نگاهی قرآنی -روایی به کارکردهای تربیت دینی ِ معرفت الهی در هستی

انســان از راههــای گوناگونــی میتوانــد خداونــد متعــال را
چکیده بشناســد .در طبیعــت گــردش منظــم مــاه و زمیــن ،طلــوع و
غــروب منظــم خورشــید ،وجــود آســان و زمیــن و ...از مســائلی
اســت کــه میتــوان در آن تفکــر کــرد و حــرت حــق را شــناخت .شــناخت
خداونــد متعــال در هســتی یــک تکلیــف اســت .کــى کــه بــه شــناخت خداونــد
نائــل شــود ناگزیــر ایــن واقعیــت را احســاس مىکنــد ک ـ ه خداونــد چــه نعمــت
بزرگــى بــدو ارمغــان کــرده اســت .پژوهــش حــارض بــر موضــوع نگاهــی قرآنــی-
روایــی بــه کارکردهــای تربیــت دینــی شــناخت خداونــد در هســتی متمرکــز اســت
کــه بــا جمـعآوری اطالعــات و مطالعــه منابــع کتابخانـهای و توصیفــی -تحلیلــی
استفادهشــده اســت؛ کــه نخســت ،بــه بررســی واژگان تربیــت دینــی و معرفــت
الهــی ،ســپس بــه تبییــن کارکردهــای تربیــت دینــی ایــن مبحــث در قــرآن و روایات
موردبررســی قـرار میگیــرد .دســتاوردها تحقیــق عبارتانــد از :کارکردهــای فــردی
کــه شــامل اثبــات خداونــد ،کشــف قــدرت الهــی و نظــم جهــان ،آگاهی بــر اتفاقی
نبــودن هســتی ،عنایــت بــه طاعــت و ســجده هســتی ،برابــر خداونــد متعــال،
تدبــر و عــرت از تحــوالت هســتی میشــود و کارکردهــای اجتامعــی عبــارت اســت
از :ارشــاد و هدایــت انســانها ،پــی بــردن بــه عظمــت آفرینــش الهــی و آگاه
کــردن منکـران معــاد ،درک توانایــی خداونــد متعــال بــر انتقــام از منکـران توحیــد
و معــاد.
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مقدمه

معرفــت الهــی در هســتی در مســیر تربیــت یکــی از موضوعاتــی اســت کــه در تربیــت بســیار رضوری
میمنایــد کــه آیــات قــرآن کریــم و روایــات اهلبیــت(ع) و بــه پیــروی از آنهــا ،بــزرگان و علــا نیــز بــر ایــن
موضــوع پافشــاری دارنــد .ایــن ویژگــی منشــأ بســیاری از صفــات پســندیده و ارزشهــای انســانی اســت.
ممکــن اســت بــه عللــی بـرای انســان ،جذبـهای حاصــل شــود و ناگهــان مســیر نادرســت خــود را تغییــر دهــد
یــا فکــری او را بــهحــق راهنامیــی کنــد و او تصمیــم بگیــرد راه درســت را بپیامیــد؛ امــا در ایــن تصمیــم ،ثابت
نباشــد و علــل و عواملــی او را در ایــن تصمیــم سســت کنــد؛ بنابرایــن ،رصف ایــان ابتدایــی ب ـرای ســلوک
کافــی نیســت و ســالک بایــد بــه مرحلـهی ثبــات در ایــان و عمــل برســد؛ ازایـنرو ،خداونــد در قــرآن کریــم،
یکــی از اوصــاف برجســتهی ســالکان کــوی حــق را معرفــت الهــی در هســتی میدانــد کــه یکــی از پایههــای
اســام اســت؛ بدیــن ســبب ،پژوهــش حــارض در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه کارکردهــای تربیــت
دینــیِ معرفــت الهــی در هســتی چیســت؟
اهمیــت و اهــداف تحقیــق ایــن اســت کــه تــا بــا تحلیــل پژوهــش نگاهــی قرآنــی -روایــی بــه کارکردهای
تربیــت دینــی معرفــت الهــی در هســتی ،آگاهــی صحیــح و الزم از دو نــوع کارکــرد فــردی و اجتامعــی را در
اختیــار اســاتید و مدرســان و معلــان و محققــان و مبلغــان جامع ـهی اســامی ق ـرار دهیــم تــا از یکســو،
راهنامیــی ب ـرای متولیــان فرهنگــی و رســانههای دیــداری ،گفتــاری و نوشــتاری در برنامهریزیهــا ،تألیــف
کتــب و تدویــن بخشــنامهها و آییننامههــا دربــارهی معرفــت الهــی در هســتی و از ســوی دیگــر ،پاســخی
بــه شــبهات شــبههافکنان در ایــن زمینــه باشــد.

پیشینهی پژوهش

دربــارهی پژوهــش نگاهــی قرآنــی -روایــی بــه کارکردهــای تربیــت دینــی معرفــت الهــی در هســتی ،آثــار
اندکــی نوشتهشــده اســت .مطالعاتــی معــدودی کــه انجامشــده؛ عبارتانــد از :کارنامــی و زکــوی ()1398
در مقالـهی «تحلیلــی بــر معناشناســی قلــب ســلیم :رهیافتــی در شــناخت معرفــت الهــی در قــرآن کریــم»،
محققــی ( )1398در پژوهــش «الگوهــای الهامبخــش معرفــت الهــی -اســامی» و یوســفی ( )1398در تحقیــق
«آثــار اعتقــاد بـ ه نظــام احســن در تحقــق معرفــت الهــی»؛ کــه در ایــن آثــار بــه معرفــت الهــی پرداختهانــد؛
امــا بــه بررســی تربیــت دینــی معرفــت الهــی در هســتی بــا دو کارکــرد فــردی و اجتامعــی اشــاره نکردهانــد.

روش پژوهش

پژوهــش حــارض بــر محوریــت نگاهــی قرآنــی -روایــی بــه کارکردهــای تربیــت دینــی معرفــت الهــی در
هســتی متمرکــز اســت کــه بــا جم ـعآوری اطالعــات و مطالع ـهی منابــع کتابخان ـهای و از روش توصیفــی-
تحلیلــی اســتفاد ه کــرده اســت کــه در گام نخســت ،بــه بررســی عبــارت معرفــت الهــی و در ادامه ،به بررســی
تربیــت دینــی ،در اصطــاح و بــر اســاس کتــب لغــت عربــی و فارســی پرداختــه شــد و ســپس کارکردهــای
تربیــت دینــی معرفــت الهــی در هســتی ،در قــرآن و روایــات بــا دو کارکــرد فــردی و اجتامعــی تبییــن گردیــد.
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 .1مفهو مشناسی

در این بخش ،به تعریف واژههای معرفت الهی و تربیت دینی پرداخته میشود:
 .1-1معرفت الهی
معرفــت بــر از خــدا ،تدبّــر در آثــار او بــدون ادراك ذات اوســت (راغــب اصفهانــی ،1412،ص  )161یــا
بــه تعبیــر دقیقتــر ،م ـراد از «معرفــت الهــی» ،آگاهــی بــر اوصــاف جاللیــه و جاملیــه خداونــد بهانــدازهی
تــوان بــری اســت .البتــه اطــاع بــر ذات مقــدس الهــی از مــواردی اســت کــه کســی بــه شــناخت آن راه
نــدارد؛ همچنیــن گفتهشــده اســت :معرفــت الهــی ،معرفــت مؤمنیــن مخلصــی اســت کــه قلــوب آنــان بــه
السـ ِ
ـاوات َو ْالَ ْر ِض» (نور )35:اســت
خداونــد متعــال اطمینــان یافتــه و یقیــن کــرده اســت کــه خداونــد «نُــو ُر َّ
(طریحــی ،1375 ،ج  ،1ص .)41
پــس معرفــت الهــی بــه ایــن معناســت کــه انســان در آفرینــش خداونــد تدبــر کنــد و بــه ایــن حقیقــت
برســد کــه خداونــد علــت و خالــق اوســت و او عیــن نیــاز و متعلــق بــه خداونــد متعــال اســت تــا بتوانــد
بهانــدازهی درک خــود ،بــه اوصــاف او پــی بــرد.
 .1-2تربیت دینی
در تعریــف تربیــت دینــی آمــده اســت« :تربیــت دینــی ،فراینــدی اســت کــه آدمــی را بـرای ســعادمتندی
مهیــا میســازد» (حســینی ،1379 ،ص  .)189ایــن نحــوهی زندگــی ،بــر مبنــای اصــول ،قواعــد و راهربدهــای
از پیــش تعیینشــدهای شــکل میگیــرد کــه از راه دیــن و عقایــد و رشیعــت بــه آدمــی عرضهشــده اســت.
