار متكربانه
ابلیس عربت بگیرد ،كه چگونه خداوند او را به خاطر تكرب از جایگاهش بیرون كردو مورد لعنت ابدی خدا قرار
گرفت (ر.ك :نهجالبالغه ،خطبه  ،192ص .) 287
مشاهدهی سیرهی گفتاری و کرداری انبیای الهی نشان میدهد ،كه چگونه برای درمان درد ،از ضد آن
استفاده كردهاند (مائده72 :؛ اعراف 65 ،59 :و 73؛ هود 61 ،50 ،26 :و .)...حرضت ابراهیم (ع) یكی از مربیان
بزرگ الهی است ،كه با استفاده از این اصل در روش مقایسهای ،به اثبات توحید و نفی رشك می-پردازد.
بههمین سبب تالش كرد ،ستاره ،ماه و خورشیدپرستی را از راه مخالف آن؛ یعنی یگانهپرستی و آثارش بر عقل
ِ
فطرت مرتبیان ،درمان كند (انعام )76-79 :و برای رسیدن این مقصود تا مرز شکسنت خدایانشان پیش رفت
و
(انبیاء.)62-67 :
گفتنی است ،كه بر اساس این اصل مهم ،امروزه روش عمل به ضد ،یكی از روشهای مبارزه با كژپویی-های
شناختی ،عاطفی و رفتاری در انسان است ،كه مورد نظر روانشناسی رفتاری و معرفتی قرار گرفته و در
رفتاردرمانی از آن استفاده میشود (نجاتی1414 ،ق ،ص .)9این درحالی است ،كه قرآن كریم و مكاتب الهی به
این اصل تربیتی بسیار بها دادهاند و آنچه با موضوع جهاد با نفس اماره (یوسف )53 :و مس ّوله (یوسف18 :و
محمد )25 :مطرح شده ،بر اساس اصل درمان درد با ضد آن است.

 .6اصل روشنگری

قرآن كریم به این اصل روشی در تربیت مقایسهای توجه خاصی دارد وبهطور معمول ،هر جا مقایسه
مطرح است ،با ذكر نتایج به روشنگری پرداخته استَ « :و لَ َق ْد بَ َعثْنا ِفی ك ُِّل أُ َّم ٍة َر ُسوالً أَنِ ا ْع ُب ُدوا اللَّ َه َو ا ْجتَ ِن ُبوا
َّت َعلَ ْی ِه الضَّ اللَةُ( »...،نحل)36 :؛ و البته ،ما در میان هر امتى،
الطَّاغُوتَ  ،فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن َه َدى اللَّ ُه ≠ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َحق ْ
فرستادهاى برانگیختیم ،كه خدا را عبادت كنید و از طاغوت دورى جویید ،پس خداوند برخى از آنان را هدایت
كرد و بر برخى از آنان ضاللت و گمراهى حتمى شد .در آیهی پیش ،قرآن كریم از زبان مرشكان نقل میكند،
كه میگفتند :اگرخدا میخواست ما و پدرامنان جز او را پرستش منیكردیم و بدون خواست او چیزی را حرام
منیكردیم (نحل .)35 :در این آیه ،خداوند به پاسخ این شبهه میپردازد و میفرماید :اساس دعوت متام انبیا و
رسوالنش ،دعوت به توحید و اجتناب از طاغوت بوده است .طاغوت یعنی :شیطان و هر دعوتكننده به
گمراهی (دخیل1433 ،ق ،ج ،1ص  .)355در مقابلِ این دعوت پیامربان الهی ،مردم دو گروه شدند :گروهی كه
خداوند هدایتشان كرد و گروهی كه گمراهی بر آنان محقق شد .توضیح اینكه خداوند از درون بهوسیلهی
فطرت ،انسان را به توحید خود هدایت كرده (هدایت تكوینی) و از بیرون هم انبیائش را (هدایت ترشیعی)
فرستاده است (ر .ك :جوادی آملی ،1383 ،ج ،16ص  .)40-59انسانها در برابر این دو نوع هدایت ،دو دسته
میشوند :گروه اول به ندای فطرت درون و انبیای بیرون گوش میدهند و از مراتب بعدی هدایت (هدایت
خاص) بهرهمند میشوند وخداوند این هدایت را ،به خود نسبت میدهد؛ زیرا مقدمات آن و ادامهی حركت
بدون لطف و عنایت او امكانپذیر نیست .درمقابل ،گروه دوم به ندای فطرت درون و انبیای بیرون گوش
منیدهند و از مراتب بعدی هدایت بهرهمند منیشوند ،كه این عدم بهرهمندی از هدایت ،كه با اختیار و ارادهی
اصول روشي تربيت مقايسهاي در آموزههاي قرآني
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خودشان صورت گرفته ،به گمراهی تعبیر میشود و بههمین خاطر ،خداوند حكیم گمراهی را به خود نسبت
منیدهد و میفرماید ضاللت و گمراهی بر آنان محقق شد؛ یعنی نتیجهی گوش ندادن به ندای فطرت درون
و انبیای بیرون ،عدمالهدایه و یا هامن ضاللت است (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،12ص .)242-246
نگاهی عمیق به آیات قرآن ،كه به صورت تقابلی مطرح شده ،ما را به این نتیجه میرساند ،كه مربی باید
با ذكر نتایج دو سوی تقابل به روشنگری بپردازد ،اصلی كه بسیار مورد توجه قرآن بوده است (بینه6-8 :؛
نازعات37-41 :؛ نبأ21-36 :؛ عبس 38-42 :و.)...

