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اهداف و بايستگیهای تربيت اعتقادی باور به خداوند در سيرة رضوی
سيد ابوالقاسم موسوی
دکترای مدرسی معارف از دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
چکيده :تربيت اعتقادی مهم ترین بخش نظام جامع تربيتی اسالم است که در آن اصول اعتقادات اسالم؛ یعنی باور به
خداوند ،پيامبران ،امامت و معاد به متربی منتقل میشود .در این بين ،اعتقاد به وجود خداوند اصل و بنياد دیگر باورها بهشمار
میرود .از آنجا که اسالم ،نظام تربيتی ویژه خود را ارائه کرده ،الزم است تا اهداف مناسب با اصول اعتقادی اسالم بر مبنای
متون اسالمی استخراج شده و تعيين شوند .یکی از منابع استخراج اهداف تربيتی ،سيرة قولی و عمل امامان معصوم از جمله
امام همام علی بن موسی الرضا است که به اعتبار فرصت تاریخی ویژهای که برای آن حضرت پدید آمد ،میتواند منبع
سرشاری از نظامات تربيتی را دربر داشته باشد .مقاله حاضر با این پيش فرض ،به تبيين اهداف تربيت اعتقادی باور به وجود
خداوند بر اساس سيره و سخنان حضرت رضا پرداخته است .اهدافی؛ مانند :اقرار به وجود خداوند و یگانگی او ،ایمان به
وجود خداوند متعال و یگانگی او ،نفی تشبيه همراه با تنزیه همواره باریتعالی ،عين هم دانستن ذات و صفات باریتعالی ،نفی
جبر و تفویض ،فهم دقيق صفات خبری ،نفی جسمانيت و مادیت از خداوند متعال ،درک نزدیک بودن خداوند متعال و
درک دقيق و همه جانبه توحيد باریتعالی ،اهداف تربيتی قابل برداشت از سخنان حضرت رضا در باور به خداوند است.
کليدواژه :تربيت ،اعتقاد ،تربيت اعتقادی ،اهداف تربيتی امام رضا  ،باور به وجود خدا.
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مقدمه
تربيت دینی عنوانی است که در نگرش های سکوالریستی و نگرش اسالمی ،معنا و مفهوم متفاوتی دارد .در نگرش سکوالر،
به آموزش دین یا آموزههای یک دین خاص در کنار دیگر آموزشها اطالق میشود؛ به عبارت دیگر ،انسانها در زندگی
خود متناسب با نيازهایشان آموزشهای مختلفی میبينند که آموزش دین یکی از آنها میباشد .چنانکه پيداست ،در این
نگرش ،دین خود به بخشی از نيازهای انسان تحویل رفته و در عرصه کارکرد نيز برطرفکننده برخی از نيازهای آدمی می-
باشد .این در حالی است که در نگرش اسالمی ،دین تمام قلمروهای زندگی انسان را دربر میگيرد و آموزشهای دینی نيز
کارکردهای گسترده و متنوعی پيدا میکنند .با توجه به اینکه اسالم تمام جنبههای زندگی انسان را دربر میگيرد ،تربيت
اسالمی نيز مکتب جامع تربيتی خواهد بود که متناظر با جنبههای مختلف انسان ،گونههای مختلفی از تربيت ذیل آن قابل
تعریف و تبيين است .تربيت اعتقادی یکی از آنهاست .به دليل اصالت باورها در وجود انسان و اصالت آنها در بين
آموزههای دینی ،تربيت اعتقادی را میتوان اصلیترین و مهمترین انواع تربيت دانست .مسائل مختلفی در موضوع تربيت
اعتقادی وجود دارد که هر کدام به بخشی از این موضوع پرداختهاند .یکی از آنها اهدافی است که در امر تربيت اعتقادی
بهکار می روند .با توجه به اینکه اعتقادات اسالمی سه عرصه خداباوری ،راهنماباوری و معادباوری را شامل میشود و هر یک
را نيز میتوان بر اساس منابع اسالمی از قرآن و سنت معصومين مورد بررسی قرار داد ،مسائل متعددی شکل میگيرد .بر این
بنياد ،مسئله و پرسش اصلی این مقاله آن است که اهداف قابل برداشت از سخنان حضرت رضا در تربيت اعتقادی و در
عرصه ایجاد باور به وجود خداوند کداماند؟
آثار و نمونههای به دست آمده در موضوع تربيت اعتقادی مبتنی بر آموزههای اسالمی را میتوان به دو بخش عام و خاص
تقسيم نمود .آثار عام که بيشتر در قالب کتاب و پایاننامه ارایه شدهاند ،ضمن بحث از تربيت دینی به صورت کلی به تربيت
اعتقادی نيز پرداختهاند .آثار اختصاصی نيز که بيشتر در قالب مقاله نگارش یافتهاند ،اهداف تربيتی را از دیدگاهی ویژه و در
عرصهای خاص مطرح نکردهاند و غالب آنها ناظر به تمام عرصههای اعتقادی و مبتنی بر تمام منابع اسالمی شکل گرفتهاند .اما
با توجه به جایگاه مهم اعتقادات در انتخاب سبک زندگی و نيز جهت دهی به حيات انسان الزم است پژوهشهایی جامعنگر
از دو جنبه علمی و عملی صورت پذیرد و به صورت جداگانه هر یک از عرصههای یاد شده از دیدگاه ویژه و منظر خاص
یک انسان الهی؛ یعنی امام معصوم مورد بررسی قرار گيرد؛ چه اینکه متصور است در موقعيت تاریخی برآمده از فرصت
بیبدیل تبيين تربيت اسالمی و اهداف مطرح شده در سخنان امام رضا کارگشا و البته کاری نوآورانه و مسئله جدید است.
مفهومشناسی
ترکيب تربيت اعتقادی از دو واژه تربيت و اعتقاد تشکيل شده است؛ از اینرو برای به دست آوردن فهم دقيقتری از آن باید
نخست معنای این دو واژه را دریافت.