برخــی تربیــت دینــی را چنیــن تعریــف کردهانــد« :تربیــت دینــی آن اســت کــه افـراد جامعــه را در فهــم
دیــن یــاری رســاند تــا آنــان بتواننــد آگاهانــه دربــارهی آن بیندیشــند .ایــن کار هنگامــی ممکــن اســت کــه
اذهــان و عواطــف آدمــی ،درهــای خــود را بــه روی دیــن نبندنــد و تصــور نشــود کــه دیــن چیــزی منســوخ و
مطالعـهی آن بـیارزش اســت؛ بنابرایــن ،تنهــا راه ســعادمتند شــدن انســان ،بهرهمنــدی او از تعلیــم و تربیــت
دینــی اســت» (رحیمــی ،1380 ،ص .)41
بهطورکلــی ،تعریــف تربیــت دینــی بهمنظــور آشــنا کــردن اف ـراد بــا جریــان کســب معرفــت ایامنــی و
عقایــد دینــی اســت و همچنیــن پذیــرش ســنتها و اعــال دینــی ،توجــه بــه مالحظــات اخالقــی و رفتــاری
مــورد تأییــد دیــن و بهعبارتدیگــر ،ایجــاد یــا پــرورش ایــان در افـراد را در برمیگیــرد .درنتیجــه ،منظــور از
تربیــت دینــی ،تطابــق کردارهــا و گفتارهــای انســان بــا هنجارهــای اخالقــی و احــکام دینــی و عقایــد و مبانی
ارزشــی اســام اســت و ســبب هدایــت و تعالــی آدمــی در رســیدن بــه عــروج الهــی اســت.

 .2یافتهها

کارکردهــای تربیــت دینــیِ معرفــت الهــی در هســتی ،شــامل دو نــوع فــردی و اجتامعــی میشــود کــه
بــه بررســی آنهــا پرداختــه میشــود:
 .2-1کارکردهای فردی تربیت دینیِ معرفت الهی در هستی
کارکردهای فردی تربیت دینیِ معرفت الهی در هستی عبارتاند از:
دینی معرفت الهی در هستی
نگاهی قرآنی -روایی به کارکردهای تربیت ِ
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 .2-1-1اثبات خداوند
اثبــات خداونــد یکــی از کارکردهــای فــردی تربیــت دینــیِ معرفــت الهــی در هســتی اســت .بایــد توجــه
داشــت کــه هــر پدیــدهای در عــامل هســتی ،علّتــی و حکمتــی دارد کــه شــک در اعتقــادات نیــز از ایــن امــر
مســتثنا نیســت .گاه شــک در اعتقــادات میتوانــد نعمتــی از ســوی خــدای حکیــم باشــد کــه بنــدهی خــود
را از ایــن راه ،بهســوی یقینهــای باالتــری ســوق میدهــد؛ بنابرایــن ،شــک میتوانــد باعــث رشــد و ترقّــی
انســان شــود ،ب ـهرشط آنکــه انســان از شــک خــود نتیجــه نگیــرد .برخــی اف ـراد بهمحــض اینکــه در چیــزی
شــک میکننــد ،نتیجــه میگیرنــد کــه آن چیــز وجــود نــدارد ،درحالیکــه شــک ،نــه یقیــن اســت و نــه انــکار،
بلکــه در میــان ایــن دو قـرار دارد .شــخص شـککننده تــا دلیلــی بــر رد یــا اثبــات هرکــدام از دو ســوی مســئله
نداشــته باشــد ،منطق ـاً منیتوانــد یکــی را بــر دیگــری ترجیــح دهــد (تعــدادی از نویســندگان ،بیتــا ،ذیــل
عنــوان «شــک در وجــود خــدا»).
شـناخت خداونـد مبتنـی بـر تصـور صحیـح از او اسـت کـه شـکی را برجای منیگـذارد .خـدای متعال منت
وجـود و حیـات و قـدرت سـاری و جـاری در متام هسـتی اسـت .هیـچ ذرهای در جهان هسـتی نیسـت که در
باطـن و ظاهـر آن ،خـدای متعـال بـا وجـود ،حیـات و قـدرت و علـم و سـایر صفـات خویش حضـور و ظهور
نداشـته باشـد .همـهی پدیدههـای جهـان ،ظهـور صفـات خداونـدی هسـتند و انسـان میتوانـد از پـس هـر
پدیـده و صفـت کاملـی کـه در هسـتی وجـود دارد ،او را مشـاهده و اثبـات کنـد و شـکی بـه دل راه ندهـد؛
ازایـنرو امیراملؤمنیـن علـی(ع) میفرمایدَ « :مع ِرفَ ُة الل ِه ُسـبحانَ ُه أعلَی امل َعار ِِف (متیمی آمـدی ،1373 ،ح )7999؛
معرفـت خـدا باالتریـن معـارف اسـت ».امـام(ع) حتی توحید و اعتقـاد به خـدای یگانه را زندگـی و جان نفس
و روح میدانـد« :التّوحیـ ُد حیـا ُة ال ّنف ِ
ْـس (همان ،ص )540؛ توحیـد ،حیـات جـان اسـت»؛ همچنین از ایشـان
نقلشـده اسـت کـه شـناخت خدا رسلوحهی دیـن اسـت« :أَ َّو ُل الدِّینِ َم ْع ِرفَتُـ ُه (نهجالبالغه ،خطبـهی )1؛ اولین
مرحلـهی دیـن ،شـناخت خداسـت ».آدمـی نیـز با همـهی وجود خـود ،ایـن دقیقـه را درمییابد که شـناخت
خـدا ،در درجـهی نخسـت اهمیت قـرار دارد.
اولیــن مســئله در وادی شــناخت خــدا ،شــناخت وجــود او اســت .در کلــات امیراملؤمنیــن ،اســتدالل بــر
وجــود خــدا ،بهطــور مســتقل کمــر مشــاهده میشــود و عنوانــی تحــت براهیــن اثبــات وجــود خــدا ،در
کلــات آن حــرت منیتــوان یافــت (محمدرضایــی ،1386 ،ص .)20
شــک در وجــود خــدا ماننــد آن اســت کــه انســا ن ســاختامنی را ببینــد و در وجــود ب ّنــاى آن شــک کنــد،
کتــاىب را بخوانــد ،امــا نســبت بــه وجــود نویســندهی آن شــک کنــد؛ امــا اثبــات خداونــد متعــال بــا وجــود
تأکیــد اســام بــر موضــوع شــناخت خداونــد ،یعنــی منبــع وجــود ،حیــات ،علــم ،قــدرت و ســایر کامالتــی کــه
در طبیعــت و همـهی هســتی ظهــور و منــود دارد.
 .2-1-2کشف قدرت الهی و نظم جهان
از دیگــر کارکردهــای فــردی تربیــت دینــیِ معرفــت الهــی در هســتی ،کشــف قــدرت الهــی و نظــم جهان
اســت .در قــرآن آمــدهِ :
السـ ِ
ـاوات َو ْالَ ْر ِض ».آثــار قــدرت او كــه ایــن كـرات جــویِ بیحـ ّد و حــر از
«فاطـ ِر َّ
كجــا پیــدا شــده و بــه ایــن نظــم منظــم در ایــن فضــای وســیع ،در ســیر و حركــت هســتند و ایــن كــرهی زمین
كــه در جـ ّو هــوا حركــت دورى دارد و دور كــرهی شــمس در یــك ســال شــمىس و دور خــود میچرخــد در یــك
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شــبانهروز ،بــا آثــارى كــه در آنهــا مشــاهده میکنیــد؛ بــر اثبــات وجــود او و علــم و قــدرت و وحدانیــت او و
عــدل و حكمــت و ســایر صفــات او كاىف نیســت؟ بــا اینهمــه آثــار ،دیگــر جایــى بـراى شــك باقــى منیمانــد
(طیــب ،1378 ،ج  ،7ص .)368
مثـاً شــكوفه میــوهاى گشــوده مىشــود ،آنچــه در كمــون آن اســت عبــارت از میــوهی شــاداىب اســت كــه
پــس از مــدت اندكــی رشــد میکنــد و بــدان صــورت و هیئــت درمیآیــد و فاطــر بــدان لحــاظ اســت كــه
هــر ذره و موجــودى را بهتدریــج آنچــه در كمــون دارد ،از طریــق تحــول و فیــض هســتى ،بهســوی كــال و
رشــد ســوق مىدهــد .بــه ایــن بیــان ،صفــت فاطــر ،ظهــورى از صفــت ربوبیــت و تدبیــر پــروردگار اســت كــه
نظــام جهــان را بــر اســاس ســوق هــر موجــودى بهســوی تحــول و كــال نهــاده اســت.