 .7معیار خیر و رش

یكی از ویژگیهایی كه معموالً انسان در تضاد و تعارض میان طبیعت و فطرت انتخاب میكند ،اموری
است كه آن را موافق طبعاش بیابد؛ بدین معنی كه طبع او كارهایی را دوست دارد كه در ظاهر خیر است،
درحالیكه باطن آن ،رش و بدی است و درمقابل ،از انجام كارهایی كه با عقل و نقل موافق است ،نافرمانی
میورزد؛ زیرا در ظاهر رش است ،درحالیكه در باطن خیر و نیكی به همراه دارد.
چه بسا كاری ،برخالف كراهت داشنت انسان از انجام آن ،برای انسان خیر و درمقابل ،كار دیگری با وجود
ىس
میل انسان به انجام آن ،برای انسان رش و بدی بههمراه داشته باشد« .كُ ِت َب َعلَ ْی ُك ُم الْ ِقتَ ُال َو ُه َو كُ ْر ٌه لَّ ُك ْم َو َع َ
ش لَّ ُك ْم َو اللَّ ُه یَ ْعلَ ُم َو أَنتُ ْم لَ ت َ ْعلَ ُمون» (بقره:
ىس أَن ت ُِح ُّبوا شَ ْیئا َو ُه َو َ ٌّ
أَن ت َ ْك َر ُهوا ْ شَ ْیئا َو ُه َو خَی ْر لَّ ُك ْم ≠ َو َع َ
)216؛ بر شام ،كارزار (با كفار) نوشته و مقرر شد و حالآنكه براى شام ناخوشایند است و بسا چیزى را خوش
ندارید و آن براى شام بهرت است و بسا چیزى را دوست دارید و آن براى شام بدتر است وخدا مىداند و شام
منىدانید.گفته شده است ،که «كَ ْره» و «كُ ْره» به یك معنا هستند و «كَره» مشقتی است ،كه از خارج به انسان
میرسد و «كُره» مشقتی كه از درون به انسان میرسد و بر دوقسم است :گاهی ،ناگوار بودن آن از حیث طبع
است و گاهی از حیث عقل و رشع .بنابراین ،شیئی واحد میتواند از جنبهای مطلوب و از جنبهی دیگر
نامطلوب باشد (راغب1412 ،ق ،ص.)707
در این آیه ،قتال از سوی طبع مكروه دانسته شده است؛ چون امور ناگواری مانند :كشته و مجروح شدن،
رضرهای مالی ،ناامنی و گرانی را در پی دارد (طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص  )164و از سوی عقل و نقل معترب،
خیر و مطلوب شمرده شده است؛ زیرا آثار مثبتی همچون :احیای حق ،عدل ،عزت ،رشف و ...را در پی دارد
(جوادی آملی ،1385 ،ج ،10ص .)536
بنابراین ،اصلِ ارائهی معیار برای خیر و رش كارها ،به مرتبیان میفهامند كه باید معیار خیر در نزد آنان،
موافقت آن كار با عقل و رشع باشد؛ هر چند آن كار ،سخت و دشوار بهنظر آیدو در مقابل ،باید معیار رش،
عدم موافقت با عقل و رشع باشد؛ اگرچه در ظاهر ،آن كار بسیار لذتبخش و آسان جلوه کند.

