روشهای ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند
در تربیت اعتقادی بر اساس سیرهی امام رضا

(ع)

تربیت اعتقادی مهمترین بخش نظام جامع تربیتی اسالم
چکیده است که در آن ،اصول اعتقادات اسالم یعنی باور به خداوند،
پیامربان ،امامت و معاد به مرتبی منتقل میشود .در این میان،
اعتقاد به وجود خداوند ،اصل و بنیاد دیگر باورها بهشامر میرود .ازآنجاکه
اسالم ،نظام تربیتی ویژهی خود را ارائه کرده ،الزم است تا روشهای مناسب با
اصول اعتقادی اسالم بر مبنای متون اسالمی استخراج و تعیین شوند .یکی از
منابع استخراج روشهای تربیتی ،سیرهی قولی و عملی امامان معصومی چون
امام هامم علیبنموسیالرضا(ع) است که به اعتبار فرصت تاریخی ویژهای که
برای آن حرضت پدید آمد ،میتواند منبع رسشاری برای نظام تربیتی رضوی باشد.
تکرار مفروضات بدیهی با شیوههای همراه با متثیل جذاب و نوآورانه ،ایجاد انس
و احساس محبت به خداوند ،عقلگرایی ،علمآموزی ،استداللمحوری ،پاسخدهی
به شبهه و ابطال دیدگاههای رقیب ،برجستهسازی و ایجاد اهمیت و تفهیم
غیرمستقیم ،مهمترین روشهای قابلبرداشت از سخنان حرضت رضا(ع) در ایجاد
و تعمیق باور به وجود خداوند است.
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مقدمه

تربیت دینی عنوانی است که در نگرشهای سکوالریستی و نگرش اسالمی ،معنا و مفهوم متفاوتی دارد.
تربیت دینی در نگرش سکوالر ،به آموزش دین یا آموزههای یک دین خاص در کنار دیگر آموزشها اطالق
میشود؛ بهعبارتدیگر ،انسانها در زندگی خود متناسب با نیازهایشان آموزشهای مختلفی میبینند که
آموزش دین یکی از آنهاست؛ به دیگر سخن ،به آموزشهای دینی در مدارس و مراکز آموزشی توجه منیشود
( .)Grant, 1968, 314چنانکه پیداست ،در این نگرش ،دین خود به بخشی از نیازهای انسان تحویل رفته
و در عرصهی کارکرد نیز برطرفکنندهی برخی از نیازهای آدمی است .این در حالی است که در نگرش
اسالمی ،دین میتواند متام قلمروهای زندگی انسان را در برگیرد و آموزشهای دینی نیز کارکردهای گسرتده
و متنوعی پیدا میکنند .با توجه به اینکه اسالم جنبههای مختلفی از زندگی انسان را در بر میگیرد ،تربیت
اسالمی نیز مکتب جامع تربیتی خواهد بود که متناظر با جنبههای مختلف انسان ،گونههای متنوعی از
تربیت ذیل آن قابل تعریف و تبیین است که تربیت اعتقادی یکی از آنهاست .به سبب اصالت باورها و
اعتقادات در وجود انسان و اصالت آنها در میان آموزههای دینی ،تربیت اعتقادی را میتوان اصلیترین و
مهمترین انواع تربیت دانست.
مسائل مختلفی در موضوع تربیت اعتقادی وجود دارد که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداختهاند.
یکی از آنها روشهایی است که در امر تربیت اعتقادی بهکار میروند .با توجه به اینکه اعتقادات اسالمی
سه عرصه خداباوری ،راهنامباوری و معادباوری را شامل میشود و هر یک را نیز میتوان بر اساس منابع
اسالمی در قرآن و سنت معصومین  :مورد بررسی قرار داد ،مسائل متعددی شکل میگیرد .بر این بنیاد،
(ع)
مسئله و پرسش اصلی مقالهی حارض ،این است که روشهای تربیتی قابل برداشت از سخنان حرضت رضا
در عرصهی ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند کداماند؟
آثار و نوشتههای بهدستآمده در موضوع تربیت اعتقادی مبتنی بر آموزههای اسالمی را میتوان به
دو بخش عام و خاص تقسیم کرد .آثار عام که بیشرت در قالب کتاب و پایاننامه ارائه شدهاند ،ضمن بحث
از تربیت دینی ،بهصورت کلی به تربیت اعتقادی نیز پرداختهاند .آثار اختصاصی نیز که بیشرت در قالب
مقاله نگارش یافتهاند ،روشهای تربیتی را از دیدگاهی ویژه و در عرصهای خاص مطرح نکردهاند و غالب
آنها ناظر به همهی عرصههای اعتقادی و مبتنی بر متام منابع اسالمی شکل گرفتهاند؛ اما با توجه به جایگاه
مهم اعتقادات در انتخاب سبک زندگی و نیز جهتدهی به حیات انسان ،الزم است پژوهشهایی جامعنگر
از دو جنبهی علمی و عملی صورت پذیرد و بهصورت جداگانه ،هرکدام از عرصههای یادشده از دیدگاه
هریک از امامان معصوم بررسی شود .این پژوهش با توجه به اختصاص آن به سیرهی امام رضا(ع) ،کاری
نوآورانه و مسئلهای جدید بهشامر میرود.
مفهومشناسی
ترکیب تربیت اعتقادی از دو واژهی تربیت و اعتقاد تشکیل شده است؛ ازاینرو برای دستیابی به فهم
دقیقتری از آن ،باید نخست معنای این دو واژه را دریافت.
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تربیت

تربیت مصدر باب «تفعیل» از مادهی َربَ َو ،به معنای زیاد کردن ،رشد دادن یا وسیلهی رشد را فراهم
منودن است (فراهیدی ،1410 ،ج ،8ص283؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،14ص305؛ راغب اصفهانی ،1412 ،ج،1
ص )340نیز به معنای پاک گرداندن هم بهکار رفته است (رشتوتی ،1403 ،ج ،1ص)386؛ اما تربیت از ریشه
ربب به معنای سوق بهسوی کامل معنوی است (مصطفوی ،1426 ،ج ،4ص .)35در این صورت ،تربیت
َ
تنها به رشد کمی اختصاص نخواهد یافت ،بلکه شامل رشد کیفی نیز خواهد شد (صانعی ،1375 ،ص.)11
در متام این معانی ،زیاد شدن و تکامل تدریجی لحاظ شده است؛ ازاینرو ،مفاهیمی مانند بهسازی،
تدبیر ،خوب رسیدگی کردن ،ادب کردن ،پدید آوردن چیزی و تکامل تدریجی آن ،حفظ و مراعات ،مالکیت،
صاحب ،والیت ،رسپرستی ،تغذیه ،رشد و تتمیم که برای «رب َو و ربب» نقل شده است ،از آثار و لوازم
تربیت و سوق به کامل شمرده خواهند شد.
معادل انگلیسی تربیت « »Educationاست .این واژه یا از ریشهی یونانی « »Educareبه معنای
تغذیه یا خوراک دادن یا از ریشهی « »Educereدر معنای بیرون کشیدن و رهنمودن به ...و به اختصار
پروردن است .همچنین میتوان واژهی « »Upbringingرا نیز با توجه به آنچه در فرهنگهای لغت
دربارهی آن آمده است ،به معنای تربیت گرفت (Hornby, 2000, p 1429؛ حقشناس ،1381 ،ص.)1842
تعاریف اصطالحی تربیت نیز عموماً ناظر به تعاریف لغوی شکل گرفتهاند؛ یعنی روند تکامل و رشد
در آنها لحاظ شده است و متأثر از رویکردهای مختلف ،متعدد شدهاند .در بیشرت رویکردهای فلسفی
که عمدتاً از سوی فیلسوفان مسلامن ازجمله فارابی و ابنسینا ارائه گشته ،تربیت به روند بالفعل ساخنت
استعدادها برای دستیابی به کامالت دنیوی یا اخروی تعریف شده است (گروه نویسندگان ،1384 ،ج،1
ص173-167؛ مطهری ،1373 ،ص .)33در رویکردهای دینی (اسالمی) نیز همین اصل معنایی را میتوان
مشاهده کرد؛ برای منونه به چند تعریف اشاره میشود :تربیت اسالمی یعنی پرورش همهی جنبههای
فکری ،عاطفی ،جسمی و اجتامعی شخصیت اسالمی و ساماندهی رفتارهای او بر اساس مبانی و دستورهای
اسالمی برای تحقق هدفهای اسالم در زمینههای گوناگون زندگی است (گروه نویسندگان ،1388 ،ص)28؛
رب خویش و
رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به عنوان ّ
تربیت اسالمی یعنی شناخت خدا به عنوان ّ
تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر (باقری ،1385 ،ص)44؛ تربیت فرآیندی است که به دنبال
ایجاد تغییر تدریجی در ساحتهای مختلف بدنی ،روحی و رفتاری با هدف دستیابی به کامل انسانی
بر اساس آموزههای اسالمی تحقق مییابد (اعرافی ،1387 ،ج ،1ص .)28بر این اساس ،میتوان تربیت را به
روند کامل شدن تعریف کرد .در این صورت ،وصف دینی یا غیردینی آن ناظر به کامل مطلوبی است که
در هر دین یا هر دیدگاهی معرفی میشود.

