
 

 
 
 

 تربيت اسالمي جايگاه مفهوم ايمان در
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 چكيده

در قرآن كريم گرچه به ايمان آوردن دستور داده شده ولي در برخي آيات آن، ايمان امري غير ارادي و 

اين گشوده نشود،  شده است. اين چالشي تئوريك بر راه تربيت ديني است و تا اي الهي شمردههديه

هاي تفسيري تحليلي، نگرش -امكان تربيت ديني در عمل نخواهد بود. در اين نوشتار، به روش توصيفي

اي (و نه كانوني) از طباطبايي و نگاهي خردگرا بررسي گرديده و كوشيده شده است با تفسيري حاشيه

هاي آن در تربيت ديني شود و داللتاي) از غزالي راهي براي اين چالش پيشنهاد كانوني (و نه حاشيه

ها اين شد كه آن گروه از آياتي كه ايمان را در اراده خداوندي دانسته است در روشن گردد. نتيجة بررسي

اند در ترازي ديگر بايد معني كرد. در ترازِ نخست سخن يك تراز؛ و آياتي كه ايمان را در ارادة بشر دانسته

راستين است. آدمي بايد بكوشد كه ايمان راستين را دريافت دارد و براي اين  بر سر تمهيد مقدمات ايمانِ

كار بسترسازي الزم است. اين بسترها پالودن دل آدمي از عواطف منفي و خويِ بد و آراستن آن به 

گردد كه ها، مقدمات فراز آمدن به تراز دوم آماده ميعواطف مثبت و خوي نيك است. با اين كوشش

اي الهي به بشر ارزاني داشته شده و فرد با چشم جان، متعلق ايمان را تين، اي بسا چونان هديهايمان راس

 شاگردانتربيت ديني را بايد بر احساسات و عواطف  خواهد ديد و به آرامش خواهد رسيد. بنابراين،

عواطف او  ورا در مسيري مثبت جاري كرد  شاگردمتمركز نمود. در چنين تربيتي نخست بايد احساسات 

ساز فهمي ژرف  پالودن دل از عواطف منفي و آراستن آن با عواطف مثبت زمينه. كرددرگير ايمان را 

 .سازد گردد كه امكان روي آوردن به ايمان را براي او ممكن مي مي

 

  هاي نظري، تربيت ديني، غزالي، طباطباييايمان، چالش :هاي كليدي واژه

                                                           
 Email: k.bolandhematan@gmail.com عضو هيئت علمي دانشگاه كردستان *

  1/4/1391تاريخ تأييد:  15/5/1390تاريخ دريافت: 

 Biquarterly Journal دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي 

 of تربيت اسالمي 

  Islamic Education ۱۳۹۲ بهار و تابستان، ۱۶، ش۸س 

 Vol.8, No.16, Spring & Summer 2013 ۷۷-  ۵۷صفحات  

   



 1392 بهار و تابستان/  16/ ش 8تربيت اسالمي / س       58

 

 درآمد

كـم يكـي از معيارهـاي     وط خود به اين نتيجه رسيد كـه دسـت  هاي مبسپيترز در تحليل
). 19، ص1989؛ پيتـرز و هرسـت،   4، ص1968كنش تربيتي، انتقال امر ارزشمند است (

اي ديگـــر، آنچـــه را مطلـــوب اســـت، درونمايـــه تربيـــت  فرانكنـــا نيـــز از زاويـــه
يت با انتقـال  توان گفت ترب). به ديگر سخن و با اندكي بسط، مي349ص ،1966( شمرد
گمان بشـر همـواره   ). در اين ميان، بي18، ص1385زاده، ها سر و كار دارد (نقيبارزش

يـابي بـه سـپهر روحـاني را كـاري      راه يافتن به ساحت معنوي را ارزش دانسته و دست
هـاي بنيـاديني كـه بشـر بـدان      ارزشمند شمرده است. به عبارت ديگـر، يكـي از ارزش  

تـوان  نا به تعريف، بايد بدان بپردازد، معنويت است. در اين معنا مـي برده و تربيت، ب پي
 هاي اصلي تربيت، همانا تربيت معنوي است.گفت كه يكي از رسالت

نكته آن است كه اين راه يافتن به سپهر معنوي در گرو شناخت درست آن قلمـرو و  
اي را تنهـا  يهاي راهيابي به آن ساحت است. چنين شناخت و آگـاه  آگاهي از چگونگي

توانـد از سـاحات معنـوي و    تواند عرضه دارد. دين تنها گزارش درسـت را مـي  دين مي
روحاني در اختيار آدمي قرار دهد و اگر كسي بخواهد در اين قلمرو گام نهد، تنها ديـن،  

ــي ــده او م ــي  راهنماين ــا م ــن معن ــه و در اي ــن نكت ــه اي ــا توجــه ب ــد باشــد. ب ــوان توان ت
دينـي، كوششـي اسـت بـراي راه يـافتن بـه سـپهر روحـاني جهـان و           تربيـت  كه گفت