 .8عملی كردن وعده و اجرایی نكردن وعید

یكی از ویژگیهای تضادگونهی انسان این است ،كه نسبت به وعدهی پاداش و تهدید به كیفر عكسالعمل
متفاوتی دارد ،بهطوریكه وعدهی پاداش سبب میشود ،نسبت به انجام عملی كه سالمت عقل و قلب او را
تضمین میكند ،مشتاق باشد و در مقابل ،تهدید به مجازات سبب میشود ،كه از انجام كاری كه به سالمت
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عقل و قلب او رضبه میزند ،خودداری كند .از سوی دیگر ،عملی كردن وعدهی پاداش نشان از لطف و كرم
مربی نسبت به مرتبیان دارد ،درحالیكه اجرایی كردن تهدید به مجازات سبب میشود ،كه مرتبیان به هدف
تربیت نرسند (مائده118 :؛ فاطر .)45 :توجه به این دو نكته نشان میدهد ،كه مربی از یك سو باید ،وعدهی
پاداش خود را عملی كند واز سوی دیگر ،چنانچه مرتبیان به اشتباه خود پی بردند ،از مجازات آنان چشم-پوشی
كند.این مسئله در میان متكلامن مسلامن ،با نام وعد و وعید شناخته میشود« .وعد» در خیر و رش استعامل
میشود .گفته میشود« :وعدته بنفع و رض»؛ یعنی :او را به خیر و رش وعده دادم ،درحالیكه «وعید» تنها در
رش استعامل میشود » (راغب1412 ،ق ،ص  .)875بنابراین «وعد»؛ به معنى نوید پاداش است و «وعید»؛ به
معنى تهدید به كیفر است.
وعد و وعید ،موضوعی كالمی است .فرقهی معتزله معتقد بودند ،كه خداوند نه خلفوعده میکند ،نه
خلفوعید؛ یعنی امكان ندارد ،كه خداوند حكیم وعدههای پاداشی را كه به مؤمنین داده است ،عملی نسازد
و متام وعدههای عذاب كه خداوند به فجار و فساق داده است ،بدون تخلف عملی خواهد شد؛ مگر اینكه
آنانپیش از مرگ توبه كرده باشد (مطهری ،1380 ،ج ،3ص)75؛ اما متكلمین شیعی معتقدند« :خلفوعده محال
است وخلف وعید ،ممكن؛ چون خلفوعده مخالف كرامت الهی است وخالف وعید؛ نه تنها مخالف آن
نیست؛ بلكه مطابق با عفوواحسان وتفضّ ل اوست» (جوادی آملی ،1389 ،ج ،18ص .)135
ابنجریر از ابنعباس روایت كرده ،كه در ذیل آی ه ی « َو إِ َّن َربَّ َك لَذُو َم ْغ ِف َر ٍة لِل َّن ِ
ىل ظُلْ ِم ِه ْم≠ َو إِ َّن َربَّ َك
اس َع 
قاب» (رعد ،)6 ،گفته است رسول خدا (ص) فرمود« :اگر عفو و گذشت خداوند نبود ،زندگى براى
لَشَ ِدی ُد الْ ِع ِ
احدى گوارا منىشد و اگر وعید و تهدید به عقابش نبود ،همگى مردم به مغفرت خداوندى اتكال مىمنودند و
خداى را منىپرستیدند» (سیوطی1404 ،ق ،ج ،4ص .)45
در روایت دیگری ،رسول گرامی اسالم (ص) میفرماید« :هركس كه خداوند بر كاری ،به او وعدهی پاداش داده
است ،آن وعده را عملی خواهد كرد و هركه به او وعدهی عذاب داده مختار است (عذاب كند یا ببخشد) »
(شیخ صدوق1398 ،ق ،ص )406؛ یعنی حتی در صورت ترصیح به وعید هم ،خداوند ممكن است كه عقاب را
از برخی بندگانش بردارد« .با نگاه واقعبینانه میتوان گفت ،كه وعدهی عذاب درحقیقت ،از محبت الهی به
انسانها رسچشمه میگیرد» (مصباح یزدی ،1389 ،ص)215؛ زیرا خداوند به این وسیله می-خواهد ،كه بندگانش
به سوی اعامل نیك بروند و از بركات آن بهرهمند شوند.
با توجه به نكات ذكرشده ،مربی باید وعدهی پاداش را روا داشته و عملی سازد؛ اماوعدهی عقاب را،
دربارهی مرتبیانی ،كه به سببی ِ
مانند توبه بازگشت هاند (زمر ،)53 :اجرایی نكند .درحقیقت ،آیات توبه ،عفو و
غفران در راستای این اصل تربیتی وضع شده است (نساء99 ،17 :؛ مائده15 :؛ شوری30 ،25 :؛ نور22 :و،)...
بنابراین رعایت این اصل ،در فرایند تربیت در رشد و تكامل مرتبیان بسیار راهگشاست.