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تربيت
تربيت مصدر باب «تفعيل» از مادة َربَوَ  ،به معنای زیادکردن ،رشد دادن یا وسيلۀ رشد را فراهم نمودن است (ابنمنظور،
305/14:1414؛ فراهيدی283/8 :1410 ،؛ راغب اصفهانی )340 /1 :1412 ،نيز به معنای پاک گرداندن هم بهکار رفته است
(شرتوتی .)386/1 :1403 ،اما تربيت از ریشه رببَ به معنای سوق به سوی کمال معنوی میباشد (مصطفوی.)35/4 :1426 ،
در این صورت تربيت فقط به رشد کمی اختصاص نخواهد یافت ،بلکه شامل رشد کيفی نيز خواهد شد (صانعی.)11 :1375 ،
در تمام این معانی ،زیاد شدن و تکامل تدریجی لحاظ شده است؛ از اینرو مفاهيمی؛ مانند بهسازی ،تدبير ،خوبرسيدگی
نمودن ،ادب کردن ،پدیدآوردن چيزی و تکامل تدریجی آن ،حفظ و مراعات ،مالکيت ،صاحب ،والیت ،سرپرستی ،تغذیه،
رشد و تتميم که برای «ربوَ و ربب» نقل شده ،از آثار و لوازم تربيت و سوق به کمال شمرده خواهند شد .معادل انگليسی
تربيت « »Educationاست .این واژه یا از ریشۀ یونانی « »Educareبه معنای تغذیه یا خوراک دادن یا از ریشۀ
« » Educereدر معنای بيرون کشيدن و رهنمودن به ...و به اختصار پروردن است .همچنين میتوان واژه « »Upbringingرا
نيز با توجه به آنچه در فرهنگهای لغت درباره آن آمده است به معنای تربيت گرفت (Hornby, 2000, 1429؛
حقشناس.)1842 :1381 ،
تعاریف اصطالحی تربيت نيز عموماً ناظر به تعاریف لغوی شکل گرفتهاند و متأثر از رویکردهای مختلف ،متعدد شدهاند .در
بيشتر رویکردهای فلسفی که عمدتاً از سوی فيلسوفان مسلمان ارایه شده ،تربيت به روند بالفعل ساختن استعدادها برای
دستیابی به کماالت دنيوی یا اخروی تعریف شده است (گروه نویسندگان173-167/1 :1384 ،؛ مطهری .)33 :)1373( ،در
رویکردهای با صبغه اسالمی نيز تربيت فرآیندی است که به دنبال ایجاد تغيير تدریجی در ساحتهای مختلف بدنی و روحی
و رفتاری با هدف دستیابی به کمال انسانی بر اساس آموزههای اسالمی تحقق مییابد (اعرافی.)28 /1 :1387 ،
اعتقاد
اعتقاد از ریشه «عقد» و مصدر باب افتعال میباشد .اعتقد به معنای سخت و شدید است (ابن منظور299/3 :1414 ،؛
فراهيدی .)140 /1 :1410،مشتقات دیگر آن؛ مانند عقده نيز در همين معنا بهکار میروند .به آنچه تصدیق شده و قلباً باور شده
نيز اعتقاد گفته میشود (مهيار ،بیتا ،ص .)94به در دل گرفتن ،گرویدن ،یقين کردن ،تصدیقکردن ،عقد قلب و دل بر چيزی
بستن و بدان ایمان آوردن .در معنای مشهور به تصدیق جزمی ذهن نيز اطالق میشود (دهخدا .)2942/7 :1338 ،باور داشتن
و ایمان به درستی چيزی را نيز اعتقاد گویند (عميد226/1 :1363 ،؛ معين .)302/1 :1342 ،همچنانکه در تعاریف نيز آمده،
اعتقاد را میتوان با ایمان مترادف دانست .اعتقادات در تقسيمبندیهای رایج از اسالم ،قسيم اخالقيات و اعمال عبادی قرار
می گيرد .اصطالح «اصول دین» نيز به صورت دقيق ،ناظر به بخش اعتقادات دین است .توحيد ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد
متعلقات اعتقادات در نگرش شيعی است (فيض کاشانی.)187 :1403 ،
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بر اساس آنچه گفته شد ،تربيت اعتقادی را میتوان اینگونه تعریف کرد :فرآیندی که به ایجاد و تعميق باورهای اعتقادی
اسالم؛ یعنی باور به وجود خداوند ،پيامبران ،امامت و معاد در مخاطبان و شکوفایی و به کمال رساندن آنها میانجامد.
هدف
هدف در لغت به معنای هر چيز بلند ،تپه یا کوه به کار رفته و گویا نشانۀ تيراندازی از این جهت که در ارتفاع قرار داده می-
شود ،هدف نام گرفته است .بر این اساس ،هدف برابر با یک معنا ،همان غرض است که با وسعتبخشی در معنای آن به
«سرانجامی که کار به سوی آن نشانه میرود» گفته میشود؛ البته سرانجامی که هم میتواند بيرونی باشد؛ مانند حرکتهای
مکانی یا درونی همچون لذت بردن از انجام کاری (فتحعلی .)213-212 :1391 ،هدف ،تعيّنبخش جهت و مقصد حرکت
است و برای مصون ماندن از کجرویها در مسير ،میباید از پيش معلوم باشد .در اصطالح فلسفی ،از واژة غایت برای یکی از
دو معانی زیر استفاده میشود که به معنای هدف و غرض بسيار نزدیک است:
 .1پایان حرکت که به نقطۀ پایانی هر حرکت اطالق میشود.
 . 2متعلق خواستِ فاعل مختار که آنچه فاعل مختار کار خود را برای آن انجام میدهد ،غایت او از آن فعل به شمار میآید.
در اینجا هدف با معنای دوم مترادف است (همان).
تربيت در اصطالح ،فرآیندی هدفمند است و بیشک تعيين هدف در این راستا ،سودهنده و تعيينکنندة مقصد و مقصود از
فعاليتهای گونهگونی میباشد که در عرصۀ تربيت صورت میپذیرد .مراد از هدف در تربيت ،پيامدی است که با انجام دادن
رفتارهای مشخص و برنامهریزیشده ،پدیدآیی آن از دیدگاه صاحبنظران و برنامهریزان و نه لزوماً از دیدگاه خود تربيت-
کنندگان ،مطلوب دانسته میشود (همان) .از آنجا که تفاوت در هدفگذاری تربيت در شناخت دیگر مؤلفههای آن
اثرگذار است ،به نظر میآید که نخستين و مهمترین کار در جداسازی تربيت دینی از دیدگاههای همراه ،روشن نمودن دقيق
هدف یا اهداف آن است .البته اهداف تربيتی باید دارای ویژپیهایی نيز باشند که در جای خود قابل بررسی است (مرتضوی،
.)53-54/1 :1375
«هدف» در تربيت به معنای وضع نهایی و مطلوبی است که آگاهانه سودمند تشخيص داده شده و برای تحقق آن میباید
فعاليتهای مناسب تربيتی صورت گيرد و به طور کلی هدفهای تربيتی سه کارکرد دارند:
الف) تعيين گونه تربيت و ساماندهی فعاليتهای تربيتی؛
ب) ایجاد انگيزه در فراگير (متربی)؛
ج) ارایۀ معيار برای ارزیابی فعاليتهای تربيتی.