هنــگام بهــار ،بــه آنهــا زندگــی دمیــده میشــود بهتدریــج ،رو بــه رشــد و منــو مینهــد؛ پــس از انــدک
مدتــی ،شــكوفه بــهصــورت و هیئــت میوههــاى گوناگــون ظهــور میکنــد و قانــون آفرینــش هرلحظــه ،بــه
وجــود و زوال و وجــود دیگــر بهطــور تجــدد امثــال آمیختــه اســت و منىتــوان آغــاز خلقــت هــر موجــودى را
از بقــای آن جــدا کــرد ،بدیــن نظــر خلقــت هــر موجــودى تــوأم بــا امتــداد زمــاىن و بقــای آن موجــود بهطــور
تحــول اســت كــه بهســوی كــال رهســپار گــردد (حســینی همدانــی ،1404 ،ج  ،9ص .)266
پــس جهــان آفرینــش مجموع ـهای منظــم از نشــانهها و شــگفتیهای خداســت کــه هنگامــی بــه ایــن
شــگفتیها و آیــات خــدا نگریســته میشــود ،عظمــت خــدا را در جهــان احســاس میکنــد و غیــر او از
او حقیــر و کوچــک میشــارد و درهــای خداشناســی بــه روی آدمــی گشــوده میشــود ،بهطوریکــه
بهجرئــت میتــوان گفــت همــهی کتابهــای هســتی ،کتابهــای توحیــد و خداشناســی اســت کــه بــه
انســان ،درس عظمــت پــروردگار را میدهنــد؛ زیــرا ایــن کتابهــا ،از روی نظــام جالــب موجــودات ایــن
جهــان پــرده برم ـیدارد و نشــاندهندهی بزرگــی علــم و قــدرت آفریــدگار ایــن جهــان اســت.
 .2-1-3آگاهی بر اتفاقی نبودن هستی
آگاهـی بـر اتفاقـی نبـودن هسـتی ،کارکـرد فـردی دیگـ ِر تربیـت دینـیِ معرفت الهی در هسـتی بهشمار
میآیـد؛ بهعنـوان منونـه ،خداونـد از طلـوع خورشـید و زنده کـردن و میراندن ،بر اتفاقی نبودن هسـتی تأکید
اهیم ف ی َربِّ ِه أَنْ آتـا ُه اللَّهُ الْ ُملْکَ إِ ْذ َ
اهیم َربِّ َی
قـال إِبْر ُ
ـاج إِبْر َ
َـم تَـ َر إِلَی الَّذی َح َّ
کـرده اسـت و میفرمایـد« :أَ ل ْ
میـت َ
میـت َ
شقِ فَـأْ ِت بِها
قـال أَنَـا أُ ْحیـ ی َو أُ ُ
الَّـذی یُ ْحیـ ی َو یُ ُ
اهیـم َفإِنَّ اللَّـهَ یَأْت ی بِالشَّ ـ ْم ِس ِمـ َن الْ َم ْ ِ
قـال إِبْر ُ
ِـت الَّـذی کَفَـ َر َو اللَّـهُ ال َی ْه ِدی الْقَـ ْو َم الظَّالِمی َن (بقـره)258 :؛ آیا از آنکس كـه چون خدا به
ِمـ َن الْ َمغْـر ِِب َف ُبه َ
او پادشـاهى داده بـود ،دربـارهی پـروردگار خود با ابراهیـم محاجه كرد ،خرب نیافتى؟ آنـگاهکه ابراهیم گفت:
پـروردگار مـن همان كسى اسـت كه زنـده میکنـد و میمیراند .گفـت :من (هم) زنـده میکنـم و میمیرانم.
ابراهیـم گفـت :خـدا خورشـید را از رشق برمـیآورد ،تـو آن را از غرب بـرآور؛ پس آنکس كه كفـر ورزیده بود،
مبهـوت مانـد؛ و خداوند قوم سـتمكار را هدایـت منیکند».
(ع)
بــا ایــن بیــان ،معنــاى محاجــه و مشــاجرهاى كــه میــان ابراهیــم و منــرود واقعشــده ،کام ـاً روشــن
(ع)
مىشــود؛ زیـرا منــرود بـراى خــداى ســبحان ،قائــل بــه الوهیــت بــوده اســت ،وگرنــه هنگامیکــه ابراهیــم
بــه او گفــت« :خــدا آفتــاب را از مــرق مـىآورد ،تــو آن را از مغــرب بیــاور ».منــرود مىتوانســت (مبهــوت
نشــود و) ســخن ابراهیــم را نپذیــرد و بگویــد آفتــاب را مــن از مــرق مـىآورم ،نــه آن خدایــى كــه تــو بــه آن
دینی معرفت الهی در هستی
نگاهی قرآنی -روایی به کارکردهای تربیت ِ
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معتقــدى و یــا بگویــد اصـاً ایــن کار خــداى تــو نیســت ،بلكــه كار خدایــان دیگــری اســت؛ چــون منــرود بــه
خدایــان دیگــری غیــر از خــداى ســبحان نیــز قائــل بــود؛ و همچنیــن قــوم منــرود همیــن اعتقــاد را داشــتند؛
پــس معلــوم مىشــود منــرود هــم ماننــد قومــش ،بـراى خــدا الوهیــت قائــل بــود ،چیــزى كــه هســت قائــل
بــه خدایــان دیگــری نیــز بــود (طباطبایــی ،1374،ج  ،15ص .)536
منــرود در پاســخ گفتــه بــود :خیــر ،مــن نیــز معبــود تــو هســتم ،معبــود تــو و همـهی مــردم و بــه همیــن
(ع)
ـت؛
ـی الَّـ ِـذی یُ ْح ِیــی َو یُ ِمیـ ُ
علــت ،هنگامیكــه ابراهیــم علیــه ادعــاى او چنیــن اســتدالل كــرد كــهَ « :ربِّـ َ
پــروردگار مــن كــى اســت كــه زنــده مىكنــد و مىمیرانــد» ،او در جــواب ابراهیــم(ع) گفــت« :مــن زنــده
(ع)
مىكنــم و مىمیرانــم» و خالصــه بـراى خــود هــان وصفــى را ادعــا كــرده و قائــل شــده بــود كــه ابراهیــم
آن را وصــف پــروردگار خــود مىدانســت تــا آن جنــاب را مجبــور كنــد بــه اینكــه بایــد در برابــرش خاضــع
شــود و بــه عبادتــش بپــردازد.
آرى ،بایــد تنهــا او را بپرســتند؛ نــه خــدا را و نــه هیــچ آلهـهی دیگــری را و بــه همیــن ســبب مىبینیــم
در پاســخ آن جنــاب نگفــت« :و أنــا احیــى و امیــت» (مــن نیــز زنــده مىكنــم و مىمیرانــم) و بــا نیــاوردن
واو عطــف فهامنــد كــه اصـاً زندهكننــده و میراننــده منــم؛ نــه اینكــه خــدا هــم بــا مــن رشكــت داشــته باشــد
و نیــز نگفــت :خدایــان نیــز زنــده مىكننــد و مىمیراننــد؛ چــون خــود را بزرگتریــن آلهــه مىدانســت.
