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   مقدمه. ١

ی در جهـان هسـتی فعلـ هـر تیفاعل نکهیا یعنی است؛ یافعال دیتوح د،یتوح یاعتقاد مراتب از یکی
 نیـا نیـیتب در یولـ ،شود او محقق نمی ۀی بدون اذن و ارادفعل چمنحصر در خداوند متعال است و هی

 و معتزلـه ه،یـدانشـمندان امام یاز سـو یمتفـاوت یها دگاهید ت،یّ و جمع آن با نظام علّ  یاجمال یمعنا
، ١ج، ق١۴٠۴ ،یســـبحان؛ ٣٠۶− ٣٠٠ ص تـــا، یبـــ ،ییطباطبـــا( اســـتمطـــرح شـــده  هیاشــعر
 ،یزدیـمصباح؛ ١۶٨− ١١۵، صق١۴٢٠؛ همو، ٢۵٣−٢۴٣ص، ٢ج، ١٣٧٣ همو،؛ ٣٠٩−٣٠٠ص

، ١٣٨٣ ،یآملـــ یجـــواد؛ ٣١٩−٣١۶ص، ٣ج، ١٣۶٧ ،یرازیشـــمکـــارم؛ ٣٩٢− ٣٨٧، ١٣٧٠
 ). ۴۴٧−۴۴٣ص

 یفراوانـ اتیـقـرآن اسـت کـه در آ یاعتقاد یها ه آموز نیتر یاز اصل یکیدر افعال خداوند  دیتوح
آنها  ۀروش آموزش هم یکه بررس است یمتعدد قیمصاد یدارا یافعال دیتوح. آموزش داده شده است

 ،آن یاصل مصداقسه  بر تمرکز با را بحثجهت،  نیبه هم. مقاله خارج است نیا ۀحوصل ازدر قرآن، 
  . دیبخش میخواه سامان ،تیدر ربوب دیو توح تیدر مالک دیتوح ت،یدر خالق دیتوح یعنی

بـرده  کار به یافعال دیآموزش توح یبرا را ییها روش چه قرآن که است آن مقاله نیا یاصل سؤال
را در قرآن  یافعال دیآموزش توح یها روش است صدد در مقاله نیا است؟ کرده دییتأ ای هیتوص ایو 

 و شـود روشـن آمـوزش روش مفهـوم است الزم بحث، به ورود از شیپ. دهد حیو توض ندکشف ک
  .دشو بحث آن ابعاد و یافعال دیتوح ۀبار در زین یمختصر

  
  آموزش روش. ٢

 بـه دنیرسـ یبـرا یآموزشـ فنون و ها وهیش قواعد، یریکارگ به راه را روش ،یبرخ ت،یترب و میتعل در
 بـه نـاظر را راه نیـا گـر،ید یبرخـ). ٢٨، ص١٣٨٨ زاده، ینیحس( اند کرده فیتعر یآموزش اهداف
 گفـت توان یم اما .)۴۵٠، ص١٣٩١ سندگان،یاز نو یگروه( اند دانسته یاریاخت یها تیفعال انواع

معمـوًال  ،یچگـونگ نیـا کـه نظـر مـورد یتیترب هدف به یابیدست یچگونگ :روش عبارت است از
، اگر هدف معلم، آموزش نمونه یبرا. انجام آن است یخاص و چگونگ یها تیشامل انتخاب فعال

همان ) ها تیانتخاب و انجام فعال یچگونگ( آموزش نیا یچگونگ باشد، آموز دانش به ضرب عمل
  . روش آموزش ضرب است

 کـه یتیفعال هرگونه یعنی ؛)١٨، ص١٣۶۶ ،یعتمداریشر( دادن ادی یعنی آموزش ،یبرخ نظر از
 راد، یخیمشـا( شـود یمـ انجـام رنـدهیادگی کیـ در یریادگیـ جادیا منظور به اددهندهی کی یسو از

  .است یریادگی آموزش هدِف  ف،یتعر نیا برابر). ٢۴ص، ١٣٨٠
: انـد کرده فیـتعر گونـه نیـا را آمـوزش ،یریادگی به »ساختن  آسان« دیق افزودن با گرید یبرخ
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معلـم  ایـآموزگار  یاز سو یریادگیکه با هدف آسان ساختن  شود یگفته م ییها تیآموزش به فعال«
 »ابـدی یم انیـکنش متقابـل جر صورت به رندهیادگیچند  ای کیآموزگار و  نیو ب شود یم یزیر طرح

است و  یکالس یآموزِش رو در رو ۀژیو فیتعر نیا نکهیا به توجه با یول ،)٣٠ص، ١٣٧٩ ف،یس(
 از ریتـدب ای تیفعال هرگونه«: اند گفته آموزش جامع فیتعر در رد،یگ ینم برآموزش را در گریانواع د

  ). همان( »است رندگانیادگی در یریادگی کردن آسان آن هدف که یا شده یزیر طرح شیپ
در  رییتغ جادیا یتنها به معنا یریادگیدر قرآن،  یافعال دیتوجه داشت که در آموزش توح دیبا اما
 شـود؛یمـ شـامل زیـناو را  یدر رفتـار عملـ رییـتغ جادیا آن، بر افزون بلکه ست،ین یذهن شناخت

 2در عبـادت دیدر رفتار، به توح رییتغ و 1تیدر الوه دیتوح به ،یدر شناخت ذهن رییتغ که یا گونه به
در  دیـو توح تیـدر الوه دیـدعـوت بـه توح ،یقرآنـ یها آموزه براساس. شد خواهد منجر 2عبادت

ا وَ «: است امبرانیپ ۀهم دعوت ۀعبادت، عصار نَا مَ لْ سَ نْ  أَرْ بْلِکَ  مِ نْ  قَ ولٍ  مِ سُ هُ  هِ يْ إِلَ  ینُوحِ  إِالَّ  رَ نَّ  إِلـهَ  الَ  أَ
ونِ  إِالَّ  بُدُ اعْ ا فَ ی جز مـن یه خداکم یردکه به او وحی کم مگر آنیامبری نفرستادیچ پیش از تو هی؛ و پأَنَ
  .)٢۵ اء،یانب( »دیست، پس تنها مرا بپرستین

 بـه اعتقـاد و شـناخت جـادیا یچگـونگ ،یافعال دیتوح آموزش  روش از منظور ،یبند جمع در
 و شـناخت تحقـق یبـرا کـه اسـت نیـا منظور تر،روشن عبارت به است؛ یمترب در یافعال دیتوح

خود خداونـد  ایها را  روش نیا. شوند انجام دیبا چگونه و ییهاتیفعال چه ،یافعال دیتوح به اعتقاد
 شانیآن را از ا یاجرا و آموخته ایانب به خداوند که ست ا ییها روش ایبرده،  کار بهآموزش انسان  یبرا

  . کرده است دییو خداوند تأ اند برده کار بهخود  یها در آموزش ایاست که انب ییها روش ایخواسته و 
  

  آن ابعاد و یافعال دیتوح. ٣

مسـتقل  شیباورند که خداوند در انجـام کارهـا نیبر ا یافعال دیدر توح یعیش متکلمان و لسوفانیف
ابزارهـا و  یاسـتقالل ریتـأث ینفـ یبـاور بـه معنـا نیـا. ندارد گرانید یاریبه کمک و  یازیاست و ن
آنها را خـود خداونـد اراده کـرده و  ریاصل وجود و تأث یعنی است؛ آنها ریتأث اصل ینف نه ها، واسطه

 ۀارادبلکـه وابسـته بـه  ،سـتین یاسـتقالل رشـانیتأث یدارنـد ولـ ریتأثآنها  ن،یقرار داده است؛ بنابرا
  . است خداوند
 خداست؛ کار یکار هر که ابدی یم و ندیب یم انسان نکهیا یعنی یافعال دیتوح عارفان، دگاهید از اما

 را یقرآنـ قتیحق نیا یعنی ستند؛ین شیب یابزار گرید یها فاعل و آورد یم وجود به خدا را یا دهیپد هر
لَّهُ هللاِ« که ابدییم رَ كُ   ). ٢٧٩−٢٧٧ص ،١٣٨٩ ،یزدی مصباح) (١۵۴ عمران، آل( »إِنَّ األَمْ

                                                           
 . عبادت و پرستش است شایستۀ خداوند تنها اینکه به اعتقاد. ١
  . در عمل، تنها خداوند را عبادت کردن. ٢
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 نیـامـا عارفـان ا اند،دهیرس یمطالب نیچن به شیب و کم ،یفلسف یها بحثاز راه  زین لسوفانیف«
  ).٢٧٩همان، ص( »بدانند تنها نکهیا نه ابند؛ی یم و نندیب یمرا  قتیحق

 ،ییطباطبـا( اسـت  کـرده انیـب دیـتوح ۀسـور ریتفسـ در ییطباطبـا عالمـهکه  چهآن به توجه با
کارها  ۀهم مطلق فاعل که است نیا یافعال دیتوح در قرآن ۀژیو دگاهید ،)٣٨٧ص، ٢٠ج، ق١۴١٧

 دیـگفـت کـه توح دیـبا ،نیبنـابرا. ندارد خود تیفاعل در یکیشر چیه او و است خداونددر جهان 
وجود مطلق و نامحدود، در  یعنی دارد؛ یتعال وجود حق تیو نامحدود یذات دیدر توح شهیر یافعال
همـان  جهـت، نیـادر  تیاست و نامحدود نامحدودو  مطلقافعال،  تیفاعلجهات از جمله  ۀهم
 و فعـل هـر( یئیشـ هـرفاعـل  فرموده، خود که گونه همان و است آندر  او یکیشر یبو  ییهمتا یب
لِ «: است اوعالم  نیدر ا) یا دهیپد بُّ  هللاُامُ كُ ذَ الِقُ مْ ال إِلَـهَ إِالَّ كُ رَ وَ خَ   ). ١٠٢انعام، ( »ءٍ یْ لِّ شَ كُ  هُ

 ریـغ تیـعل و تیـفاعل یبـرا ییجـانامحدود،  تیو عل تیفاعل نکهیا به توجه با اساس، نیا بر
 نیتر قیـو دق نیبهتـر گرفت، دهیناد توانیرا نم اسطهموجودات و وجود گر،یو از طرف د گذاردینم
  :مییبگو نکهیا یعنی است؛ خداوند مطلق تیفاعل نئوش به آن ارجاع آنها، وجود یبرا 1هیتوج

 مظاهر همه، جهان در مؤثر یعیطب علل و انسان و خداست تنها اء،یاش ۀهم یقیفاعل حق«
صـورت و ظـاهر و  ،یکتـاب آسـمان نیـا] قـرآن[ منظر از. [...] هستند خدا فعل یهانهیآ و

آنهـا  ۀهم قتیو باطن و حق رتیاست و س طیمربوط به انسان و وسا ،یعاد یکارها یروبنا
لَـ«: همه جا خداست یقیفاعل حق یعنیاز آن خداست؛  مْ وَ تُلُوهُ قْ مْ تَ لَ ـا  هللاَانَّ كِ فَ مَ مْ وَ هُ تَلَ قَ

مَ  مَ يْ رَ لَـيْ تَ إِذْ رَ ى هللاَانَّ كِ تَ وَ مَ   ).۴۶٣ص، ٢۶ج، ١٣٧٨ ،یآمل یجواد) (١٧انفال، ( »رَ

 قیمصـاد ت،یربوب در دیتوح و تیدر مالک دیتوح ت،یخالق در دیتوح که شد اشاره نیا از شیپ
 . هستند خداوند افعال در دیتوح یاصل

  
  تیخالق در دیتوح. ١−٣

 تینامحدود به توجه با یعنی ،مطلق خداوند تیخالق یعنی ،تیدر خالق دیتوح ،قرآن اتیآ براساس
او در  ریـخالق آن خداوند است و غ کند، یم دایعالم وجود پ نیدر ا یزیهر چ یوجود خداوند تعال

 شود، یقرآن برداشت م اتیآ یگونه که از برخ آن. او هستند تیخالق یبرا یو ابزار  جلوه ا،یخلق اش
؛ )١٩٩، ص٣ج ،ق١۴١٧ ،ییطباطبـا( دارد وجـود رخدایغ به یراستقاللیامکان انتساب خلقت غ

                                                           
وجـود دارد کـه در  هـاواسطه فاعلیت برای »اعدادی فاعلیت« و »طولی فاعلیت« معروف توجیه دو توجیه، این کنار در. ١

