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  هاي انگيزشي توحيدباوريقرآن و روش
 

 دانشجوي ارشد علوم قرآن و حديث با گرايش فلسفه تفسير/  حامد ساجدي  sajedi2@gmail.com 
  دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/  ابوالفضل ساجدي

  15/4/1394ـ پذيرش:  26/10/1393دريافت: 
  

  چکيده
. است ياعتقاد معارف به ناظر ،يشناخت ابعاد از يكي است. يو رفتار يعاطف ،يشناخت گوناگون يهاداراي ساحت تيترب
 ريتأث تحت را فرد يرفتارها و عواطف ،يسطح شناخت از شيب توانديم كه است ياشدهتيتثب شناخت ،»باور اي اعتقاد«

 اي يشناخت يهاروش با توانديم هدف نيا است؟ يضرور ديتوح به باور تيتقو ريمس در ييهاگام برداشتن چه. دهد قرار
در  ات،يروا و قرآن به نگاه با و يزشيانگ يراهكارها بر تمركز و با »ياخانهكتاب« اين مقاله با روش. شود محقق يعاطف

 يشيگرا موانع كدام سازد؟ مندعالقه يديتوح اعتقاد به را يمتربّ اندتويم يمربّ چگونه. است يديتوح يباورها تيترب يپ
 ، افــزونيخداباور زةيانگ جاديا يبرا ق،يتحق نيا اساس بر دارد؟يبازم يهست خالق يانگارگانهي و يخداباور از را يمتربّ
 احتمال دةيا طرح با اول، گام در .شود برطرف ديبا زين خدا به اعتقاد يشيگرا و موانع ،يزشيانگ يهاروش يريكارگبه بر
 و يدفــاع خــود، حالــت وبيع از فرار همچون يموانع رفع است. تحقق قابل متعال يخدا يسازمحبوب زين و محتمل و

   .است يضرور دوم گام يبرا ،يدتيعق ثبات به ليم و ،يمتربّ گرفتن يجدل

  .يقرآن يهاروش ،يشيگرا موانع زه،يانگ د،يتوح اعتقاد، ت،يترب: هادواژهيكل
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  مقدمه

بخشي به استعدادهاي متربي بــراي نيــل بــه اهــداف از پــيش ساز فعليتبه معناي جريان زمينه »تربيت«
هاي دينــي براي نيل به اهداف و ارزش مزبوربه معناي تحقق جريان  »تربيت اسالمي«شده است. تعيين

 محيطي اســتتاري)، اجتماعي و زيســت(زيستي، شناختي، عاطفي و رف در هر يك از ابعاد الهي، فردي
كه به تعريف بيان شده در متن نزديك است ر.ك: اعرافي،  ،»تربيت ديني«(براي برخي از ديگر تعاريف 

  .)44، ص1374باقري،  ؛28، ص1، ج1387
هاي متربــي در جهــت نيــل بــه بخشي به تواناييبه معناي بسترسازي براي فعليت »تربيت اعتقادي«

 گونــاگون تربيــت دينــي، هاياعتقادي و تثبيت باورهاي ديني است. در ميان ســاحت ـاهداف شناختي
است. امروزه نيز دشمنان اســالم هتارد و بسترساز تربيت در ساير ساحتربيت اعتقادي نقشي بنيادين د

خــاص . قرآن كــريم نيــز اهتماميدهندانجام مياي براي متزلزل كردن باورهاي ديني هاي گستردهتالش
  يات فراواني به آن توجه داده است. آاي تقويت باور به توحيد دارد و در بر

اما در  ،ه استصورت گرفتتحقيقات متعددي  ،ويژه در ساحت تربيت دينيبه ،در باب تربيت
كه موضوع تحقيق اين نوشــتار اســت،  ،يات و رواياتآويژه از نگاه به ،خصوص تربيت اعتقادي

عرضه شده است. برخي از آثار بــه اصــول و اهــداف تربيــت اعتقــادي ثار اندكي به بازار دانش آ
). برخي نيــز فصــلي از 1388(داوودي، » ملي در هدف تربيت اعتقاديأت« ةاند؛ مانند مقالپرداخته

و  تربيتي پيامبر ةسير«اند؛ مانند هاي اين ساحت تربيتي اختصاص دادهتحقيق خود را به روش
 »تربيــت اعتقــادي و معنــوي بــا نگــاه قرآنــي« و )،1389وودي، زاده و دا(حســيني »بيــتاهل

تمركــز بــر  ثــار موجــود،آهاي اين نوشــتار بــا از جمله تفاوت ،). در عين حال1392(ميرعرب، 
هاي انگيزشي در ساحت تربيت اعتقادي است. در اين عرصه نيز محور بحــث بــه يكــي از روش

 ةمقالــ :توان گفتمي روي،دود شده است. بدينمح »توحيدباوري«يعني  ،اعتقادات بنيادين ديني
  است.  برداشتهپيش روي گامي جديد در مسير تربيت ديني 

؟ انجــام داده اســتانگاري خــدا انگيزشي براي تربيت اعتقــادي و يگانــه اقداماتقرآن چه 
 هايي براي ايجاد انگيــزةكاربست روش ةرا به دو مرحله تقسيم كرد: مرحل اقداماتتوان اين مي

مطالــب ايــن نوشــتار در دو  ،اســاسرفع موانع گرايشي معتقد شدن. براين ةو مرحل ،خداباوري
 بــه عنــوان دوم ســه مــانع را ، و در مرحلــةاول دو روش ةدر مرحل :بخش كلي ارائه شده است

  .  مطرح كرده استمحور بحث 



  ٢٩  هاي انگيزشي توحيدباوريقرآن و روش

  ايجاد انگيزه براي معتقد شدن

نند و معتقــد شــوند فقــط بــه صــحت و بطــالن آن توجــه خواهند به واقعيتي اقرار كها وقتي ميانسان
طور خودآگاه يا ناخوداگاه به »ست يا نه؟اآيا اين واقعيت با اميال من سازگار «كنند، بلكه خود اينكه نمي

در اين اقرار كردن مؤثر است. در واقع، هرچند علم و درك، انفعال نفس است، باور و اعتقاد عالوه بــر 
پــس انســان عمل جوانحي هم دارد و اميال انسان در اين عمل جوانحي مؤثر اســت. انفعال، نياز به يك 

فرعونيان آيات الهي  كهچنان ؛ببندداست ببيند و چشم به آنچه ديده  و قادر است كه بداند اما تصديق نكند،
سُهُمْ ظُلْماً وعُلُــوا فَــانْظُرْ كَيْــفَ وجَحَدُوا بِها واسْتَيْقَنَتْها أَنْفُ«حالي كه به آنها يقين داشتند:  در ،را انكار كردند

اســت.  »به معتقد شدن انگيزهايجاد «) پس يك روش مهم در تأثير اعتقادي 14(نمل:  »كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
  قابل مالحظه است: ذيلروايت  براي مثال،آيد. از بعضي روايات، پيوند انگيزه و اعتقاد به دست مي

 بــارةنويســد و يكــي از ســؤاالتش درمي اي را به حضرت امام صــادقنامهراوي  ،در اين روايت
جبر و  اش مسئلة(ظاهراً دغدغه تند يا نه؟اين دو مخلوق خداي متعال هس آيا است كه »معرفت و انكار«

  د.ندهاي جوابش را ميامام هم در نامه .اختيار انسان در ادراك بوده)
شوق و اشــتهاي بــه ايمــان، شــناخت را  سببيمان) به (اهل ا پس«نوشتند:  حضرت امام صادق

اشتها و ميــل بــه كفــر، انكــار را  سببو (اهل كفر) به  ،برگزيدند و به اين وسيله، مؤمن و عارف شدند
  ).227ص ق،1398(صدوق، » راه شدندبرگزيدند و به اين وسيله، كافر و منكر و گم

خــواهيم بگــوييم هــيچ عامــل اســت. البتــه نمي اعتقاد ةكنندتعيين »شهوت و ميل«طبق اين روايت، 
هرچنــد  ،ميل اســت ،يكي از عوامل مهم و مؤثر در اعتقاد :گوييمبلكه مي ،ديگري در اعتقاد مؤثر نيست

  مثل شناخت و مواجهه با واقع هم در باورهاي انسان نقش دارند. ،عوامل ديگري
از بيــان صــفات تنزيهــي خــداي  پسن در رد عقايد كفرآميز، ايشا در روايتي ديگر از امام صادق

  فرمايند:متعال (مثل صورت و عضو و ظرف نداشتن) مي
اين است اهللا پروردگار ما. هيچ معبودي غير از او نيست. پس هر كــس خــداي متعــال را بــا ايــن «

و هر كس او را به  ،ن استااز موحد ،(كه در صدر روايت آمده) بخواهد و دوست داشته باشد توصيف
بيــت هــم از او جويــد و مــا اهلتوصيف بخواهد و دوست داشته باشد، خدا از او بيــزاري مي غير اين

  ).165ق، ص 1424؛ ابن عقده كوفي، 256ص ق،1401(خراز رازي، » جوييمبيزاري مي
موحــد كســي  ؛ زيــراميل انسان حتي در اعتقاد به صفات خداي متعال هم مؤثر است ،طبق اين روايت
هر كس خداي متعــال را بــا صــفات « يعني حضرت به جاي اينكه بفرمايند ؛وحيد دارداست كه اعتقاد به ت
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اش بخواهد هر كس خداي متعال را با صفات جالليه«: فرمايندمي» اش بشناسد معتقد به توحيد استجالليه
ت در يعني ميل داشتن به اينكه خداي متعال صفات جالليه داشته باشــد مــؤثر اســ ؛»او معتقد به توحيد است

كه وجه ايــن تعبيــر حضــرت  هستاينكه معتقد باشيم خداي متعال صفات جالليه دارد. البته اين احتمال هم 
  ).173و172، ص1361تأثير عواطف بر بينش ر.ك: عثمان،  دربارة( نه بعكس ،تأثير اعتقاد بر عواطف باشد