هنگامیكــه گفتگــو بــه اینجــا رســید و منــرود نتوانســت بــا ســخن منطقــى و بهحــق معارضــه كنــد،
دســت بــه نیرنــگ زد .خواســت تــا بــا مغالطــه ،امــر را بــر حــارضان مجلــس مشــتبه ســازد و بنابرایــن گفــت:
(ع)
ـت»،
ـی الَّـ ِـذی یُ ْح ِیــی َو یُ ِمیـ ُ
«مــن زنــده مىكنــم و مىمیرانــم» بــا اینکــه منظــور ابراهیــم از جملـهی « َربِّـ َ
زندگــی و مرگــی بــود كــه در ایــن موجــودات جانــدار و بــااراده و شــعور مىبینیــم .ایــن زندگ ـیای اســت
كــه حقیقتــش بـراى بــر معلــوم نیســت و ایــن حیــات اســت كــه كــى جــز پدیدآورنــدهی جانــداران بــر آن
قــادر نیســت و كــى كــه خــودش واجــد آن اســت ،قــادر بــر ایجــاد آن نیســت و چنیــن حیــاىت را نــه مىشــود
مســتند بــه طبیعــت جامــد و ىبجــان دانســت و نــه بــه هیــچ موجــودى از موجــودات جانــدار؛ چــون جــان
جانــداران هــان وجــود آنهــا اســت و مرگشــان هــم عدمشــان اســت و هیــچ موجــودى نــه مىتوانــد خــود
را ایجــاد كنــد و نــه مىتوانــد معــدوم ســازد (هــان ،ص .)537
منظــور او از «احیــا و اماتــه» ،ایــن معنــاى مجــازى نبــود و حجــت منــرود منىتوانــد معــارض بــا حجــت
وى باشــد و اگــر مىتوانســت وجــه ایــن مغالطــه را بیــان كنــد ،قطعـاً مىكــرد و ایــن نتوانســن البــد از ایــن
جهــت بــوده كــه آن جنــاب ،حــال منــرود را در مغالطـهکاریاش و حــال حضــار را در تصدیــق كوركورانـهی
آنــان از وى دیــده و فهمیــده بــود كــه اگــر بخواهــد وجــه مغالطــه را بیــان كنــد ،کســی از حضــار تصدیقــش
منىكنــد؛ بــه همیــن علــت ،از ایــن حجــت خــود رصفنظــر کــرد و بــه حجــت دیگــری دســت زد ،حجتــى كــه
شقِ
خصــم نتوانــد بــا آن معارضــه كنــد و آن حجــت ایــن بــود كه فرمــود« :فَـ ِإ َّن اللَّـ َه یَأْتِــی بِالشَّ ـ ْم ِس ِمـ َن الْ َم ْ ِ
فَـأْ ِت بِهــا ِمـ َن الْ َم ْغـر ِِب» و وجــه ایــن حجــت ایــن اســت كــه هرچنــد خورشــید در نظــر منــرود و منرودیــان
و یــا دسـتکم نــزد برخــی از آنــان ،یــى از خدایــان اســت ،چنانکــه گفتگــوى ابراهیــم(ع) بــا كواكــب و مــاه
نیــز ظهــور در ایــن معنــا دارد؛ امــا درعینحــال ،خــود آنــان قبــول دارنــد كــه خورشــید و طلــوع و غــروب آن
مســتند بــه خــدا اســت كــه در نظــر آنــان ،رباالربــاب اســت و آشــکار اســت هنگامیكــه هــر فاعــل مختــار
156

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 2

و بــااراده ،عمــى را بــاارادهی خــود اختیــار مىكنــد ،خــاف آن را هــم مىتوانــد انجــام دهــد؛ ب ـراى اینكــه
انجــام دادن آن عمــل و تــرك آن ،دایــر مــدار اراده اســت (هــان ،ص .)538
هنگامیكــه ابراهیــم(ع) ایــن پیشــنهاد را داد ،منــرود مبهــوت شــد و دیگــر نتوانســت پاســخى بدهــد؛ چون
منىتوانســت بگویــد :مســئلهی طلــوع و غــروب خورشــید كــه امــرى مســتمر و یکنواخــت اســت ،مســئلهای
تصــادىف اســت و در اختیــار كــى نیســت تــا تغییــرش هــم بــه دســت كــى باشــد و نیــز منىتوانســت بگویــد
ایــن عمــل مســتند بــه خــود خورشــید اســت ،نــه بــه خــداى تعــاىل؛ چــون خــودش خــاف ایــن را ملتــزم
بــود و بــاز منىتوانســت بگویــد ایــن خــود مــن هســتم كــه خورشــید را از مــرق م ـىآورم و بــه مغــرب
مىبــرم؛ چــون اگــر ایــن ادعــا را مىكــرد ،فــورا ً از او مىخواســتند كــه بـراى یکبــار هــم كــه شــده ،قضیــه
را بهعکــس كنــد و لــذا خــداى تعــاىل ســنگ بــه دهــان او گذاشــت و اللــش كــرد .آرى ،خــدا مــردم ســتمگر
را هدایــت منىكنــد (هــان ،ص .)539
پــس نظــم و هامهنگــی در پدیدههــای عــامل همچــون طلــوع خورشــید و زنــده کــردن و میرانــدن،
شــائبهی اتفاقــی و تصادفــی بــودن آفرینــش را از موضوعیــت میانــدازد و از آفریــدگاری دانا ،توانا ،هوشــمند
و حســابگر ب ـرای آن خــر میدهــد .مــا هرگــز منیتوانیــم اندازهگیــری موجــودات گوناگــون ایــن جهــان و
كمیــت و كیفیــت حسابشــدهی آن را معلــول تصــادف بدانیــم؛ زیــرا بــا «حســاب احتــاالت» ســازگار
نیســت .مــا روی هــر پدیــدهای کــه مطالعــه کنیــم ،خواهیــم دیــد کــه ســاختار آن از انســجام و عملکــرد آن
از قوانیــن مشــخص و ثابتــی پیــروی میمنایــد .مــا هرانــدازه مطالعــات خــود را دقیقتــر و عمیقتــر كنیــم،
بــه وحــدت و یگانگــى آفریــدگار جهــان هســتی ایــان بیشــرى پیــدا خواهیــم كــرد و امکانناپذیــری پدیــد
آمــدن آن بــر اســاس تصــادف را عمیقتــر درک خواهیــم منــود.
 .2-1-4عنایت به طاعت و سجدهی هستی در برابر خداوند متعال
از دیگــر کارکردهــای فــردی تربیــت دینــیِ معرفــت الهــی در هســتی ،عنایــت بــه طاعــت و ســجده
هســتی در برابــر خداونــد متعــال اســت؛ بهعنوانمثــال ،خداونــد از طاعــت و ســجدهی خورشــید ،مــاه،
ـم تَـ َر أَنَّ اللَّــهَ یَ ْس ـ ُجدُ لَــهُ َم ـ ْن ِفــی
ســتارگان ،کوههــا ،درختــان و جنبنــدگان یــاد میکنــد و میفرمایــد« :أَلَـ ْ
السـ َـا َو ِ
ات َو َم ـ ْن ِفــی ْالَ ْر ِض َوالشَّ ـ ْم ُس َوالْ َق َم ـ ُر َوال ُّن ُجــو ُم َوالْجِ َبـ ُ
ـاس
اب َوكَ ِثی ـ ٌر ِم ـ َن ال َّنـ ِ
ـال َوالشَّ ـ َج ُر َوالــدَّ َو ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اب َو َم ـ ْن یُ ِهــنِ اللَّــهُ َفـ َـا لَــهُ م ـ ْن ُمكْ ـر ٍِم إنَّ اللَّــهَ یَ ْف َعـ ُـل َمــا یَشَ ــا ُء (حــج)18:؛ آیــا
َوكَثی ـ ٌر َحـ َّـق َعلَ ْی ـه الْ َع ـذ ُ
منیبینــی كــه خداســت كــه هركــس در آســانها و هركــس در زمیــن اســت و خورشــید و مــاه و ســتارگان و
کوههــا و درختــان و جنبنــدگان و بســیارى از مــردم بـراى او ســجده میکننــد و بســیار ی هســتند كــه عــذاب
بــر آنــان واجــب شــده اســت و هركــه را خــدا خــوار كنــد ،بـرای او گرامىدارنــدهای نیســت؛ كــه خــدا هرچــه
بخواهــد ،انجــام میدهــد ».ایــن آیــه ،بــه پیامــر(ص) میگویــد :ای محمــد! بــا چشــم قلبــت منیبینــی کــه
خداونــد ،فرشــتگان در آســان برایــش ســجده میکننــد و در زمیــن هــر مخلوقــی همچــون جــن و غیــره
برایــش ســجده میکننــد و خورشــید و مــاه و ســتارگان در آســان و کوههــا و درختــان و حیوانــات در
زمیــن ســجده میکننــد و ســجود آنهــا تحــت ســایهی لطــف و رحمــت الهــی اســت .هنگامیکــه همهچیــز
هامننــد خورشــید طلــوع و غــروب میکنــد ،بــا ایــن تغیی ـرات ،ســجدهی الهــی هــم بهجــا آورده میشــود
(طــری ،بیتــا ،ج  ،17ص .)98
دینی معرفت الهی در هستی
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همچنیــن گفتهشــده اســت :در ایــن آیــه ،خداونــد اطاعــت ایــن اشــیا (خورشــید و مــاه و ســتارگان و )...