اعتقاد

اعتقاد از ریشه «عقد» و مصدر باب افتعال است .اعتقد به معنای سخت و شدید است (فراهیدی،1410،
ج ،1ص140؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،3ص .)299مشتقات دیگر آن مانند عقده نیز در همین معنا بهکار
میروند .به آنچه تصدیق شده و قلباً باور شده نیز اعتقاد گفته میشود (مهیار ،بیتا ،ص .)94به در دل
روشهای ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی
(ع)
بر اساس سیرهی امام رضا
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گرفنت ،گرویدن ،یقین کردن ،تصدیق کردن ،عقد قلب و دل بر چیزی بسنت و بدان ایامن آوردن ،همچنین
در معنای مشهور به تصدیق جزمی ذهن نیز اطالق میشود (دهخدا ،1338 ،ج ،7ص .)2942همچنان که
در تعاریف نیز آمده است ،اعتقاد را میتوان با ایامن مرتادف دانست .اعتقادات در تقسیمبندیهای رایج
از اسالم ،قسیم اخالقیات و اعامل عبادی قرار میگیرد .اصطالح «اصول دین» نیز بهصورت دقیق ،ناظر به
بخش اعتقادات دین است .توحید ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد متعلقات اعتقادات در مذهب شیعه است
(فیض کاشانی ،1403 ،ص187؛ آقابزرگ تهرانی ،1355 ،ج ،2ص.)183

معناشناسی تربیت اعتقادی

بر اساس آنچه گفته شد ،تربیت اعتقادی را میتوان اینگونه تعریف کرد :فرآیندی که به ایجاد و تعمیق
باورهای اعتقادی اسالم یعنی باور به وجود خداوند ،پیامربان ،امامت و معاد در مخاطبان و شکوفایی و به
کامل رساندن آنها میانجامد؛ بهعبارتدیگر ،مجموعه اقداماتی است که مربی برای شکلدهی نظام باورها،
اقناع فکری و پذیرش قلبی و التزام درونی در مرتبی انجام میدهد (اعرافی ،1392 ،ص .)49با توجه به
آنچه در معنای تربیت گفته شد ،در ارتباط با فرد معصوم ،منیتوان آن را در روش یا اقدامی خاص منحرص
دانست ،بلکه متام زندگی فرد معصوم اعم از گفتار و رفتار میتواند الهامبخش روشها و اقدامات تربیتی
باشند و همه آنها از این جهت تربیتی بهشامر روند.

اهمیت تربیت اعتقادی

اهمیت تربیت اعتقادی به جایگاه و تأثیر اعتقادات در شکلدهی هویت انسانی و تعریف سبک
زندگی الهی مربوط میشود .پژوهشهای متعدد ،اثرگذاری مستقیم والدین و نزدیکان مرتبط را بر
اعتقادات فرزندان ،بهویژه دربارهی باور به وجود خداوند و تصور آنان از خداوند ،ثابت کرده است؛ به
این معنا که اگر ارتباط والدین با کودک سختگیرانه ،منفینگرانه و تنبیهمحور باشد ،تصور و باور کودک
از خداوند به همین صورت سختگیر و تنبیهکننده خواهد بود و در مقابل ،اگر رفتار والدین مثبتنگرانه
و عاشقانه باشد ،تصور و باور کودک از خداوند نیز به همین صورت مثبتنگرانه و عاشقانه خواهد بود
(صادقی ،1386 ،ص .)365در قرآن کریم از اعتقادات با عنوان ایامن یاد شده و برای آن متعلقاتی نیز
معرفی شده است (بقره62 ،؛ نساء136 ،؛ مؤمنون .)74 ،در مقابل ایامن ،کفر قرار دارد که به معنای انکار
متعلقات ایامن است .مفاهیم مؤمن و کافر ازجملهی مهمترین مفاهیم شکلدهندهی فرهنگ قرآنی است.
مسلامنان از متعلقات ایامن با عنوان اصول دین یا اصول اعتقادات یاد کردهاند .البته در اینکه این اصول
کداماند ،میان صاحبنظران مسلامن تفاوتهایی وجود دارد (محمدی ،1373 ،ص .)7اصل بودن آنها ،به
معنای آن است که پذیرش آنها ،رشط مسلامنی است و درواقع ،ارکان اساسی دین اسالم را شکل میدهند.
تالشها و مجاهدتهای پیامربان و جانشینان معصوم ایشان ،همه در راستای تحقق این اصول و ایجاد
جامعهای توحیدباور بوده است .رسوران معصوم برای رسیدن به این هدف ،روشهایی را بهکار بردهاند.
با توجه به جایگاه الگویی ایشان ،دانسنت اینکه آنان در عرص هی تربیت اعتقادی چه روشهایی را بهکار
گرفتهاند ،اهمیت بسیار خواهد داشت.
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روشهای ایجاد و تعمیق اعتقاد به وجود خداوند متعال

مهمترین روشهای قابل برداشت از سخنان حرضت رضا  7عبارتاند از:
الف .تأکید بر بداهت وجود خدا و تکرار آن با شیوههای جذاب و نوآورانه
یکی از آموزههای دقیق اسالمی دربارهی خداوند متعال ،بدیهی یا فطری بودن درک وجود حقتعالی
است .امام رضا(ع) فرمودند« :الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْ ُملْهِمِ ِع َبا َد ُه الْ َح ْم َد َو ف َِاط ِر ِه ْم َع َل َم ْع ِرفَ ِة ُربُو ِب َّی ِت ِه ال َّد ِّال َع َل
ُو ُجو ِد ِه ِب َخلْ ِق ِه» (ابنبابویه ،1398 ،ص)56؛ 1خداوند بندگانش را با شناخت فطری ربوبیت خود عجین
ساخت و مخلوقاتش را نشاندهندهی وجودش قرار داد.
بر اساس آیات قرآن کریم و روایات ،گرایش به وجود خداوند و خداباوری در فطرت انسانها نهفته
است( .ابراهیم10،؛ روم30،؛ مجلسی ،1403 ،ص 95و  )403اگرچه امور فطری 2بدیهی بهشامر میروند؛ اما
از اقسام بدیهیات ثانویه هستند و نیازمند آناند تا بهوسیلهی بدیهیات اولیه به آنها توجه شود و از آنها
3
غفلتزدایی گردد.
برطرف کردن غفلتها ،زمینهی پذیرش وجود خداوند و تعمیق آن را فراهم خواهد کرد .آنگونه که
از سخن امام رضا(ع) نیز برداشت میشود ،تأکید بر این بداهت به گونههای مختلف روش مناسبی در
این زمینه بهشامر میرود .تکرار یک مطلب روش دیگری است که بهنوعی مکمل روش تأکید است .این
 .-1سند این روایت طبق نقل شیخ صدوق چنین استَ « :ح َّدث َ َنا َعلِ ُّیب نأَ ْح َم َدبن ُم َح َّم ِدبن ِع ْم َرا َن ال َّدق َُّاق ; ق ََال َح َّدث َ َنا ُم َح َّم ُد أَ ِب ی َعبْ ِداللَّ ِه الْكُو ِف ُّی ق ََال
َح َّدث َ َنا ُم َح َّم ُدبن إِ ْس َم ِع َیل ال َ ْْب َم ِك ُّی ق ََال َح َّدث َ ِنی َعلِ ُّیبن الْ َعبَّ ِ
اس ق ََال َح َّدث َ ِنی َج ْع َف ُربن ُم َح َّم ٍد ْالَشْ َعر ُِّی َع ْن فَتْ ِحبنیَزِی َد الْ ُج ْر َجانِ ِّی ق ََال :كَتَبْ ُت إِ َل أَ ِبیالْ َح َسنِ
ال ِّرضَ ا(ع) .»...علیبن احمدبن محمدبن عمران الدقاق ،از مشایخ شیخ صدوق که بارها بر او ترحم کرده و رضوان خدا را برایش خواسته است (خویی،