تربيت دینی از راه بررسی و واکاوی همهجانبۀ نيازها و درونداشتها و بهرهمندی از تواناییها و قابليتهای دینی و معنوی
فراگيران با تکيه بر عقالنيت ،آنان را در سوی رستگاری و نيکبختی رهنمون میسازد .به بيانی دیگر میتوان گفت ،هدف از
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تربي ت دینی تربيت افراد دیندار است و دیندار کسی است که معنا و حقيقت دین را درک کرده و آموزههای دین راهنمای او
در زندگی باشد .تربيت دینی بر آن است تا فراگيران دارای وجدانی زنده ،حساس و درونی بيدار و پذیرنده باشند و خویشتن
را مرهون کنشها و رفتارهای خود بدانند.
برای دین داران و نيز جامعه و حکومت دینی دانستن اینکه پيشوایان معصوم در عرصۀ تربيت اعتقادی چه اهدافی داشتهاند،
اهميت بسيار خواهد داشت .با توجه به اینکه در این مقاله ،منبع مطالب سيره و سخنان امام رضا است ،مسئله اصلی از این
قرار میباشد :در سيره و سخنان امام رضا اهداف و بایستگیهای باور به خداوند متعال چيست؟
اهداف تربيت اعتقادی باور به خداوند در سيرة رضوی
 .1اقرار به وجود خداوند و يگانگی او
در سخنان حضرت رضا سطوح مختلفی از باورها در مورد خداوند متعال مطرح شده است .بر اساس برخی از این روایات
سطح نخست ،اقرار است .پيداست که اقرار میتواند زبانی صرف باشد و تبدیل به باور قلبی نشده باشد .از اینرو نخستين گام
در تربيت اعتقادی فراهم ساختن اقرار است .متعلق این اقرار نيز بر اساس روایت امام رضا وجود خداوند متعال و برخی از
مهمترین صفات باری تعالی است« :سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَۀِ قَالَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَ لَا شَبِيهَ لَهُ وَ لَا نَظِيرَ لَهُ وَ أَنَّهُ مُثْبَتٌ قَدِیمٌ
مَوْجُودٌ غَيْرُ فَقِيدٍ وَ أَنَّهُ لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ» (کلينی86/1 :1365 ،؛ ابن بابویه)283 :1398 ،؛ از علی بن موسی الرضا درباره
فروترین مرتبه معرفت به خداوند پرسيدم ،ایشان فرمودند :اقرار به اینکه خدایی غير او نيست و شبيه و همانندی ندارد و اینکه
او قدیم است و همواره موجود میباشد و مانند او چيزی نيست.
هدف از تربيت اعتقادی آن است که آدميان همواره به وجود خداوند و بیمانندی و یگانگی و ازلی و ابدی بودن او اقرار
داشته باشند .البته بر اساس دیگر سخنان حضرت رضا میتوان دریافت که این سطح نخستين مرحله در تربيت اعتقادی است
و این گونه تربيتی سطوح و مراتب دقيقتر و عميقتری نيز دارد که در آنها به اقرار تنها آنهم به هر صورت اکتفا نمیشود.
 .2ايمان به وجود خداوند متعال و يگانگی او
مرتبه بعدی تبدیل اقرار به ایمان است .بر اساس احادیث نقل شده از امام رضا ایمان دارای سه بخش است :شناخت قلبی،
اقرار زبانی و عمل با اعضا و جوارج .در برخی روایات ایمان را به قول و عمل نيز معنا کردهاند (ابن بابویه .)226/1 :1378 ،به
همين دليل است که امام رضا مرتبه پس از اقرار به وجود خداوند و یگانگی او را ایمان به اقرار دانستهاند« :سَأَلْتُ الرِّضَا
عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ کُلُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ ( »...کلينی)91/1 :1365 ،؛ راوی میگوید ،از امام
رضا درباره توحيد پرسيدم ،آن حضرت فرمودند :هر کس سوره توحيد را بخواند و به آن ایمان داشته باشد ،توحيد را
شناخته است  . ...بر این اساس از دیدگاه امام رضا باید به وجود و یگانگی خداوند ایمان آورد .ایمان همان باور قلبی می-
باشد که در مرتبه پس از اسالم و عميقتر از آن است.
بنابراین باید برنامهریزیها و آموزشها به گونهای باشد که فرد پس از اقرار به وجود خداوند به آن ایمان نيز پيدا کند .روایتی
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از امام رضا در اینباره قابل توجه است و میتوان بر اساس آن راهحل این مشکل را ارائه نمود .در این مقام با اشاره به این
روایت به توضيح مختصری اکتفا میکنيم و بيان مفصل این مطلب را در فصل روشهای تربيتی خواهيم آورد .از امام رضا
درباره ایمان و اسالم سؤال شد ،فرمودند« :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّمَا هُوَ الْإِسْلَامُ وَ الْإِیمَانُ فَوْقَهُ بِدَرَجَۀٍ وَ التَّقْوَى فَوْقَ الْإِیمَانِ بِدَرَجَۀٍ
وَ الْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَۀٍ وَ لَمْ یُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَیْءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِين ( »...کلينی)52/2 :1365 ،؛ امام باقر فرمودهاند :همانا
دین فقط اسالم است و ایمان یک درجه باالتر از آن میباشد و تقوا یک درجه باالتر از ایمان است و یقين یک درجه باالتر از
تقوا میباشد و ميان مردم چيزى کمتر از یقين تقسيم نشده است  . ...حضرت در این رهنمود ،یقين را ریشه تقوا ،ایمان و
اسالم دانسته اند .یکی از لوازم این سخن آن است که رفتارها و باورهای انسان همه میباید مستند به یقين باشند؛ یعنی باورها
باید یقينی شوند.
بنابراین هدف تربيت از دیدگاه امام رضا در این بخش ،رسيدن به باور یقينی از جمله باور به وجود خداوند متعال است؛
یعنی باید شرایطی فراهم گردد تا همگان باورهای خود را بر بنياد یقين استوار سازند و تنها امور یقينی را پذیرا باشند .البته
مراد از یقينی بودن ،یقين روانشناختی میباشد که برآمده از برهان و بينه آشکار است.