را از فرمــان او (در كارهایــى كــه خــود در آنهــا پدیــد آورده و آنهــا را در تســخیر خــود قـرار داده اســت) ،از
بــاب تشــبیه ،بــه كارهایــى كــه فــرد مكلّــف انجــام مىدهــد ،ســجده نامیــده اســت؛ زیـرا هرگونه خضــوع ،در
درجـهی پایینتــر از ســجده قـرار دارد (طربســی ،1380 ،ج  ،4ص .)197
(ص)
در حدیثــی كــه گفتگویــی میــان خداونــد متعــال و دریــا و اقیانوســی رخداده ،از زبــان مبــارک پیامــر
نقلشــده اســت کــه فرمــود« :خداونــد بــا دریــای مدیرتانــه ســخن گفــت :کــه ای دریــا! تــو را بهرتیــن خلقــت
آفریــدم و بیشــرین آب دریــا را در تــو قـراردادم .دریــای مدیرتانــه پاســخ داد :بلــه ،ای پــروردگارم! خداونــد
فرمــود :بــا بندگانــی (کــه بهوســیلهی کشــتی آنــان را) حمــل میکنــی کــه تهلیلــم میکننــد (الال ـهاالّ اللّ ـه
میگوینــد) و مـرا حمــد (الحمدللــه) و تســبیح (ســبحانالله) و تکبیــر (اللهاکــر) میگوینــد ،چــه میکنــی؟
دریــای مدیرتانــه پاســخ داد :آنــان را غــرق میکنــم؛ پــس خداونــد فرمــود :در نواحــی تــو ،مناطــق بــد و
نامناســب ق ـرار میدهــم و آنــان {بنــدگان} بــر قــدرت مــن حمــل میشــوند».
سـپس خداونـد بـا اقیانـوس هند سـخن گفـت :کـه ای اقیانوس! تـو را بهرتیـن خلقت آفریدم و بیشترین
آب دریـا را در تـو قـراردادم .اقیانـوس هنـد پاسـخ داد :بلـه ،ای پـروردگارم! خداونـد فرمـود :بـا بندگانـی (کـه
بهوسـیلهی کشـتی آنـان را) حمـل میکنی که تهلیلم میکننـد (الالهاالّ اللّ ه میگویند) و مـرا حمد (الحمدلله)
و تسـبیح (سـبحانالله) و تکبیـر (اللهاکبر) میگوینـد ،چـه میکنـی؟ اقیانـوس هنـد پاسـخ داد :بـا آنـان تو را
تهلیـل و تسـبیح و تکبیـر میکنـم و آنـان را در مرکز خود (بهوسـیلهی کشـتی) حمل میکنم؛ پـس خداوند به
آن ،زینـت (صـدف و مرواریـد و )...و صیـد پـاک عطا کرد (متقـی هنـدی ،1370 ،ج  ،6ص .)236
ایـن روایـت نشـانگر آن اسـت کـه همـهی موجودات ،خـدا را تهلیـل (الالهاالّ اللّـه) و حمـد (الحمدلله) و
تسـبیح (سـبحان اللـه) و تکبیـر (اللـه اکبر) میگوینـد و آیـه یادشـده نشـانهای اسـت بـر اینکـه ایـن صنع و
آفرینـش الهـی اسـت و دیگـر آفریـدگار و رشیکـی در آن جای ندارد و سـجده کردن جنبندگان و حتی اجسـام
و اشـیای عـامل داللـت دارنـد کـه آدمـی را به تفکـر و اندیشـه دربارهی چگونگی سـجده کردن ایـن موجودات
وامـیدارد و علـم و شـعور در همـهی موجـودات عـامل جـاری و سـاری اسـت و اگر ایـن آیات الهـی بر کوهها
نـازل میشـد ،از عظمـت و قـدرت الهـی خـرد میشـد و تـاب و تحمـل نـزول ایـن آیـات را نداشـتند و همین
امـور ،سـبب عنایـت انسـان بـه طاعت و سـجدهی هسـتی در برابـر خداوند متعال میشـود.
 .2-1-5تدبر و عربت از تحوالت هستی
یکــی از کارآمدتریــن کارکردهــای فــردی تربیــت دینــیِ معرفــت الهــی در هســتی ،تدبــر و عــرت از
تحــوالت هســتی اســت .تدبــر و عــرت دوحالتــی هســتند کــه در اثــر برخــورد بــا امــوری بــه انســان دســت
میدهنــد کــه ایــن حــاالت ،یــک پیامــد بســیار شــیرین تربیــت دینــی بهشــار میآینــد کــه بــه چنــد منونــه
از آن پرداختــه میشــود:
 .2-1-5-1زنده کردن زمین مرده
خداونــد متعــال از زنــده کــردن زمیــن مــرده ،بهعنــوان منونـهای از تدبــر و عــرت از تحــوالت هســتی یــاد
ـم ْالَ ْر ُض الْ َم ْی َتـ ُة أَ ْح َی ْیناهــا (یــس)33 :؛ زمیــن مــرده كــه زنــدهاش ســاختیم،
میکنــد و میفرمایــدَ « :و آ َیـ ٌة لَ ُهـ ُ
برایشــان نشــانهی عــرىت اســت ».مــرگ زمیــن از خــود آن اســت ،ا ّمــا زندگـیاش از خداســت؛ همچنین غفلت
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و ىبخــرى انســان از جانــب خــود اوســت ،درحالیکــه ایامنــش بســته بــه خداســت .زندگــى دلانگیزهتریــن
چیــزى اســت كــه مــا آن را در طبیعــت مىبینیــم و مــا آن را دوســت مىداریــم؛ زیـرا بهوســیلهی آن زندگــى
مىكنیــم و بــه جــدا شــدن از زندگــى راىض منىشــویم .مــا ب هراســتی ،زندگــى را بــه ســبب نشــانههاى
توامننــدى و زیبایــى كــه در آن هســت ،گرامــى و بــزرگ مىداریــم (مدرســی ،1377 ،ج  ،11ص .)123
پــروردگار بــه مــا ،زندگـیای را یــادآور مىشــود كــه آن را در زمیــن مــرده برمىانگیــزد ،شــاید شــناخت مــا
بــه توامننــدى و قــدرت پروردگارمــان بــر زنــده كــردن مــا ،بـرای بــار دیگــر بهمنظــور حســاب و پــاداش افــزون
شــود .درختــان از نشــانههاى دیگــر خــدا هســتند كــه روى زمیــن را میپوشــانند ،درختــاىن كــه بــر از آنهــا
بهــره مىبــرد .خداونــد بـراى روییــدن درختــان صدهــا قانــون طبیعــى نهــاده اســت ،از حاصلخیــزى زمیــن
تــا گرمــاى هــوا و وجــود آب و اعتــدال بادهــا و تناســب بارانهــا و...؛ بدینســان خــدا ق ـرار دادن و پدیــد
آوردن بوســتانها را بــه خــود نســبت داده اســت (هــان ،ص .)124
بنابرایــن ،در ســایهی تدبــر و عــرت ،زنــده کــردن زمیــن مــرده معنــا مییابــد و حالتــی در انســان پدیــد
میآیــد کــه در آن از ظواهــر عبــور میکنــد و بــه معانــی بلنــد و کشــف حقایــق دســت مییابــد و درواقــع،
بهنوعــی بصیــرت میرســد .ایــن بصیــرت ،ارزشهــا و ضــد ارزشهــا را برایــش معلــوم میســازد و راهنــای
عمــل و رفتــار بیرونــی او میشــود.
 .2-1-5-2جاری شدن آب چشمهها
قــرآن کریــم جــاری شــدن آب چشــمهها را بهعنــوان منونــهای از تدبــر و عــرت از تحــوالت هســتی
برمیشــارد و میفرمایــدَ « :و فَ َّج ْرنــا ِفیهــا ِم ـ َن الْ ُعیُــونِ (یــس)34:؛ و در آن چشــمهها روان ســاختیم ».آیــا
بــه شــبكه قناتهــای تشکیلشــده در زیرزمیــن و حوضهایــی منینگرنــد كــه آب قناتهــا در آنهــا جمــع
مىشــود؟ و آن گاه بــه اختــاف ســطح نقــاط گوناگــون زمیــن منیاندیشــند كــه بــه شــكافنت و روان شــدن
چشمهســارها بـراى آبیــارى زمیــن كمــك مىكنــد و منظــرهی دلربــاى آن ،آدمــى را بــه شــناخت پــروردگار و
ســپاسگزارى از او برمىانگیــزد؟
ب هراســتی ،هامهنگــى میــان نیازمندیهــای بــر و آفرینــش خــدا در طبیعــت ،دلیــل دقّــت تقدیــر و
اندازهگیــری و حســن تدبیــر اســت .بــر بــه رزقــى كــه بــه ف ـراواىن بــدو مىرســد ،نیازمنــد اســت و در
حاشــیهاى معیّــن از آزادى در تن ـ ّوع منابــع غذایــى و اظهــار نــوآورى و هــر خــود ،از آن بهــره مىبــرد و
همچنیــن بــه رشــد آگاهــى و شــناخت و آرامــش نفــس خــود نیــز نیازمند اســت .همـهی ایــن نیازمندیها در
بوســتانها و چشمهســارها تکاملیافتــه اســت .بدینوســیله اســت كــه نفــوس آنــان بــا شــناخت پــروردگار و
دوســتى و اعتــاد بــدو ،اطمینــان و آرامــش مىیابــد (مدرســی ،1377 ،ج  ،11ص .)125
ســیاق آیــات از بحــث خــوراك و نیازمندیهــای نزدیــك بــه زندگــى بــر ،بــه بارزتریــن وجــوه نیــاز
آفریــدگان مىپــردازد .مــردم و جانــوران و دیگــر چیزهــا ،جفتجفــت بهگونــهای آفریدهشــدهاند كــه
جفتهــا بــه یكدیگــر نیازمندنــد تــا مــا دریابیــم و بفهمیــم كــه اینهــا آفریــدگاىن هســتند كــه كارشــان
تدبیــر و تنظیمشــده -و درنتیجــه -دریابیــم كــه آفریننــدهی آنهــا ،خــود از هــر حاجتــى من ـ ّزه و م ّرباســت.