 ،1413ج ،12ص .)277با توجه به این مطلب ،میتوان برای وی درجهای از وثاقت را ثابت کرد .محمدبن ابیعبدالله الکوفی یا محمدبنجعفر االسدی،
از مشایخ شیخ صدوق و ثقه است (هامن ،ج ،15ص .)285محمدبناسامعیل الربمکی ،نجاشی او را ستوده و مورد وثوق دانسته (نجاشی،1407 ،
ص )341و از مشایخ شیخ صدوق است (خویی ،1413 ،ج ،16ص .)100علیبنالعباس ،ضعیف است (نجاشی ،1407 ،ص .)255جعفربنمحمد االشعری
یا القمی ،مورد وثوق است (خویی ،1413 ،ج ،5ص .)70فتحبنیزید جرجانی ،شکی نیست که از امام رضا(ع) روایت کرده است (هامن ،ج ،14ص.)268
اگرچه این روایت با وجود علیبنالعباس ضعیف است؛ ولی با توجه به اینکه این روایت با سند دیگر در کتاب الکافی نقل شده (کلینی ،1365 ،ج،1
ص )139و نیز از آنجا که مضامین آن با آیات و روایات دیگر تنافی ندارد ،میتوان به آن استناد کرد.
 . -2دربارهی معنای فطریات و اقسام آنها اختالف وجود دارد .آنچه در این نوشته مدنظر است فطری به معنای منطقی آن است که قسیم اولیات
است( .ابن سینا ،1375 ،ج ،1ص213؛ صدراملتألهین ،بیتا ،ص.)583
« . -3بدیهی» به نوبهی خود بر دو قسم است :بدیهی اولی و بدیهی ثانوی« .بدیهی اولی» آن است که نهتنها به استدالل و جستجو کردن «حد
اوسط» و تشکیل صغری و کربی احتیاج ندارد ،به هیچ واسطهای حتی مشاهده و تجربه نیازمند نیست ،بلکه تنها عرضه شدن تصور موضوع و تصور
محمول بر ذهن ،کافی است که ذهن ،حکم جزمی خود را صادر کند و به اصطالح ،تنها تصور محمول و موضوع کافی است برای جزم ذهن به ثبوت
محمول از برای موضوع؛ مانند مثالهای فوق؛ اما «بدیهی ثانوی» آن است که تنها عرضه شدن تصور موضوع و محمول برای حکم کردن ذهن کافی
نیست و هر چند به جستجوی حد اوسط و تشکیل قیاس احتیاجی نیست ،ولی مداخلهی احساس یا تجربه برای ادراک رابطه موضوع و محمول الزم
است؛ مانند جمیع مسائل تجربی (مطهری ،1390 ،ج ،2ص.)104
روشهای ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی
(ع)
بر اساس سیرهی امام رضا
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شیوه دربارهی تربیت اعتقادی بهویژه برای کودکان ،بسیار مهم و کارساز است؛ برای منونه ،میتوانیم متام
مثالهایی را که در امور مختلف بهویژه برای کودک بهکار میبریم ،از خداوند باشد .این شیوه در روایتی
از امام رضا(ع) به زیبایی بهکار رفته است .در این روایت امام(ع) فرمودند« :إِ َّن أَ َّو َل َما َخل ََق اللَّ ُه َع َّز َو َج َّل
لِیُ َع ِّر َف ِب ِه َخلْ َق ُه الْ ِكتَابَ َة ُح ُر ُ
وف الْ ُم ْع َجمِ ِ ...فی أَلِ ٍف ب ت ث أَنَّ ُه ق ََال ْالَلِ ُف َآل ُء اللَّ ِه َو الْبَا ُء بَ ْه َج ُة اللَّ ِه َو
(ص)
الصالِ َح ِة ج ح خ فَالْجِی ُم َج َم ُل اللَّ ِه
اب الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َع َل أَ ْع َملِ ِه ُم َّ
التَّا ُء تَ َا ُم ْالَ ْم ِر ِبقَائِمِ آ ِل ُم َح َّم ٍد َو الثَّا ُء ث َ َو ُ
َو َج َل ُل اللَّ ِه َو الْ َحا ُء ِحلْ ُم اللَّ ِه َعنِ الْ ُم ْذنِبِی َن َو الْخَا ُء ُخ ُم ُ
ول أَ ْهلِ الْ َم َع ِاصی ِع ْن َد اللَّ ِه َع َّز َو َجل» (ابنبابویه،
 ،1403ص)43؛ 1نخستین چیزی که خداوند خلق کرد تا به وسیله آن کتابت را به انسانها بیاموزد ،حروف
الفبا بود .سپس امام این حروف را برشمردند .نکته اینجاست که حرضت به جای اکتفا به رصف بیان حروف
یا بیان آنها با مثالهای دیگر ،متام حروف را با مثالهایی از اسامء و صفات الهی قرین کردهاند؛ برای مثال
فرمودهاند« :الف آالء الله است و ب بهجة الله است و »...بیان دیگر این روش آن است که همه موجودات
را مخلوق خداوند بدانیم .هیچکس ازجمله کودکان ،در وجود خود و موجودات شکی ندارند؛ ازاینرو،
والدین و مربیان میتوانند به هنگام سخن گفنت از موجودات ،بهگونهای سخن بگویند که بیشرت ،ارتباط
آنها و وجود خداوند را حکایت کند .این روشها ،گاه میتواند اقرار به وجود خداوند را تحقق بخشد و گاه
نیز باور به وجود باریتعالی را عمیقتر گرداند.
ب .ایجاد انس و احساس محبت به خداوند
(ع)
روش دیگری که میتوان از بیانات امام رضا به دست آورد ،ایجاد انس و محبت به خداوند است.
کاربرد اصلی این روش برای خداباورانی است که با شک و تردیدهایی که در رابطه با وجود خداوند روبرو
شدهاند .اما اکسیر محبت این ویژگی را دارد که دربارهی برخی و حتی کودکان ،باور به وجود خداوند را
ایجاد کند .دربارهی این افراد ،نتیجهی معمول آن ،ایجاد زمینهی اقرار به وجود خداوند و در مرتبه بعد،
باور به وجود خداوند است .از سخنان امام رضا(ع) میتوان شیوههایی را در این زمینه استخراج کرد .یکی
از آنها ،بیان رابطهی محبتآمیز خداوند با انسانهاست .حرضت ،به نقل از پیامرب اکرم(ص) ،در روایتی
ش َك إِل ََّی
فرمودند« :ابْ َن آ َد َم أَ َما ت ُ ْن ِص ُف ِنی أَت َ َح َّب ُب إِلَ ْی َك بِال ِّن َعمِ َو تَتَ َمق ُ
َّت إِل ََّی بِالْ َم َع ِاصی َخ ْیرِی إِلَ ْی َك ُم ْن َز ٌل و َ ُّ
َصا ِع ٌد َو َل یَ َز ُال َمل ٌَك كَرِی ٌم یَأْتِی ِنی َع ْن َك ِفی ك ُِّل یَ ْو ٍم یَا َو لَیْلَ ٍة ِب َع َملٍ قَبِیح ( »...علیبنموسیالرضا(ع)،1406 ،

َّاش ; بِالْكُوفَ ِة ق ََال َح َّدث َ َنا أَ ْح َم ُدبن ُم َح َّم ٍد الْ َه َمدَانِ ُّی ق ََال َح َّدث َ َنا
 .2 -1سند این روایت به نقل شیخ صدوق اینگونه استَ « :ح َّدث َ َنا ُم َح َّم ُدبن بَ ْك َرا َن ال َّنق ُ
وسال ِّرضَ ا(ع) .»...محمدبنبکران ،معروف به النقاش از مشایخ شیخ صدوق است
َع ِل ُّیبن الْ َح َسنِبن َع ِل ِّیبن فَضَّ ا ٍل َع ْن أَبِی ِه َع ْن أَ ِبیالْ َح َسنِ َع ِل ِّیبن ُم َ
که برای او ،رضوان الهی را خواسته است (خویی ،1413 ،ج ،16ص .)148احمدبنمحمد الهمدانی ،معروف به ابنعقده ،حافظ حدیث ،گرچه ایشان

جارودیمذهب از فرقه زیدیه بوده؛ اما امانتدار ،ثقه و دارای کتاب بوده است (طوسی ،بیتا ،ص .)73علیبن الحسنبن علیبن فضال ،با اینکه
فطحی مذهب بوده؛ ولی مورد وثوق است (طوسی ،بیتا ،ص92؛ نجاشی ،1407 ،ص )257مرحوم خویی نیز میگوید« :شکی در وثاقت او نیست»
(خویی ،1413 ،ج ،12ص .)361حسنبنفضال ،فطحی مذهب بود؛ اما هنگام مرگ از مذهبش برگشت و از اصحاب خاص امام رضا(ع) ،مورد وثوق در
حدیث ،برخوردار از جایگاه واال و دارای کتاب بوده است (طوسی ،بیتا ،ص.)98
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 3شماره 2