 برخی حقیقت وخداوند  یتفاعل یتنامحدود  یعنی یافعال یدتوح یقتبا توجه به حق یکنل اند، یقدرست و دق ینکها ینع
، ١٣٨٣ ی،آملـ یجـواد: ک.بحـث ر یـنا یلیتفصـ یبررسـ یبـرا. گیرنـد یقـرار م یبعـد هـای یتدر اولو  قـرآن، آیات
  . 465−452ص، 26ج، ١٣٧٨ همو،؛ 453−447ص
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نُ «مانند آنجا که خداوند خود را  سَ الِقِ ـالْ  اَحْ نسـبت  یسـیو به حضرت ع 1کند یم یمعرف »نيَ خَ
   2.دهد یخلقت م
 لـوازم و تیخالق در دیتوح قتیحق هرچند پرست، بت مشرکان که دیآ یم دست بهقرآن  اتیآ از

 و یهسـت عـالم یبـرا خداوند تیخالق اصل یول ،)٢٣١، ص١۶ج ،همان( باشند نکرده درک را آن
لَـئِن «: دانند ینم نسبت خودپنداشته ارباب گرید و ها بت به را آنها وجود و داشتند باور را خودشان وَ
م  أَلْتَهُ ضَ لَ سَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ لَقَ السَّ نْ خَ ولُنَّ يَ مَّ ن را یهـا و زمـ سی آسمانکچه : و اگر از آنان بپرسی ؛هللاُاقُ

ـمْ لَ «؛ و )٣٨زمر، ( »خدا: ندینه گویده است؟ هر آیآفر هُ قَ لَ ـنْ خَ م مَّ أَلْتَهُ ـولُنَّ يَ وَ لَئِن سَ و اگـر از  ؛هللاُاقُ
  .)٨٧زخرف، ( »خدا: ندینه گویهر آده است یسی آنان را آفرکآنان بپرسی چه 

اند  شده ادآوری گرانیو د −زانیالم ریتفس یجا  یجا در− ییگونه که عالمه طباطبا همان ن،یبنابرا
ـــــــا( ؛ ٣۴۵و  ٢٨٨، ٢۶۶، ص١٧؛ ج٢٣١و  ١۴٨، ص١۶؛ ج٢٩١، ص٧، جق١۴١٧ ،ییطباطب
؛ ٢۵٧ص، ٢ج، ١٣٧٣ همـــو،؛ ٣٢٢−٣٢٠، ص١، جق١۴٠۴ ،ی؛ ســـبحان١٢٧و  ٨۶، ص١٨ج

 از یشـمار در »تیخالق در دیتوح« آموزش از یاصل هدف ،)١٣٩ص، ٨ج، ١٣٧٨ ،یآمل یجواد
 نیـا خـود اثبـات و است؛ تیعبود در دیتوح و تیدر ربوب دیلوازم آن مانند توح اثبات قرآن، اتیآ

 .شود یم محسوب یفرع اهداف از ه،ئلمس
  

  تیمالک در دیتوح. ٢−٣

 ،مطلق و نامحدود خداونـد تیمالک یعنی تیدر مالک دیتوح ،یافعال دیتوح یقرآن فیتعر براساس
عـالم،  نیدر ا یزیو مستقل هر چ یقیمالک حق ،یوجود خداوند تعال تینامحدود به توجه با یعنی

  .او هستند ۀو وابسته به اذن و اراد یمجاز تیمالک یاو دارا ریخداوند است و غ
را  تیـمالک م،یتقس کیتنها در  یبرخ. اند کرده بیانرا  یاقسام تیمالک یبرا میقرآن کر مفسران
انسـان  تیـمانند مالک یاعتبار تیاند؛ مالک کرده میتقس) ینیتکو( یقیو حق) یعیتشر( یبه اعتبار

انسـان نسـبت بـه  تیـمانند مالک یقیحق تیخود؛ و مالک یها ییدارا ریخانه و سا ،نینسبت به زم
 بـه). ٣۴۶ص، ٣ج، ١٣۶٧ ،یرازیش مکارم؛ ۴١٧ص، ١٣٨٣  ،یآمل یجواد(اعضا و جوارح خود 

 تیـمالک یحتـ ت،یهر دو نوع مالک یعنی تیدر مالک دیتوح م،یقرآن کر اتیآ براساس شان،یا ۀگفت
ـن «: خداونـد اسـت یو اصالتًا برا قتاً یانسان نسبت به اعضا و جوارح خود، حق ـلْ مَ ـقُ ـنَ يَ م مِّ كُ قُ زُ رْ

ن  ضِ أَمَّ َرْ ءِ وَ األْ امَ ـارَ يَ السَّ َبْصَ عَ وَ األْ ـمْ لِکُ السَّ ن روزی یه شـما را از آسـمان و زمـکـسـت کیبگـو  ؛مْ
  .)٣١ ونس،ی( »ها فرمانرواست؟ یینایی و بیه بر شنواکست کیا یدهد؟  می

                                                           
ْحَسُن اْلَخاِلقِ  َفَتَباَرَک «. ١

َ
ُه أ  ). 14مؤمنون، (» َن یاللَّ

نِّی«. ٢
َ
ْخُلُق  أ

َ
یِن  ِمَن  َلُکْم  أ ْیرِ  َکَهْیَئةِ  الطِّ ْنُفُخ  الطَّ

َ
هِ  ِبِإْذِن  َطْیراً  َفَیُکوُن  ِفیهِ  َفأ  ).49 عمران، آل( »اللَّ
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   تیربوب در دیتوح. ٣−٣

 دیـتوح یقرآنـ فیـتعر براسـاس. اسـت تیـدر ربوب دیـتوح ،یافعال دیتوح قیاز مصاد گرید یکی
 یوجود خداوند تعال نکهیا به توجه با یعنیمطلق خداوند؛  تیربوب یعنی تیدر ربوب دیتوح ،یافعال

» َرّب «و موجـودات اسـت،  یاو خالق و مالـک مطلـق عـالم هسـت نکهیبر ا افزوننامحدود است، 
  . او هستند تیتحقق ربوب یبرا یاو و ابزار تیاز ربوب یا  او جلوه ریهست و غ زیمطلق آنها ن

 رو، نیـاسـت؛ از ا »ریتـدب«و  »تیـمالک«دو رکن  یدارا »تیربوب« ،ییعالمه طباطبا دیدگاه از
، ١٧ج ؛١٢٣، ص١۴ج  ،ق١۴١٧ ،ییطباطبـا(اسـت » مالـِک مـدّبر«قـرآن،  دگاهیـرّب از د یمعنا
 و ینیتکـو تیـربوب شـامل او تیـربوب ،نامحدود اسـت یاله صفات و ذاتآنجا که  از). ٢٣٨ص
 تیهر دو نوع ربوب ت،یدر ربوب دیدر بحث از روش آموزش توح رو، نیا از. شود یم دو هر یعیتشر

  . مد نظر خواهد بود
 زیـن میاو، قرآن کر تیخداوند داشتند نه خالق تیمشرکان، شرک در ربوب شتریب نکهیا به توجه با
و  ینیتکـو تیـربوب دراحوال و اقوال مشـرکان  انیکرده، ضمن ب تیدر ربوب دیبه توح یا ژهیتوجه و
 امبرانیـو پ اسـالم امبریـپ پاسخ و برخورد نوع و آن از شیپ یها در آن زمان و در زمان یعیتشر
 ویژه بـهگونـاگون  یاضـاف بـاتیو در ترک ییتنهـا بـه− خداونـد یرا برا» رّب «به آنها، وصف  نیشیپ

−»نيالعامل ربّ « بیترک
   .برده است کار بهاوصاف  ریاز سا شیب 1

 
  یافعال دیتوح آموزش یها روش. ۴

 آمـوزش یهـا روش دیـبا آن، ابعـاد و یافعال دیتوح یاجمال یمعرف و آموزش روش فیتعر از پس
آموزش  ازخداوند متعال  هدف ،بیان شد نیاز ا شیپ که چنان. ///بررسی شود قرآن در یافعال دیتوح
 هـر تیـفاعل هکاست  قتیحق نیا به مانیو ا ادراکبه  یرساندن مترب م،یدر قرآن کر یافعال دیتوح
او محقـق  ۀبـدون اذن و اراد یفعلـ چیمنحصر در خداوند متعال اسـت و هـ یدر جهان هست یفعل
 . خواهد آمد لیذ در هکاستفاده شده است  ییها روش از هدف نیتحقق ا یبرا. شود ینم
  
  گرفتن مفروض .١−۴

روش  ،یتـینظـر ترب از. در قرآن، روش مفروض گـرفتن اسـت یافعال دیروش آموزش توح نخستین
که آن آمـوزه  دهد یاست که به مخاطب نشان م یژگیو  نیا یآموزه در قرآن دارا کیمفروض گرفتن 

 نسـبت را دیـو ترد شکآن آموزه را اثبات و  تیحقان ن،یبنابرا ،است یدر نزد خداوند، مسلم و قطع
                                                           

  . است »ینرّب العالم«بار آن مربوط به  40از  یشکار رفته است که ب بار در قرآن به ١٠٠٠به  یکآن نزد  های یبواژه و ترک ینا. ١
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 بـه اعتقاد یها هیپا استحکام موجب هرچنداستدالل در امر آموزش،  ۀاقام زیرا برد؛ یم نیب از آن به
در آن و احتمال عدم صحت  دیشک و ترد یراه را برا گرید سویاز  یول شود، یم یاعتقاد ۀآموز کی

 ۀشـیها الزم است تـا ر روش گریروش مفروض گرفتن در کنار د ،نیبنابرا. کند یآن باز م رفتنیو نپذ
 یها هیـپا گـر،ید یآموزشـ یهـا را در وجود مخاطب بخشکاند، سپس با کمک روش دیشک و ترد

گرفتـه  کار بهخداوند  یروش در قرآن و از سو نیکه ا یهنگام ژهیو به. اعتقاد به آن آموزه محکم شود
  .دارد یدتریشد یبخشاثر شود، یم

رفتـه  کار هبـدر قـرآن  یافعـال دیـتوح یآموزش هر سه مصداق اصل یمفروض گرفتن برا روش
 یبـرا خداونـد یهـا یژگیو برشمردندر مقام  تیو ربوب تیدر خالق دیتوح ات،یاز آ یکیدر . است
ىلَ الْ «: مفروض گرفته شده است او بر توکل لْ عَ كَّ ىّ ـوَ تَوَ  الَ    حَ بِّحْ يَ الَّذِ وتُ وَ سَ هِ مُ ـدِ مْ ـى بِحَ فَ هِ   وَ كَ بـِ

بِ  بَادِهِ خَ نُوبِ عِ ا بَ  ,اريً بِذُ ضَ وَ مَ َرْ اتِ وَ األْ وَ امَ لَقَ السَّ  خَ تَّةِ أَ يْ الَّذِ امَ ىفِ سِ يَّ نَهُ تَوَ مَّ اسْ رْ   امٍ ثُ ىلَ الْعَ ؛ و بـر شِ عَ
ن، و او کـاد یی کش به پایه هرگز او را مرگ نباشد و او را همراه با سپاس و ستاکن کل کای تو آن زنده

گاهی بسنده استیبه گناهان بندگان خو ان آنهاسـت در یـن و آنچـه را میها و زم ه آسمانک آن. ش آ
  . )۵٩− ۵٨فرقان، ( »برآمد) مقام فرماندهی بر جهان هستی(د، سپس بر عرش یافریشش روز ب

و علـم را  اتیـکه دو صفت ح نخست ۀیکه به دنبال آ شود یم برداشت مفسران یبرخ ریتفس از
لَقَ «فراز  یعنیدوم  ۀیکرده است، آ انیب لیوک عنوان بهخداوند  یبرا  خَ ىّ ـالْـ« صـفت زیـن »...الَّذِ    حَ

 الَ  وتُ يَ الَّذِ  خداوند تسلط و قدرت انیب مقام در ت،یربوب و تیخالق گرفتن مفروض با که است »مُ
 ،یراز؛ ٢٣٣ص، ١۵ج  ،ق١۴١٧ ،ییطباطبا ؛٣٨۵، ص۶، ج١٣٣۶اشانی، ک( است لیوک عنوان به