 طبيعي.-فرا جهان به دستيابي
بودند، مناديـان   يدينكه نخستين مربيان تربيت  ،يالهپيامبران  ،يوحيانبنيادگذاران اديان 

اسـت و   يمعنوات ايمان بودند. به ديگر سخن، ايمان آغاز راه و كليد راه يافتن به آن ساح
هـا  كردنـد و از انسـان   فراخوان خود را با آن آغـاز مـي   يالهاز همين رو است كه پيامبران 

اگر بخواهـد   ي، نخست و پيش از هر چيز ايمان بياورند. از اين رو، تربيت دينخواستند يم
ـ    يبه راه و رسم پيامبران برود، ايمان را بايد نقطه كـانون  ، 1389دهمتان، خـود گردانـد (بلن

كـه   ،ينه يك بايـد دسـتور  » بايد«بايد باشد. البته اين  ي). ايمان گرانيگاه تربيت دين29ص 
 يبـرا را به مثابه كانون گرفـت؛   يديگرتوان نقاط يمباشد؛ زيرا  ياستحسان يبايدتواند  يم

ـ  تربيت يبرا ياآغاز كرد و شالوده يشناخت انسان يمبانتوان از يممثال،  فـراهم آورد   يدين
سـان بـه   تعريـف كـرد و بـدين   » در ارتباط« يا) يا انسان را باشنده1387و  1379 ،ي(باقر

 ).1380 ،ي؛ الكيالن1376و همكاران،  يگشود (اعراف يراه يدينتربيت  يهايچگونگ
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 ايمان: كانون تربيت ديني

نـي، از ايمـان آغـاز    همان گونه كه آورده شد، پيامبران بسان نخستين و برترين مربيان دي
انـد. امـا آغازيـدن از ايمـان و آن را     هـاي خـود گردانـده   كرده و آن را كـانون كوشـش  

هـا  هـاي خـاص خـود را دارد. ايـن دشـواري     كانوني تربيت ديني گرفتن دشواري نقطه
 است:   سو سه از

مصـاديق آن   ها يـا الف) ايمان در قرآن كريم تعريف نشده است و تنها به ذكر مؤلفه
الخطاب گفتمان ديني اسـت و   بسنده شده است. اين در حالي است كه قرآن كريم فصل

هـاي تربيـت   توانسـتيم زيرسـاخت  شد آن گاه به آساني مياگر در آنجا ايمان تعريف مي
 اسالمي را بنياد نهيم. 

هـاي فكـري خـود تعـاريف گونـاگون و      ب) انديشمندان مسلمان بسته بـه گـرايش  
كم چهار رويكرد فقهي، كالمـي، فلسـفي و    اند كه دستاز ايمان عرضه داشته ناهمگوني

). 11 ، ص1379توان به سادگي بازشناخت (شبستري، عرفاني آن را در تعريف ايمان مي
ــونگي     ــا چگـ ــرد، بسـ ــه رويكـ ــته بـ ــابراين، بسـ ــز   بنـ ــي نيـ ــت دينـ ــاي تربيـ هـ

 گردد. ناهمگون و ديگرگون
ها، آنچه در اين نوشتار بدان پرداختـه خواهـد شـد،    از آن دشواري نظر ج) اما صرف

ِ ايمـان را بـه خـود     چالشي نظري است كه در نگاه نخست در قـرآن كـريم، پژوهشـگر   
اي الهـي دانسـته شـده    دارد: از سويي، در برخي آيات قرآن كريم ايمان هديهمشغول مي

دارد و از سـوي ديگـر، در آيـاتي     تواند آن را به آدمـي ارزانـي  است كه تنها خداوند مي
ديگر، ايمان امري ارادي و به اختيار انسان دانسته شده است و حتي به آن دسـتور شـده   

داشت خداوند است و كسي جـز  كه آدميان بايد ايمان آورند. اگر به راستي ايمان ارزاني
مـان از  تواند دل آدمي را به پذيرش ايمان بگراياند در آن صـورت درخواسـت اي  او نمي
ها چه معنايي داشته و ارادي بودن آن چگونه ممكن است؟ اهميت اين بررسي در انسان

آن است كه اگر ايمان نقطه كانوني تربيت دينـي باشـد، در ايـن صـورت تربيـت دينـي       
نمايـد. نوشـتار كنـوني    در رو خواهد بـود كـه حـل آن دشـوار مـي       رو ينظر يچالش با

هـاي موجـود را بـر رسـيده و     حلودن زواياي اين پارادوكس، راهبا روشن نم كوشد مي
   نشان دهد. را ديگر راهي
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 چالش نظري در مفهوم ايمان

داند كـه خداونـد بـه    اي خداوندي ميگونه كه گفته شد، قرآن كريم، ايمان را هديه همان
اند  سوي ايمان فراخواندهبخشد. اما همواره پيامبران الهي آدميان را به هر كه خواست مي