ص)41-40؛ 1ای فرزند آدم! تو با من به انصاف رفتار نکردی ،من با ارزانی داشنت نعمت بر تو ،با تو دوستی
کردم و تو با نافرمانی و ارتکاب معصیت با من دشمنی میکنی .خوبیهای من به سوی تو رسازیر شد و
رش و بدیهای تو ،همواره به سوی من باال آمد .پیدرپی در هر روز و شب ،فرشتهای صدور عمل قبیحی
را از تو به من گزارش میدهد ...در این روایت که حدیث قدسی است ،خداوند متعال خطاب به انسان
فرموده و محبت زیاد و خیر خواهی خود نسبت به او را بیان داشته است ،درحالیکه انسانها ،نسبت به
خداوند ،چنین نیستند.
امام(ع) ،در روایتی مشابه ،محبت خداوند نسبت به بندگانش را بیان کردهاندَ ...« :و َما ِم ْن َم ْخلُوقٍ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر َض ِب ِر ْز ِق ِه فَ ِإ ْن َسأَلَ ِنی أَ ْعطَ ْیتُ ُه َو إِ ْن َد َعانِی أَ َج ْبتُ ُه َو إِنِ
یَ ْعتَ ِص ُم بِی ُدو َن َخلْ ِقی إِ َّل ضَ َّم ْن ُت َّ
ْاستَ ْغ َف َرنِی َغ َف ْرتُ لَ ُه» (هامن ،ص)41؛ 2هرکس بر خود من تکیه کند نه بر بندهی من ،آسامنها و زمین را
پشتوانهی رزق او قرار میدهم .پس اگر مرا بخواند ،پاسخش میدهم و اگر از من چیزی بخواهد ،به او
عطا میکنم و اگر از من پوزش بخواهد ،او را میبخشم.
ترشیح این محبت و جلوههای آن و تأکید بر آن میتواند زمینهساز ایجاد محبت و انس به خداوند و
در نتیجه ،اقرار و اعتقاد به وجود خداوند شود .پرداخنت به محبت الهی بهویژه دربارهی تربیت اعتقادی
کودکان بسیار کارساز خواهد بود .ابونرص بزنطی میگوید :به امام رضا(ع) عرض کردمُ « :ج ِعل ُْت ِف َد َاك إِنِّی
قَ ْد َسأَل ُْت ا َللَّ َه َحا َج ًة ُم ْن ُذ كَذَا َو كَذَا َس َن ًة َو قَ ْد َدخ ََل قَلْبِی ِم ْن إِبْطَائِ َها فَق ََال «یَا أَ ْح َم ُد إِیَّ َاك َو الشَّ ْیطَا َن أَ ْن
یَكُو َن لَ ُه َعلَیْ َك َسب ٌِیل َحتَّى یُ َق ِّنط ََك إِ َّن أَبَا َج ْع َف ٍر ص كَا َن یَق ُ
ُول إِ َّن الْ ُم ْؤ ِم َن یَ ْسأَ ُل اللَّ َه َع َّز َو َج َّل َحا َج ًة فَیُ َؤ ِّخ ُر
ِیل إِ َجابَ ِت ِه ُحبّاً لِ َص ْوتِ ِه َو ْاس ِت َم ِع ن َِحی ِب ِه ث ُ َّم ق ََال َو اللَّ ِه َما أَ َّخ َر اللَّ ُه َع َّز َو َج َّل َعنِ الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َما یَطْلُبُو َن
َع ْن ُه ت َ ْعج َ
3
ِ
ِ
َ
َ
ِم ْن َه ِذ ِه ال ُّدنْیَا َخیْ ٌر ل ُه ْم م َّم َع َّج َل ل ُه ْم فی َها» (کلینی ،1365 ،ج ،2ص)488؛ به فدایت گردم! مدتی است از
خداوند حاجتی را خواستهام و چون به اجابت نرسیده ،در دمل شک و شبهه و کدورتی به وجود آمده است.
 .-1این روایت در صحیفه امام رضا(ع) آمده است که عطاردی دربارهی آن میگوید« :رسالهی صحیفةالرضا یا مسند علیالرضا(ع) بهطور مستقل و
جداگانه چاپ شده است .این رسالهی مخترص در میان محدثین اهل سنت نیز بسیار مشهور است .سمعانی در التحبیر و رافعی قزوینی در التدوین،
چند طریق برای صحیفه نقل کردهاند .مرحوم میرحامد حسین صاحب عبقات االنوار نیز صحیفهای را در اختیار داشته است که از طریق ابوالقاسم
قنربی و محمدبنحمویه جوینی روایت شده است و عبدالواسع یامنی نیز صحیفه را از طریق حافظ ابنعساکر نقل و در پایان مسند زیدبن علی
چاپ کرده است» (عطاردی ،1388 ،ص .)11این روایت در کتابهای دیگر نیز مثل کنزالفوائد (کراجکی ،1410 ،ج ،1ص )350و االمالی (طوسی،1414 ،
ص )126با همین منت ذکر شده و تنها در کنزالفوائد به جای «تتمقت» «تبغض» آمده است.
 . -2این روایت نیز هامنند روایت قبل ،در صحیفه امام رضا(ع) آمده است.
 . -3عالمه مجلسی میگوید این روایت صحیح است (مجلسی ،1404 ،ج ،12ص .)79سند روایت به نقل از کلینی چنین استُ « :م َح َّم ُدبنیَ ْحیَى َع ْن
َص ق ََال :قُل ُْت ِلَ ِبیالْ َح َسنِ (ع)» .محمدبنیحیی ،نجاشی دربارهی او میگوید :ابوجعفر قمی ،استاد
یس َع ْن أَ ْح َم َدبن ُم َح َّم ِدبن أَ ِبین ْ ٍ
أَ ْح َم َدبن ُم َح َّم ِدبن ِع َ
اصحاب ما در زمان خود ،شخصیتی مورد توجه و اعتامد ،صاحب امتیاز ،کثیرالحدیث و دارای کتابهای متعدد بود (نجاشی ،1407 ،ص .)353احمدبن

محمدبن عیسی ،اشعری قمی ،ثقه و دارای کتاب است (خویی ،1413،ج ،3ص .)85احمدبن محمدبن ابینرص ،علامی رجال شیعه او را با الفاظی مانند
ثقه و جلیلالقدر (طوسی ،1427 ،ص ،)332برخوردار از منزلت باال در نزد امام رضا(ع) و دارای کتابهای متعدد یاد کردهاند (طوسی ،بیتا ،ص.)19
روشهای ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی
(ع)
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حرضت فرمودند :اى احمد! مبادا شیطان بر (دل) تو راهى باز كند تا تو را ناامید كند .هامنا امام باقر
مىفرمودند :هرآینه ،مؤمن حاجتى از خدا بخواهد و اجابت آن به تأخیر افتد ،براى محبوبیت آوازش (نزد
خداوند) و شنیدن صداى گریهاش [است] ،سپس فرمودند :به خدا سوگند آنچه خداى عزوجل براى مؤمنان،
از آنچه خواهند ،به تأخیر اندازد ،بهرت است براى ایشان از آنچه زود به آنان عطا فرماید.
حرضت ،در این پاسخ ،به محبت خداوند نسبت به بندگان توجه کردهاند و او را از نفوذ شیطان بر حذر
داشتهاند .درواقع ،حرضت با توجه کردن به محبت بیکران خداوند نسبت به بندگانش ،شک و شبههای را
برطرف کردند که در ذهن و قلب ابونرص به وجود آمده بود.
در روایتی دیگر از پیامرب اکرم(ص) نقل شده است که حرضت ،با ارائهی یک مثال ،میزان محبت خداوند
به بندگان را به یاران خود گوشزد میکنند ...« .فجاء رجل من أصحاب النبی(ص) بعش طیر یحمله فیه فراخ
وأبواها یتبعانه ویقعان عىل ید الرجل فأقبل النبی(ص) عىل من كان معه فقال أتعجبون بفعل هذین الطیرین
بفراخهام والذی بعثنی بالحق لله أرحم بعباده من هذین الطیرین بفراخهام والذی بعثنی بالحق لله أرحم
بعباده من هذین الطیرین بفراخهام» (هیثمی ،1408 ،ج ،9ص)8؛ 1مردی از یاران پیامرب اکرم(ص) النهی
پرندهای را میآورد که در آن جوجه وجود داشت .پدر و مادر جوجه نیز به دنبال آن پرواز میکردند و بر
دستان او فرود میآمدند .پیامرب(ص) خطاب به یارانش فرمودند :از رفتار این دو پرنده نسبت به جوجهشان
تعجب میکنید؟ قسم به آنکه مرا به حق مبعوث کرد ،خداوند به بندگان خود مهربانتر است از این دو
پرنده نسبت به جوجه خود.
بهعبارتدیگر ،در بسیاری از موارد ،انکار خداوند ناشی از مشکالت و گرفتاریهایی است که انسان
با آنها مواجه میشود .اگر انسانها از راههای مختلف به محبت خداوند نسبت به خود یقین پیدا کنند،
زمینهی این انکارها نیز از میان خواهد رفت و پذیرش وجود خداوند آسانتر خواهد شد.
(ع)

ج.عقلگرایی

 عقلگرایی روش دیگری است که حرضت رضا از آن ،برای ایجاد اعتقاد به خداوند متعال بهره
گرفتهاند .مراد از عقلگرایی به عنوان یک روش ،خردمندانه جلوه دادن باور به وجود خداوند است.
یق بِاللَّ ِه» (ابنبابویه،
ایشان ضمن حدیثی مفصل در توصیف باریتعالی فرمودندَ « :و بِالْ ُعقُو ِل یُ ْعتَ َق ُد التَّ ْص ِد ُ
 ،1398ص)38؛ 2به وسیله عقل میتوان وجود خداوند متعال را تصدیق منود .دراینباره باید توجه داشت
(ع)