  :شوددو روش براي ايجاد انگيزه براي اعتقاد توحيدي مطرح مي ،در ادامه

  »احتمال و محتمل«طرح ايدة  .الف

معنا كه متربي را بين دو بدين ؛است »احتمال و محتمل« ةطرح ايد ،كارهاي ايجاد انگيزه به اعتقاديكي از راه
توحيدي و ديگر احتمال بطالن آن. سپس پيامدهاي هر يك  ةاحتمال قرار دهيم: يكي احتمال صحت عقيد

  سازيم:متربي را با چهار جمله شرطيه مواجه مي ،و كنيم. در مجموعاز اين دو احتمال را براي او بازگ
 شود.ن به آن آثار مثبت زيادي نصيبشان مياين عقيده صحت داشته باشد، معتقدااگر  ـ
 بينند. ن به آن ضرري نمياگر اين عقيده باطل باشد، معتقدا ـ
 واني مواجه خواهند شد.ن آن با آثار منفي فراااگر اين عقيده صحت داشته باشد، منكر ـ
  ند. برن آن، نفع چنداني نميمنكرا اگر اين عقيده باطل باشد،ـ 

طلبي و دوري از ضرر و ميــل بــه حس كمال سببكسي كه اين چهار قضيه را تصديق كند، به 
از كاربســت ايــن روش، بــا وجــود درك  پــيششود. حال اگر متربي ميمتمايل ايمني، به آن اعتقاد 

رش و تصديق قلبي آن سر باززده باشد اين روش او را به اعتقاد يا تصديق قلبي آنچــه واقع، از پذي
سازد. همچنين اگر قبالً دركي نسبت به واقــع در متربــي شــكل نگرفتــه متمايل مياست درك كرده 

تصــديق  ،نهايــت در جويانه و درك ذهنــي ودنبال تحقيق منصفانه و حقيقتبه ،باشد، با اين روش
شود تا فرد به سمت احتياط در عمــل خيزد. گاه نيز از اين روش استفاده مياقعيت برميقلبي اين و

 نيــز پاســكال ةاز شــرطي كه(چنان ، سوق داده شوداست نسبت به چيزي كه اعتقاد به آن پيدا نكرده
اي از ) لكن ما درصدد چنــين اســتفاده211، ص2، ج1379چنين برداشت شده است. ر.ك: ملكيان، 

 ،نيستيم. هدف كنوني ما سوق دادن فرد به سمت اعتقاد به توحيــد اســت »مال و محتملاحت«روش 
 ول دين نباشد، احتيــاط در عمــل معنــازيرا تا وقتي اعتقاد به اص ؛نه به سمت احتياط در مقام عمل

  قبولي اعمال و منجي بودن آنها، مشروط به ايمان داشتن است. ؛ زيراندارد
بــا بيــاني شــيوا  مزبــور نقل شده، هــر چهــار شــرطية م صادقدر روايت معروفي كه از اما

  گنجانده شده است: 
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مسلمانان كــه دور  :باشد كه اينها (يعني گونهبه يك ملحد: اگر حقيقت همان پاسخدر  امام صادق
يابنــد و شــما حتمــاً آنهــا نجــات مي ـطور هم هستكه همين ـگويندخدا به طواف مشغولند) مي ةخان

 ـكه البته اين طور نيست ـگوييدن) ميا(يعني ملحد باشد كه شما گونهآند. و اگر حقيقت شويهالك مي
  ).74، ص1ق، ج1407(كليني،  شما و آنها مساوي هستيد

  دوم و چهارم است. ة شرطيةدوم دربردارند ةاول و سوم و جمل ةاول اين روايت ناظر به شرطي ةجمل
نشــيني كنــد و بپــذيرد كــه مســئله است كه مربي نبايد عقباين  مزبورنكتة قابل استفاده از روايت 
 امــام ،شــودكه در روايت مشاهده ميچنان كند؛ف احتمال را بيان ميمشكوك است، بلكه فقط دو طر

ين بــه اعتقــاد يقــ »وليس كما تقولــون«و  »ما يَقُولُونَ عَلى وهو«معترضه  ةبا جمل ،در بيان هر دو احتمال
  .خود را ابراز كردند

رسد در برخي آيات حديث جامعي است كه هر چهار شرطيه را دربردارد. به نظر مي مذكورروايت 
ها مطرح شده است تا باور به توحيد در مــردم برخي از اين شرطيه گوناگون،هاي و روايات نيز به شيوه
  شود:از اين آيات در ذيل بيان مي تقويت شود. برخي

بــراي  انبيــا ةبه حكايت قرآن، شيو :انكار اين حقيقت. بيان عظمت خطر اخروي در صورت 1
استدالل كردن و روشن ساختن مفاد آن عقيده منحصر نبوده اســت، بلكــه  بهتثبيت اعتقادات توحيدي، 

كردند و بر بزرگي و اهميت آن پيامدها تأكيــد آنان پيامدهاي منفي انكار و ترك آن عقيده را نيز بيان مي
اين آثار منفي، مبتنــي بــر كه است  روشنبر طبق توحيد را در آنان ايجاد كنند.  عمل ةكردند تا انگيزمي

در ذهن  ،نهايتدر . پس آنچه اندن آن عقيدهامنكر در حالي كه مخاطب انبيا ،صحت آن عقيده است
و ايــن  ،بندد اين است كه اگر آن عقيده صحيح باشد، انكار آن، ايــن پيامــدها را داردن نقش ميامخاطب
  هايي از اين دست است:نمونه ذيلسوم است. آيات  ةن شرطيهما
(چراكه) براي  ؛اي قوم من، (فقط) خدا را عبادت كنيد :پس گفت .قومش فرستاديم سوينوح را به  ما« ـ

  .)59اعراف:( ») بيمناكم(يعني روز قيامت شما غير از او معبودي نيست. من بر شما از عذاب يك روز عظيم
 قــوم عــرب) جزيرةشــبه جنوب (سرزميني در احقاف در كه را) پيغمبر هود( عاد دربرا آر ياد به« ـ
 جز كه بودند، آمده ،نزديك و دور هاىگذشته در او از پيش پيامبرانى كه حالى در كرد،مى انذار را خود
  .)21احقاف:( »ترسممي عظيم روزى عذاب از شما بر من كه نپرستيد را خدا

درصدد تربيت اعتقادي بوده و قوم خــود را بــه توحيــد در عبــادت  پيامبران ،در اين آيات
اند. كند برحــذر داشــتهآنان قوم خود را از خطري كه تهديدشان مي ،منظوراند. بديندعوت كرده

  بيانگر اهميت خطر است. »عظيم« ةاستفاده از كلم
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مثل اين  ؛كيد شده استدر بعضي آيات نيز بر ناگهاني بودن عذاب و مهلت نداشتن در آن هنگام تأ
 و ندارندآن  دفع بر توانايى كه چنانآن ؛كندمى مبهوتشان و آيدمى سراغشان به ناگهان قيامت بلكه« آيه:
  .)40انبياء:( »شودنمى داده مهلت آنها به

يعني كاش كافران احــوال  ؛»لو يعلم الذين كفروا...«د: فرمايهمين سوره، خداي متعال مي 39 ةدر آي
هــا را كردنــد، بــترا اســتهزا نمي (پيــامبر دانســتند چنــين نبودنــددانســتند كــه اگــر ميرا مي قيامت
يعنــي  ».بل تاتيهم بغته: «فرمايدكردند). سپس در اين آيه ميپرستيدند و در وقوع قيامت تعجيل نمينمي

د. هرچنــد در شدنكردند اصالح ميصفت مضاعفي است كه اگر كافران به آن توجه مي »ناگهاني بودن«
توان آن را شاهدي بر مؤثر بــودن مي اما مطرح شده، »علم به عذاب و ناگهاني بودن آن«اين دو آيه، اثر 

  گرفت. »احتمال عذاب ناگهاني«
افــزون بــر بيــان آثــار اخــروي، در قــرآن كــريم بــر : آيات كنندگانتكذيب. بيان عاقبت دنيوي 2

 ، گواه اين مدعاست:ذيلأكيد شده است. دو آيه هاي توحيد، تپيامدهاي دنيوي تكذيب نشانه
 و دشــمنى! مــن قــوم اى پس از مقاومت قومش در قبــال پــذيرش حــق:) و (حضرت شعيب«ـ 

 قــوم يــا هــود قــوم يــا نوح قوم كه شويد گرفتار سرنوشتى همان به شما كه نشود سبب من با مخالفت
  .)89د:هو( »نيست دور چندان شما از لوط قوم و ،شدند گرفتار صالح
كننــدگان ببينيــد عاقبــت تكذيب و كنيــد گــردش در زمين پس رفتند. و بودند مللى شما از پيش«ـ 

  )137عمران:آل(» چگونه بود؟
قوام گذشته تأكيد شده است. بلكه بر هالكت دنيوي ا ،بحث از عذاب اخروي نيست ،در اين دو آيه

آيــد: همين سوره برمي 84ة از آي كهچنان ؛در مقام تربيت اعتقادي هستند حضرت شعيب ،اول در آية
اي شــما خدا را عبادت كنيــد. بــر ،گفت: اي قوم من برادرشان شعيب را (فرستاديم). ،مدين ويو به س«

  ».غير از او معبودي نيست...
(يعنــي كســاني كــه اعتقــادات صــحيح را  است كنندگانتكذيببارة عاقبت دوم نيز بحث در ةدر آي
  ن آيه از آنها عبرت بگيرند و آيات الهي را تكذيب نكنند.ااين است كه مخاطب اند) و غرضنپذيرفته