پــس تدبــر و عــرت از تحــوالت هســتی ،از مهمتریــن مقاصــد تربیــت دینــی اســت تا انســان بــه درجهای
از درک و بصیــرت برســد کــه بتوانــد از ظواهــر امــور ،هامننــد جــاری شــدن آب چشــمهها بگــذرد و بــه باطن
دینی معرفت الهی در هستی
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آنهــا بنگــرد .از محسوســات و مشــهودات عبــور کنــد و بــه معقــوالت برســد و تدبــر و عــرت ،دوراه ـیای
هســتند کــه میتواننــد انســان را بــه ایــن مقصــد تربیتــی برســانند.
 .2-1-5-3آفرینش ازواج
خداونــد متعــال آفرینــش زوجهــا را بهعنــوان منونـهای از تدبــر و عــرت از تحــوالت هســتی برمیشــارد
ْواج كُلَّهــا (یــس)36 :؛ من ـ ّزه اســت آن خدایــى كــه همــه جفتهــا
«س ـ ْبحانَ الَّ ـ ِذی َخلَـ َـق ْالَز َ
و میفرمایــدُ :
را بیافرید».
هــر عنــرى كــه در طبیعــت وجــود دارد ،نقــاط ضعــف آن گــواه بــر نیــازش بــه آفریننــدهاى مدبّــر
اســت .مگــر نــه اینکــه ناتــوان ،خویشــن را نیافریــده و كار خــود را تدبیــر نكــرده اســت؟ و اگر خود خویشــن
را مىآفریــد ،طبعـاً خــود را كامــل مىســاخت و اگــر خــود تدبیــر كار خویــش را كــرده بــود ،خــود را ىبنیــاز
و توانگــر مىآفریــد؛ ا ّمــا خــداى ســبحان آفریــدگان را در ضعــف و ناتــواىن برسشــت و آنهــا را بــه یكدیگــر
نیازمنــد كــرد تــا گواهــى دهنــد بــر اینکــه آفریننــدهی آنهــا ىبنیــازى اســت توامننــد و اگــر در آفریننــدهی
آنهــا فــرض ضعفــى كنیــم ،چنــان آفریننــدهی مفــروىض ،خــود آفریــدهاى مىشــود و آنچــه دربــارهی دیگــر
آفریــدگان صــدق دارد ،از نیازمنــدى بــه وجــود مدبّــرى فرادســت او ،دربــارهی او نیــز صــدق خواهــد کــرد
(مدرســی ،1377 ،ج  ،11ص .)126
بدینســان ایــن آیــه ،بــا تســبیح و من ـ ّزه ســاخنت خــدا آغــاز مىشــود كــه ب ـرای مــا ،یــادآور ضعــف
و ناتــواىن دیگــر آفریــدگان در برابــر خداســت .هرچــه در شــناخت نیــاز جفتهــا بــه یكدیگــر ژرفتــر
بیندیشــیم ،از دقّــت تدبیــر و ســامت نظمــى كــه دراینبــاره بهکاررفتــه و نیــروى تسـلّطى كــه بــر آفریــدگان
چیرگــى دارد ،بیشــر آگاه مىشــویم و درنتیجــه ،بیشــر فرصــت شــناخت پروردگارمــان را بــه دســت مىآوریم
و تدبــر زمینهســاز عــرت از تحــوالت هســتی میشــود.

 .2-2کارکردهای اجتامعی تربیت دینی معرفت الهی در هستی

کارکردهای اجتامعی تربیت دینی معرفت الهی در هستی ،شامل موارد ذیل میشود:
 .2-2-1ارشاد و هدایت انسانها
ارشـاد و هدایـت انسـانها یکـی از کارکردهـای اجتامعـی تربیـت دینـی معرفت الهی در هسـتی اسـت.
خداوند متعال با اشـاره به آفرینش مخلوقات همچون سـایه و خورشـید ،انسـان را به هدایت توجه میدهد؛
ـف َمـدَّ الظِّ َّـل» (فرقـان .)45 :منظـور از طلـوع فجر
َـم تَـ َر إِىل َر ِّبـكَ كَ ْی َ
بهعنوانمثـال خداونـد میفرمایـد« :أَ ل ْ
تـا طلـوع خورشـید اسـت و بـه ایـن دلیل ممدودا نامیده شـده اسـت که خورشـید همان زمان ،همراه سـایه
اسـت و بهشـتیان از نظـر زمانـی همیشـه اینگونـه هسـتند .خداونـد میفرمایـدَ « :و ِظ ٍّـل َم ْمـ ُدو ٍد ».منظـور
«الظـل» شـب اسـت و برخـی گفتهانـد :منظـور ظهـر هـم اسـت؛ و واژهی «الفـیء» در شـب رخ میدهـد
ّ
از
ِ
و پـس از بیـن رفتن ،برمنیگـردد .منظـور از آیـهی « َو لَـ ْو شـا َء لَ َج َعلَـهُ سـاكناً» (همان) ایـن اسـت کـه وقتـی
خورشـید میآیـد ،سـایه کمکـم از بیـن مـیرود« .ث ُـ َّم َج َعلْ َنـا الشَّ ـ ْم َس َعلَیْـ ِه َدلِ ًیل» (همان) ،به این معناسـت
کـه هـر وقـت خورشـید باشـد ،سـایه هم وجـود دارد و با آمدن و رفنت خورشـید ،سـایه هـم رفتوآمد میکند
(شـیبانی ،۱۴۱۳ ،ج  ،4ص  71و .)72
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خــداى ســبحان رســول را بهمنظــور هدایــت مــردم بهســوی راه رشــد و نجاتشــان از گمراهــی فرســتاد تــا
برخــی از آنــان كــه خــدا مىخواهــد ،هدایــت یابنــد و برخــی دیگــر كــه هــواى نفــس خــود را معبــود خــود
گرفتهانــد ،كارشــان بهجایــی برســد كــه نــه بشــنوند و نــه بفهمنــد؛ پــس بعــد از آنکــه خــدا ایــن طایفــه را
گمـراه كــرد ،كــى منىتوانــد هدایتشــان كنــد.
این داستان امر نوظهوری از سوی خداى سبحان نیست؛ زیرا در عجایب صنع او و آیات بیناتش نظایر
بسیاری دارد؛ پس كىس رس از كار او درمنیآورد و او بر رصاط مستقیم است (شیوهاش در همهی عامل یكسان
است)؛ مثالً سایه را گسرتدهتر و آنگاه آفتاب را دلیل آن قرار داده است (طباطبایی ،1374،ج  ،15ص .)312
در روایتــی آمــده اســت« :ابنشهرآشــوب قــال :نــزل النبــی (صىلاللهعلیهوآلــه) بالجحفــة ،تحــت شــجرة
قلیلــة الظــل و نــزل أصحابــه حولــه ،فتداخلــه شـیء مــن ذلــك ،فــأذن اللــه تعــاىل لتلــك الشــجرة الصغیــرة
حتــى ارتفعــت و ظللــت الجمیــع ،فأنــزل اللــه تعــاىل :أَ لَـ ْم تَـ َر إِ ىل َربِّـ َـك كَیْـ َـف َمـ َّد الظِّـ َّـل َو لَـ ْو شــا َء لَ َج َعلَـ ُه
ســاكِناً (بحرانــی ،1419 ،ج  ،4ص )139؛ ابنشهرآشــوب گویــد :پیامــر(ص) در منطقـهی جحفــه ،زیــر درختــی بــا
ســایهی انــدک ســاکن شــدند و اصحــاب او در اطـراف آن حــرت ســکنی گزیدنــد و باهــم آمیختــه شــدند؛
بنابرایــن ،خداونــد متعــال آن درخــت کوچــک را بلنــد کــرد و ســایهاش ،همــه را تحتالشــعاع قـرار داد؛ پــس
خداونــد آیـهی زیــر را فرســتاد و فرمــود :أَ لَـ ْم ت َـ َر إِ ىل َربِّـ َـك كَ ْیـ َـف َمـ َّد الظِّـ َّـل َو لَـ ْو شــا َء لَ َج َعلَـ ُه ســاكِناً».