  ).۶٣ص، ١۴ ج، ١٣۶۴ ،یقرطب ؛۴٧٧، ص٢۴، جق١۴٢٠
لَ « مشابه فراز با شعراء ۀسور ١٨٠و  ١۶۴، ١۴۵، ١٢٧، ١٠٩ اتیدر آ نیهمچن مْ عَ ـأَلُكُ ا أَسْ مَ هِ يْـوَ

رِ  رٍ إِنْ أَجْ نْ أَجْ ِ  یَ مِ املَ بِّ الْعَ ىلَ رَ نوح، هود، صالح، لوط و  ،بزرگ خداوند امبرانیپ یسو از که »نيَ إِالَّ عَ
ِ « رینقل شده است، اشاره به خداوند با تعب ،بیشع املَ بِّ الْعَ  یبـرا ،»هللا« ۀجاللـاسـم  یبه جا »نيَ رَ

 ،ییطباطبـا( اسـت او عبـادت و تیـالوه در دیتوح آن دنبال به و خداوند تیربوب در دیتوح اثبات
  .اثبات به روش مفروض گرفتن انجام شده است نیکه ا) ٢٩۶ص، ١۵ج  ،ق١۴١٧
 همـه بـه نسـبت خداونـد مطلق تیمالک ،روش نیدر قرآن به ا تیمالک در دیتوح آموزش یبرا

 درکـه  گونـه نیا اسـت؛ شـده گرفتـه مفـروض اسـت ها انسان به متعلق ظاهراً  که یاموال یحت زیچ
 مـال ،خـود را بپردازنـد و آزاد شـوند یبتوانند بـا آن، بهـا نکهیا یپرداخت زکات مال به بردگان، برا

ـالِ «: است فرموده ورا مال خداوند مفروض گرفته  انسان ـن مَّ م مِّ آتُـوهُ مْ  یالَّـذِ  هللاِاوَ ؛ و از مـال آتَـاكُ
  .)٣٣نور، ( »دیه به شما داده است به آنان بدهکخداوند 
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در  ،یضـمن طـور بـه یول ندارد؛ خداوند تیمالک از بحث با یارتباط ه،یآ نیا در محتوا و هدف
زکات  عنوان بهآزاد شدن برده را  یبها خواهد یاموال شخص که م ت،یدر مالک دیجهت آموزش توح
  .اصالتًا مال خداوند مفروض گرفته شده است ح،یصر یبه او بدهد، در حکم

 خداونـد تیـمالک از ریـغ یموضوع آنها از کیهر یاصل یمحتوا که− زین یگریمتعدد د اتیآ در
لْ «: خداوند مفروض گرفته شده است؛ از جمله یبرا نیها و زم مطلق آسمان تیمالک −است َـا أَ يَ قُ ا هيُّ

ولُ اهللاِ إِلَ  یالنَّاسُ إِنِّ  سُ ِ يْ رَ مْ مجَ ا الَّذِ يكُ ضِ  یعً األَرْ اتِ وَ وَ امَ لْکُ السَّ ای مردم، من فرستاده خدا به : ؛ بگولَهُ مُ
  ).١۵٨اعراف، ( »مینها و ز او راست پادشاهی آسمان که]  ییخدا[همه شما هستم، آن 

دِ «: زین و إِنَّکَ لَتَهْ تَقِ  یوَ سْ اطٍ مُّ َ اطِ يإِىلَ رصِ َ , رصِ ا فِ  یالَّذِ  هللاِامٍ ا فِ  یلَهُ مَ مَ اتِ وَ وَ امَ ضِ  یالسَّ َرْ و هـر  ؛األْ
هـا و آنچـه در زمـین  ؛ راه آن خدایی که او راست آنچه در آسمانیینما تو به راهی راست راه می ینهآ

  1.)۵٣و  ۵٢ ،یشور( »است
 هیـآ یاصل یکه با محتوا ستیمعنا ن نیبه ا اتیآ نیخداوند در ا تیمفروض گرفته شدن مالک البته

بلکـه وجـه  ،شـده اسـت انیـو ب دهیـصفات خداونـد برگز انیاز م یطور اتفاق ندارد و به یارتباط چیه
بـازگو  گـاهیجا نیمطلق خداوند در ا تیقرار گرفتن صفت مالک یمفسران برا یاز سو یجالب یها ربط

 میصـفت بـر مسـتق نیـفرموده است کـه ا ریاخ یۀآتفسیر در  ییعالمه طباطبا برای نمونه،. شده است
اسـت،  زیـکه مالک مطلق همه چ یخداوند رایز کند؛ یسعادت داللت م یبه سو ایبودن راه دعوت انب

نمـوده و  نیـیو تع جادیرا او ا ییسعادت نها ،نیراه هم هست؛ بنابرا انیو سعادت پا ریمس تیمالک غا
  ).٧٨، ص١٨، جق١۴١٧ ،ییطباطبا(آن فرا بخوانند  یها را به سو واسته است که انسانخ امبرانیاز پ

و  یضـمن شـود، یبرداشت م گفته شیپ اتیروش در آ نیکه از کاربست ا یگرید یتیترب یژگیو
در ضـمن  ت،یـدر مالک دیـتوح ۀمفروض گرفتن آموز یعنیبودن مفروض گرفتن است؛  حیصر ریغ
موجـب  یژگـیو نیـا. انجام شـده اسـت اکرم امبریپ یها یژگیو یبرخ زیمسائل زکات و ن انیب
گاه صورت که مخاطب به شود یم   . بداند خود یباورها از و مسّلم را آموزه نیا ناخودآ

  
   میمستق یالقا. ٢−۴

محتوا به مخاطب اسـت کـه در هـر  میمستق یدر قرآن، روش القا یافعال دیروش آموزش توح نیدوم
قابـل طـرح  نیشـیروش، که به دنبال روش پ نیدر ا. کار رفته است به یافعال دیتوح یسه مصداق اصل

جهـان و  دگاریـعنوان آفر طرف خداونـد بـه از ماً یمستقآموزه،  کی ۀشد گرفته مفروض قتیاست، حق
 نیـا شـتریب چـههر ریتـأث ۀمطلق خداوند، پشتوان یو علم یذات یبرتر. شود یم ابالغ و القاانسان، به او 

                                                           
  . ٩و  ٨؛ بروج، ٢فرقان، : ک.ر همچنین. ١
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 ریتـأث یداراخداوند به انسان ارائه و ابالغ شـود،  یاز سو میطور مستق بهکه  یقتیحق یعنیروش است؛ 
  . به او ارائه شود امبر،یپ کی یاز سو یحتانسان  کی یسو ازکه  یاز هنگام ،است یشتریب اریبس

به مخاطب القـا شـده  میمستق صورت به گونه نیا تیو خالق تیدر ربوب دیتوح ات،یآ یبرخ در
لَقَ ... «: است خَ لَّ شَ وَ لِّ شَ یْ كُ وَ بِكُ لـِیْ ءٍ وهُ لِ  ,مٌ يءٍ عَ ـذَ ـ هللاُا مُ كُ بُّكُ ـ إِالَّ  إِلَــهَ  ال مْ رَ ـالِقُ كُ ـوَ خَ ـ لِّ هُ  ءٍ یْ شَ

وهُ  بُدُ اعْ ن است خدای، پروردگـار شـما جـز او یا. زی داناستیده و او به هر چیزی را آفری؛ و هر چفَ
  .)١٠٢و  ١٠١انعام، ( »دیزهاست پس او را بپرستیدگار همه چیست آفریی نیخدا

 مطلب به توجه با ت،یربوب و تیخالق در دیتوح آموزش در رسا و حیصر روش نیا کاربرد علت
 نیآنها به لوازم ا ملتزم نبودنخداوند،  تیپرستان به خالق مشرکان و بت ۀیاعتقاد اول ۀدربار گفته شیپ

آنهـا  ایـپس گو. است یپندار ۀآله تیو اعتقاد به ربوب ت،یدر ربوب دیاز جمله توح د،یمرتبه از توح
 دایـپ هیـآنها توج یاز سو تیدر ربوب دیتوح نپذیرفتنتا عدم  رندیرا نپذ تیدر خالق دیاصل توح دیبا

را دگـر بـار بـه  تیـدر خالق دیـتوح ۀدربار آنها ۀیاعتقاد اول ح،یصر یخداوند با ندا ،رو نیاز ا. کند
  . فراهم شده باشد کامالً  تیدر ربوب دیتوح رشیپذ یبرا نهیتا زم کند یو القا م یادآوری شانیا

 ریـاز غ یقـیحق تیمالک ینف یدر واقع القا ت،یدر مالک دیدر آموزش توح میمستق یالقا روش
ـلِ «: اسـت ُملـک در خداونـد نداشـتن کیشـر بـه نسبت یگاه م،یمستق یالقا نیا. خدا است قُ وَ

دُ ـالْ  مْ ْ  یالَّذِ  هللاِحَ ملَ يَ ملَ ا وَ لَدً ذْ وَ ِ يَ تَّخِ ن لَّهُ رشَ ْ ـُاملْ  یکٌ فِ يكُ ملَ لِ يَ لْکِ وَ ن لَّهُ وَ بـِ یٌّ كُ هُ تَكْ ْ ـربِّ كَ لَّ وَ نَ الـذُّ و  1؛اريً مِّ
ی یکی شـریه فرزندی نگرفت و او را در پادشاهی و فرمـانرواکی راست یش خدایسپاس و ستا: بگو
و او را به بزرگـی بسـتای؛ بزرگداشـتی در . ستیارسازی از خواری و ناتوانی نکار و یو او را . ستین

  . )١١١اسراء، ( »خور
، ١٣٨٣  ،یآملـ یجـواد(اسـت  تیدر مالک دیجامع در موضوع توح اتیاز آ که− هیآ نیا هدف

درخـور ذات  یمحتوا و روش دیهدف، با نیتحقق ا یبرا. خداوند است ریو تکب دیتحم −)۴٢۶ص
 یو بـه شـکل القـا) محتـوا( یاو با سه صفت از صفات سـلب رو، نیاز ا. شود دهیاو برگز یهمتا یب

  . شده است فیتوص) روش( میمستق
وا الَّذِ «: خدا محقق شده است ریغ تیانواع مالک ینف باروش  نیا زین یگاه عُ لِ ادْ ن يقُ تُم مِّ مْ عَ نَ زَ

ونِ  ونَ يَ الَ  هللاِادُ لِكُ ةٍ فِ مْ رَّ الَ ذَ ثْقَ الَ فِ  یمِ اتِ وَ وَ امَ ا لَ  یالسَّ مَ ضِ وَ َرْ مْ فِ ـاألْ ـن يهُ م مِّ ـنْهُ ـا لَـهُ مِ مَ کٍ وَ ْ امَ مِن رشِ هِ
هِ  ها  ای را در آسمان د، همسنگ ذرهید بخوانیپندار می] خدا[تا یکه به جای خدای کآنها را : ؛ بگوريٍ ظَ

تا را یکست و او خدای یتی نکچ شریه −نیآسمان و زم− ستند، و آنان را در آن دوین کن مالیو در زم
 .)٢٢سبأ، ( »ستیاری نکار و مددیچ یاز آنها ه

                                                           
ِذی«: همچنین. ١ ْرِض َوَلْم  الَّ

َ
َماَواِت َواْأل ِخْذ َوَلًدا َوَلْم یَ َلُه ُمْلُک السَّ ُه َشرِ یَ تَّ َرُه ْی اْلُمْلـِک َوَخَلـَق ُکـلَّ َشـ یٌک ِفـیُکن لَّ ٍء َفَقـدَّ

  ).٢فرقان، (» ًرایَتْقدِ 
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 بطـالنخـدا،  ریـغ تیمالک ۀگان انواع سه ینف قیاز طر هیآ نیا ،ییعالمه طباطبا ریتفس براساس
 ،ییطباطبـا(کرده است  القا شود یم دهیبرگز یخداوند تعال یرا که به جا ینیدروغ انیخدا تیالوه

  ).٣٧٠، ص١۶، جق١۴١٧
 کیطور خالصه در  به یآنها وجود ندارد؛ ول یوجود دارد که مجال بررس یمتعدد اتیآ باره نیا در

ـن «: شـده اسـت القابه صراحت  زیچ چیخدا نسبت به ه ریغ تیعدم مالک ه،یآ ـلْ فَمَ ـنَ اهللاِ يَ قُ کُ مِ لـِ مْ
 شیعمـو یبـرا زین  میابراهحضرت  یعنیبزرگ خدا  امبریپ یکه حت یا گونه به؛ )١٧ مائده،( »ئًايْ شَ 