 .3نفی تشبيه همراه با تنزيه همواره باریتعالی
ویژگی دیگر هدف در تربيت اعتقادی ایجاد و نهادینه سازی نگرش تنزیهی در خداباوری است .این مطلب در روایات
متعددی از امام رضا بيان گردیده است .حضرت در روایتی از پيامبر نقل میکنند که خداوند فرمودند« :مَا آمَنَ بِی مَنْ فَسَّرَ
بِرَأْیِهِ کَلَامِی وَ مَا عَرَفَنِی مَنْ شَبَّهَنِی بِخَلْقِی وَ مَا عَلَى دِینِی مَنِ اسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِی دِینِی» (ابن بابویه)6 :1376 ،؛ به من ایمان
نياورده است کسی که کالم من را با رأی و نظر (ناقص و نادرست خود) تفسير کند و مرا نشناخته کسی که من را به
آفریدگانم تشبيه کند و کسی که در دینش قياس را به کار گيرد بر دین من نيست .ایشان در روایتی دیگر میفرمایند« :إِنِّی
بَرِیءٌ یَا إِلَهِی مِنَ الَّذِینَ بِالتَّشْبِيهِ طَلَبُوکَ لَيْسَ کَمِثْلِکَ شَیْءٌ» (ابن بابویه)125 :1398 ،؛ من برائت میجویم از کسانی که تو را
از راه تشبيه میطلبند ،هيچ چيز مانند تو نيست.
تأکيد حضرت در این روایات بر نفی تشبيه است .این مهم در روایات امام رضا نيز نمود بارزی دارد« :إِنَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى
لَا یُوصَفُ بِمَکَانٍ وَ لَا یُدْرَکُ بِالْأَبْصَارِ وَ الْأَوْهَامِ» (ابن بابویه)461 :1376 ،؛ خداوند متعال به مکان توصيف نمیشود و با چشم
و وهم نيز ادراک نمیشود .امام رضا در روایتی دیگر میفرمایند« :إِنَ اللَّهَ تَعَالَى کَيَّفَ الْکَيْفَ فَهُوَ بِلَا کَيْفٍ وَ أَیَّنَ الْأَیْنَ فَهُوَ
بِلَا أَیْنٍ وَ کَانَ اعْتِمَادُهُ عَلَى قُدْرَتِهِ» (ابن بابویه)125 :1398 ،؛ خداوند متعال کيفيتها را به وجود آورده و خود کيفيت ندارد و
مکان را به وجود آورده و خود مکان ندارد و اعتماد و تکيه او بر قدرت خویش است .همچنين در اینباره میتوان به روایاتی
اشاره نمود که توصيف خداوند متعال را نفی کرده اند .در عين حال آیات و روایات متعددی که از واژه «سبحان» در سخن
گفتن از خداوند استفاده کرده اند نشان دهنده این است که هر کس بخواهد از خداوند سخن بگوید باید سخنش را با تنزیه
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ذات متعال آغاز کند .در واقع همه باید بدانند که خداوند آنی نيست که در ذهن خود دارند .به همين دليل است که امام باقر
میفرمایند« :کُلَّ مَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِکُمْ فِی أَدَقِّ الْمَعَانِی فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُکُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْکُمْ» (صدرالدین شيرازی:1383 ،
)106/4؛ هر آنچه شما در وهم خود درباره خداوند متعال ساختهاید همانند شما ساختهای است که شما آفریدهاید .بنابراین
آنچه مخلوق ذهنی محدود است خود نيز محدود میباشد و محدود وصف نامحدود قرار نمیگيرد.
 .4عين هم دانستن ذات و صفات باریتعالی
یکی دیگر از اهداف تربيت اعتقادی باور و فهم عينيت صفات و ذات باریتعالی است .البته به نظر میرسد دليل اهميت این
مسئله در قابليت آن برای ایجاد مرزبندی فکری است؛ به عبارت دیگر در زمان امام رضا یکی از وجوه تمایز گروههای
اعتقادی با یکدیگر ،دیدگاه آنان درباره رابطه صفات با ذات باریتعالی است .از آنجا که خداشناسی شيعه دوازده امامی
استداللی و برهانی است امامان شيعه بر عينيت ذات و صفات تأکيد کردهاند.
در روایتی از امام رضا درباره دیدگاهی که خداوند را عالم به علم و قادر به قدرت و حی به حياتی میداند پرسيده شده
است که ایشان در پاسخ فرمودند« :مَنْ قَالَ ذَلِکَ وَ دَانَ بِهِ فَقَدِ اتَّخَذَ مَعَ اللَّهِ آلِهَۀً أُخْرى وَ لَيْسَ مِنْ وَلَایَتِنَا عَلَى شَیْءٍ ثُمَّ قَالَ
لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِيماً قَادِراً حَيّاً قَدِیماً سَمِيعاً بَصِيراً لِذَاتِهِ تَعَالَى عَمَّا یَقُولُونَ الْمُشْرِکُونَ وَ الْمُشَبِّهُونَ عُلُوّاً کَبِيراً» (ابن بابویه،
)119/1 :1378؛ هر کس چنين حرفى بزند و به آن معتقد باشد ،در واقع به همراه خدا ،به خدایان دیگرى قائل شده است و
چنين شخصى از دوستان ما محسوب نمىشود ،سپس فرمودند :خداوند هميشه به ذات خود عالم ،قادر ،حىّ ،قدیم ،شنوا و بينا
بوده است ،خداوند واالتر و باالتر از آن است که مشرکين و تشبيهکنندگان مىگویند.
در این روایت با صراحت آمده است که علم ،قدرت ،حيات و دیگر صفات باریتعالی جدای از ذات نيستند ،بلکه عين ذات
خداوند متعال اند .اهمينت این باور در این است که پذیرش آن الزمه و به گونهای مقدمه درک دقيق معنای توحيد و ایجاد
نگرش وحدتانگارانه به هستی است.