 . -1هیثمی دربارهی این روایت میگوید :در سند این روایت ،همهی راویان ثقه هستند ،به غیر از عبدالحکیمبنسفان که او را نیز کسی جرح نکرده
است (هیثمی ،1408 ،ج ،9ص.)8
َ
 . -2سند این روایت که به خطبهی توحیدیه شهرت دارد ،به نقل شیخ صدوق چنین استَ « :ح َّدث َ َنا ُم َح َّم ُدبن الْ َح َسنِبن أ ْح َم َدبن الْ َول ِِید  2ق ََال َح َّدث َ َنا
ُم َح َّم ُدبن َع ْمرٍو الْكَاتِ ُب َع ْن ُم َح َّم ِدبن ِزیَا ٍد الْ ُقلْ ُز ِمیِ َع ْن ُم َح َّم ِدبن أَ ِب ی ِزیَا ٍد الْ ُجد ِِّّی َص ِ
الص َل ِة ِب ُج َّد َة ق ََال َح َّدث َ ِنی ُم َح َّم ُدبن یَ ْحیَىبن ُع َم َربن َعلِ ِّیبن
اح ِب َّ
أَ ِبیطَالِ ٍب(ع) ق ََال َس ِم ْع ُت أَبَاالْ َح َسنِ ال ِّرضَ ا(ع) .»...محمدبن الحسنبن احمدبن الولید ،استاد و فقیه اهل قم ،مورد اعتامد و دارای کتابهای متعدد بوده
است (نجاشی ،1407 ،ص .)383محمدبنعمرو الکاتب ،علامی رجال دربارهی این شخص مدح و ذمی بیان نکردهاند (منازی شاهرودی ،1415 ،ج،7
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که عقلگرایی خود دارای مراتب و درجات مختلف است و البته مصادیق متعددی نیز دارد .آنچه در این
روایت به آن ترصیح شده ،تصدیق به خداوند است .البته تصدیق دارای معانی و اقسام متعددی است
(یوسف ثانی ،1387 ،ج ،15ص391؛ فنا ،1393 ،ج ،1ص)3584؛ اما به نظر میرسد در متام آنها ،حکم یا
هامن پذیرش وجود دارد .این پذیرش میتواند به صورتهای مختلفی به وجود آمده باشد و بهتبع عامل
ایجاد آن ،از حیث یقینی و قطعی بودن درجاتی داشته باشد؛ اما امام(ع) تصدیق به وجود خداوند را به
عقل نسبت دادهاندکه بر اساس آن ،باید گفت که اعتقاد به وجود خداوند رضورتاً میباید مستند به دلیل
عقالنی باشد و بهعبارتدیگر اثبات این مسئله فقط در صالحیت عقل است.
عقالنی بودن در موضوع اعتقاد به وجود خداوند متعال ،به معنای عقل پذیری این اعتقاد است؛
ازاینرو ،اصل اعتقاد به وجود خداوند ،نه عقلستیز است و نه عقلگریز ،بلکه عقل دراینباره ،باید حکم
قطعی صادر کند .البته اینکه دلیل عقلی حتامً باید از نوع برهان باشد یا اینکه هر آنچه برای فرد یقین را
در بر داشته باشد ،کفایت میکند ،نیازمند بحث و بررسی بیشرت است که در این مجال منیگنجد .با نگاهی
به روایات متعدد نقل شده از حرضت رضا(ع) میتوان دریافت که ایشان ،در موضوع وجود خداوند و صفات
باریتعالی ،به همین شیوه عمل کردهاند؛ یعنی سخنان خود را بهگونهای مطرح کردهاند که مخاطب دلیل
درستی آن را نیز درک میکند؛ بهعبارتدیگر ،حتی برای کسانی که امامت ایشان را قبول داشتهاند و سخنان
حرضت را از این باب حجت میدانستند ،نیز مدعیات خود را با برهان و توضیحات عقالنی همراه کردهاند؛
برای مثال ،امام رضا(ع) به یكی از اصحاب خود در بحث از صفات خداوند میفرمایند« :ا ْعلَ ْم َعلَّ َم َك اللَّ ُه
الْ َخیْ َر أَ َّن اللَّ َه تَبَا َر َك َو ت َ َع َال ق َِدی ٌم َو الْ ِق َد ُم ِص َفتُ ُه الَّ ِتی َدل َِّت الْ َعا ِق َل َع َل أَنَّ ُه َل شَ ْی َء قَبْلَ ُه َو َل شَ ْی َء َم َع ُه ِفی
َدیْ ُمو ِمیَّ ِته» (کلینی ،1365 ،ج ،1ص)120؛ 1بدان  -خدایت خیر آموزد -خدای تبارك و تعالی ،قدیم است
و قدیم بودن صفتی است برای او ،كه خردمند را رهربی میكند به اینكه چیزی پیش از او نبوده و در
همیشگی بودنش رشیك ندارد.
امام(ع) از قدیم بودن خداوند سخن میگوید و با رصاحت میفرماید که انسان عاقل از صفت قدیم،
به این مطلب میرسد که چیزی پیش از قدیم منیتواند وجود داشته باشد و نیز چیزی منیتواند همواره با
او باقی مباند .سپس حرضت ،در ادامه ،همین روند استداللی را ادامه میدهند .آنچه گفته شد همه ،تنها
منونههایی برای این روش تربیتی است .بر این اساس ،میتوان از این روش ،در تربیت اعتقادی مرتبیان نیز
بهره برد .البته چنانکه پیداست عقالنی جلوه دادن اعتقاد به وجود خداوند برای افراد ،متناسب با سطح
ص .)258محمدبنزیاد قلزمی ،دربارهی این راوی نیز مدح و ذمی وارد نشده است (منازی شاهرودی ،1415 ،ج ،7ص .)101محمدبن ابیزیاد الجدی،
در کتابهای رجالی مدح و ذمی از او نشده است (منازی شاهرودی ،1415 ،ج ،6ص .)381محمدبن یحییبن عمربن علیبن ابیطالب(ع) ،مدح و ذمی
دربارهی او وجود ندارد (منازی شاهرودی ،1415،ج ،7ص .)370مدح و ذم نشدن یک یا چند راوی منیتواند دلیل بر ضعف روایت باشد.
 . -1این روایت گرچه در کتاب کافی به صورت مرسله آمده است ،اما در کتابهای معترب دیگر مثل توحید صدوق (ابن بابویه ،1398 ،ص )186و عیون
االخبار (ابن بابویه ،1378 ،ج ،1ص )145سند آن ذکر شده است و همچنین در تفاسیر مختلفی از جمله ،الربهان (بحرانی 1374 ،ش ،ج ،2ص )463و
نورالثقلین (حویزی ،1415 ،ج ،1ص )751این روایت نقل شده که گویای اعتبار آن میباشد.
روشهای ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی
(ع)
بر اساس سیرهی امام رضا

97

درک و دانش آنهاست؛ ازاینرو ،اگر مخاطب ما کودک باشد ،در وهلهی نخست ،باید از طرح پرسشهای
عمیق و مباحث پیچیده در این حوزه خودداری کنیم .در گام بعدی ،اوصاف و ویژگیهای قابل درک
خداوند برای کودک را ،با زبان کودکانه و البته منطقی ،بازگو کنیم .در این زمینه میبایست از مثالها
حداکرث استفاده را بربیم.

د .علمآموزی

روش دیگری که میتوان از روایات امام رضا دربارهی باور به وجود خداوند به دست آورد ،تأکید
بر دانشاندوزی و توجه به علم است .دراینباره ،از گذشته دیدگاههای دیگری نیز مطرح بوده است؛
ازجمله این ذهنیت که اگر علم و دانش رشد کند و همهگیر شود ،دینداری و خداپرستی از میان خواهد
رفت (مطهری ،1390 ،ص)255؛ اما بر اساس آموزههای اولیای دین ازجمله امام رضا(ع) ،رابطهی علم و دین
(وجود خداوند) برخالف ذهنیت یاد شده است؛ یعنی هر چه علم گسرتش بیشرتی پیدا کند و تکامل یابد،
توجه به دین و ازجمله اقرار و اعتقاد به وجود خداوند بیشرت میشود .امام رضا(ع) ،در فرازی از روایتی
مفصل ،دربارهی فضیلت علم میفرمایندِ « :ب ِه یُطَا ُع ال َّربِ َو یَ ْع ُب ُد» (طوسی ،1414 ،ص)487؛ 1به وسیلهی
علم ،از خداوند اطاعت و پرستش میشود؛ بهعبارتدیگر ،اگر علم واقعی گسرتش یابد ،همه به وجود خدا
اذعان خواهند کرد و او را اطاعت میکنند؛ بنابراین ،میتوان گفت که انکار وجود خداوند بیشرت به سبب
دوری از علم واقعی و گرفتاری در مغالطهها و اقسام جهل ،بهویژه جهل بسیط است.
(ع)