 .9رضورت توجه به حیات طیبه

قرآن كریم حیات خبیث را ،در برابر حیات طیب مینهد و میفرماید« :ق ُْل ال یَ ْستَوِی الْخَبیثُ ≠ َو الطَّیِّ ُب و
لَ ْو أَ ْع َج َب َك ك ْ ََث ُة الْخ ِ
ْباب لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْفلِ ُحون» (املائده)100 :؛ بگو :هرگز پلید و پاك (چه
َبیث ،فَاتَّقُوا اللَّ َه یا أُولِی ْالَل ِ
از روان انساىن باشد و چه از عقاید و اخالق و عمل وى) یكسان نیستند؛ هرچند فراوانیِ پلیدیها تو را شگفت-
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زده کند.پس اى صاحبان خرد! از خدا پروا كنید ،شاید رستگار شوید .این آیه مثلی برای دین حق است.این امر
که یكسان نبودن خبیث و طیب را از مسلامت گرفته ،شاهد قوی و زندهایست بر اینكه مراد از طیب و خبیث،
پاك و پلیدیهای حقیقی و خارجی میباشد ،پس منظور كارهای نیك و بد نیست.میخواهد بگوید دین از
احكام فطرت و نوامیس خلقت است و چیزی را ،كه دین به آن دعوت می كند ،هامن زندگی طیب و پاكیزه
است و چیزی را كه از آن نهی میكند ،هامن زندگی آلوده و ناپاك است وخدا جز طیبات را ،حالل و جز خبائث
را ،حرام نکرده است (طباطبایی ،1417 ،ج ،6ص)148-149
درواقع آنچه پیامرب مردم را ،به آن دعوت كرده ،حیات طیبهای است ،كه آنان را رشد میدهد و زنده می-
کند و این هامن است ،كه قرآن برای بهرهمندی از آن ،به مردم دستور میدهد که اگر به دنبال حیات طیبه
هستید ،دعوت خدا و رسولش را اجابت كنید (انفال.)24 :
از منظر قرآن حكیم ،حیات انسان دارای مراتب و درجاتی است .اولین درجهی آن حیات نباتی است ،كه
همچون سایر نباتات از زمین میروید و رشد نباتی دارد (نوح .)17 :دومین مرتبه ،حیات حیوانی است ،كه
همچون حیوانات به غرایز و مشتهیات خود میپردازد ،بهعبارتدیگر ،حیوان ناطق است و این مرتبهای است
كه اگر كسی در آن توقف كند ،صورتش ،صورت انسان و قلبش ،قلب حیوان خواهد بود (نهجالبالغه ،خطبه
 ،87ص .)119
آنچه كه انسان را ،از حیوان و سایر مخلوقات عامل جدا می كند ،مراتبی است كه حیات فكری و قلبی یا به
تعبیر دیگر ،حیات طیبهی او را رشد میدهد .در این معنا ،قرآن كریم ایامن را ،نشانهی حیات و كفر را ،نشانهی
س .)70
مرگ حقیقی انسان میداند (ی 
«قرآن كریم انسان را« ،حی متالهه» میخواند؛ یعنی حیات او ذوب شدن در تألّه است و موجودی كه به
الوهیت نیندیشد ،زنده نیست .كسی كه در بحثهای علمی الهی میاندیشدو در بحثهای عملی ،الهی عمل
میكند ،انسان است و در قیامت نیز كه ظرف ظهور حقایق است ،بهصورت انسان میآید» (جوادی آملی،
 ،1393ج ،32ص .)275
بنابراین رضورت دارد ،مربی از طریق مقایسهی حیات طیبه و خبیثه ،توجه مرتبیان را به حیات طیبه
معطوف كند و برای اینكه مرتبی بتواند ،در این مرتبه از حیات باال برود ،مربی باید كاری كند ،كه مرتبی در
عقل نظری از مرتبهی وهم و گامن خارج شودو در مرتبهی عقل عملی بر شهوت و غضب غالب گردد؛ به-بیان
دیگر باید ،به مرتبی بفهامند كه برای رسیدن به حیات طیبه ،به خودشناسی و خودسازی نیاز دارد.