نَ اهللاِ مِن شَ «: کند یامر اعتراف م نیآزر به ا لِکُ لَکَ مِ ا أَمْ مَ  تنهـا نـه ت،یـمالک نیا و) ۴ممتحنه، ( »ءٍ یْ وَ
ـا الَ يَ وَ «: باشـد داشـته وجـود تواند ینم بلکه ندارد وجود ـن دُونِ اهللاِ مَ ونَ مِ بُـدُ کُ لَـيَ عْ لـِ ـنَ ـمْ ـا مِّ قً زْ مْ رِ هُ

ضِ شَ  األَرْ اتِ وَ وَ امَ الَ يْ السَّ تَطِ يَ  ئًا وَ پرستند که مالک هیچ روزیـی از  ؛ و به جای خدا چیزهایی را میعُونَ يسْ
  ). ٧٣ نحل، ( »]که مالک باشند[توانند  ها و زمین برای آنها نیستند و هرگز نمی آسمان
 مطلـق تیـربوب حیصـر انیـب قیـطر از میمستق یالقا روش ز،ین تیربوب در دیتوح آموزش در
 ایـ تّیـرّزاق. رفتـه اسـت کار بـه ،خداوند تیرزاق ۀدربار جمله از ،یربوب گوناگون نئوش در خداوند

رزق بـه  یاعطـا یعنـیخداونـد  تیـرازق. خداوند اسـت تیربوب یاصل قیاز مصاد یکی 1،تیّ رازق
  . شیمخلوقات و بندگان خو

 مخاطـب بـه م،یمسـتق و حیصر انیب روش با تیّ رازق در دیتوح م،یکر قرآن اتیآ از یتعداد در
ةِ املْ  هللاَاإِنَّ «: است شده داده آموزش و القا وَّ اقُ ذُو الْقُ زَّ وَ الرَّ رو یدهنده و با ن را خداست روزییز؛ نيُ تِ ـَهُ

  .)۵٨ ات،یذار( »و توانمند
 هیـآ نیـدر خداونـد، ا تیـدر اعالم انحصار رازق نیشیپ ۀیآ از تر حیصر مفسران، یبرخ ریتعب به
الِقٍ غَ «): ۴٣٢ص، ١٣٨٣ ،یآمل  یجواد(است  نْ خَ لْ مِ ُ هَ ضِ يَ  هللاِا ريْ َرْ األْ ء وَ امَ نَ السَّ م مِّ كُ قُ زُ ا جـز ی؛ آرْ
 بحـث کـه− هیـآ نیـا .)٣فاطر، ( »ن روزی دهد؟یه شما را از آسمان و زمکدگاری هست یخدا آفر
  .کند یم انیب جا کی را تیرازق و تیخالق در دیتوح −گذشت نیاز ا شیآن پ ۀدربار مفصل
پروردگـار او اسـت  نیاعالم کند که ا حاً یامر شده است که صر امبریپ به ات،یآ از یبرخ در
لْ «: کند یتنگ م ایافراد را گسترده  یکه روز بِّ  إِنَّ  قُ طُ يَ  یرَ قَ  بْسُ زْ نْ ـلـِ الرِّ ـاءُ يَ  مَ رُ يَ وَ  شَ ـدِ ثَـرَ  قْ نَّ أَكْ وَ لكـِ

ونَ يَ النَّاسِ الَ  لَمُ سـازد و تنـگ  ه بخواهد فـراخ مـیکه روزی را برای هر کپروردگار من است : ؛ بگوعْ
 .)٣۶سبأ، ( »دانند شتر مردم نمیین بیکگرداند و ل می

روش، خداونـد بـا  نیـمربـوط بـه ا اتیـاز آ یکه مشاهده شد، در تعداد قابل توجه گونه همان
 نجـایاز ا. کندمردم بازگو  یرا برا قیحقا نیرا مأمور کرده است که ا  امبریپ ،»ُقْل « امر بردنکار به

                                                           
  ). 125، ص4ج ،1385 ی،مصطفو : ک.ر( کند یداللت م یتدر رازق یفیو ک یۀ مبالغه است و بر مبالغۀ کمّ صیغ رّزاقیت. ١
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خداوند و انتساب آنها بـه  یاز سو یدیکه بازگو کردن معارف توح شود یبرداشت م یتیترب ۀنکت نیا
 یو معـارف را بـرا قیحقـا نیـا دیـبا ،که در مقام آموزش هستند یکسان ۀدارد و هم تیاو، موضوع

 مـادر و پدر ان،یمترب یبرا یمرب آموزان، دانش یبرا معلم دیبامخاطبان و متعلمان خود بازگو کنند؛ 
مخاطبـان خـود بـازگو  یآن را به زبان ساده بـرا قیخداوند و مصاد یافعال دیتوح... و فرزندان یبرا
قـرار داده و دسـتور  جهان دگاریآفر را قیحقا نیکه ا ندیبازگو کردن به صراحت بگو نیو در ا ندینما

  . شود جادیاندازه در جان و دل آنها اعتقاد ا نیگفته شود تا به هم گرانید بهکه است داده 
  

   یافعال دیتوح بودن یفطر به دادن توجه. ٣−۴

 نیـبـودن ا یدادن مخاطـب بـه فطـر توجهدر قرآن،  یافعال دیآموزش توح یها از روش گرید یکی
 شـد، ثابـت نیشـیپ روش دو بـا آن تیـحقان کـه را یاعتقـاد روش، نیـا بـه آموزش. است دیتوح
  .کند یم یزیر یپ و یساز یدرون
بـرای . است شده همراه یافعال دیتوح قیمصاد به مربوط یاختصاص یها یژگیو یبرخ با روش نیا
از  د،یـمرتبـه از توح نیـبـودن ا یدر قرآن، توجه دادن به فطـر »تیدر خالق دیتوح«آموزش  یبرا نمونه،
پرسـت انجـام شـده  و مشـرکان بت رسول خـدا انیم یفرض یها پرسش و پاسخ یطرح برخ قیطر

ـنْ ( نیها و زمـ از خـالق آسـمان یپرسش فرض ه،یآ چهارتکرار شده که در  هیآ پنجروش در  نیا. است مَ
ضَ  َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ لَقَ السَّ نْ ( خودشان خالق از هیآ کی در و 1)خَ مْ مَ لَقَهُ  خداوند ه،یآ پنج هر در و است؛ 2)خَ

  .خالق استهللا» ا«خواهند گفت که  یپرسش فرض نیکه آنها در پاسخ ا کند ینقل م امبریپ یبرا
را برخاسـته از  یفرضـ ۀاعتـراف موحدانـ نیـلقمـان، ا ۀاز سور ٢۵ ۀیآ لیذ در ییطباطبا عالمه
 توجـه بـدون آنها د،یآ انیم به یپرسش نیچن واقع در اگر که یطور به داند؛ یم شانیا یدیفطرت توح

  ). ٢٣١ص، ١۶ج، ق١۴١٧ ،ییطباطبا( داد خواهند یپاسخ چنان آن، منشأ به
در  دیـبـه توح یپرستان، توجه دادن بـه اعتقـاد فطـر روش در تخاطب با بت نیا یریبه کارگ علت

بـر . است تیدر ربوب دیویژه توح به دیمراتب توح ریاعتقاد به سا یعنی ،لوازم آن رفتنیپذ یبرا تیخالق
 ت،یـدر خالق دیـبـودن اعتـراف بـه توح یدربـارۀ فطـر ییاساس و با توجه به نکتۀ عالمـه طباطبـا نیا
روش آن است که کـامًال  نیا یژگیاند، و کرده اعترافبه آن  زیپرستان ن مشرکان و بت یکه حت یا گونه به

از  یپاسـخ نیچن افتیو در  پرسش نیبا طرح ا یعنیاست؛  یهر انسان یبرا یو الگوبردار میقابل تعم
بـه او  ت،یـدر خالق دیآشکار او نسبت به توح ریغ ِی اعتقاد فطر ،اوالً  م،یمستق ریصورت غ مخاطب، به

  .شود یفراهم م دیمراتب توح گریآموزش د یبرا نهیزم ،اً یثان شود؛ یآموزش داده و آشکار م
                                                           

ْلَتُهم َوَلِئن« مانند. ١
َ
ْن  َسأ َماَواِت  َخَلَق  مَّ ْرَض  السَّ

َ
ْکَثُرُهْم َال َلیَ  َواْأل

َ
ِه َبْل أ ُه ُقِل اْلَحْمُد ِللَّ  ).25لقمان، (» ْعَلُموَن یَ ُقوُلنَّ اللَّ

ْلَتُهم َوَلِئن«. ٢
َ
ْن  َسأ نَّی َلیَ  َخَلَقُهْم  مَّ

َ
ُه َفأ  ).٨٧زخرف، (» ْؤَفُکوَن یُ ُقوُلنَّ اللَّ
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  . رفتـه اسـت کار بـهتفـاوت  یبا کم تیدر مالک دیدر آموزش توح پاسخ و پرسش نوع نیا طرح
   یقـیمالـک حق ۀرا دربـار یواقعـ یتـا پرسشـ کنـد یامـر مـ امبریقرآن، خداوند به پ اتیآ یدر برخ

  مالـک موجـودات از مشـرکان بپرسـد؛ سـپس خـود در  یکلـ طور بـهآن و  یرو یها و انسان نیزم
 نیـحاصـل از ا ۀجـینت براسـاس یتـا و کند یم ییشگویپ امبریپ یمقام پاسخ بر آمده، آن را برا

 بـه. کنـد مؤاخذه ها انسان ۀپرسش و پاسخ، منکران معاد را نسبت به امکان معاد و زنده شدن دوبار
  :دیبنگر اتیآ نیا

ن فِ ـقُل لِّ « مَ ضُ وَ َرْ نِ األْ ونَ يمَ لَمُ عْ نتُمْ تَ ا إِن كُ ولُونَ يَ سَ  ,هَ لْ أَفَالَ  هللاِ ِقُ ونَ قُ رُ كَّ لْ  ,تَذَ ن قُ بُّ  مَ اتِ  رَّ وَ ـامَ  السَّ
بْعِ  بُّ  السَّ رَ شِ  وَ رْ ظِ  الْعَ ولُونَ يَ سَ  ,مِ يالْعَ تَّقُونَ  هللاِ ِقُ لْ أَفَالَ تَ لْ  ,قُ ن قُ ـيَ بِ  مَ لِّ شَ وتُ كُ لَكُ هِ مَ ـوَ یْ دِ هُ ـِءٍ وَ الَ ريُ جيُ  وَ

 َ لَ جيُ ونَ يْ ارُ عَ لَمُ عْ نتُمْ تَ لْ يَ سَ  ,هِ إِن كُ ولُونَ هللاِِ قُ ونَ قُ رُ حَ أَنَّى تُسْ در آن اسـت ]  چه و هر[ه ک ن و هریزم: ؛ بگوفَ
د و پنـد یـنک اد نمـییـا یـپـس آ: خـدای راسـت، بگـو: د؟ خواهند گفـتیدان ست، اگر میکیاز آن 
: سـت؟ خواهنـد گفـتکیهای هفتگانه و پروردگار عرش بـزرگ  پروردگار آسمان: بگو! د؟یریگ نمی

ی یه فرمـانرواکـست کید، یدان اگر می: بگو! د؟ینک پروا نمی] اواز عذاب [ا یپس آ: خدای راست بگو
خـدای : دهد و بر او زنهار ندهند؟ خواهنـد گفـت زنهار می]  از عذاب[اوست و او  دست بهز یهرچ

  .)٨٩−٨۴مؤمنون، ( »د؟یشو ب داده مییپس چگونه فر: راست بگو
در  دیـتوح ۀدربـار سـه هـر اسـت، آمـده گفتـه پیش اتیآ در که یا گانه سه یها پاسخ و پرسش

اسـت، بـا  یها و عرش اله پروردگار آسمان ۀکه در ظاهر دربار زیپرسش دوم ن یاست؛ حت تیمالک
 تیـربوب نه است شده داده سوق خداوند تیمالک یسو به خداوند، طرف از »هللا« جواب ییشگویپ

طباطبـایی، ( اسـت بـوده خداونـد تیـمالک بـه نسـبت مشرکان یفطر اعتراف انیب هدف، رایز او؛
  ). ۵٩ص، ١۵ج ،ق١۴١٧