  ند:نكرا بيان مي »توجه به احتمال عقاب دنيوي«وضوح بيشتري، تأثير  ذيل باآيات 
 روى به زمين و آسمان از هايىبركت بودند كرده پيشه ارىپرهيزگ و آورده ايمان هاقريه مردم اگر«
 مگر .ديمنمو مؤاخذه كردندمى كه اعمالى به را ايشان نيز ما و كردند تكذيب ولى گشوديم،مى ايشان
 اين مردم مگر بيايد؟ ايشان سوى به خوابند در كه هنگامى ،شبانه ما عذاب كه ايمنند هاقريه اين مردم
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 تدبير و كرم از مگر بيايد؟ ايشان سوى به كنندمى بازى كه هنگامى ،روزنيم ما عذاب كه ايمنند هاقريه
 سرزمين اين كه كسانى براى شوند. مگرنمى ايمن خدا تدبير از كارانزيان گروه جز اند؟شده ايمن خدا
 ايشان به را گناهشان سزاى بخواهيم اگر كه نشده روشن اندبرده ميراث به مردمش هالكت از پس را
  .)100ـ96اف:اعر(» ؟بشنوند نتوانند تا نهيممى مهر هايشاندل بر و رسانيم،مى

در آيات بعدي، خداي متعال  .يعني حقايق را نپذيرفتند ؛»ولي تكذيب كردند«در آية اول آمده است: 
گونه استفهام اين است ظاهر اين »يا آنها ايمن بودند؟آ« :فرمايدبه صورت استفهام انكاري يا توبيخي مي

  دند.نموكردند ديگر تكذيب نميمي توجه كه اگر به اين احتمال
  دو شيوه قابل استفاده است: مزبور،از مجموع آيات 

 ؛كار برده استاعراف اين شيوه را به ةاول سور به اصل احتمال عذاب دنيوي: سه آية. توجه دادن 1
؟ روددرحالي كه عقالً اين احتمال مــي ،دادندچنين احتمالي نمي چراكند آنها را توبيخ مي ،در واقع زيرا

» عــذاب شــبانه«و  »عذاب روزانه«يعني  ،ترن احتمال خودش به دو احتمال جزئيوقتي اي آن،عالوه بر 
ســورة  99 ةبيشتر جلــوه كنــد. در آيــ »مطلق عذاب«احتمال  گرددموجب مياز نظر رواني  تقسيم شود

بــا تفســير  – »مكــر الهــي«يعنــي همــان  ؛اعراف، علت احتمالي اين عذاب احتمالي نيز بيان شده است
مقتضــي  وقابل توجه است  يبلكه احتمال ،گر اين است كه اين صرف احتمال نيستكه بيان - صحيحش

 براي آن موجود.
اقــوام گذشــته را  هاي عذابهود، نمونه 89 ةگونه عذاب: در آيدار بودن اين. توجه دادن به سابقه2

است كــه ايــن حتي به اين نكته هم اشاره شده  ».مثل آنچه قوم نوح به آن دچار شدند«بيان كرده است: 
كه فاصله زماني زيــادي بــا  ،بلكه قوم لوط ،قاعده مخصوص اقوام خيلي قديمي و ماقبل تاريخي نيست

خودتــان  بــه اينكــه كنــدعمران هم دعوت ميآل ةسور 137نيز همين عاقبت را داشت. آيه  ،شما ندارد
 100 ةا بشناسيد. در آيــهاي الهي رتفحص و بررسي كنيد و ببينيد عاقبت اقوام گذشته چه بوده و سنت

آيا با اينكه عاقبت اقــوام قبلــي را «فرمايد: كند و مين را توبيخ مياسوره اعراف هم خداي متعال مخاطب
  »؟رسانيماند كه اگر بخواهيم سزاي گناهانشان را به آنها مياند هنوز به اين نتيجه نرسيدهديده

ت. ي دارد و نسبت به منافع خود حريص اسكارطمع ةانسان روحي: نا. بيان عاقبت اخروي موحد3
، طمــع ايــن ذيلانسان بر ايمان آوردن به توحيد باشد. بر اساس آيات  تواند منشأ انگيزةاين خصلت مي

 ايمــان موجــب ،»ناصــالح ةدخول در زمر«و  »سبقت بر بقيه در ايمان«و  »بخشيده شده گناهان«افراد به 
  :شوددوم) مي ة(در آي اول) و ايمان به نبوت حضرت محمد ةآي(در  آنها به يگانگي خداي متعال آوردن
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 ايمان كه هستيم ىانكس اولين سبب، همين به .بيامرزد را گناهانمان پروردگارمان كه داريم طمع ما«ـ 
  .)51شعراء:( »آورديم
 ،ايمــان نيــاوريم است شده نازل ما سوى به حق از به آنچه و خدا چه وجهي دارد كه به ما براى«ـ 

  .)84مائده:( »درآورد؟ صالح مردم سلك در را ما در حالي كه طمع داريم خداوند
دهــد صــرف رود كه احتمال خالف هم باشد. پس اين دو آيه نشــان ميكار ميجايي به »طمع«لفظ 

  توحيدي مؤثر باشد. ةتواند در كسب عقيدنيز مي »احتمال پيامدهاي مثبت«
  :كنيدتوجه  ذيلآيه به 

 :شــد گفته او به ،دم همان در .)كشتند را حضرت عيسي و حامي سه پيغامبر ،ب نجارحبي مردم(«
يافتگان قــرار دانستند كه پروردگارم مرا آمرزيد و از كرامتمى من مقو كاش اى :گفت درآى. بهشت به
  .)27و26يس: ( !»داد

عاقبت خوش او پس از  كند قومش ازاند آرزو ميمؤمني كه او را به خاطر ايمانش كشته ،در اين آيه
يكي حركــت دادن  :كردشود كه اين فرد دو هدف دنبال ميمعلوم مي ،آيات قبل ازشدند. مرگ آگاه مي

ي سوق ديگر) و 22يس:(» وما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ«قومش به سمت اعتقاد به توحيد: 
). پس آرزويــي كــه 20يس:(» اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ« روي عملي از آنها:يدادن قوم به سمت ايمان به انبيا و پ

دانســتند كــه يعنــي اگــر آن قــوم مي ؛كند در راستاي همان اهدافش استبيان مي مزبور اين فرد در آية
  آوردند. آنها هم ايمان مي ،عاقبت اين فردِ باايمان، ورود به بهشت است

عاقبــت  ،جاي قرآنبيني توحيدي، در جايل و شواهد صحت جهانيخداي متعال افزون بر ذكر دال
  نيست. آن به ذكر يكه نياز نمودهاعتقاد به توحيد را بيان 

ن مطــرح اهاي دنيوي خوشايندي براي مؤمندر قرآن، خالق هستي گاه وعده: هاي دنيوي. بيان وعده4
  يك نمونه از اين آيات است: ة ذيلآي كرده كه براي ايجاد انگيزه در شنوندگان اين كالم آسماني است.

 روى بــه زمــين و آسمان از هايىبركت بودند كردهپيشه  ارىگپرهيز ،آورده ايمان هاقريه مردم اگر«
» نمــوديم مؤاخــذه كردنــدمــى كــه اعمــالى بــه را ايشان نيز ما و كردند تكذيب ولى گشوديم،مى ايشان

  .)96اعراف:(
 مطــابق و ســتپاداش دنيوي متفرع بر ايمان و تقوا »ان و زمينهاي آسمگشودن بركت« ،در اين آيه

آن قــراين امت  افراديعني غرض اصلي اين است كه وقتي  ؛آموزي اين امت استبراي درس ،ظاهر آيه
  كنند در آنها انگيزة ايمان ايجاد شود.ميرا تالوت 
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در روايت منقول از  شد،كه ذكر چنان :ضرر بودن عقيده به توحيد در صورت بطالن آن. بيان بي5
باشــد كــه  گونه ند: اگر حقيقت آنكردجمله را بيان مي اين ،، حضرت خطاب به آن ملحدامام صادق
(ملحدان) و آنها (يعني اهل طواف كه خداي متعــال را  (يعني خدايي در كار نباشد) شما گوييدشما مي

  قبول دارند) مساوي خواهيد بود.
ه اعتقاد به توحيد، اگر خالف واقع باشد، چندان ضرري براي انسان اين است ك ة مزبورمعناي جمل

  اي را از دست بدهد.شود انسان سود قابل مالحظهنمي موجبندارد و 
ممكن است سؤال شود كه آيا اين اعتقاد موجب محــدوديت در رفتــار انســان و محروميــت وي از 

  ست:شود؟ در پاسخ، توجه به چند نكته مفيد ابسياري لذات نمي
طلب نهايتنفس بي كنندةدرد و رنج است و هرگز قانع پذير و عجين بالذات دنيوي زودگذر، پايان

اي آب، . براي طالب دريا، بود و نبــود قطــرهنداردبود و نبود آن، اهميت چنداني  رو،. ازاينانسان نيست
 ندارد. فرقيچندان 

گوناگون وجود دارد،  ين افعال و اشيابا توجه به تزاحماتي كه در دنيا هست و روابطي كه بي
انسان براي رســيدن بــه رفــاه و ســعادت (بــاالترين لــذت از لحــاظ كــم و كيــف و دوام) بايــد 

ديــن تنهــا  رو،ازاينچه نباشد.  ،كند چه ديندار باشد محدود ريزي كند و خود را به برنامهبرنامه
موجود  هايبلكه محدوديت ،يستساز ندهد. پس دين محدوديتصحيح را به ما نشان مي ةبرنام

بند و باري در مســائل جنســي را مــنش خــود قــرار دهــد، در كسي كه بي ،مثالً ؛كندرا تبيين مي
شود كــه گــاه از آن لــذت مشكالت اجتماعي مي و مثل اضطراب رواني ،هاييدچار رنج ،نهايت