 .10آخرتگرایی در برابر دنیاگرایی

با توجه به اینكه دنیا از منظر قرآن ،محل عبور است و مقصد نهایی ،آخرت میباشد ،باید ،متام تالش
مربیان ،جهتدهی افكار ،گفتار و رفتار مرتبیان به حیات اخروی باشد .اهمیت موضوع بدین سبب است ،كه
قرارگاه نهایی انسان ،آخرت است (غافر )39 :و اگر كسی دنیا را ،رسانجام زندگی دانست ،درحقیقت از حیات
فكری و قلبی خود غافل شده و رسمایههای خویش را از دست داده است .از سوی دیگر ،یكی از آسیبهای
مهمی كه جامعه و خانواده به آن دچار شده ،توجه بیشاز اندازه به امور دنیوی فرزندان و غافل شدن از امو ِر
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تربیت و رشد معنوی انسان است.
درراستای این اصل مهم ،مربی باید ،دو مرحله را انجام دهد :نخست به اصالح نگاه مرتبیان به حقیقت
دنیا بپردازد و دوم اشتیاق به آخرت را ،در وجود مرتبیان برانگیزاند.

ِ
ِ
حقیقت دنیا
شناخت
مرحلهی اول:

از منظر قرآن ،نگاهی كه مردم به مقولهی ثروت دارند ،اینگونه است كه بیشرت مردم ،عالوهبر اینكه آرزوی
مال و ثروت دارند (بقر200 :،؛ قصص79 :؛ نجم ،)29 :داشنت مال و ثروت را معیار و ارزش میدانند (زخرف:
53؛ ارساء93 :؛ زخرف .)53 :قرآن كریم مال و فرزندان را ،زینت زندگی دنیا میداند (كهف ،)46 :ازطرفی ،مردم
به مال و فرزندانشان عالقه وافر دارند (آل عمران ،)14 :این درحالی است ،كه قرآن كریم ثروت و فرزند و سایر
امور دنیوی را ،در برابر نعمتهای آخرت ،به شكوفهی گل تشبیه میكند (طه .)131 :دراین مرحله ،مربی باید
حقیقت دنیا را؛ مانند :زودگذر بودن ،وسیلهی امتحان بندگان (نهجالبالغه ،خطبه ،203 ،ص  ،)320تقسیم دنیا
به مذموم و ممدوح (هامن ،حكمت  ،131ص  )492و ...به مرتبیان بشناساند.

مرحلهی دوم :اشتیاق به آخرت

در مرحلهی دوم ،مربی باید ،كاری كند كه مرتبیان به آخرت مشتاق شوند و در مسیر زندگی ،رسیدن به
آخرت را هدف خود قرار دهند .دراین جهت ،قرآن حكیم سعی كرده است بهعنوان یك اصل با مقابل هم
نهادن دنیا و آخرت ،مرتبیان را به آخرت مشتاق و از دلبستگی به دنیا گریزان سازد.