 ۀنـیبه قر −اند شده مؤاخذه آن در مشرکان که−ها  پرسش و پاسخ نیمورد نظر در ا ۀجینت هرچند
، )۵۶ص همـان،( اسـت ها انسـان ۀزنده کردن دوبار یامکان معاد و حق خداوند برا ۀدربار اق،یس
 یبـرا یروشـ خداونـد، مطلق تیمالک به مخاطب یفطر اعتقاد انیب منظور به روش نیا اصل یول

  .شود یم شمرده تیمالک در دیتوح آموزش
، )همـان(انـد  کرده انیـب اتیـآ نیـا ریدر تفس ییآنچه که عالمه طباطبا براساس ،نکهیا حیتوض
اسـت کـه آنهـا  نیـشـده، ا ادیموارد  تیجواب آنها نسبت به مالک یخداوند و القا ییشگویعلت پ
و  نیزمـ یقـیحق تیسؤال طرح شده، از مالک رایخداوند نداشتند؛ ز تیجز اعتراف به مالک یا چاره

 نیو چنـ یجوامـع انسـان انیـدر م جیـرا تیمالک هیشب یاعتبار تیآن است نه مالک یموجودات رو
و  نیزمـ ۀعلت موجده نسبت به معلولش وجود ندارد و از آنجا کـه علـت موجـد یجز برا یتیمالک

 یخداوند تعـال −پرستان بت و مشرکان اعتراف به یحت−خالق آنها  یبه عبارت این، آ یموجودات رو
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 داشـتند؛ اعتـراف و اعتقـاد امـر نیـا بـه ،یخاص ۀدیچیبه استدالل پ ازیآنها بدون ن ،نیاست، بنابرا
  .است بوده یهیبد و روشن آنها نزد در گفت توان یم که یا گونه به

 و عیبـد یها روش از یکی پاسخ، یالقا و پرسش طرح روش که اند کرده حیتصر مفسران یبرخ
 ،ییطباطبـا( اسـت مخاطـب بـه مشخص و روشن یها استدالل و مطالب یالقا و نیتدو در غیبل

روشـن بـودن  نیهمـ لیو به دل) ٩٢، ص١٣، جق١۴٣١ ،یسبزوار ی؛ موسو٢۶ص، ٧ج، ق١۴١٧
و خود  شود یاز طرف مقابل نم کننده منتظر پاسخ روش، پرسش نیاست که در ا نیطرف یجواب برا
را مترتب  یگرید ۀجیپاسخ، نت نیبر ا خواهد یدر واقع، او م. کند یالقا م قت،یو در حق انیپاسخ را ب
 یعلن پاسخ، به را مخاطب اعتراف و اقرار ،یظاهر پاسخ و پرسش کی طرح با ابتدا رو،  نیاکند؛ از 
  .سازد یم استوار آن بر را یاصل استدالل یبنا کرده،
  

  تفکر ختنیبرانگ. ۴−۴

کـه  یمخاطـب بـه تفکـر اسـت؛ روشـ ختنیدر قرآن، بـرانگ یافعال دیآموزش توح در یبعد روش
 افتنیـ یاو به تفکر بـرا ختنیمخاطب بدون ارائه پاسخ آن و برانگ یسؤال برا جادیبه شکل ا معموالً 
 در او شتریب دقت و توجه و مخاطب تفکر یبرا را نهیزم استفهام، و سؤال جادیا. شود یم انجامپاسخ 
 اسـتحکام آن بهرا با تفکر ادراک کند،  یزیکه انسان چ یو هنگام کند یکننده فراهم م سؤال ۀخواست
دعـوت  یهـا روش نیتـر یاز اصـل یکـیروش،  نیـا. دهد یاز دست نم یبه راحت ده،یبخش یدرون
  ).۵۶، ص١٣٧٧ زاده، نیحس(بازگو شده است  میاست که در قرآن کر اءیانب

 بـه اشاره از پس ت،یربوب و تیخالق در دیتوح آموزش یبرا روش نیا به مربوط اتیآ یبرخ در
 نیا از شانیا و سؤال جادیا مشرکان یمعبودها یها مخلوق به نسبت کتا،ی خالق یها مخلوق یبرخ
اتِ بِغَ «: اند شده وادار تفکر به قیطر وَ امَ لَقَ السَّ ِ خَ دٍ ريْ مَ أَلْقَى فِ  عَ َا وَ هنَ وْ اسِ  یتَرَ وَ ضِ رَ َرْ ِ  یَ األْ ـمْ يـأَن متَ دَ بِكُ

بَثَّ فِ  أَنبَتْنَا فِ يوَ اءً فَ ءِ مَ امَ نَ السَّ لْنَا مِ أَنزَ ةٍ وَ ابَّ لِّ دَ ا مِن كُ رِ يهَ جٍ كَ وْ لِّ زَ ا مِن كُ لْـقُ  ,مٍ يهَ ا خَ ـذَ ونِ  هللاِاهَ ـأَرُ ا  یفَ ـاذَ مَ
لَقَ الَّذِ  ونِهِ يخَ های پا برجا و استوار  وهکن ید، و در زمیافریدش بینیه ببکستونی  ها را بی ؛ آسماننَ مِن دُ

م پس یو از آسمان آبی فرو فرستاد. ندکای در آن بپرا شما را نجنباند و از هر جنبنده]  نیزم[ند تا کفیب
نش خـدای، پـس بـه مـن ین اسـت آفـریـا. میدیانیو و سودمند رویکاه نیاز هرگونه گ) نیزم(در آن 
  1.)١١و  ١٠لقمان، ( »اند؟ دهیچه آفر −ها بت−ند یر اویه غکد آنها ییبنما

 هـدف ندارنـد، متعـال خداوند تیخالق در یدیترد ات،یآ نیا یاصل مخاطبان نکهیا به توجه با
 تیـو الوه تیـدر ربوب دیـبـه توح ه،ئلمسـ نیا در تفکر با شانیا که است آن ال،ؤس طرح از یاصل

                                                           
یْ  ُقْل « همچنین. ١

َ
َرأ
َ
ذِ أ ُرونِ یُتْم ُشَرَکاءُکُم الَّ

َ
ِه أ ْم َلُهـْم ِشـْرٌک ِفـ یَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّ

َ
ْرِض أ

َ
ـَماَواِت  یَمـاَذا َخَلُقـوا ِمـَن اْأل » السَّ

 «، و )4٠فاطر، (
َ
َرأ
َ
ُرونِ یْ ُقْل أ

َ
ِه أ ا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّ ْم َلُهْم ِشْرٌک فِ  یُتم مَّ

َ
ْرِض أ

َ
َماَواِت  یَماَذا َخَلُقوا ِمَن اْأل   ). 4احقاف، (» السَّ
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 ،ییطباطبـا( بردارنـد خـود یپندار یمعبودها عبادت و تیربوبرهنمون شوند و دست از اعتقاد به 
 و نـدارد هـم یریتـدب باشـد، نداشـته مخلـوق کـه یموجود رایز؛ )٢١٢−٢١١ص، ١۶ج، ق١۴١٧
  .ستیعبادت هم ن ۀستیشا

 گـریبه د تیدر خالق دیآموزش توح یبرا اتیآ نیاز ا توان یکه م ستین دیترد یبه هر حال، جا یول
 ،اسـت دهیـدر هـم تن تیـدر خالق دیـبا توح تیدر ربوب دیتوح رایکرد؛ ز یبردار بهره زیمخاطبان قرآن ن

  ).٢١٢همان، ص(ۀ خلقت به خداوند نسبت داده شده است یناح از ریتدب ه،یآ نیا در که یا گونه به
خداونـد، نسـبت بـه  تیـخالق ۀها دربـار  انسان ۀهم دادن قرار مخاطب با اتیآ یبرخ نیهمچن

او را بـه فکـر  وه،یش نیسؤال کرده و به ا جادیا ،که انسان فاعل مباشر آن است ییکارها یبرخ ۀجینت
أَ  أَ «: خداوند ایفرو برده است که خالق آن مخلوق، واقعًا او است  رَ ا تُمْ يْ فَ ْنُونَ  مَ تُمْ  أَ   متُ نْ هُ  أَ ونَ قُ لُ ْ نُ  أَمْ  ختَ  نَحْ

الِقُونَ ـالْ  انسـان  صـورت بهکه آن را  دییا شماید؟ آیا دهید دینکاف ه در رحم زنان میکای را  ا نطفهیآ ؛خَ
  .)۵٩ و ۵٨ واقعه،( »م؟یآور یانسان در م صورت بهکه آن را  مییما ای دیآور یدر م

در صـدد  هیـپر واضـح اسـت کـه آ یول ،نشده انیسؤال ب یبرا یجواب چندهر گفته، شیپ ۀیآ در
جـواب از  نیـا. آورد یانسان در م صورت بهرا  یخداوند است که من نیجواب است که ا نیا نیتلق

  .است تیدر خالق دیآن، توح ۀجیبه هر حال، نت ینشده است؛ ول انیشدت وضوح ب
 داده آمـوزش روش، نیهمـ یریکارگ بـا بـه زین تیدر ربوب دیاز سورۀ واقعه، توح اتیآ نیۀ اادام در
أَ «: است شده رَ ثُونَ يْ أَفَ رُ ْ ا حتَ ونَهُ  أَأَنتُمْ  ,تُم مَّ عُ رَ نُ  أَمْ  تَزْ , نَحْ ونَ عُ ارِ اء لَوْ  الزَّ نَاهُ  نَشَ لْ عَ ا جلََ طَامً تُمْ  حُ فَ  فَظَلَلْ ـونَ تَ هُ  ,كَّ
ونَ ـلَ  إِنَّا مُ غْرَ نُ  بَلْ  ,مُ , نَحْ ونَ ومُ ْرُ أَ  حمَ رَ ء الَّذِ ـتُمُ الْ يْ أَفَ بُونَ  یامَ َ وهُ  أَأَنتُمْ  ,تَرشْ لْتُمُ نُ الْــُاملْ  نَ مِ  أَنزَ نِ أَمْ نَحْ لُونَ ـزْ نزِ  ,مُ
اء لَوْ  نَاهُ  نَشَ لْ عَ ا جَ اجً الَ  أُجَ لَوْ ونَ تَشْ  فَ رُ أَ  ,كُ رَ ونَ  یتُمُ النَّارَ الَّتِ يْ أَفَ أْتُمْ  أَأَنتُمْ  ,تُورُ َا أَنشَ هتَ رَ جَ نُ  أَمْ  شَ ونَ ـالْ  نَحْ ؤُ نشِ  ,مُ

نُ  ا نَحْ نَاهَ لْ عَ وِ تَذْ  جَ قْ ا لِّلْمُ تَاعً مَ ةً وَ رویانیـد یـا مـا  ایـد؟ آیـا شـما آن را مـی کاریـد دیـده یا آنچه میآ؛ نَ يكِرَ
گردانیم پـس سراسـیمه و  می −دانه یا کاهی بی−ایم؟ اگر بخواهیم آن را گیاهی در هم شکسته  رویاننده

 آیـا آبـی. ایم بهره مانده بلکه ما بی. ایم راستی که ما زیان کرده و تاوان زده:] و گویید[در شگفت بمانید، 
ایم؟ اگر بخـواهیم آن را تلـخ و  آرنده اید یا ما فرو اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو آورده آشامید دیده را که می
اید؟ آیا درخت آن را شـما  افروزید دیده گزارید؟ آیا آتشی را که می گردانیم پس چرا سپاس نمی شور می

که چون آن را ببیننـد آتـش دوزخ را یـاد −ساختیم ؟ ما آن را یادکردی ایم آورنده اید یا ما پدید پدید آورده
 ).٧٣− ۶٣واقعه، ( »و کاالیی برای صحرانشینان −کنند

بـه  زد؛یـطرح سؤال است که مخاطب را به تفکـر برانگ یهمان چگونگ ،روش نیمهم در ا ۀنکت
نکته  نیا تیاهم. مد نظر سؤال کننده رهنمون شود یواقع ۀجواب سؤال، به آموز افتنیکه با  یا گونه
بـاال، جـواب در خـود سـؤال گنجانـده شـود تـا  اتیـمانند آ ،است که چه بسا الزم باشد یبه حد