ل .استدالل محوری

توجه به استدالل و محور قرار دادن آن ،روش مهم دیگری است که حرضت رضا(ع) در اثبات وجود
خداوند بهکار گرفتهاند .استدالل دارای انواعی است (خوانساری ،1395 ،ص )304و آنچه موردنظر این
نوشتار است ،قیاس برهانی است .برهان نیز انواع مختلفی دارد که محور مشرتک همه آنها ،یقینی بودن
مقدمات است .امام رضا(ع) ،در بحث اثبات وجود خداوند ،بهویژه در برابر منکران و پرسشگران ،همواره از
این روش بهره بردهاند .ماجرای رویارویی حرضت با یکی از بهاصطالح زندیقان که پرسشهایی از حرضت
در ارتباط با وجود خداوند و صفات باری تعالی داشته ،یکی از بارزترین این منونههاستَ « :دخ ََل َر ُج ٌل ِم َن
ال َّزنَا ِدقَ ِة َع َل أَبِی الْ َح َسنِ (ع) َو ِع ْن َد ُه َج َم َع ٌة فَق ََال أَبُوالْ َح َسنِ (ع) أَیُّ َها ال َّر ُج ُل أَ َرأَیْ َت إِ ْن كَا َن الْ َق ْو ُل قَ ْولَ ُك ْم َو لَ ْی َس
ضنَا َما َصلَّ ْی َنا َو ُص ْم َنا َو َزكَّ ْی َنا َو أَقْ َر ْرنَا ف ََسك ََت ال َّر ُج ُل ث ُ َّم ق ََال
شعاً َس َوا ًء لَ یَ ُ ُّ
ُه َو ك ََم تَقُولُو َن أَل َْس َنا َو إِیَّاكُ ْم َ َ
أَبُوالْ َح َسنِ (ع) َو إِ ْن كَا َن الْ َق ْو ُل قَ ْولَ َنا َو ُه َو قَ ْولُ َنا أَل َْستُ ْم قَ ْد َهلَ ْكتُ ْم َو نَ َج ْونَا فَق ََال َر ِح َم َك اللَّه ( »...کلینی،1365 ،
ج ،1ص)78؛ 2مردى از زنادقه خدمت امام آمد ،وقتیکه جمعى حضورش بودند .امام(ع) فرمودند :به من بگو
 .2 -1شهید ثانی اسناد این روایت را صحیح دانسته است (شهید ثانی ،1409 ،ص.)108
 .1 -2سند حدیث به نقل کلینی اینگونه استَ « :ح َّدث َ ِنی ُم َح َّم ُدبن َج ْع َف ٍر ْالَ َس ِد ُی َع ْن ُم َح َّم ِدب نإِ ْس َم ِع َیل ال َ ْْب َم ِك ِّی ال َّرازِیِ عَنِ الْ ُح َس ْینِبن الْ َح َسنِبن
بُ ْر ٍد الدِّی َن َور ِِّی َع ْن ُم َح َّم ِدبن َع ِلیٍ  َع ْن ُم َح َّم ِدبن َع ْب ِداللَّ ِه الْ ُخ َر َاسانِ ِّی خَا ِدمِ ال ِّرضَ ا(ع)  .»...محمدبنجعفر االسدی ،ثقه و صحیح الحدیث است (سبحانی،
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اگر قول حق ،گفتهی شام باشد  -با اینكه چنان نیست  -مگر نه این است كه ما و شام هامنند و برابریم،
آنچه مناز گزاردیم و روزه گرفتیم و زكات دادیم و ایامن آوردیم كه به ما زیاىن نداد .آن مرد خاموش بود،
سپس امام(ع) فرمودند :و اگر قول حق ،گفتهی ما باشد ،با آنكه گفتهی ماست ،مگر نه این است كه شام
هالك شدید و ما نجات یافتیم .گفت خدایت رحمت كند...
حرضت در این روایت با استفاده از مقدمات یقینی_قیاسی ،برهانی را برساختهاند که نتیجهی آن
پذیرش برتری و لزوم باور به وجود خداوند و دینداری است.آن شخص ،در ادامهی این گفتگو ،بهصورت
مشخص از دلیل وجود خداوند متعال میپرسد .حرضت این پرسش را نیز با ارائهی یک برهان پاسخ
میدهند« :ق ََال ال َّر ُج ُل :ف ََم ال َّدلِ ُیل َعلَ ْی ِه؟ فَق ََال أَبُوالْ َح َسنِ (ع) :إِنِّی ل ََّم نَظَ ْرتُ إِ َل َج َس ِدی َو لَ ْم یُ ْم ِك ِّنی ِفی ِه
ِزیَا َد ٌة َو َل نُق َْصا ٌن ِفی الْ َع ْر ِض َو الطُّو ِل َو َدفْعِ الْ َمكَا ِر ِه َع ْن ُه َو َج ِّر الْ َم ْن َف َع ِة إِلَیْ ِه َعلِ ْم ُت أَ َّن لِ َهذَا الْبُ ْنیَانِ بَانِیاً
اب َو ت َْص ِ
اح َو َم ْج َرى الشَّ ْم ِس َو الْ َق َم ِر
الس َح ِ
فَأَقْ َر ْرتُ ِب ِه َم َع َما أَ َرى ِم ْن َد َو َرانِ الْ َفل َِك ِب ُق ْد َرتِ ِه َو إِنْشَ ا ِء َّ
ِیف ال ِّریَ َ
ات الْ ُمبَیِّ َن ِ
ات الْ َعجِیبَ ِ
وم َو َغیْ ِر َذلِ َك ِم َن ْالیَ ِ
ات َعلِ ْم ُت أَ َّن لِ َهذَا ُم َق ِّدرا ً َو ُم ْن ِشئاً» (کلینی ،1365 ،ج،1
َو ال ُّن ُج ِ
(ع)
ص)78؛ آن مرد گفت :دلیل بر وجود او چیست؟ امام فرمودند :من چون تن خود را نگریستم كه نتوانم
در طول و عرض آن زیاد و كم كنم و زیان و بدیها را از او دور و سود و خوىبها را به او برسانم ،یقین
كردم این ساختامن را سازندهای است و به وجودش اعرتاف كردم ،عالوه بر اینكه مىبینیم گردش فلك به
قدرت اوست و پیدایش ابر و گردش بادها و جریان خورشید و ماه و ستارگان و نشانههاى شگفت و آشكار
دیگر را كه دیدم ،دانستم كه این دستگاه را مهندس و مخرتعى است.
مقدمهی نخست برهان ،حقیقت یقینی و غیر قابل انکار ،نیازمندی و فقر انسان است؛ به این بیان که
ما قادر نیستیم وضعیت جسامنی خود را تغییر دهیم؛ مثالً چیزی بر قد و اندازهی خود بیفزاییم یا بکاهیم.
نیز خود بهتنهایی قادر نیستیم تا بسیاری از امور ناشایست و بدیها را از خود دور کنیم؛ یا منافعی را
برای خود فراهم آوریم ،بلکه برای همهی این امور نیازمند غیر هستیم .مقدمهی یقینی دوم این است که
درعینحال ،بسیاری از بدیها از این جسم دفع میشود و خیر و خوبیها فراهم میگردد .حال میتوان
نتیجه گرفت که این ساختار و بنیان را کسی غیر از من انسانی ،هم وجود بخشیده و هم اداره میکند.
این فرد ،انسانی دیگر با همین ویژگیها نیست؛ زیرا او خود نیازمند است ،پس باید موجودی بینیاز و
مسلط بر وجود انسانها وجود داشته باشد؛ همچنین امور مهم و بزرگی مانند گردش افالک و ایجاد ابر و
وزش باد و مدارهای خورشید و ماه و ستارگان که نشانههای عجیب بهشامر میروند ،همه ،آشکارا بر وجود
ایجادکننده و تقدیرکنندهای داللت دارند.
این استدالل نیز بر پایه این مقدمهی یقینی شکل گرفته است که هیچکدام از این پدیدهها نه ازلی و
 ،1414ص .)199محمدبناسامعیل الربمکی الرازی ،مورد اعتامد و دارای کتابهای متعددی است (نجاشی ،1407،ص .)341الحسینبن الحسنبن برد
الدینوری ،در کتابهای رجالی ،مدح و ذمی از او نشده است (خویی ،1413 ،ج ،6ص .)230دو راوی بعدی نیز در کتابهای رجالی مدح و ذمی از
آنان نشده است (جواهری ،1424 ،ص.)546
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قدیماند و نه خود دارای شعور برای برنامهریزی برای خویشنت هستند؛ بنابراین ،باید موجودی دارای علم
و قدرت وجود داشته باشد تا چرخهی پدیدهها تحقق یابند .مرد پس از شنیدن این برهان چیزی منیگوید.
این سکوت او را میتوان به معنای قانع شدن او دانست .این مطلب ،در ارتباط با تربیت اعتقادی فرزندان
نیز صادق است .والدین و مربیان ،برای ایجاد باور نهادینه به وجود خداوند در کودکان ،از هامن ابتدا
میبایست متام محتواها را بر پایهی استدالل ارائه کنند .مراد از این گفته ،این نیست که به عنوان مثال
برای کودک چهارساله ،جلسهی تدریس استداللی عقاید گذاشته شود ،بلکه مراد آن است که هر چه در
این زمینه به کودک گفته میشود ،اصلیترین مشخصه استدالل یعنی یقینی بودن را دارا باشد .باید توجه
داشت که شکل و صورت استدالل ،با حفظ رشایط ،قابلتغییر است و الزامی وجود ندارد که قیاس برهانی
دقیقاً در قالب یکی از اشکال چهارگانه ارائه شود ،بلکه میتواند رصفاً به یقینی بودن مقدمات و استنتاج
از آن اکتفا شود.اگر مربیان ،پدر و مادر و آموزگاران ،بدون توجه به قطعیت و توضیحپذیری باور خود ،به
انتقال آن به کودکان و دانشآموزان اقدام کنند ،این احتامل وجود دارد که کودک ،بعدها به سبب ضعف
در شیوهی پذیرش ،با کوچکترین شبهه یا چالشی ،در درستی باور خود مردد شود یا آن را رها کند؛ ازاینرو،
باید همواره توجه داشت که متناسب با سن کودک ،استداللی قابلفهم شکل دهیم و به کمک آن ،نسبت
به آموزش باور اقدام کنیم؛ برای مثال ،در سن کودکی ،استداللها میتوانند از ترکیب منونهها و تشبیههای
ساده ،اما یقینی شکل یابند .با این توصیف ،یقینی بودن متناسب با سن و معلومات افراد ممکن است
مصادیق مختلفی داشته باشد .بیشک ،عمق مطالب و قالب ارائهی آ ن هم متفاوت خواهد بود؛ بنابراین،
اگر مطلبی در یک سطح ،برای کودک یقینی به شامر میرود ،میتوان از آن ،در هامن سطح و ردهی سنی
در استدالل استفاده کرد .بر همین اساس ،باید به این نکته نیز توجه منود که این روش تربیتی یک روند
است و از این جهت الزم است تا در مقاطع مختلف ،همواره استداللهای مناسب ارائه شود.

و .پاسخ به شبهه و ابطال دیدگاههای رقیب

روش دیگری که برای رسیدن به اهداف تربیت اعتقادی از آموزههای امام رضا برداشت میشود،
روش دفع و برطرف کردن شبهه و قانع ساخنت طرف مقابل است .در موارد متعددی ،حرضت رضا(ع) در
مباحث اعتقادی ،بر پاسخ به شبهه و برطرف منودن آن و باطل کردن دیدگاههای مخالف تأکید کردهاند.
روند ایجاد باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی ،دارای دو بخش است :بخش نخست ارائهی دلیل
یقینی و استدالل برهانی استکه البته اهمیت بسیار دارد؛ اما بخش دوم که آن نیز بسیار بااهمیت است،
برطرف کردن شبهات و اشکاالتی است که این باور را دچار مشکل میسازد .امام رضا(ع) ،در این مباحث،
به هر دو بخش توجه داشتهاند و در کنار ارائهی استدالل ،همواره پاسخ به شبهات و پرسشها را نیز در
نظر داشتهاند؛ برای مثال ،در روایتی ،حرضت دربارهی صفات الهی سخن میگویند .فردی ،دیدگاه دیگری
را مطرح میکند؛ اما امام با رصاحت ،آن را نادرست معرفی میکنند و با توجه به شناختی که از صاحب آن
دیدگاه داشتهاند ،آشکارا آن را متفاوت با دیدگاه خود دانستهاند« :لَ ْم یَ َز ِل اللَّ ُه تَبَا َركَ َو ت َ َعالَ َعلِیامً قَا ِدرا ً َحیّاً
ق َِدیامً َس ِمیعاً بَ ِصیرا ً فَ ُقل ُْت لَ ُه یَا ابن َر ُسو ِل اللَّ ِه إِ َّن قَ ْوماً یَقُولُو َن إِنَّ ُه َع َّز َو َج َّل لَ ْم یَ َز ْل َعالِامً ِب ِعلْمٍ َو قَا ِدرا ً ِب ُق ْد َر ٍة
ص فَق ََال(ع) َم ْن ق ََال َذلِ َك َو َدا َن ِب ِه فَق َِد اتَّ َخ َذ َم َع اللَّ ِه
َو َح ّیاً ِب َح َیا ٍة َو ق َِدیامً ِب ِق َد ٍم َو َس ِمیعاً ب َِس ْمعٍ َو بَ ِصیرا ً ِب َب َ ٍ
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(ع)