الف) دنیا گذرگاه و آخرت قرارگاه

قرآن كریم در داستان حرضت موسی و فرعون ،از مؤمن آلفرعون سخن میگوید ،كه به حامیت از
موسی (ع) برخاست و در بخشی از نصایحش ،به آنان گفت« :یا قَ ْو ِم إِنَّ ا ِ
هذ ِه الْ َحیا ُة ال ُّدنْیا َمتا ٌع ≠ َو إِ َّن ْال ِخ َر َة
ِه َی دا ُر الْ َقرار» (غافر)39 :؛ اى قوم من! جز این نیست ،كه این زندگى دنیا ،برخورداری (محدود و موقت) است
و هامنا آخرت است ،كه خانهی ثبات و پایدارى است.در این كریمه ،زندگی دنیا به متاع تشبیه شده وکاال هر
چیزی است ،كه از آن بهره برده میشود (ابنمنظور1414 ،ق ،ج ،8ص .)329نكره بودن متاع برای قلت و كمی
است (قرشی ،1377 ،ج ،9ص)369؛ مانند« :ق ُْل َمتا ُع ال ُّدنْیا قَلیل» (نساء ،)77 :متاع چیزی است كه در آن بهرهی
اندك است (حوی1424 ،ق ،ج ،9ص  )4963و چون این تعبیر ،دربارهی دنیا آمده و درمقابل ،از آخرت بهعنوان
«دارالقرار» نام برده شده ،به قرینهی مقابله (خرقانی ،1393 ،ص  )107-128میتوان دریافت ،كه مقصود از
متاع بودن دنیا در این كریمه ،زودگذر بودن آن است.
(ع)

ب) زندگی خیالی و زندگی حقیقی

قرآن كریم دنیا را لهو و لعب (زندگی خیالی) و آخرت را زندگیِ به معنای واقعی میداند و میفرمایدَ « :و
َما َه ِذ ِه الْ َح َیو ُة ال ُّدنْ َیا إِ َّل لَ ْه ٌو َو لَ ِع ٌب ≠ َو إِ َّن ال َّدا َر اال ِْخ َر َة لَه َِى الْ َح َی َوا ُن لَ ْو كَانُوا ْ یَ ْعلَ ُمون» (عنكبوت)64 :؛ و این
زندگى دنیا ،جز رسگرمى بیهوده و بازیچه نیست و حقا كه خانهی آخرت (حتى زمین و آسامن و جامد و نباتش)
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داراى زندگی است (و گویى حقیقت زندگیاست) ،اگر مىدانستند.
تعبیر زندگی واقعی برای آخرت ،در مقابل زندگی خیالی كه از آن به لهو و لعب تعبیر شده است ،نشان
از این دارد ،كه« :آنچه این ستمگران بر رس آن تكالب میكنند1؛ از قبیل :اموال ،همرسان ،فرزندان ،مناصب،
مقامها ،ریاستها ،مولویتها ،خدمتگزاران ،یاران و امثال آن ،چیزى جز اوهام و رساب نیستند و انسان منافع
مذكور را ،جز در ظرف وهم و خیال مالك منىشود .درمقابل ،حیات آخرت كه انسان با كامل واقعی-اش كه از
راه ایامن و عمل صالح كسب كرده و در آن زندگی میكند ،حیات مهمى است ،كه اشتغال به آن آدمى را از
منافعى باز منىدارد؛ چون غیر از آن كامالت واقعى ،واقعیت دیگرى نیست و حیات جدى است ،كه لعب و
لهو و تأثیم در آن راه ندارد .بقایى است كه فنایى با آن نیست .لذىت است كه با امل آمیخته نیست .سعادىت است
كه شقاوىت در پى ندارد ،پس آخرت به معنای حقیقی كلمه ،حیات واقعی است» (طباطبایی1417 ،ق ،ج،16
ص.)149