چــه  ،ار باشــيموجــود دارد، چــه دينــد هايينخستين بسيار شديدتر است. پس اينجا محــدوديت
 ؛فعل ما در آن مالحظه شده گوناگوننباشيم. نقش دين معرفي راهي است كه در آن آثار و ابعاد 

 تر از لذت نخستين نشود. كه منجر به دردي فزون ايگونهبه
ن به خدا از آرامش و سالمت رواني بيشــتري امعتقد :شناسان نشان داده استتحقيقات تجربي روان

، 1384قاد به معاد نيز كه مقارن اعتقاد به توحيد است چنين اثــري دارد) (ر.ك: پنــاهي، برخوردارند (اعت
 ).207و206، ص1385؛ حيدري، 188 - 167ص

ســود  ـحتــي بــا ديــدي صــرفاً دنيوي ـشود كه انكار توحيدــمعلوم مي ،گذشتهاز سه نكته 
مجمــوع،  در شــود. پــسرفــتن ســودي هــم مي دســت موجــب از آن،چنداني ندارد. عالوه بر 

 تقريباً سودي ندارد. :توانيم بگوييممي
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هم براي دعوت به دين و قــانع كــردن كفــار بــه پــذيرش دعوتشــان،  جالب توجه است كه انبيا
ضرر بودن اعتقاد به تأثير توجه به بي ةدهنداند كه اين نشانونه بودن اعتقاد به توحيد را مطرح كردهئمبي

  اعتقادي است: آوردن چنيندست توحيد در به
 مــرا كــه خــدايى ةعهد به جز من پاداش .خواهمنمى مزدى دعوتم برابر در شما از من ،مردم اى«ـ 
  .)51هود:(» ؟!كنيدنمى تعقل چرا ،آخر .نيست ،آفريده
 خــدا عهــدة بــه جــز مــن پــاداش ندارم. درخواست مالى شما از ،نبوت برابر در من ،مردم اى و«ـ 
  .)29هود:(» نيست
در مقام تربيت اعتقادي و  شود حضرت نوح و هودمعلوم مي ،به آيات ذكر شده عهمراجبا 

خــدا را عبــادت  ،اي قوم من«فرمايد: مي حضرت هود 50 ةدر آي ؛ زيرااندآموزش توحيد بوده
مــن «د: فرمايــمي حضرت نوح 26و25 ة. همچنين در آي»كنيد. شما را غير از او معبودي نيست

. پــس اينكــه پيــامبران »براي اينكه جز خدا را عبادت نكنيد ؛اي آشكار هستمدهندهبراي شما بيم
بــراي تأثيرگــذاري بيشــتر در  ،كننداجر را مطرح مي درخواست نكردن ،از دعوت به توحيد پس

تواند صــرفاً بــراي ايجــاد اجر مي درخواست نكردناست. البته بايد توجه داشت كه زمينه همين 
در  نظــر،باشد كه از ايــن هم  لكه عالوه بر اين، شاهدي بر صداقت انبياب ،ميل به اعتقاد نباشد

  1نه رواني. ،ايجاد اعتقاد به توحيد، تأثير منطقي دارد
هاي آن شــريعت نســبت بــه در معرفي شريعت جديد، به كمتر شــدن محــدوديت همچنين انبيا

  اند:شريعت سابق تأكيد كرده
 بعضــى تا امآمده و ،كنممي تصديق را تورات كه ام)خته شدهشما برانگي سويحالى (به  در نيز و« ـ

 خــدا از ،پــس .امآمــده پروردگارتــان از آيتى با و كنم، حالل است شده حرام شما بر كه يي راچيزها از
  .)50عمران:آل( »كنيد اطاعت مرا و بترسيد
  2).157(اعراف: »دداربرمى ،استبوده  آنها بر كهرا  و غل و زنجيرهايى و سنگيني تكليف«ـ 

خداي متعال  ،و در آية دوم ،در مقام معرفي دين جديد به يهود است حضرت عيسي ،اول ةدر آي
كند كــه ايــن را بيان مي نكته كند و در اين معرفي، اينها معرفي ميها و مسيحيدين اسالم را به يهودي

كنــد. البتــه ايــن اي مخاطب ايجاد مياي برانگيزه همينهاي قبلي را براي شما ندارد كه دين محدوديت
  امــا همــين روش را .بلكه براي ايجاد اعتقاد به شريعت جديد است ،آيات نسبت به اصل توحيد نيست

   كار برد.توان بهاعتقاد به توحيد مي بارةدر ـگذشت كهچنانـ 
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  سازي خداي متعالمحبوب .ب

ســت. ا» برانگيختن محبت به خــدا«وحيد، روش ديگر براي به فعليت رساندن و تقويت اعتقاد به ت
در  »موحد و معتقد به توحيد«پس  .مندندحتي ملحدان، از فطرت الهي در ضمير خود بهره ،همگان
كسي است كه اين شناخت دروني را خودآگاه كــرده و بــا قلــبش بــه ايــن حقيقــت اعتــراف  ،واقع
يك روش بــراي موحــد  ،دهد. بنابراينرفتارش را تغيير مي ةاي كه اين اعتراف رشتگونهبه ،كندمي

قلــب اســت. وقتــي  ةخانــكردن، برانگيختن محبت و عالقه به همان موجود شــناخته شــده در نهان
شد، اينكه آن موجود داراي صفات كمالي باشد هم خوشايند خواهــد شــد. در  »محبوب«موجودي 

ا داراســت. و وقتــي آن كند كه آن موجود ايــن صــفات كمــالي رتر تصديق ميانسان راحت ،نتيجه
فرد يــا برتــرين خصوصيات منحصــر بــه گردد به اينكهميشد انسان متمايل  »ترينمحبوب«موجود 

ها شد، اعتقاد بــه اگر خداي متعال محبوب قلب كه است روشنصفات را بر آن موجود حمل كند. 
  .گرديدصفات كمالي او نيز سهل و هموار خواهد 

كه خداي متعــال نــزد  دانستهاعتقاد به توحيد را مخصوص كساني بقره، ايمان و  سورة 165ة آي
سخني از تقدم محبوبيت بر اعتقاد به توحيد به ميــان نيامــده؛  ،. در اين آيهاست »ترينمحبوب«آنها 

كساني هستند كه از غيرخدا  ،و از مردم« اما اصل مالزمه و ارتباط بين اين دو مقوله بيان شده است:
محبتشان  ساني كه ايمان دارندو ك ،دهند و آنها را مانند خدا دوست دارندقرار ميهمتاياني براي او 
  ).165(بقره: »به خدا بيشتر است

محبت تو به يك چيز، كوركننده و «همين بس كه در روايت آمده است:  ،در تأثير محبت بر معرفت
شــود، كر و كور مي ). از جمله اموري كه محب نسبت به آن380ق، ص1413(صدوق،  »كركننده است

واقع هيچ نقصي نداشته كه به ـ وقتي محبوب حقيقتي باشد ،هاي نقص داشتن محبوب است. حالنشانه
محبت خدا ما  ،شود. به عبارت ديگربخش ميمحبت به او، به جاي اينكه كوركننده باشد، بصيرت ـباشد

  كند و اين چه خوب كورشدني است!نيست كور مي آنچهرا نسبت به 
(ر.ك:  بوده است اهل بيت ةهاي تربيت اعتقادي در سيريجاد محبت خداي متعال يكي از روشا

خــداي متعــال،  نســبت بــه ). در آيات و روايات، براي ايجاد محبــت108و107، ص1389زاده، حسيني
  كم دو شيوه مطرح شده است:دست
اند، جلوه كار بردهاور توحيدي بهبراي ايجاد ب هايي كه انبيايكي از شيوه :هاي الهي. بيان نعمت1

  است: انبيا ةاي از اين شيونمونه ذيلهاي الهي براي بندگان است. آيات دادن نعمت

٣٨       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

گفت: اي قوم من، خدا را عبــادت كنيــد. بــراي  .قوم عاد، حضرت هود را [فرستاديم] ويو به س«ـ 
 و كــرد آنــان جانشــين ،نــوح قــوم پــس از را شما كه دمآن  آريد ياد شما معبودي جز او نيست... و به

 »شــويد رســتگار شــايد ؛آريــد يــاد بــه را خــدا هــاىپــس نعمــت .آفريــد درشــت را شــما هــاىجثه
  ).69و65(اعراف:

گفت: اي قوم من، خدا را عبادت كنيد. براي  .قوم ثمود، حضرت صالح را [فرستاديم] ويو به س«ـ 
 كرد، آنان جانشين را شما ،عاد قوم از پس خداوند كه را زمانى آريد ياد شما معبودي جز او نيست. و به

 ييهــاخانــه ،هــاكــوه از و سازيد،مى هاكوشكآن  هاىدشت در اينك و داد، جايتان سرزمين اين در و
  ).74و73(اعراف: »نينگيزيد فساد سرزمين اين در و را خدا هاىنعمت آريد ياد به پس .تراشيدمى

گفت: اي قوم من، خدا را عبادت كنيــد. بــراي  .فرستاديم]و به سمت مدين، حضرت شعيب را [«ـ 
 بنگريــد و كــرد، بســيارتان خــدا و بوديــد اندك كه آريد ياد به را شما معبودي جز او نيست... و زمانى

 .)86اعراف:( »!بود چگونه كارانتباه سرانجام
شــما را بــر در حــالي كــه اوســت كــه  ،وجو كنمآيا غير از خدا براي شما معبودي جست :گفت«ـ 

  .)140اعراف:( »عالميان برتري داده است؟!
هنگامي كه به پدرش و قــومش گفــت: چــه چيــز را  كن؛خبر ابراهيم را تالوت  ،و براي آنها«ـ 

 و است آفريده مرا كه كسى ؛جهانيان پروردگار مگر ،منند دشمن) هابتآن  ةهم(كنيد؟...عبادت مي
 شفايم وست كهشدم هم بيمار وقتى و .دهدمى آبم و دهدمى غذايم كه كند. و كسىمى هدايتم وهم
 رســتاخيز، روز دارم طمــع كــه كســى و .كنــدمى امزنده دوباره و ميراندمى مرا كه كسى و .دهدمى