ایــن روایــت ،بــه یگانگــی و توانایــی خداونــد متعــال بــر آفرینــش چنیــن مخلوقاتــی هامننــد ســایه و...
دارد و ایــن یعنــی وابســتگی همهچیــز بــه خداونــد متعــال و اوســت کــه علتالعلــل اســت کــه میتوانــد
درخــت کوچــک را بلنــد کنــد و ســایهاش ،همــه را تحتالشــعاع ق ـرار دهــد و ایــن بــر توجــه بــه هدایــت
انســان بــه ایــن وســیله داللــت دارد.
بنابرایــن ،ارشــاد و هدایــت انســان ،بهعنــوان اساس ـیترین کارکــرد اجتامعــی تربیــت دینــی معرفــت
الهــی در هســتی ،در زنگارزدایــی فطــرت پــاک الهــی ارائــه شــده اســت .بیتردیــد میتــوان گفــت هیــچ کتاىب
در دورهی تاریــخ زندگــی بــر بهانــدازهی قــرآن ،قصــد ارشــاد و هدایــت انســان را نداشــته اســت .خداونــد
در بســیارى از آیــات همچــون ســایه و خورشــید ،ارشــاد و هدایــت انســان را در اولویــت قـرار داده اســت و
ایــن باعــث ظهــور خودجــوش ایــان پایــدار ،عمــل صالــح ،صفــات حمیــده و اعتقــادات صحیــح خواهد شــد.
 .2-2-2پی بردن به عظمت آفرینش الهی و آگاه کردن منکران معاد
از کارکردهــای اجتامعــی تربیــت دینــی معرفــت الهــی در هســتی میتــوان بــه پــی بــردن بــه عظمــت
آفرینــش الهــی و آگاه کــردن منک ـران معــاد اشــاره کــرد؛ بهعنــوان منونــه ،قــرآن آســان را مثــال میزنــد و
السـ ِ
ـق ال َّنـ ِ
ـاس ال یَ ْعلَ ُمــونَ» (غافــر.)57،
ـر ال َّنـ ِ
ـر ِمـ ْن َخلْـ ِ
ـاس َو ل ِكـ َّن أَكْـ َ َ
ـاوات َو ْالَ ْر ِض أَكْـ َ ُ
میفرمایــد« :لَ َخلْـ ُـق َّ
(ص)
از مضمــون و معنــى ایــن آیــه معلــوم میشــود كــه دشــمنان و مخالفــان پیامــر اعظــم اســام  ،منكــر معــاد
و روز قیامــت و حســابو کتــاب بــر بودهانــد و خــداى ســبحان بـراى محكــوم و مجــاب کــردن آنــان ،در
ایــن آیــه میفرمایــد :یقینـاً آفرینــش آســانها و زمیــن كــه منكـران معــاد قبــول دارنــد خــدا آنهــا را آفریــده
اســت ،از آفرینــش مــردم مهمتــر و بزرگتــر اســت و شــى نیســت آن خدایــى كــه بتوانــد آســانها و زمیــن
را بیافرینــد ،بهطریقاولــی میتوانــد بــر را فــرداى قیامــت زنــده كنــد ،هامنگونــه كــه او را در آغــاز كار
آفریــده اســت.
دینی معرفت الهی در هستی
نگاهی قرآنی -روایی به کارکردهای تربیت ِ
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پــس چـرا منكـران معــاد كــه میپذیرنــد خــدا آســانها و زمیــن را آفریــده اســت ،قبــول منىكننــد خــدا
میتوانــد بــر را در روز قیامــت زنــده ســازد .آرى ،همینطــور اســت؛ امــا بیشــر مــردم جاهــل و نادانانــد.
هرقــدر كــه علــوم جدیــد پیرشفــت کنــد ،معــاىن قــرآن مجیــد از نظــر وضــوح و قــوت ،در اذهــان بــر بیشــر
میشــود.
علــای پیشــین میگفتنــد :انســان عجیبتریــن موجــودات زمینــى و آســاىن اســت و زمیــن ،مركــز
عــامل وجــود اســت .بعدهــا عقــول الكــروىن و ...از قبیــل ادوات علــم جدیــد آمدنــد تــا بگوینــد :انســان،
عجیبتریــن موجــودات نیســت و زمیــن هــممرکــز عــامل وجــود نیســت؛ زیـرا در عــامل هســتى ،میلیونهــا
میلیــون از عجایــب و غرایــب كائنــات وجــود دارد.
جــز خــدا ،کســی نیســت كــه بتوانــد عــدد کهکشــانها ،یــا دسـتکم عــدد ســتارگاىن كــه در یك كهكشــان
وجــود دارنــد و یــا آن كائنــاىت كــه در آن اســت ،بدانــد .نســبت كــرهی زمیــن در برابــر عــامل هســتى ،هامننــد
نســبت یــکذره یــا كمــر در برابــر كــرهی زمیــن اســت .بدیــنجهــت و جهــات دیگــر اســت كــه خــداى توانــا
در آیــهی یادشــده میفرمایــد :حتــاً آفرینــش آســانها و زمیــن از آفرینــش بــر ،مهمتــر و بزرگتــر
اســت (مصطفــوى ،۱۳۸۰ ،ج  ،۱ص .)۵
خداونـد بـرای تذكـر منكـران بعـث و اظهـار قـدرت خود بر اعـاده و حشر میفرمایـد« :أَأَنْتُ ْم أَشَ ـ ُّد َخلْقًا؛
الس َما ُء بَ َنا َها؛ یا
آیـا شما منكـران حرشونرش سـختتر و دشـوارترید نـزد خداى تعـاىل از جهت آفریـدن»؛ «أَ ِم َّ
آسمان بـا ایـن عظمـت؟» و چـون شما مىدانید كه آسمان بـا عظمت جثـه و رفعـت ،آفریدهی خدا اسـت؛
پـس چگونـه قادر نباشـد شمارا زنـده فرماید بـراى جـزا؟ (شـاهعبدالعظیمی ،1363 ،ج  ،14ص .)38
در روایتــی ،امــام صــادق(ع) دربــارهی ســتون آســانها میفرمایــد« :ف َنظَـ َر ِت ال َعی ـ ُن إىل َخلْــقٍ ُم ْختَلِــفٍ
ُمتَّ ِصــلٍ بَ ْعضُ ـ ُه ب َبعـ ٍ
ـب عــى أ ّن لذلـ َـك خالِقــا؛ و ذلـ َـك أنَّـ ُه فَ ّكـ َر حیــثُ َدلّتْـ ُه ال َعیـ ُن عــى مــا
ـض و َدلَّهــا القَلـ ُ
الســا ِء و ا ْرتِفا ِعهــا فــی الهــوا ِء بغَیـ ِر َع َمـ ٍـد و ال ِدعا َمـ ٍة تُ ِْسـكُها و أنَّهــا ال تَتَأ ّخـ ُر فتَ ْنك َِشـ َط
عایَ َنـ ْ
ـت ِمــن ِعظَــم َّ
و ال تَتَقـ ّد ُم فتَـ َ
ـزول و ال ت َ ْه ِبـ ُط َمـ ّر ًة فتَ ْدنـ َو و ال تَ ْرتَ ِفـ ُع فــا تُــرى (عروســی حویــزی ،1383 ،ج  ،16ص )159؛
چشــم [انســان] ،آفریدههــای گوناگــون پیوســته و وابســته بههــم را دیــد و دل ،او را بــه ایــن نكتــه رهنمــون
کــرد كــه بــرای آنهــا آفریــدگارى اســت؛ چــه ،دل در آنچــه دیــدگان دیــد ،اندیشــید ،از شــكوه آســان و
برافراشــته شــدن آن در فضــا ،ىبآنکــه ســتون و تکیهگاهــی نگهــش داشــته باشــدو ىبآنکــه پــس رود و محــو
شــود؛ یــا پیــش آیــد و زوال گیــرد و نــه یکبــاره فروافتــد و نزدیــك شــود و نــه بــاال رود و ناپدیــد گــردد»؛
پــس خدایــی کــه توانایــی آفرینــش آســان از همـ ه نظــر ماننــد بلنــدی ،عظمــت ،بزرگــی و ...دارد ،حتـاً بــر
آفرینــش انســان و خلــق دوبــاره در آخــرت قــادر اســت.