آلِ َه ًة أُخْرى َو لَ ْی َس ِم ْن َو َلیَ ِت َنا َع َل شَ ْی ٍء ث ُ َّم ق ََال(ع) لَ ْم یَ َز ِل اللَّ ُه َع َّز َو َج َّل َعلِیامً قَا ِدرا ً َح ّیاً ق َِدیامً َس ِمیعاً بَ ِصیرا ً
لِذَاتِ ِه تَ َع َال َع َّم یَق ُ
شكُو َن َو الْ ُمشَ ِّب ُهو َن ُعلُ ّوا ً كَبِیرا ً» (ابنبابویه ،1398 ،ص)140؛ 1خداوند همیشه دانا،
ُول الْ ُم ْ ِ
توانا ،زنده ،موجود ،شنوا و بینا بوده است .عرض كردم :اى فرزند رسول خدا! گروهى مىگویند :خداوند،
همیشه به علم دانا ،به قدرت توانا ،به زنده بودن زنده ،به بودن (از ازل) بوده ،به گوش شنوا و به چشم
بینا است (یعنى براى خداوند ،ابزارى براى دیدن و شنیدن و دانایى تص ّور مىكنند) .حرضت فرمودند :كىس
كه چنین سخنى بگوید و نسبت به آن معتقد باشد ،همراه خداى (یكتا) ،خداى دیگر را گرفته است و از
والیت ما ،بهرهاى نربده است .سپس فرمودند :خداوند همیشه در ذات خود ،دانا ،توانا ،زنده ،موجود ،شنوا
و بیناست و از آنچه مرشكان و تشبیهكنندگان (او به چیزهاى دیگر) مىگویند ،بزرگتر است.
این روش ،در مواضع متعددی (کلینی ،1365 ،ج ،1ص100؛ ابنبابویه ،1398 ،ص ،)117از سوی امام
بهکار رفته که نشاندهندهی اهمیت آن در بحث خداشناسی است .با توجه به آنچه گفته شد ،جایگاه و
اهمیت این روش در بحث تربیت اعتقادی نیز بهخوبی آشکار میشود؛ بهعبارتدیگر ،در روند تربیت هم
میبایست مقتضای تربیت ،موجود باشد و درعینحال ،موانع هم مفقود باشد .متخصصان و دستاندرکاران
این حوزه میباید تالش جدی در زمینه پاسخگویی مناسب به شبهات و پرسشها داشته باشند تا نتیجه
الزم محقق شود.

ه .برجستهسازی و ایجاد اهمیت

روش برجستهسازی یکی دیگر از روشهایی است که میتوان در بحث تربیت اعتقادی ،از آموزههای
امام رضا(ع) استفاده کرد .در مباحث مربوط به تربیت ،مربیان میتوانند از راه برجسته کردن آموزه و
هدف مدنظر خود ،حساسیت مرتبیان را برانگیزند و آن را در نظر ایشان بااهمیت و بزرگ جلوه دهند.
این مطلب ،در احادیث امام رضا(ع) ،جایگاه ویژهای دارد؛ برای مثال ،در روایتی آمده است که برای
امام رضا(ع) نقل میکنند که گفته شده است حرضت محمد(ص) خداوند را به شکل جوانی سیساله مشاهده
کردهاند که دو پایش در سبزهای قرار داشته است .حرضت ،پس از شنیدن این سخن ،به سجده افتادند و
ُوك ُسبْ َحان ََك لَ ْو َع َرف َُوك لَ َو َصف َ
«سبْ َحان ََك َما َع َرف َُوك َو َل َو َّح ُد َوك فَ ِم ْن أَ ْجلِ َذلِ َك َو َصف َ
ْت
ُوك بِ َا َو َصف َ
فرمودندُ :
 .1 -1سند این روایت به نقل شیخ صدوق اینگونه استَ « :ح َّدث َ َنا َعلِ ُّیبن أَ ْح َم َدبن ُم َح َّم ِدبن ِع ْم َرا َن ال َّدق َُّاق ; ق ََال َح َّدث َ َنا ُم َح َّم ُدبن أَ ِبی َع ْب ِداللَّ ِه الْكُو ِف ُّی َع ْن
وس(ع)  .»...علیبن احمدبن محمدبن
ُم َح َّم ِدبنإِ ْس َم ِع َیل ال َ ْْب َم ِك ِّی ق ََال َح َّدث َ َنا الْفَضْ ُلبن ُسلَ ْی َم َن الْكُو ِف ُّی عَنِ الْ ُح َس ْینِ بنخَالِ ٍد ق ََالَ :س ِم ْع ُت ال ِّرضَ ا َعلِ َّیبن ُم َ
عمران الدقاق ،از مشایخ شیخ صدوق که بارها بر او ترحم کرده و رضوان خدا را برایش خواسته است (خویی ،1413 ،ج ،12ص .)277با توجه به این

مطلب ،میتوان برای وی درجهای از وثاقت را ثابت کرد .محمدبن ابیعبدالله الکوفی یا محمدبنجعفر االسدی ،از مشایخ شیخ صدوق و ثقه است
(هامن ،ج ،15ص .)285محمدبناسامعیل الربمکی ،نجاشی او را ستوده و مورد وثوق دانسته (نجاشی ،1407 ،ص )341و از مشایخ شیخ صدوق است
(خویی ،1413 ،ج ،16ص .)100فضلبنسلیامن الکوفی ،جزء افرادی است که به اصطالح رجالی ،مهمل است؛ یعنی دانشمندان علم رجال دربارهی او
هیچ گزارشی چه مثبت و چه منفی ارائه نکردهاند؛ اما مجهول بودن راوی ،به تنهایی ،نشانهی ضعف راوی نیست و نیز با توجه به اینکه منت این
حدیث با آیات و روایات دیگر تنافی ندارد ،بلکه مورد تأیید است ،استناد به این روایت درست است.
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ْت ِب ِه نَف َْس َك َو
ِب ِه نَف َْس َك ُس ْب َحان ََك كَ ْی َف طَا َو َعتْ ُه ْم أَنْف ُُس ُه ْم أَ ْن یُشَ ِّب ُه َوك ِب َغ ْیر َِك اللَّ ُه َّم َل أَ ِصف َُك ِإلَّ بِ َا َو َصف َ
َت إِلَ ْی َنا فَق ََال َما ت َ َو َّه ْمتُ ْم ِم ْن
َل أُشَ ِّب ُه َك ِب َخلْ ِق َك أَن َْت أَ ْه ٌل لِك ُِّل َخ ْی ٍر ف ََل ت َ ْج َعلْ ِنی ِم َن الْ َق ْو ِم الظَّالِ ِمی َن ث ُ َّم الْتَف َ
شَ ْی ٍء فَتَ َو َّه ُموا اللَّ َه َغیْ َر ُه» (کلینی ،1365 ،ج ،1ص)100؛ 1منزهى تو! تو را نشناختند و یگانهات ندانستند؛ از
اینرو برایت صفت تراشیدند ،منزهى تو! اگر تو را میشناختند به آنچه خود را توصیف كردهاى ،توصیف
میكردند .منزهى تو! چگونه به خود اجازه دادند كه تو را به دیگرى تشبیه كنند؟ بار خدایا! من تو را جز
به آنچه خود ستودهاى ،نستایم و به مخلوقت مانند نسازم .تو هر خیرى را سزاوارى .مرا از مردم ستمگر
قرار مده! سپس به ما توجه کردند و فرمودند :هرچه به خاطرتان گذشت ،خدا را غیر آن دانید.
واکنش امام به این سخن نادرست ،جالب توجه است .ایشان ابتدا به سجده رفتند .این عمل تأثیر
زیادی بر مخاطب دارد و بهگونهای کامالً جدی ،او را نسبت به موضوع حساس میکند و مطلب را برای
او بااهمیت میسازد .سخنان حرضت ،پس از برخاسنت از سجده نیز ،در ادامهی همین برجستهسازی است.
بهویژه آنجا که با رصاحت ،رو به مخاطب کرده و فرمودهاند ذهنیت شام نسبت به خداوند ،باید با دیگر
ذهنیتهای شام متفاوت باشد .در موضوع تربیت اعتقادی نیز ،مربی باید بهصورتهای گوناگون ،خداوند
و باور به وجود خداوند را برجسته سازد تا پذیرش آن از سوی مخاطب رسیعتر و کاملتر صورت گیرد.