 .)82ـ77، 69،70شعراء: ( »بيامرزد را گناهم
دي در كم يكي از اغراض مهمشان، ايجاد باور توحيــيا دست غرض پيامبران ،در تمام اين آيات

قــوم خــود را بــه  زمينــه،. اين با مراجعه به سياق آيات، مشخص است. آنها در ايــن يش استامت خو
  هاي الهي براي ايجاد باور به توحيد مؤثر است. اند. پس ذكر نعمتدهش متذكر هاي الهينعمت

  ؟كندايجاد ميهاي الهي باور توحيدي اما بايد ببينيم چگونه ذكر نعمت
 گونــاگوني ها بر اعتقــاد بــه توحيــد، جهــات منطقــي و روانــير ذكر نعمتممكن است تأثي
ها، جلب محبــت الهــي يكي از اثرات جلوه دادن نعمت كمدست :توان گفتداشته باشد، اما مي

حاكي از تأثير يــادآوري  ذيلشود. دو روايت منجر به اعتقاد توحيدي مي ،است و از اين طريق
  ل است:ها در محبت به خداي متعانعمت
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 نجــوايش موســيبه هم ـعز وجلـخداي : «كنندنقل مي از پدرانشان از پيامبر خدا امام رضا
 ،عرضه داشــت: اي پروردگــار مــن وحي كرد: مرا دوست بدار و مرا پيش خلقم محبوب كن. موسي

داي اما چگونه تو را نزد خلقــت محبــوب كــنم؟ خــ ؛فرمان اولت اين بود كه تو را دوست داشته باشم
چراكــه آنهــا از مــن جــز خــوبي چيــزي ســراغ  ؛هــاي مــرا بــه آنهــا گوشــزد كــنمتعال فرمود: نعمت

  ).205و161، ص1409 ؛ راوندي،484ص ق،1414 طوسي،»(ندارند
غــذا شــما  به هايي كه با آنهاخداي متعال را دوست بداريد به خاطر نعمت«فرمودند:  پيامبر خدا

آملي، ؛ طبري484ق، ص1414؛ طوسي، 600، ص2ج ،1385همو، ؛ 364ص ،1376(صدوق، » رساندمي
  ).61ق، ص1383

بــه  محبــت نســبتايجــاد  موجبهاي الهي شود كه توجه كردن به نعمتمعلوم مي ،از اين روايات
  شود.خداي متعال مي

 اســت هاي خاص آن قوم مطرح شدهنكتة قابل توجه اين است كه در آياتي كه ذكر شد، بيشتر نعمت
شــما  ةجث« و» پس زيادتان كرد ،كم بوديد«و  »شما را جانشين كرد«مثل  دارد؛بيشتري  اثرگذاريين كه ا

 ،هاســتانسان ةنعمتي بيان شده كه براي هم هم . اگر»شما را بر عالميان برتري داد«و » را درشت آفريد
  .»لق كردكسي كه مرا خ«و  »شما را در زمين منزل داد«؛ به صورت خاص بيان شده است آن هم
هاي جلب محبــت، نشــان دادن كمــاالت و از جمله راه :هاي كمالي معبودها. مقايسه بين صفت2

ارتبــاط  ذيــلدوست است. مجموع آيات طلب و كمالانسان فطرتاً كمال زيرا بوب است؛فضايل آن مح
  دهد:بود و محبت به او را نشان ميميان توجه به كمال مع

 كــه همين سپس .است من پروردگار اين: گفت .ديد را اىستاره ،يدپوشان را او شب كه همين پس«
آســمان را  كــه ديــد را مــاه وقتــى آن، از نــدارم. پــس دوست را كنندگانغروب من: گفت ،كرد غروب

 من، پروردگار اگر: گفت كرد، غروب كه ماه سپس .است من پروردگار اين: گفت كرد، شكافت و طلوع
آســمان را شــكافت و  كــه ديــد را خورشيد آنكه از بود. پس خواهم راهانگم گروه از نكند هدايت مرا

 كــرد، غــروب نيز خورشيد كه گاهآن پس .است تربزرگ اين ؛است من پروردگار اين: گفت كرد، طلوع
 و هــاآســمان كــه كسى به آوردمي رو من .بيزارم ،دهيدمى قرار خدا شريك آنچه از من ،قوم اى: گفت
  .)79ـ76انعام:( »نيستم مشركان از و هستم روميانه كه حالى در ،است آفريده را زمين

مستقيم بين توجه به  ةرابط دهندة، نشاناين آيات بنابر بعضي وجوه :مطلوب ما اين است كه بگوييم
  3الزم است: ذيلمنظور، توضيحات مقدماتي صفات كمالي يك موجود و محبت به آن، است. بدين

٤٠       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

 ةمنزلبوده و اين كلمات به خود در مقام تربيت و هدايت قوم ت ابراهيميات، حضرآظاهراً در اين 
خود ايشــان حقيقــت امــر را  ، وگرنهاي است كه ايشان براي عبرت گرفتن قومش اجرا كردهنامهنمايش

حضــرت در ايــن آن ). حــال بايــد ببينــيم 177و176، ص7ق، ج1417(ر.ك: طباطبــايي،  انددانســتهمي
  اند؟گردي استفاده كردهه از چه شنامنمايش

 ».اين پروردگار من اســت: «فرمايدمي ،بينداي را ميابتدا وقتي ستاره اول، حضرت ابراهيم ةدر آي
مطــرح شــده آن ســتاره  ،(= صفت كمالي يا جمــالي) ظاهرش اين است كه به خاطر زيبايي و نورانيت

باز ايشــان بــه دنبــال  .شودگردان مي(= صفت نقصي) از آن روي كند. اما وقتي آن ستاره افول مياست
كنــد بودن برايش جلب توجه مي »بازغ«بيند صفت ، وقتي ماه را ميگردد. بار ديگررب حقيقي خود مي

در هــر ذكــر شــد. امــا  »اكبر بودن«خورشيد هم صفت  بارةدر .اين صفت ذكر نشده بود ،قبل ه در آيةك
  د.يرساينكه به موجود كامل مطلق  تا گرديداعراض ايشان  موجبوجود يك نقص  ،مرحله

مخاطب را به سمت اعتقاد به ربوبيت موجود  كه با جلوه دادن صفات معبودها، بودروش ايشان اين 
 ،در اينجــا ؟شود معتقد شود كه انسان به ربوبيت موجود كاملكامل بكشاند. اينك بايد ببينيم چگونه مي

  هست:چند احتمال 
. و سخنان »ترين موجود باشدرب بايد كامل«ادق داريم با اين محتوا: ي كلي صااحتمال اول يك كبر

كــه اين بر جملگي در راستاي يافتن صغراي اين قضيه است. اين احتمال مبتني است حضرت ابراهيم
 رو،ازايــن». پرســتمكننــدگان را نميمــن افول«اينكه كنايه از  »كنندگان را دوست ندارممن افول«عبارت 

 استدالل جايگاهي ندارد. محبت در اين
مسلّم گرفته شده و بيانات حضرت  »داشتني استرب دوست«ة كلي احتمال دوم در اين آيات، قضي

  داشتني است. در راستاي اين است كه نشان دهد چه كسي دوست
بلكــه  ،دنبــال صــغراي آن بگــرديم تا بخــواهيممنطقي مد نظر نيست  ةاحتمال سوم اصالً هيچ قضي

را به سمت اعتقاد  واهند محبت مخاطب را به سمت خداي متعال جلب كند و محبت اخوحضرت مي
  رواني است. ايبلكه رابطه ،منطقي نيست اييعني بين محبت و ربوبيت رابطه ؛به ربوبيت ببرد

اش همــان مــراد مراد جــدي »كنندگان را دوست ندارممن افول«طبق دو احتمال اخير، جملة 
بــر اســاس اصــل لفظــي  روي،است. بــدين ي براي بيان عدم محبت آمدهيعن ؛اش استاستعمالي

  عقاليي، بر احتمال اول ترجيح دارد.
حضرت براي جلــب محبــت  زيرا ؛شودمطلوب ما در اين بخش ثابت مي ،طبق احتمال دوم و سوم
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وم و احتمال س ه است.صفات كمالي او با غيرش استفاده كرد ةاز مقايس ،مخاطب به سمت خداي متعال
  در اعتقاد مؤثر است. محبتيعني  ؛مؤيد اصل ادعاي ما در بخش دوم مقاله استهم كه 

  رفع موانع گرايشي معتقد شدن

هــاي مــانع نيــز ، رفــع انگيزهد توحيدي، افزون بر ايجــاد انگيــزهمطرح شد كه براي ايجاد اعتقا ،در صدر مقاله
شــمارند، اشــاره بــه ه كفر را داراي چهار ركن ميك، بسا يكي از معاني كالم اميرالمؤمنينضروري است. چه

تــا، ؛ ابن اشــعث، بي207، ص1363(حراني،  أَرْكَانُ الْكُفْرِ أَرْبَعَةٌ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالسَّخَطُ وَالْغَضَبُ همين باشد:
اســات و احس ، اما هر چهار ركنش از مقولة). كفر امري اعتقادي است289، ص2ق، ج1407؛ كليني، 232ص

  شوند.سه مانع عاطفي اعتقاد به توحيد بررسي مي ،عواطف است: شوق، ترس، نارضايتي و خشم. در ادامه

  مانع اول: فرار از عيوب خود

خواهنــد اشــتباهات خــود را بپذيرنــد و هرچــه آن اشــتباه ها اين است كه نمييكي از مشكالت انسان
بــاطلي داشــته  ةها عقيــدكســي كــه مــدت رو،ايــنازتر است. تر باشد پذيرش آن برايشان سختبزرگ
  خواهد قبول كند كه در اشتباه بوده و به خداي متعال ظلم كرده است. نمي