  . ابدیآن تفکر کند و به هدف آموزش دست  ۀدربار تر راحت و تر عیسر چهمخاطب هر
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مانند  شود؛ یم انجام زین جواب و سؤال طرح از ریغ یگرید یها وهیش به تفکر، ختنیبرانگ روش
 نیـهـا، ا پـس از شکسـتن بت) در عبـادت دیآموزش توح یالبته برا(  میابراهآنجا که حضرت 

ـهُ «: از او سؤال کنند باره نیپرستان خواست که در ا عمل را کار بت بزرگ خواند و از بت لَ عَ الَ بَـلْ فَ قَ
بِ  انُوا ريُ كَ مْ إِن كَ أَلُوهُ اسْ ا فَ ذَ مْ هَ رده اسـت اگـر کـبزرگشـان ]  بـت[ار را کـ نیه اکبل: ؛ گفتنطِقُونَ يَ هُ

 از پس آنها و ختیبرانگ تفکر به را آنها که بود نجایا و. )۶٣ اء،یانب( »دیند از آنها بپرسیگو سخن می
: انـد کرده سـتم خود به اثر یب و جان یب یها مجسمه پرستش خاطر به که دندیرس جهینت نیا به تفکر

مْ « هِ سِ وا إِىلَ أَنفُ عُ جَ رَ مْ أَنتُمُ الظَّاملُِونَ فَ الُوا إِنَّكُ قَ و − به خود آمدنـد− ؛ پس به خویشتن خویش بازگشتندفَ
 و آنهـا سـرزنش از پـس هـم انیـدر پا). ۶۴ اء،یانب( »همانا شمایید ستمکاران: گفتند] با یکدیگر[

َفَال َتْعِقُلوَن « عبارت با را آنها گرید بار شان،یمعبودها
َ
  . خواند فرا تعقل و تفکر به »أ

  
  استدالل. ۴−۵

در کنـار . اسـت اسـتدالل روش ،یافعـال دیـتفکـر در آمـوزش توح ختنیبـرانگ یمکمل برا روش
  . شود یآن م یرونیب استحکام موجب استدالل ،اعتقاد کی یحاصل از تفکر برا یاستحکام درون
 یهـا روش نیاز بهتر یکی −برده شده است کار بهقرآن  درفراوان  طور به که−ساده  یها استدالل

 یایـانب دعـوت یاصـل یهـا روش از یکی و دارد یاقناع یژگیو که است عام مخاطب یبرا آموزش
 از یکـی در خداونـدنمونـه،  یبـرا). ٧۴−۶٩ص، ١٣٧٧ زاده، نیحسـ( شود یم محسوب زین یاله
 خداونـد یهـا یروز و هـا  نعمت یادآوریـ بـه را مخاطبـان 1،یعمـوم خطـاب کیـ با قرآن، اتیآ
 آمـوزش یا ساده یضمن استدالل با را تیخالق در دیتوح خالق، و رازق وحدت اثبات با خوانده، فرا
َ ا أَ يَ «: دهد یم لَ هيُّ تَ اهللاِ عَ وا نِعْمَ رُ كُ الِقٍ غَ يْ ا النَّاسُ اذْ نْ خَ لْ مِ مْ هَ ُ كُ ضِ يَ  اهللاِ ريْ َرْ األْ ء وَ امَ نَ السَّ م مِّ كُ قُ زُ ای  ؛رْ

ن یه شما را از آسـمان و زمـکدگاری هست یا جز خدا آفریآ ؛دینکاد یمردم، نعمت خدای را بر خود 
  .)٣فاطر، ( »روزی دهد؟

 تیـو الوه تیدر ربوب دیتوح آموزش هیآ نیا یهدف اصل ،ییعالمه طباطبا دیدگاهچند بنابر هر
 بـه هیآ یهدف فرع عنوان بهاستدالل را هم  قیاز طر تیدر خالق دیتوح آموزش توان یم یول 2،است
الِقٍ « فراز که کرده حیتصر عالمه نکهیا کما. داد نسبت آن نْ خَ لْ مِ  یبـرا هیـآ نیا در یدوم برهان ،»هَ

                                                           
  پرسـتان هسـتند کـه منظـور، عمـوم مشـرکان و بت شـود یاسـتفاده م یـهاز قرائن موجـود در آ یی،عالمه طباطبا از دیدگاه. ١

 ). 16، ص١٧، جق1417 یی،طباطبا: ک.ر( 
 اثبـات او تیـالوه سـپس و او تیـربوب پـس است، ریتدب از یمصداق رزق و است، ها نعمت رازق الله چون که گونه نیا. ٢

 .)16−15ص، همان: ک.ر( شود یم
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 رازق من هل«: فرمود یم خداوند که کند یم اقتضا هیآ اقیس رایز است؛ خالق و رازقاثبات وحدت 
الِقٍ « ریتعب پس ؛»االرض و السماء من رزقکمی هللا ریغ نْ خَ لْ مِ  رازق نکـهیا بـر کنـد یمـ داللـت »هَ

  ). ١۶−١۵ص، ق١۴١٧ ،ییطباطبا( است ها نعمت خالق همان ها نعمت
الِقٍ غَ « فراز همۀ یطرف از نْ خَ لْ مِ ُ هَ ضِ يَ  اهللاِ ريْ َرْ األْ ء وَ ـامَ ـنَ السَّ م مِّ كُ قُ زُ  یاسـتفهام انکـار کیـ ،»رْ

، تنهـا رازق هللا: اسـت گونـه نیدر خداوند است کـه پاسـخ مثبـت آن ا تیاثبات انحصار رازق یبرا
  ). ۶٢۶ص، ٨ج، ق١۴٠٨ ،یطبرس(است  نیآسمان و زم یها یروز

 استداللشکل اول،  یاقتران اسیق کیباال در  ۀآمد دست به ۀجینت دو از کیهر دادن قرار با حال
  :ردیگ یم شکل گونه نیا تیدر خالق دیتوح بر

  است؛ نیو زم ها آسمان یها یروز رازق تنها هللا −
  است؛ آنها خالق همان ها یروز رازق −
  . است نیزم و ها آسمان یها یروز خالق تنها هللا: جهینت −
 میرمسـتقیغ شـکل بـه ت،یـدر خالق دیتوح ه،یآ نیکه چرا در ا شود یپرسش مطرح م نیا نکیا

 تیـدر خالق دیـآموزش توح یروش را برا نیچرا قرآن ا  ،مفهوم گریاستدالل و القا شده است؟ به د
  برده است؟ کار به

اصـل  زمـان، آن در پرسـتان بتقـرآن، مشـرکان و  اتیـاز آ یتعداد براساسآن است که  پاسخ
 آنهـا فطرت در شهیر که یباور ؛و خودشان باور داشتند یهست جهان یرا برا) هللا(خداوند  تیخالق
 از یبعض بنابر و ؛)٢٣١ص، ١۶ج، ق١۴١٧  ،ییطباطبا( بودند غافل قتیحق نیو آنها خود از ا دارد
در آن عـالم  متعـال خداونـد وجـود بـه ها انسـان یگواه و اقرار و ذر عالم انیجر در شهیر ات،یروا
    1.دارد

کـه  یکسان ۀهم و شانیا به تیخالق در دیتوح آموزش یبرا مناسب یها روش از یکی ن،یبنابرا
  . است میمستقریغ ستداللدارند، ا یباور نیچن گرید یها در زمان
 یکه محتـوا ییها رفته است؛ استدالل کار به زین تیدر ربوب دیآموزش توح یاستدالل برا روش

  . داده است لیتشک تیدر خالق دیآن را توح یاصل
 یهمـان نیاو، اسـتدالل بـه ا تیـاثبـات ربوب یخداوند در قـرآن بـرا تینوع استدالل به خالق کی
 ،گرچه مفهوم ربوبّیت بـا خالقیـت تفـاوت دارد، لـیکن در تحلیـل عقلـی«. است تیخالق و تیربوب
 :ء عبـارت اسـت از گردد؛ زیرا تربیب، تربیت، اداره و تدبیر هر شی یقت ربوبّیت به خالقیت بازمیحق

                                                           
تهم و أشـهدهم علـی یـآدم مـن ظهـورهم ذر  یوإذا أخذ ربک من بن«: قول الله تعالی یف عبدالله یعن زرارة، عن أب. ١

صدورهم، ولوال ذلک مـا عـرف أحـد خالقـه وال  یوأثبت االقرار ف نةینة لله، فأنساهم المعایکان ذلک معا: قال »أنفسهم
 مشـابه روایـت در همچنـین؛ )٢٨١ص، ١ج، ١٣٧٠ی، برقـ( »قـولن اللـهیولئن سئلتهم من خلقهم ل«: رازقه، وهو قول الله

 ). 40، ص٢، ج١٣٨٠یاشی، ع: ک.ر(نقل شده است  باقر امام از مطلب این دیگری



 ١٨٣  در قرآن افعالی یدآموزش توح هایروش

 tarbiat eslami21 Sn 29-7-94    بندي نهايي صفحه  تربيت اسالمي  21مجله 

ِء مسـتکمل، امـری  ها بـه شـی ء و چون اعطای کمال ها و اوصاف و ارزاق مورد نیاز آن شی دادن کمال
ء متکامـل و  ست نه اعتباری و قراردادی، بنابراین، تکمیل و تربیْب با ایجاد ربـط بـین آن شـیتکوینی ا

کمال وجودی آن مساوی است؛ و آفرینش کمال برای شیئی خـاص، خـود نـوعی خلقـت اسـت و در 
جهـت،  نیبه هم). ٣۶٣ص، ٢ج، ١٣٧٨ ،یآمل یجواد(» نتیجه، رّب همۀ اشیا همان خالق آنهاست

مُ اهللاُ الَّذِ «: است آمده قرآن در بَّكُ ضَ فِ  یإِنَّ رَ األَرْ اتِ وَ وَ امَ لَقَ السَّ تَّةِ أَ  یخَ شِ يَّ سِ ىلَ الْعَرْ  عَ تَوَ ـامٍ ثُمَّ اسْ بِّرُ يُ دَ
فِ  ا مِن شَ رَ مَ ونَ عٍ إِالَّ ياألَمْ رُ كَّ ـالَ تَـذَ وهُ أَفَ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ مُ اهللاُ رَ لِكُ نِهِ ذَ دِ إِذْ همانـا پروردگـار شـما خـدای  ؛ مِن بَعْ

مقام فرمانـدهی بـر − آنگاه بر عرش بیافرید) شش دوره(ها و زمین را در شش روز  یکتاست که آسمان
هـیچ میـانجی و شـفیعی نیسـت مگـر پـس از . کنـد را تـدبیر مـی]  جهان[کار . بر آمد −جهان هستی

کنیـد و پنـد  آیـا یـاد نمـیخواست و فرمـان او ایـن اسـت خـدای، پروردگارتـان پـس او را بپرسـتید، 
  . )٣ ونس،ی( »گیرید؟ نمی

 تیـو خالق تیـربوب یهمـان نیبه ا یعنیشده است؛  یمعرفهمان خالق  رب فه،یشر ۀیآ نیا در
» تـذکر« ییعالمـه طباطبـا. آمـوزش داده شـده اسـت تیدر ربوب دیتوح ق،یطر نیو از ا ح،یتصر
ونَ « یانیآمده از فراز پا دست به رُ كَّ  یفکر انتقال به −کرد یتلّق  هیآ هدف را آن توان یم که− را »أَفَالَ تَذَ
  ). ١٠، ص١٠، جق١۴١٧ ،ییطباطبا( است  کرده ریتفس ،است خالق همان رّب  که قتیحق نیا به

 دو نیـاو، استدالل به تالزم ا تیاثبات ربوب یخداوند در قرآن برا تیاستدالل به خالق گرید نوع
چون « .پروردگار باشد تواند یاست که م دگاریآفر نیا  لزوماً  یعنی ،تیبا خالق تیتالزم ربوب. است

بر آن ندارد و قهرًا از جهـات  یقیت حقکیو مال ینیوکگونه سلطه ت چیده و هیافریرا ن یزیه چک یسک
گاه نیو هدف و سود و ز یدرون ن یـمال برساند؟ اکتواند آن را بپروراند و به  یست، چگونه میان آن آ
ز اسـت و از همـه جهـات یـآن چ کننده و مالـیه آفرکاست  یسکپروراندن، تنها در توان  یعنیار ک

گاه است و او جز خدا یرونیو ب یدرون   ،یآملـ یجـواد(» سـتیگر نید یسک، کخالق و مال یآن آ
  ). ۴٢۶ص، ١٣٨٣