ی .تفهیم غیرمستقیم

تفهیم غیرمستقیم یکی دیگر از روشهایی است که از روایات حرضت رضا دربارهی تربیت اعتقادی
برداشت میشود .تجربه فردی هر مربی ،بهویژه در ارتباط با کودکان نشان داده است که در بسیاری موارد،
بیان غیرمستقیم یک مطلب ،تأثیر بیشرتی در پذیرش آن دارد .در روایتی که در مطلب پیشین نقل کردیم،
حرضت از این روش نیز بهره گرفتهاند .در آن روایت ،امام پس از برداشنت رس از سجده ،در ظاهر خطاب
به خداوند متعال ،سخن را آغاز کردند ،درحالیکه مخاطب اصلی ،افرادی بودند که با امام ،در آن زمینه،
گفتگو میکردند .در این روش ،عالوه بر اینکه توجه بیشرتی جلب میشود ،مخاطب در مقابل ،موضعگیری
نیز منیکند و انتقال خواستهها و آموزهها آسانتر خواهد بود.
(ع)

نتیجهگیری
ُ « .1 -1م َح َّم ُدبن أَ ِبی َع ْب ِداللَّ ِه َع ْن ُم َح َّم ِدبن إِ ْس َم ِع َیل عَنِ الْ ُح َس ْینِبن الْ َح َسنِ َع ْن بَ ْك ِربن َصالِ ٍح عَنِ الْ َح َسنِبن َس ِع ٍید َع ْن إِبْ َرا ِهی َمبن ُم َح َّم ٍد الْ َخ َّزا ِز َو
ُم َح َّم ِدبن الْ ُح َسیْنِ قَاال َد َخلْ َنا َع َل أَ ِبیالْ َح َسنِ ال ِّرضَ ا(ع)  .»...محمدبن ابیعبدالله ،دارای است (طوسی ،بیتا ،ص .)153محمدبن اسامعیل ،هامن اسامعیل
بزیع است (خویی ،1413 ،ج ،16ص ،)103مورد اعتامد بوده و کتابهای متعددی داشته است (نجاشی ،1407 ،ص .)330الحسینبنالحسن ،مدح

و ذمی از او نشده است (خویی ،1413 ،ج ،6ص .)230بکربنصالح ،مجهول است (جواهری ،1424 ،ص .)91الحسنبنسعید ،ثقه است (عرفانیان،
 ،1417ص .)59ابراهیمبنمحمد الخزاز ،مجهول است (منازی شاهرودی ،1415 ،ج ،1ص .)193همچنان که گفته شد ،مدح و ذم نشدن یک یا چند
راوی منیتواند دلیل بر ضعف روایت باشد.
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تربیت اعتقادی ،بهتبع اهمیت و اصالت اعتقادات نسبت به دیگر بخشهای دین ،مهمترین بخش
از نظام تربیتی اسالم است .نکتهی کلیدی در این رابطه ،آن است که تعیین و ارتقای وضعیت اعتقادی
فرد و جامعه ،در گرو انتخاب و اعامل روشهای مناسب تربیتی است .در این مقاله ،روشهایی مانند
تکرار مفروضات بدیهی ،ایجاد انس و احساس محبت به خداوند ،عقلگرایی ،علمآموزی ،استدالل محوری،
پاسخ به شبهه و ابطال دیدگاههای رقیب ،از سیرهی حرضت رضا(ع) استنباط شده است که بهکارگیری آنها
میتواند نقش مؤثری در ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند داشته باشد .البته معنای این سخن ،انحصار
روشها در این موارد نیست و میتوان به آنها افزود یا کاست .همچنین تأثیرگذاری این روشها متوقف بر
فراهم بودن متام رشایط و نبود موانع مهم است؛ بنابراین ،تربیت را نباید به حوزه اخالق تنها تحویل برد
و هرگونه برنامهریزی برای حال و آینده ،میباید با کمک صاحبنظران امور تربیتی آشنا به مبانی اسالمی
صورت گیرد.

روشهای ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی
(ع)
بر اساس سیرهی امام رضا

103

منابع

•ابنبابویه ،محمدبنعلی؛ التوحید؛ تصحیح هاشم حسینی؛ قم ،جامعه مدرسین1398 ،ق.
•ـــــــــــــــــــــ؛ معانی االخبار؛ تصحیح علیاکرب غفاری؛ قم ،دفرت انتشارات اسالمی1403 ،ق.
•ابنسینا ،حسینبنعبدالله؛ اإلشارت و التنبیهات؛ قم ،نرش البالغة1375 ،ش.
•ابنمنظور ،محمدبنمکرم؛ لسان العرب؛ بیروت ،دار صادر1414 ،ق.
•اعرافی ،علیرضا؛ فقه تربیتی؛ قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه1387 ،ش.
•اعرافی ،علیرضا؛ موسوی ،سید نقی؛ «تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه»؛ کاوشهای نو در فقه
اسالمی ،شامره  ،2سال  ،20قم1392 ،ش.
•آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن؛ الذریعة الی تصانیف الشیعه؛ نجف ،مطبعة الغری1355 ،ش.
•حقشناس ،علیمحمد و دیگران؛ فرهنگ هزاره؛ تهران ،فرهنگ معارص1381 ،ش.
•خوانساری ،محمد؛ منطق صوری؛ تهران ،دیدار1394 ،ش.
•خویی ،سید ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث؛ بینا1413 ،ق.
•جواهری ،محمد؛ املفید من معجم رجال الحدیث؛ چاپ دوم ،قم ،مکتبة املحالتی1424 ،ق.
•دهخدا ،علی اکرب؛ فرهنگ دهخدا؛ تهران ،چاپ سیروس1338 ،ش.
•راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد؛ املفردات فی غریب القرآن؛ دمشق -بیروت ،دارالعلم -دارالشامیه،
1412ق.
•سبحانی ،جعفر؛ کلیات فی علم الرجال؛ چاپ سوم ،قم ،مؤسسة نرش اسالمی1414 ،ق.
•رشتوتی ،سعید؛ اقرب املوارد؛ قم ،مکتبة آیهالله العظمی املرعشی النجفی1403 ،ق.
•شهید ثانی ،زینالدین؛ منیة املرید؛ قم ،مکتب اإلعالم اإلسالمی1409 ،ق.
•صادقی ،منصورهسادات؛ مظاهری ،محمدعلی؛ حیدری ،محمود؛ «تصور از خدا در روشهای تربیت
دینی متفاوت»؛ روانشناسی ،شامره  ،4سال 1386 ،11ش.
•صانعی ،سیدمهدی؛ پژوهشی در تعلیم و تربیت اسالمی؛ مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد1375 ،ش.
•صدراملتألهین شیرازی ،محمد؛ منطق نوین (اللمعات املرشقیة فی الفنون املنطقیة)؛ ترجمه و رشح
عبدالحسین مشکوة الدینی؛ تهران ،نرص ،بیتا.
•طوسی ،محمدبنحسن؛ االمالی؛ قم ،دارالثقافه1414 ،ق.
•ــــــــــــــــــــ؛ الفهرست؛ تصحیح سید محمدصادق آل بحرالعلوم؛ نجف ارشف ،املکتبة الرضویه،
بیتا.
•عرفانیان ،غالمرضا؛ مشایخ الثقات؛ قم ،مؤسسة نرش اسالمی1417 ،ق.
•عطاردی قوچانی ،عزیزالله؛ اخبار و آثار حرضت امام رضا(ع)؛ تهران ،عطارد1388 ،ش.
•علیبنموسیالرضا؛ صحیفة االمام الرضا(ع)؛ تصحیح محمدمهدی نجف؛ مشهد ،کنگره جهانی امام
رضا(ع)1406 ،ق.
•فراهیدی ،خلیلبناحمد؛ العین؛ قم ،هجرت1410 ،ق.
•فنا ،فاطمه؛ «تصور و تصدیق»؛ دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنیاد دایرةاملعارف اسالمی1393 ،ش.

104

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 3شماره 2

•فیض کاشانی ،محمدبنمرتضی؛ املحجة البیضاء فی تهذیب االحیاء؛ تصحیح علیاکرب غفاری؛ بیروت،
مؤسسه اعلمی للمطبوعات1403 ،ق.
•کلینی ،محمدبنیعقوب؛ الکافی؛ تهران ،دار الکتب االسالمیه1365 ،ش.
•گروه نویسندگان؛ فلسفهی تعلیم و تربیت؛ چاپ هفتم ،قم ،دفرت همکاری حوزه و دانشگاه1384 ،ش.
•گروه نویسندگان؛ تربیت دینی در جامعه اسالمی معارص؛ قم ،مؤسسه امام خمینی1388 ،ش.
•مجلسی ،محمدباقر؛ بحار األنوار؛ بیروت ،دار احیاء الرتاث االسالمی1403 ،ش.
•ــــــــــــــــــ؛ مرآة العقول؛ تهران ،دار الکتب االسالمیه1404 ،ق.
•محمدی ،سیفالدین؛ اصول دین بررسی تعریف و مصادیق آن از دیدگاه متکلامن؛ تحقیقات اسالمی،
1373ش.
•مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلامت القرآن الکریم؛ تهران ،بنگاه ترجمه و نرش کتاب1426 ،ق.
•مطهری ،مرتضی؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ تهران ،صدرا1390 ،ش.
•ــــــــــــــ؛ تعلیم و تربیت در اسالم؛ تهران ،صدرا1373 ،ش.
•ــــــــــــــ؛ ده گفتار؛ تهران ،صدرا1390 ،ش.
•مهیار ،رضا؛ فرهنگ ابجدی؛ بینا ،بیتا.
•نجاشی،احمدبنعلی؛ رجال النجاشی – فهرست اسامء مصنفی الشیعه؛ تصحیح سیدموسی شبیری
زنجانی؛ قم ،دفرت انتشارات اسالمی1407 ،ق.
•منازی شاهرودی ،علی؛ مستدرکات علم رجال الحدیث؛ تهران ،ابناملؤلف1415 ،ق.
•هیثمی ،نورالدین؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ بیروت ،دارالکتب العلمیه1408 ،ق.
•یوسف ثانی ،محمود؛ «تصور و تصدیق»؛ دایرةاملعارف بزرگ اسالمی؛ تهران ،مرکز دایرهاملعارف بزرگ
اسالمی1387 ،ش.
•	 Grant, C. 1968. “A Note on ‘Secular’ Education in the Nineteenth Century.” British
Journal of Educational Studies 16(3), 308–317.

روشهای ایجاد و تعمیق باور به وجود خداوند در تربیت اعتقادی
(ع)
بر اساس سیرهی امام رضا

105