، 4ق، ج1413(صدوق، » وَيُصِمُّيُعْمي  ءِلِلشَّيْ حُبُّكَ«فرمايند: مي خداقبالً اشاره كرديم كه رسول 
خواهــد فقــط انســان مي ؛ زيــراكنــدمي انســان را كــور و كــر چيــزيعني دوست داشتن يك  ؛)380ص

چيز نزد انســان بيند. و معلوم است كه هيچمحبوب را ببيند و نقايصش را اصالً نمي ءهاي آن شيزيبايي
 موجــباست كه عالقة انسان به خــودش  آنپس مصداق اتم اين روايت  .تر از خودش نيستمحبوب

  شود نقايص خود را نبيند. مي
 خوانيم و همانامى تو بر ها،خبرهاى اين دِه از ما« دهد:اي اين مطلب را نشان ميگونهنيز به ذيل ةآي

اما قومشان اهل اين نبودند كه به چيــزي كــه قــبالً تكــذيب  آمدند، سويشان به هاحجت با پيغمبرانشان
  .)101اعراف:( »نهدمى مهر كفار دل بر اينچنين خداوند .اند ايمان بياورندكرده

ده شــد و ايــن فرمايد كه براي اقــوام گذشــته پيــامبراني فرســتاخداي متعال مي ،در اين آيه
اما قومشان اهل اين نبودند كه به چيزي كه قبالً تكــذيب  ،كافي ارائه دادند پيامبران دليل و بينة

ن است كه خود تكذيب اوليه مانع پذيرش حــق بــوده. آايمان بياورند. ظاهر اين تعبير  ،اندكرده
شود؟ يك احتمالش اين است كــه وقتــي ين است كه چگونه تكذيب اوليه مانع ميحال سؤال ا

يعنــي خــود ايــن  است؛ خواهد قبول كند كه اشتباه كردهانسان حقيقتي را انكار كرد، ديگر نمي

٤٢       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

بَــلِ « خــوانيم:قيامــت مي ةهمچنين در ســور شود در مقابل پذيرش واقعيت.انكار سد جديدي مي
  .)15ـ14(قيامت:» مَعاذِيرَهُ سِهِ بَصِيرَةٌ ولَوأَلْقىنَفْ الْإِنْسانُ عَلى

شود ي كه انداخته ميچيزيكي آن  :دو ركن دارد »انداختن«و معلوم است كه  »انداخت«يعني  »القي«
بــه  »معــاذير« ،در اين آيــه :توان گفتمي بنابراين،شود. ي كه روي آن چيز انداخته ميچيزو ديگري آن 

كه در آيه قبل بــه آن اشــاره شــده اســت و آن را  شودانداخته مي» بصيرت«كه روي اي تشبيه شده پرده
هــاي) بلكه انسان به خودش اگاه است. هرچند (پرده شود:آيه چنين مي ، ترجمةاساسپوشاند. براينمي

 ،خواهد با آوردن عذرهاي مختلف، اشتباه خود رايعني انسان مي 4عذر (بر چشم بصيرت خود) بيفكند.
  ي بر خودش بپوشاند.حت

انســان اگــر توجــه كنــد كــه راه روش رفع مانع: توجه دادن به رحمت الهي و قبول شدن توبه: 
فريــب دادن خــود نجــات  ةحدي از اين مخمص را جبران كند تا خود تواند نقايصبازگشت دارد و مي

اما  !»ين باشد، واي بر مناگر واقعيت چن« گفت:مانع پذيرش واقعيت اين بود كه با خود مي زيرا ؛يابدمي
اگــر «گويــد: مي ،كنداش را جبران ميهاي گذشتهكند و كاستيا قبول ميوقتي بداند خداي متعال توبه ر

راه حلي است كــه هــم بتوانــد  ةمنزلتوبه به رو،ازاين!» واقعيت چنين باشد و من توبه نكنم، واي بر من
  واقعيت تلخ نباشد.آن واقعيت را بپذيرد و هم 

توان از اين روش استفاده كرد. شاهد مطلب هم ايــن اســت كــه در پس در تربيت توحيدي هم مي
دنبال آن بحــث معبود است، بــه بارةكه بحث از توحيد و اصالح عقايد در ،از قرآن كريم متعدديآيات 

  شود:توبه و استغفار و غفور و رحيم و ودود و مجيب بودن خداي متعال هم مطرح مي
 ،كنندنمى استغفار و بازگشت خدا سوىبه پس آيا« فرمايد:مي ،از دعوت به توحيد پس خداي متعال

  .)74مائده:( »؟است رحيم و غفور خداوند آنكه حال و
 و بخواهيــد آمرزش خود پروردگار و از«فرمايد: هاي توحيدي مياز توصيه پس حضرت شعيب

  .)90هود:( »است) كارتوبه بندگان( دوستدار و مهربان پروردگارم كه بازگرديد او سوى به
 را صــالح برادرشــان ،ثمــود) قــوم( ســوىبه و« فرمايد:خطابه به قومش چنين مي حضرت صالح

 كــه اوســت .نداريــد معبودى او جز كه بپرستيد را خدا ،قوم من اى: گفت خود قوم به نيز او .فرستاديم
 با تا رسانيد، كمالتان به ،فطرى هدايت و تدريجى تتربي با و كرد ايجاد) زمينى مواد از( زمين از را شما

 كــه بازگرديــد ســويش بــه و بخواهيد آمرزش او از پس، .كنيد بردارىبهره قابل راآن  ،زمين در تصرف
  .)61هود:( »است) دعايتان( كننده اجابت و نزديك من پروردگار
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  مانع دوم: حالت دفاعي و جدلي گرفتن متربي

جدلي اوست. متربي هم ممكن است داراي اين صفت باشــد. قــرآن  ةروحي هاي انسانيكي از خصلت
 ،و همانا در اين قرآن انواع مثل را براي مردم بيان كرديم« كريم به اين ويژگي انسان تصريح كرده است:

  .)54كهف:( »كندو انسان از هر چيزي بيشتر جدل مي
اثري كه اينجا بيشتر مد نظر است تــأثير  ، اماآثار سوء جدل بسيار سخن گفته شدهدر روايات هم از 

  كند: كمك مي زمينهما در اين  ذيل بهمجادله در عقايد است كه روايت 
پــس  .و جهل به خداي متعال ،شدت جدل ،ناداني در سه چيز است: كبر«فرمايند: مي امام صادق
  ).244ق، ص1413(مفيد،  5»كاراننداينها همان زيان

كننده باشد كه جدل سببابطه جدل و جهل است. شايد اين ارتباط به اين ر ةدهنداين روايت نشان
اســت: دارد شخصيتش را حفظ كند و در جدال شكست نخورد. نتيجة اين ميل، يك ميل ديگر  دوست

باشد كه او ابتداي مجادله ادعا كرده است. حال اگر ادعاي ابتدايي او باطل  تمايل به اينكه واقعيت همان
كه آنچه واقعيت ندارد واقعيت داشته باشد و ايــن ميــل مــانع قبــول  شودمياين ميل ايجاد باشد، در او 
: زبــان عاقــل در پــس اســت نقل شده روايت زيبايي از اميرالمؤمنين ،نهج البالغه شود. درواقعيت مي

). شايد يكي از معاني ايــن روايــت 476ق، ص1414قلب اوست و قلب احمق در پس زبانش(الرضي، 
كند و سپس زبان به آن باورهاي اش را بر اساس واقعيت تنظيم مياشد كه عاقل ابتدا باورهاي قلبياين ب

زند و سپس بر هايي ميكند و حرفاما احمق ابتدا زبانش را بدون معيار، باز مي ،گشايدساخته شده مي
  دهد.اش را شكل ميها، باورهاي قلبياساس همين حرف

متربي از ابتدا حالت  كه اين است كه كاري كنيم »گيريروش پيش«از  منظور :گيريپيش هايروش
  شود:ها اشاره ميدر ذيل به اين روشجدلي به خود نگيرد تا بخواهيم آن را رفع كنيم. 

غيرمستقيم حقيقت است. ايــن روش  ةگيري ارائيك روش براي پيش: غيرمستقيم حقيقت ةارائ .الف
 ،خواهد عقايد طرف مقابل را تصحيح كند وارد عمل نشودوان كسي كه ميعنبه اين گونه است كه مربي به

  بربيايد. خود شود خود متربي به فكر فرو رود و در پي اصالح عقايد موجببلكه سخناني بگويد كه 
هاي قومش نكه بتآاز  پسبينيم كه ايشان مي حضرت ابراهيم ةزيباي اين روش را در قص ةنمون

يــا تــو بــا آ« :زرگ را باقي گذاشت، افراد قوم ســراغ او آمدنــد و از او پرســيدندرا تخريب كرد و بت ب
از آنهــا  .ها چنين كرده اســتبلكه بزرگ اين بت: «و ايشان فرمود »؟، اي ابراهيمچنين كردي خدايان ما

كه بل ،»گويندپرستيد كه سخن نميهايي را ميچرا بت: «و مستقيماً نفرمود ،»گويندبپرسيد اگر سخن مي

٤٤       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

از  و پس برويد .گويندپرستيد حتما آنها سخن هم ميطوري با آنها حرف زد كه قاعدتاً وقتي اينها را مي
خداي  ،بعد ةكه در آي ايگونهبه ،اين روش در آنها تأثيرگذار هم بود ،بينيممي كهچنانخودشان بپرسيد. 