ج) تزاحم و عدمتزاحم

خداوند حكیم ساختار دنیا را طوری قرار داده است ،كه امكان ندارد انسانها به متام خواستههایشان
برسند؛ زیرا دنیا ،دار تزاحم استَ « :من كاَ َن یُرِی ُد الْ َعا ِجلَ َة َع َّجلْ َنا لَ ُه ِفی َها َما نَشَ ا ُء لِ َمن نُّرِید» (ارساء)18 :؛ هركس
تنها این (دنیاى) نقد زودگذر را بخواهد ،ما در دادن آنچه بخواهیم ،به هر كه بخواهیم ،در دنیا شتاب مىكنیم.
اینكه میفرماید :آنچه بخواهیم و به هركه بخواهیم ،نشان از این دارد ،كه دنیا دار تزاحم است و انسانها
منیتوانند به متام خواستههایشان برسند .اگر دنیا دار تزاحم نبود ،خداوند كافران را ،از متام نعمت های دنیوی
كه انتظارش را داشتند ،بهرهمند میكرد (زخرف ،)33-35 :درمقابل ،نعمتهای آخرت هیچ تزاحمی با یكدیگر
ندارند و در بهشت ،انسان مؤمن هر آنچه بخواهد ،میتواند داشته باشد (شوری.)22 :
بنابراین مربی باید ،حقیقت دنیا را به مرتبیان بشناساندو اشتیاق به آخرت را در آنان برانگیزاند .شوق و
اشتیاق كه امروزه در روانشناسی از آن با عنوان انگیزه یاد میكنند (گنجی ،1385 ،ص  ،)179-193مح ّرك انسان
برای رسیدن به مقصد است .هامنطوركه برای رسیدن به مادیات ،باید انگیزه و اشتیاقی باشد ،تا انسان
كارهایی را انجام دهد ،مربی باید این شوق و اشتیاق را در مرتبیان خود نسبت به آخرت ایجاد كند؛ زیرا اگر
اشتیاق به آخرت در درون كسی شعلهور شود ،به دنیا دل منیبندد و متام تالش خود را برای رسیدن به بهشت
و نعمتهای مادی و معنوی آن رصف میكند؛ نعمتهایی كه خداوند به عنوان چشمروشنی برای بندگان
صالحش در نظر گرفته (سجده ،)17 :نعمتهایی كه هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ
انسانی خطور نكرده است (عروسی حویزی1415 ،ق ،ج ،4ص .)230پس شایسته است ،كه انسان برای رسیدن
به چنین نعمتهایی مشتاق باشد و سزاوار است ،كه رقابتكنندگان و مسابقهدهندگان برای رسیدن به این
نعمتها بر یكدیگر سبقت بگیرند (مطففین.)26 :

 -1با حرص و ولع با یكدیگر برای بهدست آوردن آن میجنگند.
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نتیجهگیری