بنابرایــن ،برخــی منكـران معــاد ،بــه علــت جهــل بــه مقــام ربوبــی تصــور کردهانــد زنــده كــردن انســان
و آغــاز زندگــی جدیــد ،خــارج از قــدرت الهــی اســت .آنــان قــدرت نامتناهــی خــدا را نشــناختهاند .قــرآن در
پاســخ ایــن شــبهه بیــان مـیدارد كــه قــدرت خــدا نامتناهــی اســت و بــه هــر امــر ممكنالوقوعــی ازجملــه
آفرینــش آســان و زنــده ســاخنت دوبــاره انســان تعلــق میگیــرد ،هامنگونــه كــه ایــن جهــان باعظمــت
را آفریــده اســت .قــرآن آفرینــش نخســتین انســان را یــادآور میشــود كــه زنــده ســاخنت دوبــارهی انســان
ســختتر از آن نیســت و ایــن بزرگــی آفرینــش ،ســبب پــی بــردن بــه عظمــت آفرینــش الهــی و آگاه کــردن
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منک ـران معــاد ،بهعنــوان یکــی از کارکردهــای اجتامعــی تربیــت دینــی معرفــت الهــی در هســتی اســت.
 .2-2-3درک توانایی خداوند متعال بر انتقام از منکران توحید و معاد
درک توانایــی خداونــد متعــال بــر انتقــام از منک ـران توحیــد و معــاد ،از کارکردهــای اجتامعــی تربیــت
دینــی معرفــت الهــی در هســتی بهشــار میآیــد؛ بهعنوانمثــال ،قــرآن از کشــتی یــاد کــرده اســت
و میفرمایــدَ « :و ِمــ ْن آ َیاتِــ ِه الْ َجــ َوا ِر ِفــی الْ َب ْحــ ِر ك َْالَ ْع َ
ــا ِم (شــوری 32 :و )33؛ از نشــانههای قــدرت او
کشــتیهایی اســت چــون کــوه کــه در دریاهــا روانانــد».
خداونـد متعـال بـاز روى سـخن را بـه کفـار مكـه معطـوف میکنـد و میفرمایـد :یكى از دالیل قـدرت و
رحمـت خداونـد ،کشـتیهای جـارى و سـارى در دریا اسـت كه مانند کوههای بزرگ اسـت ،اگـر خدا بخواهد
بـاد را سـاكن و قطـع میمنایـد؛ پـس کشـتیها راكـد و واقـف میشـوند در وسـط دریـا و روى آب ،چـون باد
بـه امـر خـدا مـیوزد و کشـتیها را بـه سـاحل میرسـاند و در ایـن عنایـت الهـى به حـال بنـدگان ،دالیلی بر
توحیـد و قـدرت و رحمـت او هسـت كـه واقف میشـود (طوسـی ،بیتـا ،ج  ،9ص .)166
بـر آن هرکسـی كـه بـه نظـر و تأ ّمـل و تفكّر در دلیـل صرب مناید و بر نجـات از خطر دریا بـه عنایت خدا
شـكر كنـد و اگـر بخواهـد بـاد را تند میمناید كـه گناهكاران به عقوبت معصیتشـان گرفتار و غرق شـوند؛ اما
خـدا بسـیارى از گناهـان را عفـو میفرمایـد و بسـیارى از بنـدگان را به گناهشـان عقوبت منیکنـد؛ لذا ممكن
اسـت برخـی را از غـرق نجـات دهـد و برخـی را نجـات ندهـد و محتمـل اسـت مـراد از ص ّبـار شـكور ،مؤمن
ت شـده ایمان نیمـى صرب و نیمى شـكر اسـت .درهرحال ،هالكـت و غرق بـراى انتقام خدا
باشـد؛ چـون روایـ 
از كفار اسـت و براى آن اسـت كه بدانند كسـانی كه اشـكاالت بیجا به قرآن وارد میسـازند و سـخنان ناروا
در اطـراف اولیـای خـدا میگوینـد ،ملجـأ و مفـ ّرى از عـذاب خـدا و انتقام الهى ندارند و كسـانی كـه در آیات
مـا مجادلـه میکننـد ،مف ّرى از حكم مـا ندارند (همان ،ص .)167
پــس آیــات در پاســخ بــه کفــار و شــبههافکن میگویــد :یــى از دالیــل قــدرت و رحمــت خداونــد،
کشــتیهای جــارى و ســارى در دریــا اســت كــه ماننــد کوههــای بــزرگ اســت و هالكــت و غــرق بـراى انتقــام
خــدا از ك ّفــار اســت و ب ـراى آن اســت کــه بداننــد كســانی كــه اشــكاالت بیجــا بــه قــرآن وارد میســازند،
ملجــأ و مفـ ّرى از عــذاب خــدا و انتقــام الهــى ندارنــد.
بنابرایــن ،توحیــد و معــاد دو رکــن اساســی و اصلــی اعتقــادی هســتند و اعتقــاد بــه ایــن دو ،خــط فاصــل
فرهنــگ خداپرســتان و منک ـران توحیــد و معــاد شــمرده میشــود .قــرآن کریــم پــس از ایــان بــه خــدا ،از
ایــان بــه آخــرت ســخن میگویــد و انــکار معــاد را عیــن گمراهــی میدانــد و منکـران آن دو را بــه عــذاب
دردنــاک تهدیــد میکنــد .اعتقــاد بــه معــاد کــه ازجملــه مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن باورهــای دینــی اســت،
آثــار ســازندهای در رسنوشــت انســان در دنیــا و آخــرت خواهــد داشــت؛ زیـرا اعتقــاد بــه توحیــد و روز قیامت
ســبب میشــود تــا انســان معتقــد اعــال و رفتــار خــود را منطبــق بــر دیــن انجــام دهــد و درک توانایــی
خداونــد متعــال بــر انتقــام از منکـران توحیــد و معــاد ،بــا مثــال زدن کشــتیهای جــارى و ســارى در دریــا،
از کارکردهــای اجتامعــی تربیــت دینــی معرفــت الهــی در هســتی بهشــار میآیــد کــه منک ـران توحیــد و
معــاد منیتواننــد از عــذاب خــدا و انتقــام الهــى فـرار کننــد.
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معرفــت الهــی در هســتی در مســیر تربیــت اســت کــه آیــات قــرآن کریــم و روایــات اهلبیــت و بــه
پیــروی از آنهــا ،بــزرگان و علــا نیــز بــر ایــن موضــوع پافشــاری دارنــد .ایــن ویژگــی منشــأ بســیاری از صفــات
پســندیده و ارزشهــای انســانی اســت .معرفــت حقیقــی بــه خداونــد هنگامــی بــه دســت میآیــد کــه
انســان ایــن حقیقــت را هامنطــور بشناســد کــه در واقــع اســت و نســبت بــه آن یقیــن داشــته باشــد؛ پــس
هــر انــدازه معرفــت انســان بــه خداونــد ســبحان بیشــر شــد ،عبادتــش هــم بیشــر میشــود ،البتــه عبادتــش
همـراه بــا علــم و آگاهــی اســت.
معرفتــی کــه انســان نســبت بــه خــدای متعــال پیــدا میکنــد ،بهتناســب عمــق و کــال خــود معرفــت
و مقــدار تو ّجهــی کــه انســان نســبت بــه معرفــت خویــش پیــدا میکنــد و مفهومــی کــه از اســا و صفــات
الهــی در ذهــن وی ایجــاد میشــود ،حــاالت خاصــی در انســان بــه وجــود مـیآورد کــه ارزش تربیتــی داشــته
باشــد و ایــن حــاالت نیــز بهنوبـهی خــود ،منشــأ رفتارهــای تربیتــی ویــژهای در انســان خواهنــد شــد.
دســتاوردها و نتایــج و یافتههــای تحقیــق عبارتانــد از :کارکردهــای فــردی کــه شــامل اثبــات خداونــد،
کشــف قــدرت الهــی و نظــم جهــان ،آگاهــی بــر اتفاقــی نبــودن هســتی ،عنایــت بــه طاعــت و ســجدهی
هســتی در برابــر خداونــد متعــال ،تدبــر و عــرت از تحــوالت هســتی کــه مشــتمل بــر زنــده کــردن زمیــن
مــرده ،جــاری شــدن آب از چشــمهها و آفرینــش ازواج میشــود و کارکردهــای اجتامعــی عبــارت اســت از:
ارشــاد و هدایــت انســانها ،پــی بــردن بــه عظمــت آفرینــش الهــی و آگاه کــردن منکـران معــاد ،درک توانایــی
خداونــد متعــال بــر انتقــام از منکـران توحیــد و معــاد.
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