 ،»قطعاً شماييد كــه ظالميــد :گفتند پس به خود مراجعه كردند و(خطاب به خودشان): «فرمايدمتعال مي
لطيفــي اســت كــه  جملــة» أَنْفُسِهِمْ فَرَجَعُوا إِلى« ةهرچند بعد دوباره به عقايد باطل خود بازگشتند. جمل

اما درون خــود  ،اين شجاعت را نداشتند كه به ظالم بودن خود اعتراف كنند ،دهد در آن لحظهنشان مي
  د.به اين نتيجه رسيدند كه ظالم هستن

اســت.  كــرده چنين بزرگشان اين بلكه: اى؟ گفتكرده چنين ما خدايان با تو آيا ،ابراهيم اى: گفتند«
 مراجعــه خويش ضميرهاى به مردم ،هنگام اين بپرسيد. در خودشان از بگويند سخن توانندمى اگر پس

 اينــان دانــىىمــ كــه تــو: گفتنــد و انداختنــد زيــر به سر ستمگريد. سپس خودتان شما: گفتند و كردند
  .)65ـ62انبياء:( »بگويند سخنتوانند نمي

گيري از وقوع چنين حالتي در متربي، روش كنترل اســت. در راه ديگر براي پيش: روش كنترل .ب
هاي مجادله كردن را در متربي كنترل كند. مذمت و نكوهش جدال كند انگيزهمربي سعي مي ،اين روش

ان عواقب نامطلوب آن از جمله اموري است كه از حالت جــدلي و مقاومت در مقابل پذيرش حق و بي
است. كساني كه آيات الهي را بــا  شده موضوع توجهكند. در قرآن كريم نيز به اين متربي جلوگيري مي
). در برخي 32لقمان ؛32:(عنكبوتاند كار و ناسپاس و خائن شمرده شدهكنند، ستموجود علم، انكار مي

گران در آيــات مجادلــه ،). در برخي ديگر71:(اعراف اندم خود را از مجادله پرهيز دادهپيامبران قو ،آيات
 موجــبايــن آيــات  ةهم .)71ـ69، 5:؛ غافر20،21:؛ لقمان9، 8، 3،4:(حج اندشدهتهديد الهي، به عذاب 

  شود مخاطب قرآن كريم از مجادله و نپذيرفتن حقيقت دوري كند.مي
مربــي بايــد  متربي حالت جدلي به خود گرفت، هرگاه: لم به خودروش درمان: واگذار كردن متع

از ابالغ پيام توحيدي و احــراز اينكــه  پسبا او خارج كند. منظور اين است كه  خود را از حالت مقابلة
: دبــه او بگويــ بايــد كنــد،متعلم متوجه مطلب شده است، اگر ديد او بدون دليل مقاومت و لجاجت مي

 ايــن بــا ايــن كــار، ديگــر او ».استرو فكر كن ببين حرف كداممان صحيح بحث بس است. خودت ب«
 طرف مقابــل كنــار كشــيده ؛ زيراخورددغدغه را ندارد كه اگر حرف طرف مقابل را بپذيرد شكست مي

  و خودش. هستشود. خودش نميچه نپذيرد در مقابل كسي تحقير  و و او چه واقعيت را بپذيرد است
اســت (كراجكــي،  امــر امامــت اميرالمــؤمنين ةطبق روايت درباركه  ،حج سورة 68ة در آي

  فرمايد:)، خداي متعال مي345ق، ص1410
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كنيد. خدا روز است به آنچه عمل مي داناترباره) با تو جدال كردند به آنها بگو: خدا پس اگر(در اين
  كند. كنيد، قضاوت ميقيامت بين شما در آنچه با هم اختالف مي

روز قيامت حقيقــت  :در صورت جدال بفرمايد استمأمور  رسول اهللا كه بينيممي ،اين آيه مطابق
  شود. معلوم مي

در مقابل حق ديدنــد آنهــا را  را از اينكه مقاومت قومشان پسكه پيامبران  بينيمذيل هم ميدر آيات 
  :به خودشان واگذار كردند و قضاوت را به روز قيامت موكول كردند

 ،زودىبــه .كــنممــى را خــودم كــار نيز من .يددنبب كار به داريد كه قدرتى هر ماش ،من قوم اى و«ـ 
 كه باشيد منتظر شما .گوستدروغ كسى چه و آيدمى كسى چه سراغ به خواركننده عذاب كه فهميدمى
  .)93هود:( »مانممى منتظر شما با نيز من

 گروهى و اندآورده ايمان ،امشده عوثمبآن  ابالغ براى من كه ،آيين اين به شما از گروهى و اگر«ـ 
  .)87اعراف:( »است داور بهترين او .كند داورى خدايمان تا كنيد صبر اند،نياورده ايمان
 ما كه بكنيد) خواهيدمى هرچه( داريد قرار كه وضعى همان در :بگو آورندنمى ايمان كه آنان به و«ـ 

  .)122و121هود:( »منتظريم نيز ما كه باشيد منتظر .كنيممى) را خود كار نيز(
 .كــنممــى عمــل نيــز مــن كه كنيد عمل داريد توانايى و است درخور هرچه را شما ،قوم اى بگو«ـ 

  .)135انعام:( »شوندنمى رستگار ستمگران .كيستآن  از سراآن  عاقبت كه دانست خواهيد ،زودىبه
 خواهيــد ،زودىبــه .پــردازممــى خــود كار به نيز من .دهيد ادامه خود كفر همين به ،قوم اى بگو«ـ 

 »شــودمى دچار يميدا عذابى به و كندمى خوار را او عذاب و شودمى عذاب دچار كسى چه فهميد كه
  .)40و39زمر:(

 گيرنــدمــى سرپرستي ،خدا جاى به كه هم كسانى و خداست براى تنها خالص دين كه باش آگاه«ـ 
 درستىبه .كنند نزديكمان خدا سوى به قدمى كه پرستيممى منظوربدين را آنها ما كه است اين منطقشان

هــدايت  خــدا كه درستىبه. كندمى حكم ،است اختالفشان محل آنچه خصوص در آنان بين در خدا كه
  .)3زمر:( »است پيشهكفران و گودروغ كه را كسى كندنمي

 حقانيت به كه بودآن  از پس اختالفشان كردند اختالف اگر پس .داديم روشن آياتى دين امر از و«ـ 
كــه  درســتىبه ورزيدنــد.مى يكديگر به كه بود حسادتى تنها آنها اختالف انگيزة و كردند پيدا يقين دين

  .)17جاثيه:( »كرد خواهد داورى كردندمى اختالف چهآن در آنان بين قيامت روز پروردگارت
 ؟ آيــاكردنــدادبياتي اســتفاده مي حال سؤال اين است كه چرا در صورت مقاومت قومشان، از چنين

٤٦       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

 ،مثل اتمام حجت، تهديــد ؛رسدبه ذهن مي گوناگونيمأمور بودند از چنين ادبياتي استفاده كنند؟ وجوه 
آمدن بعضي  خودمناظره. يك احتمال هم اين است كه اين نحوه سخن، موجب به ةفايده بودن ادامو بي

  .دششود به همان دليلي كه باال ذكر از آنها مي

  مانع سوم: ميل به ثبات عقيدتي

اگــر واقعيــت چنــين باشــد كــه مــا «گويد: شود گاهي ميوقتي انسان با يك واقعيت جديد مواجه مي
 ،بــاره) (در اين12نازعــات:( »تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ«معاد گفتند:  بارةكفار در كهچنان »شويم!بدبخت مي

 ،ي اصالً كاري به عواقب صحيح بــودن اعتقــاد جديــد نــداردگاه .تحت عنوان مانع اول سخن گفتيم)
اي كــه همــان رويــه بــر خواهدمي ،خواهد متحول شودكند. نميتغيير اعتقادي دوري مي بلكه از خودِ

جديــدي اســت كــه  عقيدتي يكي از موانع تصديق عقيدة به ثبات عالقهيعني  ؛بوده باقي باشد كنونتا
  حقانيتش ثابت شده.

الرضــي، شريف ( »خويشند هايمردم دشمن ندانسته«فرمايند: مي عروف اميرالمؤمنينم يروايتدر 
استمرار ناداني را بيــان  ريشة امام صادق ،است. در روايتي ديگرممؤيد مطلب اين ) 501ق، ص1414
ي و كليد علم طلب تغيير همراه با توفيق اله ،كليد جهل رضايت (به خود) و اعتقاد به آن است«كنند: مي

  ).75ق، ص ،1400(امام صادق» است
 ســبببــه  و ايــن جديد اســت ةدشمن عقيد هم و انسان ،جهل مانع نيل به علم جديد ،اساسبراين

  حالت رضايت از خود و تنفر از پيشرفت و تغيير است. 
ابتدا فرد را از حالت يقين باطل و انكار، به حالت شك  ،روشدر اين : ايراه حل: روش دومرحله

چون تغيير  كنيم. در اين روش چند فايده هست:ميانيم و سپس شكش را به يقين صحيح تبديل رسمي
اول، كار از نظر بينشي راحــت  ةدر مرحلروي: بدين شود.ميل به ثبات كمتر مانع آن مي ،تدريجي است

بتــدا بــه اگــر از ا رو،ازايــنتر از اثبات آن قضيه است. يعني صرف ايجاد احتمال يك قضيه آسان ؛است
بــه حــرف مــا اعتنــا  ،رسيدپرداختيم مستمع به خاطر احتمال ضعيفي كه به ذهنش مياثبات حقيقت مي

 احتمال آن حقيقت را مطرح كنيم او راهي براي رد آن نخواهد داشت. اما اگر صرفاً ؛كردنمي
يعنــي اگــر  ؛كنــدپيــدا كــردن حقيقــت مي منــدعالقهدوم، تاريكي تحير، فــرد را  در مرحلة

 ةاي احساس كند اين خلل را دستاويزي براي پناه بردن بــه عقيــدمخاطب در استدالل ما خدشه
او عقيده و پناهگاهي نــدارد كــه در صــورت احســاس  زيرا در آن حال، ؛دهدسابقش قرار نمي