 .5نفی جبر و تفويض
یکی از کهنترین مسائل و دغدغهها در ارتباط با الهيات و خداشناسی ،بحث ارتباط خواست و اراده خداوند و اراده انسان
است .همواره دو نگاه متفاوت در اینباره وجود داشته است :نگرش جبر انگار که همه امور از جمله اراده و تمام کارهای
انسان را به خداوند نسبت میدهد .در مقابل دیدگاه به اصطالح تفویضگرا قرار دارد که انسان را دارای اختيار مطلق میداند
و هر گونه دخالتی از سوی خداوند در افعال انسان را رد میکند .در اندیشه شيعه هيچ کدام از این دو نگرش پذیرفتنی نيستند
و امامان شيعه دیدگاه سومی را از گذر نفی جبر و تفویض معرفی کردهاند .از این دیدگاه با عنوان «امر بين االمرین» یاد شده
است .حضرت رضا در پاسخ به پرسش از معنای این اصطالح چنين فرمودند« :وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِتْيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَ تَرْکِ مَا
نُهُوا عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَشِيَّۀٌ وَ إِرَادَةٌ فِی ذَلِکَ فَقَالَ فَأَمَّا الطَّاعَاتُ فَإِرَادَةُ اللَّهِ وَ مَشِيَّتُهُ فِيهَا الْأَمْرُ بِهَا وَ الرِّضَا لَهَا وَ
الْمُعَاوَنَۀُ عَلَيْهَا وَ إِرَادَتُهُ وَ مَشِيَّ تُهُ فِی الْمَعَاصِی النَّهْیُ عَنْهَا وَ السَّخَطُ لَهَا وَ الْخِذْلَانُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَهَلْ لِلَّهِ فِيهَا الْقَضَاءُ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ
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فِعْلٍ یَفْعَلُهُ الْعِبَادُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهِ قَضَاءٌ قُلْتُ مَا مَعْنَى هَذَا الْقَضَاءِ قَالَ الْحُکْمُ عَلَيْهِمْ بِمَا یَسْتَحِقُّونَهُ عَلَى أَفْعَالِهِمْ مِنَ
الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ» (ابن بابویه)124/1 :1378 ،؛ یعنى راه باز است که آنچه را خدا دستور داده انجام دهند و
آنچه را نهى فرموده ترک کنند .پرسي دم :مگر در این مورد (اعمال بندگان) مشيّت و ارادة خداوند جارى نيست؟ فرمودند :امّا
در مورد طاعات ،عبارت است از :دستور و رضایت خداوند به آن عمل و یارى نمودن ایشان در انجام آن است و اراده و
مشيّت خدا در مورد معاصى عبارت از نهى کردن و خشمگين بودن از آن عمل و یارى نکردن بندگان در انجام آن .پرسيدم:
آیا خداوند در مورد اعمال بندگان «قضا» دارد؟ فرمودند  :آرى ،هيچ فعلى را بندگان از خير و شرّ انجام ندهند مگر اینکه
خداوند در مورد آن کار؛ قضایى دارد .پرسيدم :معنى این قضا چيست؟ فرمودند :اینکه خداوند حکم مىکند آن ثواب و
عقابى که در دنيا و آخرت به خاطر اعمالشان مستحقّ آن هستند به ایشان داده شود.
در این عبارت دو نکته از اهميت بيشتری برخوردار است :نخست نفی جبری بودن افعال انسان و دیگر مسئله قضای خداوند
که به معنای این است که نتيجه هر راهی که ما انتخاب میکنيم مشخص میباشد و به هر نتيجهای که رسيدهایم ،خود آن را
برگزیده ایم .این نگرش اعتقادی بر امور دیگر زندگی نيز تأثيرگذار است ،به همين دليل در برنامهها ،متون و فعاليتهای
تربيتی تبيين این دیدگاه میبایست مورد نظر قرار گيرد.
 .6فهم دقيق صفات خبری
در متون دینی صفاتی برای خداوند بهکار رفته است که عالوه بر انسانی بودن ،به گونهای دارای بار معنایی منفی نيز هستند؛
برای مثال میتوان به ایستادن خدا ،شنيدن ،دیدن ،آمدن ،کيد ،خدعه و فراموشی اشاره کرد .متکلمان از گذشته درباره این
صفات به بحث پرداختهاند و دیدگاههای مختلفی را مطرح کردهاند؛ مانند تشبيه ،تأویل و توقف .دیدگاههای تشبيهی و
تجسيمی جزو نخستين و رایجترین آنها بوده است .در این زمينه از امامان شيعه و از جمله امام رضا پرسشهایی شده که
نشان دهنده دیدگاه بایسته شيعه در اینباره است.
در روایتی از امام رضا درباره صفات خبری پرسيده شده که حضرت فرمودند« :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ جاءَ رَبُّکَ وَ
الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا یُوصَفُ بِالْمَجِی ءِ وَ الذَّهَابِ تَعَالَى عَنِ الِانْتِقَالِ إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ وَ جَاءَ أَمْرُ رَبِّکَ وَ
الْمَلَکُ صَفّاً صَفّاً  ...قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ عَنْ قَوْلِهِ اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ عَنْ قَوْلِهِ وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ
اللَّهُ وَ عَنْ قَوْلِهِ یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا یَسْخَرُ وَ لَا یَسْتَهْزِئُ وَ لَا یَمْکُرُ وَ لَا یُخَادِعُ وَ لَکِنَّهُ تَعَالَى
یُجَازِیهِمْ جَزَاءَ السُّخْرِیَّۀِ وَ جَزَاءَ الِاسْتِهْزَاءِ وَ جَزَاءَ الْمَکْرِ الْخَدِیعَۀِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً کَبِيراً» (ابن بابویه:1378 ،
)126/1؛ از قول خداوند که فرمود« :و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند» پرسيدم ،فرمودند:
خدا موصوف به آمدوشد نگردد ،خدا از انتقال برتر است ،بلکه مراد آن است که امر پروردگار تو آمد و فرشتگان صف به
صف بودند  ...راوى گوید :از این آیات سؤال کردم؛ «خدا آنها را مسخره مىکند (و کيفر استهزاکنندگان را به آنها
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مىدهد)»« ،خداوند آنان را استهزا مىکند»« ،و (یهود و دشمنان مسيح ،براى نابودى او و آیينش )،نقشه کشيدند و خداوند (بر
حفظ او و آیينش )،چارهجویى کرد»« ،مىخواهند خدا را فریب دهند در حالى که او آنها را فریب مىدهد» ،حضرت
فرمودند :خدا مسخره نمىکند و استهزا و فریب و نيرنگ به کار نمىبرد ،بلکه مطابق عمل استهزا و نيرنگ آنان جزایشان
مىدهد ،خداوند برتر است از آنچه که ظالمين مىگویند.
حضرت در توضيح معنای آمدن خداوند ،آن را به آمدن امر خدا معنا میکنند .نيز درباره صفات منفینما؛ مانند مسخره ،مکر،
خدعه و استهزاء این توضيح را می دهند که معنای این صفات در واقع همان جزا و عقابی است که از نتيجه این اعمال میباشد
که از قبيل جزای هر بدی همان بدی است با این عنوان ناميده شده است.