 اعتقـاد و پرسـتان بت یسـو از خالق و رّب  انیم کیتفک ت،یخالق و تیربوب تالزم به استدالل
 دگاریآفر تیاعتقاد آنها به خالق ۀالزم رایز کند؛ یامور عالم را باطل م ۀادار در متعدد ارباب به شانیا
هماننـد  زیـن یروش اسـتدالل نیـا رو، نیا از. مطلق او است تیو ربوب کتایپروردگار  رشیپذ کتا،ی

در  دیـآمـوزش توح یقـرآن بـرا یاسـتدالل یهـا روش نیو بهتـر نیتـر یاز اصل یکی ن،یشیروش پ
  . در آن را باور دارند دیخداوند و توح تیاست که خالق یبه مخاطبان تیربوب

مُ اللَّ  یالَّذِ  هللاُا«: خورد ینوع استدالل به چشم م نیا زین ریز ۀیآ در لَ لَكُ عَ نُوا فِ يْ جَ كُ ارَ يلَ لِتَسْ النَّهَ هِ وَ
ا إِنَّ  ً بْرصِ ثَرَ النَّاسِ الَ  هللاَامُ لَكِنَّ أَكْ ىلَ النَّاسِ وَ لٍ عَ و فَضْ مُ يَ لَذُ لِكُ , ذَ ونَ رُ كُ لِّ شَ  هللاُاشْ الِقُ كُ مْ خَ بُّكُ ءٍ الَّ إِلَـهَ یْ رَ

ونَ  فَكُ أَنَّى تُؤْ وَ فَ   د و روز را یـارامیرد تـا در آن بکـد یـه شـب را بـرای شـما پدکـخـدا آن اسـت  ؛إِالَّ هُ
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بخشی است بـر مـردم،  خداوند فزون ،همانا خدا −دیید و روزی بجوینیتا در آن بب− روشن ساخت
زی اسـت، یـننده هر چیه آفرکن است خدای، پروردگار شما، یا. گزارند شتر مردم سپاس نمییولی ب
   .)۶٢−۶١غافر، ( »د؟یشو ده مییگردان]  از وی[جا و چگونه کست، پس یی جز او نیخدا
 و انسان دنیآرم یبرا شب دادن قرار در خداوند ریتدب ات،یآ نیا از هیآ نیاول در نکهیا به توجه با
شـده اسـت  حیاو تصـر تیـدوم، بـه ربوب ۀیـآ یابتـدا در شده، برشمرده او تالش و یسع یبرا روز

است، بالفاصله  تیمالزم با خالق ت،یاز آنجا که ربوب یول ؛)٣۴۵ص، ١٧ج، ق١۴١٧ ،ییطباطبا(
تـالزم  نیـمفسـران از ا یبرخـ نیـیتب. شده است حیمطلق خداوند تصر تیبه خالق ،یدر فراز بعد

بلکـه  سـت؛یمخلوق و رها کردن آن به حال خود ن جادیخداوند، تنها به ا تیاست که خالق گونه نیا
 انیـجر نیـباشد؛ کـه ا یمستمر بر مخلوقات جار طور بهدر هر لحظه  یاله ضیف دیبا زیدر ادامه ن
 گـریبـه عبـارت د. او نسـبت بـه مخلوقـات اسـت تیو ربوب ریخداوند، همان تدب ضیف یاستمرار

لِّ شَ «گفت فراز  توان یم الِقُ كُ مُ « فراز لیدل ،»ءٍ یْ خَ لِكُ ـمْ  هللاُاذَ بُّكُ ، ١۴٢١ ،یرازیشـ مکـارم( اسـت »رَ
 دیـتوح فـرض با است، کرده یریگ جهینت ییطباطبا عالمه که طور همان ن،یبنابرا 1).٣٠۴ص، ١۵ج
 شـود یمـ ثابـت تیـربوب در دیـتوح آن،  بـه تیـخالق و تیـربوب تالزم شدن اضافه و ت،یخالق در

   ).١٧ج، ق١۴١٧ ،ییطباطبا(
برداشت  تیدر ربوب دیآموزش توح یبرا تیدر خالق دیتوح یگوناگون با محتوا یها استدالل از

 بـا و سـتین الزم متعددو  دهیچیپ یکاربرد محتوا ،یدر آموزش موضوعات اعتقاد یکه حت شود یم
  .کرد اقامه گوناگون یها استدالل توان یم زین ساده و ثابت یمحتوا کی

 یها اسـتدالل در آن کـاربرد مشـرکان، یسـو از تیخالق در دیتوح رشیپذ به توجه با نیهمچن
 یسـو از تر شـده رفتـهیپذ اسـتدالْل  یمحتـوا هرچـه کـه دهـد یم نشان تیربوب در دیتوح آموزش
کـه در مقـام  یو معلمـ یتر خواهد بود و هر مربـ او سهل یبرا زیآن ن ۀجینت رشیپذ باشد، مخاطب

 درکنـد تـا  ییمخاطب خـود را شناسـا ینیشیکند ابتدا مقبوالت پ تالش دیبا ،ردیگ یآموزش قرار م
  .  کند استفادهآنها  ازحد ممکن  تا ،استدالل ۀاقام به لزوم صورت

  
  احساسات و عواطف ختنیبرانگ. ۴−۶

عواطـف و  ختنیبـرانگبا  توان یم ،اعتقاد حق کیبه  یبخش استحکام یتفکر و استدالل برا دنبال به
  .و باطل کرد فیرا تضع آنها مخالف، یاعتقادها به نسبتاحساسات 

 آمـوزش اتیـآ یبرخنمونه،  یبرا. رفته است کار بهدر قرآن  یافعال دیتوح آموزشروش در  نیا
                                                           

ـُه «کـه فـراز  گیرنـد یرا مقـدر م»  یو رّب کل ش«عبارت  ،»ءٍ ْی َخاِلُق ُکلِّ َش «پس از فراز  یزن ییعالمه طباطبا. ١ َذِلُکـُم اللَّ
ُکْم   ). همان یی،طباطبا: ک.ر(آن است  یلواقع دل در »َربُّ
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 ۀهمـ نظرهرچند به . استرفته  کار بهخدا  ریخلقت در غ ییتوانا عدمنسبت به  ت،یدر خالق دیتوح
 تیـدر ربوب دیـروش، توح نیـمربوط بـه ا اتیدر آ یمقصود اصل ،ییعالمه طباطبا ویژه بهمفسران 

 ختنیبرانگ درآلهه را  ییتوانا عدم به حیتصر نقش یول ؛)٣٧٧، ص٨، جق١۴١٧ ،ییطباطبا(است 
در  دیـآمـوزش توح یبـرا یروشـ عنوان بـه ،کردن وجـدان مخاطبـان داریعواطف و احساسات و ب

  . گذاشت دهیناد توان ینم تیخالق
 یبـرا آنهـا توانا نبـودن بر ن،یدروغ انیخدا خودبا اشاره به مخلوق بودن  ات،یآ نیاز ا یبرخ در
الَّذِ «): ۴٧١، ص٧ج تا، یب ،یطوس( است شده دیتأک خلقت ونِ يَ نَ يوَ ونَ مِن دُ عُ ْ الَ  هللاِادْ ـخيَ ئًا يْ لُقُونَ شَ

مْ  هُ ْ وَ ننـد و خـود یآفر زی نمـییچ −پرستند می−خوانند  تا مییکه به جای خدای کی یو آنها ؛لَقُونَ خيُ
  1.)٢٠نحل، ( »شوند ده مییآفر

ـمْ «در فـراز  انیخـدا نیـبه مخلوق بودن ا اشاره هُ ْ وَ قُـونَ خيُ شـدن عواطـف و  ختـهیبرانگ، بـه »لَ
 خـود از یبـا شـگفت شـانیا رایـز کند؛ یم یفراوانکمک  نیدروغ انیخدا هیعل مخاطباناحساسات 

 زیـرا ندارنـد، بلکـه خـود ن یزیـچ نشینه تنها قدرت آفـر که هستند یانیخدا چه نیکه ا پرسند یم
  !هستند؟ یگرید موجود ۀشد دهیآفر

از  یکـی یدر خلقـت حتـ ییعـدم توانـا بـه لیـتمثبـا  ات،یـآ نیـاز ا گرید یبرخ درروش  نیا
ـ«: شده است رگذارتریو تأث تر ملموس، )مگس( واناتیح نیتر و کوچک نیتر فیضع َـا أَ يَ اسُ هيُّ ا النـَّ

وا لَهُ إِنَّ الَّذِ  عُ تَمِ اسْ ثَلٌ فَ بَ مَ ِ ونِ يرضُ ونَ مِن دُ عُ ْ لَن  هللاِانَ تَدْ إِن خيَ وا لَهُ وَ عُ تَمَ لَوِ اجْ ا وَ ابً بَ وا ذُ قُ بَابُ يَ لُ مُ الذُّ بْهُ لُ سْ
املْ يَ الَّ  ئًايْ شَ  عُفَ الطَّالِبُ وَ نْهُ ضَ وهُ مِ ذُ تَنقِ ان و پرسـتش کدرباره مشر−ای مردم، َمَثلی زده شده  ؛طْلُوبُ ـَسْ
 ؛دیـد مگسـی را نتواننـد آفریـخوان تا مـییکه به جای خدای کسانی ک: دیآن را گوش فرا دار −ها بت

طالـب . د بازستاندن آن نتوانندیبربازی از آنها یو اگر مگس چ .ندیار گرد آکن یگرچه همگی برای ا
چـاره و یهـر دو ب) نـدهیا بـت و مگـس ربایده یعنی پرستنده و پرستیخواستار و خواسته (و مطلوب 
  .)٧٣حج، ( »ناتوانند

پرستان را نسبت به  احساسات بت ت،یدر ربوب دیدر آموزش توح  میحضرت ابراه نیهمچن
آنهـا بـا  یاز معبودهـا ،کـه اوالً  گونه نیکرد؛ ا دیآنها را دچار ضعف و ترد خته،یها برانگ پرستش بت

 از دیـتقل را خـود کـار آنهـا آنکـه از پـس ،اً یـثان کرد؛ ادی) یساختگ یها مجسمه( »لیتماث«عنوان 
  ). ۵۶ − ۵٢ اء،یانب: ک.ر( داد نسبت آشکار یگمراه به را شان پدران و آنها او خواندند، شان پدران
عواطـف و  یا گونـه به کـه شـود مطـرح یموضـوعات دیبا که است آن روش نیا در یتیمهم ترب ۀنکت

 یمعبودهـا قـادر نبـودنۀ دوم، بـه یـنمونـه در آ یبرا. دینما داریرا ب شو وجدان کیرا تحر اواحساسات 
                                                           

یُ « همچنین. ١
َ
َخُذوا ِمن«؛ )١٩١اعراف، (» ْخَلُقوَن یُ ئًا َوُهْم یْ ْخُلُق َش یَ  وَن َما َال کُ ْشِر أ » ْخَلُقوَن یُ ًئا َوُهْم یْ ْخُلُقوَن َش یَ ُدوِنِه آِلَهًة الَّ  َواتَّ

  .)٣ فرقان، (
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مفسران، مگس در نزد مـردم آن  یاز نظر برخ زیرامگس مثال زده شده است؛  کی نشیآفر یبرا نیدروغ
ــاتیح نیتر فیزمــان ضــع ــوده  وان ــا؛ ١۵٢، ص٧، جق١۴٠٨  ،یطبرســ(ب ، ١۴ج، ق١۴١٧ ،ییطباطب

را از  یزیـچ تواننـد یهستند که نم فیضع یآنها به قدر نکهیآن، و ا نشیآفر یبرا نبودن و توانا) ۴٠٨ص
  . است شده یم شانیمعبودها آنها نسبت به ضعف احساسات ختنیبرانگموجب  قتاً یحق رند،یمگس بگ
 وانـاتیح خلقـت ییتوانـا عـدم یبرا لیتمث با یختگیآم حالت در ویژه به گر،ید یتیترب یژگیو
 مخاطبـان بـه تیـخالق در دیتوح آموزش در کاربرد و یالگوبردار تیقابل ف،یضع و کوچک اریبس
َ ا أَ يَ ( مردم ۀهم به ریاخ ۀیآ ۀیاول خطاب. است عام   .است مطلب نیا دیمؤ زین) ا النَّاسُ هيُّ