 خدشه به آن پناه ببرد، بلكه خود طالب پناهگاه عقيدتي است.
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خــوريم. روايــت م، چند بار به اين نحوه اســتدالل برميكتب روايي را مطالعه كني »توحيد«اگر باب 
  اي از اين دست است:نمونه ذيل

آمد و با ايشان بحث كرد. در يك مجلس، حضرت  نزد امام صادق العوجاءابن ابيملحدي به نام 
يا نه؟ گفت: من خالقي ندارم.  ،پرسيدند: آيا تو خالقي داري اواز  ،از رد و بدل شدن بعض كلمات پس

تا  ،بودي؟ آن مرد متحير ماند چه جوابي بدهدداشتي چگونه من بگو اگر خالق  بهفرمودند:  حضرت
داند خصوصيات مخلوق و غيرمخلوق با هم چه فرقي دارد. سپس نمي :اينكه در ادامه روايت، اقرار كرد

بگو اگر تو يك  براي من :بيشتر برايت توضيح دهم ،)بودحضرت فرمودند: اي عبدالكريم (لقب آن مرد 
: آيا در اين كيسه دينــاري هســت؟ و تــو گفتميو كسي به تو  ودداشتي كه در آن جواهري بكيسه مي

تا اينكه از تو بپرسد: صفات يك دينار را براي من بگو و تــو نــداني  ،وجود دينار در كيسه را انكار كني
گفت: نه. حضــرت فرمودنــد:  ؟نكار كنيتواني وجود دينار در كيسه را اكه دينار چه شكلي دارد، آيا مي

بسا در عالم، آفرينشي در كار پس چه .تر از كيسه استتر و عريضتر و طوالنيپس عالمِ هستي بزرگ«
. ملحد جوابي نداشــت و بعضــي از رفقــايش »فريده شده با غيرش چيستآداني فرق نمي كه تو .باشد

آمــد و  اندند. دوباره روز بعد آن مرد نــزد حضــرتاما او و بعضي ديگر باقي م ،اسالم را قبول كردند
خواهي بپرس. گفت: چه دليلي براي حادث هرچه مي :كنم. حضرت فرمودندال را عوض ميؤگفت: س

؛ 77و76ق، ص1407سپس حضرت دليل حدوث عالم را بيان كردند (كليني،  ؟بودن عالم اجسام هست
  ).155ق، ص1404؛ مجلسي، 73، صانر.ك: هم اين،هايي مانند نمونه مالحظة براي

بلكــه  ،درصدد اثبات خالق هســتي برنيامدنــد ،اول بينيم كه حضرت در جلسةمزبور، مي در روايت
ايشــان بــه اثبــات خــالق  ،دوم ةفقط نشان دادند كه دليلي بر انكار خالق وجود ندارد و سپس در جلســ

 زيــرا ؛ديپرسد و از دليل حدوث عالم مآدوم، خود آن ملحد دوباره  كه روز بينيمپرداختند. همچنين مي
  از حالت شك خارج شود. ستخوامي

نــه اثبــات  انــد،بودهدر قرآن كريم هم گاهي پيامبران در مقام رفع استبعاد از عقايد صــحيح 
  مثل اين دو آيه: ؛آن

آيا تعجب كرديد از اينكه تذكري از جانب پروردگارتان، بــه دســت مــردي از جــنس خودتــان، «ـ 
  ).69و  63(اعراف:  »؟ن آمد تا شما را هشدار دهدبرايتا

 ؛، اعتقاد به توحيد و ارســال نبــي اســتبعاد شــديدي داشــتدر اين دو آيه، براي قوم نوح و هود
بــه جز همــين اســتبعاد.  ،شود، اما دليلي هم بر رد توحيد نداشتندمعلوم مي ،از آيات قبل و بعد كهچنان

  فرمايند:مي و پيامبراين د ،در اين دو آيه همين سبب،

٤٨       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

يعني ايــن تعجــب  »كه ذكري از طرف پروردگارتان براي شما بيايد؟از اينكنيد آيا تعجب مي«ـ 
 ،اندبينيم كه ايشان درصدد مطرح كردن احتمال برآمدهاين امر خيلي عادي است. مي ؛ زيرابيجاست

  .انه اثبات مدع
ر اين روش، بايد به حال مخاطب توجه كنيم. اگر شود كه دآن روايت و اين آيه معلوم مي ةاز مقايس

در روايــت  كــهچنان ؛كند ما بايد احتمال عقلي را برايش نمايش دهــيمبا ديد عقلي به مسئله نگاه مياو 
ماننــد  ؛كند بايد احتمال عرفي و عقاليي را برايش جلوه دهــيمو اگر با ديد عرفي نگاه مي .مشاهده شد

  بياني كه در آيه گذشت. 
صــحيح، بايــد  ةاولِ اين روش، عــالوه بــر بيــان احتمــال داشــتن عقيــد ةديگر اينكه در مرحل ةتنك

دليل بــودن در آيات قرآن بر بي رو،ازاينباطلش دارد از بين ببريم.  تدالالتي را هم كه فرد براي عقيدةاس
  :است آميز بسيار تأكيد شدهعقايد شرك

ايد و خدا براي آن كنيد كه خودتان و پدرانتان درست كردههايي مجادله ميعنوان ةآيا با من دربار«ـ 
  ).71(اعراف: »؟است هيچ برهاني قرار نداده

  ).24(انبياء: »بگو برهانتان را بياوريد ؟انديا اينكه به جاي خدا، معبودهايي گرفته«ـ 
  .)64نمل:( »آيا همراه خدا، معبودي هست؟ بگو: برهانتان را بياوريد اگر راستگويد«ـ 

  گيرينتيجه

از ســوي  هاي گونــاگون وكاربست روش ،سواز يكهاي انگيزشي قرآن كريم براي تربيت اعتقادي گام
يعنــي قــرار دادن  »احتمال و محتمل« ةها، طرح ايداين روش ةرفع موانع انگيزشي است. از جمل ديگر،

. قرآن با بيان ســرانجام متربي بين احتمال صحت و بطالن توحيدباوري و طرح پيامدهاي هر كدام است
ويژه اخــروي و عاقبــت شــوم دنيــوي و بــه ،ســون از يكاويژه اخــروي موحــدخوشايند دنيــوي و بــه

ضرر بودن عقيده به توحيــد بر بي آن،عالوه بر  .كنده را طي ميشيواين  ،از سوي ديگر كنندگانتكذيب
 بــه محبــت برانگيختن« توحيد، به قاداعت ايجاد قرآن براي ديگر در صورت بطالن آن، تأكيد دارد. روش

شود و بين صــفات هاي الهي را يادآور مينعمت ، اين كتاب الهيزمينهدر اين  .است »در دل متربي خدا
  كند.كمالي معبودها مقايسه مي

انــس قلبــي و  ،اين موانــع ويژه دارد. از جملةنيز اهتمامي  قرآن به رفع موانع گرايشي توحيدباوري
خواهد قبول كنــد نمي ،باطلي داشته ةها عقيد. كسي كه مدتاستبه باورهاي ضدتوحيدي قبلي متربي 

بلكه پذيرش خطــا بــودن باورهــاي  ،كه اين همه سال در اشتباه بوده و به خداي متعال ظلم كرده است
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كار قرآنــي رفــع راه !كند كه اگر واقعيت چنين باشد، واي بر مناو را دچار عذاب نفس مي ،پيشين وي
  اوست. ةاين مانع توجه دادن متربي به رحمت الهي و قبول شدن توب

جدلي متربي باشد كه سبب شود وي حالت دفاعي به خود بگيــرد.  مانع ديگر ممكن است روحية
از تحقق ايــن مــانع  ،غيرمستقيم حقيقت تواند با ارائةمربي مي آسماني، هاي اين كتاببر اساس آموزه
اگر متربي حالت جدلي به خود گرفت، مربي بايد پس از اطمينــان يــافتن از گيري كند. در متربي پيش

  او را به خود واگذارد و از حالت مقابله با مربي خارج كند. ابالغ صحيح پيام به متربي،
جديدي است كه حقانيت آن  ةميل متربي به ثبات عقيدتي يكي ديگر از موانع تصديق عقيد

اي طــي شــود و آن اينكــه ابتــدا بايد روش دومرحله ،ع مانعبراي وي ثابت شده است. براي رف
رساند و ســپس شــكش را بــه يقــين ببايد متربي را از حالت يقين باطل و انكار به حالت شك 

  د.نصحيح تبديل ك
   ________________ ________________________________   هانوشتپي

 ؛ثير روانــي اشــاره داردأمنين بيشتر بــه جهــت تــؤم ةسور مقلم و هفتاد و دو ةطور و چهل و ششم سور آيات چهلم سورةالبته . 1
نــه صــرف ايــن واقعيــت كــه دعــوت كننــده مــزدي را عنوان مانع احتمالي مطرح مي كند را به »سنگيني بار پرداخت مزد«چراكه 

  است. »مزد خواستن دعوت كننده«آور نفس در حالي كه در قياس منطقي، حد وسط ظن .درخواست كرده است
هاي تكليفي كه بر امم سابق بوده گاه به خاطر جريمه اعمــال ناشايستشــان بــوده اســت و گــاه بــه جهــت برداشــت محدوديت. 2

  بوده است. يني يا سنت انبياءاشتباهشان از متون د
  ام.بهره گرفته 190- 173ص ، 7يات تا حدي از كتاب الميزان في تفسير القرآن، جآدر توضيحات و برداشت ناظر به اين  .3
  چنانچه در ترجمه آيه بر اساس تفسير الميزان، چنين آمده است.. 4
ديگر اينكه اينها مصداق عيني جهالت كردن  ،ار موجب جهل هستنديكي اينكه اين سه ك :توان داددر اين روايت دو احتمال مي. 5

  هستند. احتمال اول مطابق مقصود ماست.
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