این روایت و روایات مشابه آن (ابن بابویه )160 :1398 ،میتواند نشان دهنده دیدگاه خاص شيعيان از زمان و زبان امامانشان
باشد .دیدگاه شيعه در این باب ارجاع متشابهات به محکمات است .مراد از محکمات نيز اعم از محکمات عقلی و نقلی است؛
از اینرو شيعيان این ویژگیها را انکار نمیکنند ،اما برای آنها معانی در نظر میگيرند که با ذات متعال و بیانتهای خداوند
سازگار باشد.
 .7نفی جسمانيت و ماديت از خداوند متعال
هدف دیگر تربيت اعتقادی آن است که متربی پس از طی روند تربيت ،خداوند را جسم و مادی نداند .در روایتی از امام
رضا در مورد این گفته که خداوند در هر شب جمعه به آسمان زمين نازل میشود و میگوید خداوند تحریفکنندگان
کلمات را لعنت کند ،نقل شده که فرمودند« :وَ اللَّهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِکَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یُنْزِلُ مَلَکاً إِلَى
السَّمَاءِ الدُّنْيَا کُلَّ لَيْلَۀٍ فِی الثُّلُثِ الْأَخِيرِ وَ لَيْلَۀَ الْجُمُعَۀِ فِی أَوَّلِ اللَّيْلِ فَيَأْمُرُهُ فَيُنَادِی هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ
هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ( »...ابن بابویه)421/1 :1413 ،؛ به خدا قسم پيامبر چنين سخنی نگفتهاند ،بلکه فرمودهاند :خداوند در
ثلث پایانی هر شب و ابتدای شب جمعه فرشتهای را به آسمان دنيا نازل می کند و او را امر فرموده تا ندا دهد که آیا
درخواست کنندهای هست تا درخواستش را برآورم و آیا توبه کنندهای هست تا او را ببخشایم  . ...یکی از لوازم این سخن
نفی جسميت از خداوند متعال است .همچنين در روایتی دیگر از آیهای که درباره محجوب بودن خداوند از بندگانش سخن
میگوید(مطففين ( .15 :)83کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ؛ چنين نيست که مىپندارند ،بلکه آنها در آن روز از
پروردگارشان محجوباند!) پرسيده شد که حضرت فرمودند« :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَا یُوصَفُ بِمَکَانٍ یَحُلُ فِيهِ فَيُحْجَبَ عَنْهُ
فِيهِ عِبَادُهُ وَ لَکِنَّهُ یَعْنِی إِنَّهُمْ عَنْ ثَوَابِ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ» (ابن بابویه)162 :1398 ،؛ خداوند متعال به مکانی که در آن حلول یابد
توصيف نمیشود ،بلکه معنای محجوب بودن بندگان از او ،محجوب بودن از ثواب اوست..
 .8درک نزديک بودن خداوند متعال
یکی از مهمترین آموزه های دین اسالم تأکيد بر نزدیک بودن خداوند به انسان و حضور همواره اوست .این مسئله در زندگی
و بهبود شرایط فردی و نيز روابط اجتماعی تأثير چشمگيری دارد .گذشته از این ،چنين اعتقادی زمينه را برای درک بهتر
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توحيد پروردگار فراهم میکند .به همين دليل در منابع دینی به آن توجه ویژه شده است.
قرآن کریم در تعبيرهایی لطيف نزدیک بودن خداوند را مطرح کرده است ( وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعان ؛ و هنگامى که بندگان من ،از تو دربارة من سؤال کنند( ،بگو ):من نزدیکم! دعاى دعا کننده را ،به
هنگامى که مرا مىخواند ،پاسخ مىگویم! آیات دیگری نيز به این حقيقت اشاره کردهاند .بقره (186 :)2؛  ...إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ
مُجِيبٌ ؛  ...پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک و اجابتکننده (خواستههاى آنها) است .هود (61 :)11؛ ...إِنَّهُ سَمِيعٌ
قَرِیبٌ ؛  ...او شنواى نزدیک است .سبأ ( .)50:)34امام رضا در اینباره میفرمایند« :إِنَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ لَمَّا نَاجَى رَبَّهُ قَالَ یَا
رَبِّ أَ بَعِيدٌ أَنْتَ مِنِّی فَأُنَادِیَکَ أَمْ قَرِیبٌ فَأُنَاجِيَکَ فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَيْهِ أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَکَرَنِی ( »...ابن بابویه)182 :1398 ،؛
موسی بن عمران در هنگام مناجات با پروردگار گفت که خدایا آیا از من دوری تا ندایت دهم یا نزدیکی تا نجوایت کنم.
خداوند متعال به او وحی کرد که من همنشين کسی هستم که به یاد من باشد . ...
اعتقاد به این مطلب که خداوند به انسان نزدیک میباشد و هميشه و همهجا همراه اوست و او همواره در محضر باریتعالی
است ،تأثير بسيار زیادی بر درونی شدن کارهای اخالقی دارد .از سوی دیگر از نظر عاطفی نيز درک حضور و نزدیکی
خداوند قابل تو جه است .با توجه به روایت یاد شده باید گفت که در روند تربيت از دیدگاه امام رضا  ،بایسته است که
متربی در حوزه اعتقادات چنين باوری داشته باشد.
فردی که گویا منکر وجود خدا بوده از امام رضا پرسيد که چرا خداوند برای بسياری از انسانها محجوب است؟ امام رضا
در پاسخ فرمودند« :إِنَ الْحِجَابَ عَلَى الْخَلْقِ لِکَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ فَأَمَّا هُوَ فَلَا یَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَۀٌ فِی آنَاءِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ» ابن بابویه،
)252 :1398؛ محجوب بودن پروردگار بر مخلوقات به خاطر زیادی گناه آنان است؛ چرا که بر خداوند هيچ چيز در
لحظههای شبانه روز بر او پوشيده نيست .چنان که پيداست این مهم از جنبههای مختلف در زندگی انسان اثر گذار است.
 .9درک دقيق و همه جانبه توحيد باریتعالی
در ميان مباحث مربوط به دین ،خداشناسی دارای اهميت بيشتر و جایگاه اصيلتر است .در ميان مسائل و مباحث خداشناسی
نيز توحيد و معنا و مراتب آن اصل و هدف نهایی بهشمار میروند .بنابراین درک دقيق و همه جانبه از توحيد پروردگار اصل
اساسی و هدف نهایی است که هر فرد دیندار در عرصه اعتقادی میبایست در پی آن باشد .به همين دليل در سخنان امام
رضا به صورت ویژه به این بحث پرداخته شده است .جدای از روایات کوتاه در اینباره ،حضرت در خطبهای به صورت
مفصل مباحث خداشناسی و توحيدی را مطرح کرده اند .جایگاه توحيد در این خطبه باعث شده تا به آن عنوان خطبه
توحيدی امام رضا داده شود (ابن بابویه .)34 :1398 ،این خطبه از جهت مضامين نيز بسيار عميق و از مفاخر بيانات معصومين
در این زميه بهشمار میرود .آنچه در این عنوان به صورت مختصر توضيح داده خواهد شد برخی از مهمترین فرازهای
سخنان حضرت درباره توحيد و انواع آن خواهد بود.