تربیت مقایسهای ،از مهمترین وپركاربردترین روشهای تربیتی قرآن است .در این روش قرآن كریم ،دو امر
متضاد؛ مانند :رشك و توحید ،یا كفر و ایامن را مقابل هم مینهد ،به آثار و نتایج هر دو اشاره میكند ،آنگاه
از مرتبی میخواهد ،كه دو طرف را با هم مقایسه كند و با آگاهی و اختیار یكی را برگزیند .اصلیترین مبنای
خاص تربیت مقایسهای ،از وجود تضاد در مجموعهی جهان هستی حكایت دارد ،كه برایناساس ،اصولی انتزاع
شده است كه میتوان آن را اصول روشی تربیت مقایسهاینامید .اصو ِل روشی به روشی خاص اختصاص دارند،
درحالیكه اصول تربیتی ،هامن اصول کلی هستند ،که در رسارس تربیت یا دستکم در بخش مهمی از تربیت
کاربرد دارند.بادقت و امعان نظر در روش مقایسهایو تكیه بر مبانی خاص آن ،این اصول بهدست آمده است:
اصل اثبات و نفی؛ اصل ارائهی معیار؛ آزادی و عدم اجبار؛ اصل رنج و گنج؛ درمان درد با ضد آن؛ اصل
روشنگری؛ معیار خیر و رش؛ عملی كردن وعده و اجرایی نكردن وعید؛ رضورت توجه به حیات طیبه؛ آخرتگرایی
در برابر دنیاگرایی.
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•ســعدي ،مصلحبنعبداللــه؛ كليــات ســعدي؛ تصحيــح محمدعــي فروغــي؛ چــاپ هفتــم ،تهــران:
محمد.1372 ،
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•ســيوطي ،عبدالرحمنبنايببكــر؛ الدراملنثــور يف تفســر املاثــور؛ 6ج ،قــم :كتابخانــه آيتاللــه مرعــي
نجفي1404 ،ق.
•رشيعتمداري ،عيل؛ اصول و فلسفه تعليم و تربيت؛ چاپ هفتم ،تهران :امري كبري.1374 ،
•رشيــف ريض ،محمدبــن حســن ،نهــج البالغــه لالمــام عــي بــن ابيطالــب ،تصحيــح صبحــي صالــح،
چاپ اول ،قم :دار الهجره ،يب تا.
•شعارينژاد ،عيل اكرب؛ فلسفه آموزش و پرورش؛ چاپ پنجم ،تهران :امري كبري.1377 ،
•صافــی ،محمودبنعبدالرحیــم؛ الجــدول فــی اعـراب القــرآن؛ چــاپ چهــارم ،دمشــق-بیروت :موسســه
االیامن1418 ،ق.
•طباطبائــی ،ســید محمدحســین؛ املیــزان فــی تفســیر القــرآن؛  20ج ،چــاپ پنجــم ،قــم :جامعــه
مدرسین1417 ،ق.
•عروســی حویــزی ،علیبنجمعــه؛ تفســیر نــور الثقلیــن؛  5ج ،تصحيــح ســيد هاشــم رســويل محــايت؛
چاپ چهارم ،قم :اسامعیلیان1415 ،ق.
•فراهيــدي ،خليلبناحمــد؛ كتــاب العــن؛ 9ج ،تحقيــق مهــدي مخزومــي و ابراهيــم ســامرايئ؛ چــاپ
دوم ،قم :دار الهجره1409 ،ق.
•قامئيمقــدم ،محمدرضــا؛ روشهــاي تربيتــي در قــرآن (ج ،)1قــم :پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و
سازمان سمت.1391 ،
•قريش ،سيد عيلاكرب؛ تفسري احسن الحديث؛ 12ج ،چاپ سوم ،تهران :بنياد بعثت.1377 ،
•قطب ،سيد محمد؛ يف ظالل القرآن؛ 6ج ،چاپ هفدهم ،بريوت – قاهره :دار الرشوق1412 ،ق.
•كاشفالغطاء ،هادي؛ مستدرك نهجالبالغه؛ بريوت :مكتبه االندلس ،يب تا.
•کلینــی رازی ،محمدبنیعقــوب؛ الکافــی (ط – االســاميه)؛ 8ج ،تصحيــح عيلاكــر غفــاري و محمــد
آخوندي ،تهران :دار الکتب االسالمیه 1407 ،ق.
•گنجي ،حمزه؛ روانشنايس عمومي؛ چاپ  ،33تهران :ساواالن.1385 ،
•مصبــاح يــزدي ،محمدتقــي؛ پيــام مــوال از بســر شــهادت؛ چــاپ چهــارم ،قــم :موسســه آمــوزيش
پژوهيش امام خميني.1389 ،
•مطهري ،مرتيض؛ مجموعه آثار؛ ج ،3چاپ هشتم ،تهران :صدرا.1380 ،
•معــن ،محمــد؛ فرهنــگ فــاريس معــن (دوره يــك جلــدي)؛ چــاپ چهــارم ،ته ـران :انتشــارات اشــجع،
.1388
•مکارم شیرازی ،نارص و همکاران؛ تفسیر منونه27 ،ج ،تهران :دار الکتب االسالمیه.1374 ،
•موسوي ،مهدي ،روشهاي تربيت ،قم :دفرت تبليغات حوزه علميه قم.1379 ،
•نجــايت ،محمدعثــان؛ الدراســات النفســانيه عنــد العلــاء املســلمني؛ الطبعــه االويل ،القاهــره :دار
الرشوق1414 ،ق.
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