  
  یواقع یها سرگذشت نقل و ینیع یها نمونه ۀارائ. ٧−۴

 یواقعـ یها سرگذشـت نقـلو  ینـیع یها در قرآن، ارائه نمونـه یافعال دیآموزش توح یبرا یانیپا روش
 جــادیاز ا یو واقعــ ینــیع یا نمونــه ت،یــدر خالق دیــآمــوزش توح یروش، مــثًال بــرا نیــدر ا. اســت
خداوند متعـال  ینیدر واقع، تنها با اذن تکو یآورده شده که در ظاهر کار انسان است؛ ول یا گونه خلقت

 در روش نیـا یریکارگ بـه. شده اسـت حیانحصار تحقق با اذن خداوند تصر نیبه ا ه،یانجام شده و در آ
  .شود یم آن به نسبت شتریب خاطر نانیاطم حصول و آن تیتقو موجب حق، اعتقاد کی آموزش
هماننـد شـکل  یزیاست که در آن، از ِگل، چ  یسیاز معجزات حضرت ع یکی، نمونه نیا
نِّ «: شده است یواقع ۀپرند خداوند اذن به و دهیدم آن در و ساخته 1پرندگان یبرخ لُقُ  یأَ مْ  أَخْ ـنَ  لَكُ  مِ
هَ  نيِ الطِّ  ِ الطَّ  ئَةِ يْ كَ خُ  ريْ فُ أَنْ ونُ يَ فَ  هِ يفِ  فَ نِ  اً ريْ طَ  كُ إِذْ سـازم و در آن  ای مـی تـان از ِگـل بسـان پرنـدهیبرا ؛هللاِا بـِ
  .)۴٩ عمران، آل( »شود ای می دمم پس به خواست و فرمان خدا پرنده می

 ییطباطبا عالمه اعتقاد به، )٣١١ص، ٣ج تا، یب درضا،یرش( سنت اهل مفسران یبرخ برخالف
، ١٣٧٨ ،یآملـ یجواد( معاصر یعیش مفسران گرید یبرخ و) ٢٠٠ص، ٣ج، ق١۴١٧ ،ییطباطبا(
فقـط  نکـهیداشته نـه ا یصدور خارج هیقض نیکه ا دهد ینشان م هی، ظاهر آ)٣٣۴−٣٣١ص، ١۴ج

 نیـداللـت بـر ا یبـرا یدیبود، وجود ق گونه نیاگر ا ،اوالً  رایباشد؛ ز یاحتجاج و تحّد  یبرا یکالم
از  امتیخداوند در روز ق تیحکا صورت به هیقض نیا گر،ید  یا هیدر آ ،اً یخاص الزم بود؛ ثان یمعنا

نَ الطِّ «: آن حضرت آمده است ۀعمل گذشت لُقُ مِ ْ هَ  نيِ وَ إِذْ ختَ ِ الطَّ  ئَةِ يْ كَ نِ  ريْ خُ  یبِإِذْ تَنْفُ ـايفِ  فَ ـونُ  هَ تَكُ  اً ريْ طَـ فَ
نِ  دی پـس بـه یـدم ساختی و در آن مـی ه به فرمان من از گل بسان پرنده میکآنگاه ] کن ادی[؛ و یبِإِذْ

  .)١١٠ مائده،( »شد یای م هفرمان من پرند
 یعنـی ،مرحلـه نخسـتین پرنـده، به گل شدن لیتبد ۀمرحل برافزون  که است نیا دوم یۀآ یژگیو

                                                           
؛ )١٩٠ص، ٣ج، ق1412 طبـری،؛ ٣٢ص  ،٢، جق1404 یوطی،س(پرنده خفاش بوده است  یناند که ا مفسران نقل کرده یبرخ. ١

 .به انسان دارد ییها شباهت یدشا ،)114، ص٣، ج1361 ین،ام(ز دارد نی دندان و دهد یر میرا خفاش پستان دارد و شیز 
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 کـار تنهـا ظـاهر، در کـه− یسیع حضرت از سوی پرندگان مانند گل از یزیچ ساختن ۀمرحل
لُقُ  إِذْ  وَ «: است کرده خداوند اذن به دیمق هم را −خدا کار نه است یسیع ْ نَ  ختَ هَ  نيِ الطِّـ مِ ِ الطَّـ ئَـةِ يْ كَ  ريْ

نِ   انتهـا تـا ابتـدا از پرنـده، آن خلقت مراحل ۀیکل ،یواقع مثال نیا در که دهد یم نشان نیا و. »یبِإِذْ
  . است شده انجام خداوند اذن به همه

 لیتبد ۀمرحل به نسبت ،یسیتوسط ع یگل ۀساختن پرند ۀمرحل در اذن نیا لزوم به حیتصر
مرحلـه  نیـدر ا رایـخداونـد دارد؛ ز یانحصار تیبر خالق یشتریداللت ب ،یواقع ۀشدن آن به پرند

و حرکـات دسـت او را  یبـدن  تیـانجام شده و حاضران، فعال یسیکارها به ظاهر توسط ع ۀهم
 حال. اند کرده مشاهده او تیفعال اثرآمدن آن پرنده را در  دیپد ت،یو در نها یساختن پرنده گل یبرا
ق بر اذن خداوند شود ۀجینت و کارها نیا اگر کارها را  نیدر واقع او ا ایکه گو یا گونه به ،آن، همه معلَّ

   .خداوند است زیهمه چ یکه خالق انحصار دهد ینشان م یانجام داده است، به راست
ُملک از  یاعطا ِی واقع یها رفته، سرگذشت کار به زین تیدر مالک دیآموزش توح یروش برا نیا

نقـل شـده  قیـطر نیـمطلق او از ا تیمالک اندنیو نما گریو افراد د امبرانیپ یطرف خداوند به برخ
اند، آن  بوده ییُملک و فرمانروا یدارا امبرانیافراد مانند پ یکه اگر برخ دهد ینشان م اتیآ نیا. است

  . عطا شده است شانیملک از طرف خداوند به ا
اسـت کـه در   دوبازگو شده در قرآن، مربوط به طـالوت و داو یواقع یها از سرگذشت یکی

 بقـره،: ک.ر(اشـاره شـده اسـت  شـانیخداونـد بـه ا یملـک از سـو یمربوط به آن، به اعطا اتیآ
٢۴۶−٢۴٢، ٧۵٢−٠۵١.(  

انجام شود کـه تحقـق  ییها نسبت به نمونه دیروش آن است که با نیقابل توجه در ا یتیترب ۀنکت
آموزش  صورت،  نیقابل انکار باشد؛ در اریآنها از طرف مخاطب کامًال روشن و غ یو خارج یواقع

 همـه کـه رندهساختن پ ات،یآ نیدر ا برای نمونه،. ها بهتر انجام خواهد شد مد نظر از نقل آن نمونه
 کـه دوداو و طالوت ییفرمانروا و ملک زین و است شده انجام یسیع حضرت از سوی ،اند دهید

 تیـدر خالق دیتوح ۀآموز ن،یبنابرا. اند، به خداوند نسبت داده شده است مردم آن را شاهد بوده ۀهم
  . شود یبهتر آموزش داده م تیو مالک
  

  یریگ جهینت. ۵

 کـه شود یم گرفته جهینتدر قرآن،  یافعال دیآموزش توح یها ۀ روشدربار گفته شیپ مباحث مجموع از
 یانحصـار تیـفاعل بـه محکم و یدرون مانیا و اعتقاد یعنی آموزش نیا هدف کامل تحقق یبرا قرآن

 ،دو روش اول. کار گرفتـه اسـت هـا را بـه از روش یگسترده و گوناگون فیط ،یخداوند در جهان هست
از آن  یا هیـاعتقـاد، شـناخت اول نیا تیاثبات حقان ضمن »میمستق یالقا«و » مفروض گرفتن« یعنی
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 یزیـر یو پـ یسـاز یآن، درون» بودن یتوجه دادن به فطر«با روش  ه،یاعتقاد اول نیا. دهد یدست م به
 کنـد یمـ دایپ یرونیو ب ی، استحکام درون»استدالل«و » تفکر ختنیبرانگ«دو روش  یریکارگ با به ،شده

و روش  گـر،یباطـل د یاعتقادهـا فیبـا تضـع» عواطف و احساسات ختنیبرانگ«روش  ت،یو در نها
نسـبت  یبخشـ نانیاعتقاد حـق و اطم تیبا تقو »یخارج یها و نقل سرگذشت ینیع یها ارائۀ نمونه«

  .کنند یم کیآن نزد یعال سطحرا به  یافعال دیبه آن، آموزش توح
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کید بر آموزش   .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمهای دینی تأ
  .دار احیاء التراث العربی: ، بیروتالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب ،)ق١۴٢٠(رازی، فخرالدین 

  .دارالمعرفة: ، بیروتتفسیر المنار، )تا بی(محمد   رشیدرضا،
  .مؤسسة النشر االسالمی: ، قمبحوث فی الملل و النحل، )ق١۴٢٠(سبحانی، جعفر 

  .انتشارات توحید: هادی، قم، بقلم الشیخ جعفر المفاهیم القرآن، )ق١۴٠۴(ـــــــــــــ 
  .مؤسسۀ امام صادق: ، قممنشور جاوید قرآن، )١٣٧٣(ـــــــــــــ 
موسسـۀ : ، تهران)موزش شناسی یادگیری و آروان(شناسی پرورشی روان، )١٣٧٩(اکبر  سیف، علی

گاه   .انتشارات آ
مرعشـی  هللاکتابخانـۀ آیـت ا: ، قـمالدر المنثور فی تفسیر المأثور، )ق١۴٠۴(الدین  سیوطی، جالل

  .نجفی
  .مؤسسة النشر االسالمی: ، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، )ق١۴١٧(طباطبایی، محمدحسین 

  .مؤسسة النشر االسالمی: ، قمنهایة الحکمة، )تا بی(ـــــــــــــ 
  .دارالمعرفة: ، بیروتمجمع البیان فی تفسیر القرآن  ،)ق١۴٠٨(فضل بن حسن   طبرسی،

  .دارالمعرفة: ، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآن، )ق١۴١٢(طبری، محمد بن جریر 
  .دار احیاء التراث العربی: ، بیروتالتبیان فی تفسیر القرآن، )تابی(طوسی، محمدبن حسن 

  .امیرکبیر: ، تهرانتعلیم و تربیت اسالمی ،)١٣۶۶(شریعتمداری، علی 
  .کتابخانۀ علمیه: ، تهرانالتفسیر کتاب، )ق١٣٨٠(عیاشی، محمد بن مسعود 
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  . ناصر خسرو: ، تهرانالجامع الحکام القرآن ،)١٣۶۴(قرطبی، محمد، 
کتابفروشـی : ، تهـرانتفسیر منهج الصادقین فـی الـزام المخـالفین، )١٣٣۶( هللاکاشانی، مال فتح ا

  . محمدحسن علمی
استاد محمـدتقی مصـباح  ، زیر نظرفلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی، )١٣٩١(گروهی از نویسندگان 

  .انتشارات مدرسه: یزدی، تهران
پژوهشگاه حوزه : ، قم)مجموعه مقاالت(تعلیم و تربیت دینی  ،)١٣٨٠(الدین  مشایخی راد، شهاب

 .و دانشگاه
مرکـز چـاپ و نشـر سـازمان تبلیغـات : ، تهـرانآموزش فلسفه، )١٣٧٠(مصباح یزدی، محمدتقی 

  .اسالمی
مؤسسـۀ آموزشـی و : ، تحقیق و نگارش امیررضـا اشـرفی، قـمشناسی اخد، )١٣٨٩(ـــــــــــــ 

  .پژوهشی امام خمینی
مرکـز نشـر آثـار عالمـه   :تهـران  ،فی کلمات القـرآن الکـریم التحقیق، )١٣٨۵(مصطفوی، حسن 

  .مصطفوی
مدرسـة االمـام : ، قـمپیام قـرآن، )١٣۶٧(مکارم شیرازی، ناصر، با همکاری جمعی از دانشمندان 

  .امیرالمؤمنین
 االمــام مدرســة: ، قــمالمنــزل هللاالمثــل فــی تفســیر کتــاب ا، )ق١۴٢١(مکــارم شــیرازی، ناصــر 

 .امیرالمؤمنین
 .دارالتفسیر: ، قممواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، )ق١۴٣١(موسوی سبزواری، عبداالعلی 

 

  
  