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امام رضا در روایتی به پرسشهای یکی از یارانشان درباره توحيد باریتعالی و تفاوت آن با وحدت انسانها چنين فرمودند:
« ...لَا یُشْبِهُهُ شَیْءٌ وَ لَا یُشْبِهُ هُوَ شَيْئاً قُلْتُ أَجَلْ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ لَکِنَّکَ قُلْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ وَ قُلْتَ لَا یُشْبِهُهُ شَیْءٌ وَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَ
الْإِنْسَانُ وَاحِدٌ أَ لَيْسَ قَدْ تَشَابَهَتِ الْوَحْدَانِيَّۀُ قَالَ یَا فَتْحُ أَحَلْتَ ثَبَّتَکَ اللَّهُ إِنَّمَا التَّشْبِيهُ فِی الْمَعَانِی فَأَمَّا فِی الْأَسْمَاءِ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هِیَ
دَالَّۀٌ عَلَى الْمُسَمَّى وَ ذَلِکَ أَنَّ الْإِنْسَانَ وَ إِنْ قِيلَ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ یُخْبَرُ أَنَّهُ جُثَّۀٌ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ بِاثْنَيْنِ وَ الْإِنْسَانُ نَفْسُهُ لَيْسَ بِوَاحِدٍ لِأَنَّ
أَعْضَاءَهُ مُخْتَلِفَۀٌ وَ أَلْوَانَهُ مُخْتَلِفَۀٌ وَ مَنْ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفَۀٌ غَيْرُ وَاحِدٍ وَ هُوَ أَجْزَاءٌ مُجَزَّاةٌ لَيْسَتْ بِسَوَاءٍ دَمُهُ غَيْرُ لَحْمِهِ وَ لَحْمُهُ غَيْرُ دَمِهِ وَ
عَصَبُهُ غَيْرُ عُرُوقِهِ وَ شَعْرُهُ غَيْرُ بَشَرِهِ وَ سَوَ ادُهُ غَيْرُ بَيَاضِهِ وَ کَذَلِکَ سَائِرُ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ فِی الِاسْمِ وَ لَا وَاحِدٌ فِی
الْمَعْنَى وَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ وَاحِدٌ لَا وَاحِدَ غَيْرُهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَ لَا تَفَاوُتَ وَ لَا زِیَادَةَ وَ لَا نُقْصَانَ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ الْمَصْنُوعُ
الْمُؤَلَّفُ مِنْ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفَۀٍ وَ جَوَاهِرَ شَتَّى غَيْرَ أَنَّهُ بِاالجْتِمَاعِ شَیْءٌ وَاحِدٌ ( »...کلينی)118/1 :1365 ،؛  ...هيچ چيز به خداوند شبيه
نيست و خداوند نيز به هيچ چيز شبيه نمىباشد .گفتم :بله ،قربانت گردم ،لکن فرمودید :احد و صمد (بىنياز) است .همچنين
فرمودید :به هيچ چيز شبيه نيست ،در حالىکه خداوند یکى است ،انسان هم یکى است ،پس در وحدانيّت و یکى بودن ،به
یکدیگر شبيهاند! حضرت فرمودند :اى فتح! حرف محالى مىزنى ،خداوند ثابت قدمت گرداند( .آن) تشبيه (که ما آنرا نفى
مىکنيم) در معانى است ،امّا اسم در مورد همه ی کى است و نشان دهنده مسمّى است ،به این ترتيب که انسان را گرچه
مىتوان «واحد» و «یکى» دانست ،امّا منظور این است که یک شىء و یک جثّه است و دو تا نيست .امّا خود انسان «واحد»
(حقيقى) نيست؛ زیرا داراى اعضاى گوناگون است ،رنگهایش مختلف و زیاد است و یکى نيست ،انسان عبارت است از
مجموعه اجزائى که با هم فرق مىکنند ،خونش با گوشتش تفاوت دارد ،گوشتش با خونش فرق مىکند ،رشتههاى اعصابش
غير از رگهایش است ،مویش غير از پوستش است ،سياهىاش غير سفيدىاش است و همينگونه مىباشند سایر مخلوقات.
پس انسان از نظر اسم «واح د» است ،امّا در معنا «واحد» نيست و خداوند تبارک و تعالى واحدى است که واحد دیگرى جز او
نيست ،اختالف و تفاوتى در او نيست ،زیاده و نقصان در او راه ندارد ،اما انسان مخلوق مصنوع که از اجزای مختلف و موادّ
گوناگون ساخته شده است ،مختلف و متفاوت است و زیاده و نقصان دارد ،هر چند در کلّ یک چيز است . ...
در واقع همانگونه که امام نيز تصریح کرده اند ،خداوند هم مرتبه واحدیت را داراست و هم مرتبه احدیت را .این مرتبه از
توحيد به توحيد ذاتی نيز مشهور شده است .مرتبه دیگر توحيد ،توحيد صفاتی میباشد که در مورد چهارم با عنوان عينيت
ذات و صفات بيان گردید .مرتبه دیگر توحيد افعالی می باشد؛ به این معنا که تنها مؤثر در هستی که به صورت مستقل عمل
می کند خداوند متعال است .در این نگرش همه موجودات غير خداوند در کارهایشان وابسته به خداوند هستند و از خود
استقاللی ندارند .هر کاری که در هستی تحقق مییابد به خواست و اراده او رخ میدهد .امام رضا در اینباره میفرمایند:
«مَنْ أَقَرَّ بِتَوْحِيدِ اللَّه  ...وَ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ الْحَوْلَ وَ الْقُوَّةَ وَ الْإِرَادَةَ وَ الْمَشِيَّۀَ وَ الْخَلْقَ وَ الْأَمْرَ وَ الْقَضَاءَ وَ الْقَدَرَ  ...هُوَ مِنْ شِيعَتِنَا أَهْلَ
الْبَيْتِ» (ابن بابویه )50 :1362 ،؛ کسی که به یگانگی خدا  ...و اینکه هر قدرت ،نيرو ،ارده و مشيتی از سوی اوست اقرار کند و
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به عالم خلق و امر و قضا و قدر باور داشته باشد  ...از ما اهلبيت به حساب میآید.
این نگرش؛ یعنی خداوند در صحنه با نگرش خداوند ساعت ساز الهوتی و خدای رخنهپوش تفاوت عميق و اساسی دارد .در
این نگرش همه کارها به دست خداوند است و او همواره حاضر و ناظر در همه جا و بر همه امور میباشد؛ به همين دليل این
باور در حوزه رفتار انسان جایگاه مهمی را به خود اختصاص میدهد .این مؤمنان در انجام کارهای خود همواره از خداوند
یاری میجویند و خود را وابسته مطلق به او میدانند و تنها به او و کسانی که او معين کرده ،دل میبندند .اميدواری ،اطمينان
و آرامش و رضایتمندی از جمله مهمترین پيامدهای این باور است.
توحيد در عبادت مرت به دیگری است که در آیات قرآن کریم و روایات به آن توجه بسيار شده است .در قرآن میخوانيم که
خداوند برای هر امتی رسولی فرستاده تا خداوند را عبادت کنند و از طاغوت دوری گزینند (نحل ( .36 :)16وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی
کُلِّ أُمَّۀٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  ...؛ ما در هر امتى رسولى برانگيختيم که« :خداى یکتا را بپرستيد و از
طاغوت اجتناب کنيد!»  .)...امام رضا در احتجاج با جاثليق فرمودند که ما به عيسایی که به محمد ایمان داشت ایمان داریم.
عيسای شما هم مشکلی ندارد مگر اینکه نماز میخواند و روزه میگرفت .جاثليق گفت که چنين نيست و عيسی حتی یک
روز را بدون روزه نبود و شبها نمیخوابيد و شبزندهداری میکرد .امام فرمودند :برای تقرب به چه کسی نماز میخواند و
روزه میگرفت؟ جاثليق سکوت کرد و جوابی نداد (ابن بابویه .)421 :1398 ،حضرت در این سخن به این مطلب توجه
دادهاند که عبادت باید فقط برای خداوند باشد؛ از اینرو چون به اعتقاد مسيحيان عيسی خداست پس عبادت او وجهی
نخواهد داشت.
از سخنان حضرت رضا می توان شواهدی نيز در تأیيد معنای قابل دفاع از وحدت وجود 1ارائه کرد« :أَمَّا الْوَاحِدُ فَلَمْ یَزَلْ

 . 1با توجه به اینکه وحدت و وجود هر کدام معناهای مختلفی دار ندد رر ددداراو و حددت و جدود ن ردی بدرای نو م عدانی
مختلفی مطرح کردهاند مانند و حددت خخ یدی صددراددی

خدررا،ی الحکمة المعاللةة ج 6ص )108؛ و حددت

وجود و کثرت موجودات که منسوب به نو وجود واحد ندد ه مداو ج 1ص )72مع نا س ما ؛ و حددت و جدود و
موجود در عر کثرت نوها؛ یعنی وحدت وجود و کثرت مراتب و جدود یدا ه مداو و حددت ت کدکرکی سدرروردی
خرادب اددی

حکم اإلشراق ص217؛ رباربایی مح مدد ح سدر

نهلةة الحکمة ص18؛ صددراددی

خدررا،ی

الحکم المعاللة ج 6ص )15-14؛ وحدت حقرقت وجود و کثرت خئونات وجود؛ ای معنا منسوب به عردا سدت.
ایکاو حقرقت وجود را امری واحد و خخیی میدانند و موجودات را خئوو و تعرنات نو حقرقت میدانند و وحدت
وجود و کثرت مظاهر وجود در ای معنا نری هم وحدت پذیردته میخود و هم کثرت اما در توجره ای کثرات ب رداو
میگردد که موجودات غرر خداوند همه مظاهر واجب ادوجود هستند .حس ،اده نملی حس
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وَاحِداً کَائِناً لَا شَیْءَ مَعَهُ بِلَا حُدُودٍ وَ لَا أَعْرَاضٍ وَ لَا یَزَالُ کَذَلِکَ ( »...ابن بابویه)429 :1398 ،؛ موجود یگانه هميشه وجود داشته
و چيزی با او نبوده است بدون هرگونه حد و امور عرضی و همواره نيز همينگونه خواهد بود . ...
نتيجه :تربيت فرایندی تدریجی می باشد که در آن مربی نقش محوری دارد و قادر است هر آنچه را بخواهد در متربی به
وجود آورد؛ از این رو محتوای در اختيار مربی دارای اهميت بسيار است .از آنجا که دین اسالم دارای نظام جامع تربيتی می-
باشد که در آن به تمام جنبه های تربيتی انسان پرداخته شده است ،در جامعه اسالمی محتوای یاد شده برگرفته از آموزههای
اسالمی خواهد بود .به عبارت دیگر در نگرش اسالمی ،تمام آموزههای اسالمی میبایست از گذر فرایند تربيت به انسانها
منتقل گردد .این مسئله در مورد اعتقادات اسالمی یا اصول دین اهميت بيشتری دارد .ایجاد باور به خداوند که مهمترین اصل
دینی هر مسلمانی بهشمار میرود میباید اهداف و بایستگیهای آن به صورت کامل و دقيق ارائه گردد .این اهداف از سوی
پيامبر اکرم و امامان معصوم بيان شده است .با توجه به اینکه هر یک از معصومان در شرایط مختلف قرار داشتهاند ،برای
دست یابی به دیدگاهی جامع در این زمينه باید سيره و سخنان هر یک از ایشان به صورت جداگانه مورد واکاوی قرار گيرد.
این کار میباید در مورد تمام بخش های تربيت دینی به صورت مجزا صورت گيرد؛ برای مثال تربيت اعتقادی که یکی از
انواع تربيت می باشد ،از جهات مختلفی قابل تقسيم است :از جهت هدف و روش تربيت ،نيز از جهت عرصه تربيت به چهار
عرصه اعتقاد به خداوند ،اعتقاد به پيامبری ،اعتقاد به امامت و اعتقاد به معاد تقسيم میشود .هر کدام از آنها نيز میتواند بر
اساس سيره و سخنان هر یک از معصومان بررسی شوند .در این مقاله اهداف تربيت اعتقادی در عرصه ایجاد باور به وجود
خداوند از دیدگاه امام رضا بررسی گردید ،اما همچنان از دیگر جنبهها نيز میتوان به آن توجه کرد.

ع رف و حکیم ص.)39
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