و قرآن كريم نيز گاه آدميان را به ايمان دستور داده است. گويي مفهوم ايمـان در قـرآن،   
گاه، ارادي و در اختيار بشر دانسـته شـده اسـت و گـاه، غيـر ارادي و در اراده قـدرتي       

 فرابشري. نگاهي به برخي از آيات قرآن كريم اين تصوير را گوياتر باز خواهد گفت:
. در برخي از آيات قرآن كريم بر اين معنا تأكيد شده است كه خداوند خود ايمـان  1

 گيرد. براي مثال:هاي گوناگوني به خود ميدارد. البته بيان اين معنا صورترا ارزاني مي
إذن ايمـان آوردن را از جانـب    يقيـد و بـدون هـيچ    يروشنالف) گاه خداوند به 

توانـد ايمـان آورد، مگـر آنكـه خـدا      ينمـ هيچ كـس   كند،يمداند و تأكيد يمخويش 
» وما كَانَ لنَفْسٍ أَن تُؤْمنَ إِالَّ بِإِذْنِ اللّه ويجعلُ الرِّجس علَى الَّـذينَ الَ يعقلُـونَ  «بخواهد: 
 ).100(يونس، 

شـود و بـه زبـاني اسـتعاري     ب) گاه بر نگاشته شدن ايمان در دل آدميان اصرار مـي 
أُولَئك كَتَـب  « كه اين نگاشته شدن نه از سوي آدمي بلكه از جايي ديگر است:گويد  مي

 .)22 ه،(مجادل   »في قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم
ج) گاه هم ايمان را چنان موضوعي دانسته كه متعلق دوست داشتن يا بيـزاري قـرار   

نهـد:  خداونـد در دل آدمـي مـي   گرفته است و اين دوست داشتن يا بيزاري از ايمـان را  
 »عصـيانَ ولَكنَّ اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينَه في قُلُوبِكُم وكَرَّه إِلَيكُم الْكُفْـرَ والْفُسـوقَ والْ  «

 .)7 ،(حجرات
د) در جاهايي از قرآن كريم سخن از اراده و مشيت الهي به ميان آمده و تأكيد شـده  

ولَكنْ جعلْنَاه نُورا نَهدي بِه «خواهد كساني ايمان آورند و كساني نه:  كه خداوند مياست 
 . )52 ،(شوري »منْ نَشَاء منْ عبادنَا

ْآوردن بـه اراده خـدا اسـت و اگـر كسـاني ايمـان         ) مؤمنان نيز بايد دريابند، ايمانهـ
توانسـت همـه را بـه سـوي ايمـان      مي اند به خواست خدا بوده است، خدايي كهنياورده

 .)31 ،(رعد »أَفَلَم ييأَسِ الَّذينَ آمنُوا أَنْ لَو يشَاء اللَّه لَهدى النَّاس جميعا« روانه گرداند:
اي است كه گويي اين . اما در بسياري ديگر از آيات قرآن كريم، بيان آيات به گونه2
و خـود بـه اراده و خواسـت خـود راه ايمـان را       آورنـد ها هستند كـه ايمـان مـي   انسان
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. به همين سان، برخي ديگر نيز خـود بـه راه كفـر رفتـه و آن را بـراي خـود       اند برگزيده
 هاي گوناگوني آورده شده است:اند. اينجا نيز گفتار به صورتبرگزيده

برگزيننـد:   انـد راه ايمـان را   الف) گاه آورده شده اسـت كـه كـافران خـود نخواسـته     
ــى       إِنَّ« ــدعونَ إِلَ ــكُم إِذْ تُ أَنْفُس كُمــت ــنْ مقْ ــرُ م أَكْب ــه ــت اللَّ ــادونَ لَمقْ ــرُوا ينَ ــذينَ كَفَ الَّ

 .)10 ،(غافر  »فَتَكْفُرُونَ الْإِيمانِ
 كـاال،  دو ميان از كه هستند خريداراني چنان مردمان گويي كه شودمي گفته گاه) ب 

إِنَّ الَّذينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمـانِ لَـنْ يضُـرُّوا    «: را كفر ديگري و خرند    مي را ايمان گروهي
يمأَل ذَابع ملَهئًا وشَي 177 ،عمران (آل » اللَّه.( 

آورد و ديگـري را  ج) يا گويي بشر دو لبـاس داشـته اسـت، يكـي را از تـن در مـي      
 .)108 ه،(بقر  »ومنْ يتَبدلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَد ضَلَّ سواء السبِيلِ: «وشدپ مي

آيـد و دوسـت داشـتن و برتـري دادنِ يكـي بـر       د) گاه سخن از عواطف به ميان مي
يـا أَيهـا   «پسندد و ديگـري ايمـان را:   بيند، يكي كفر را مي ديگري را كار خود آدميان مي

انالَّذلَى الْإِيموا الْكُفْرَ عبتَحإِنِ اس اءيلأَو انَكُمإِخْوو كُماءذُوا آبنُوا لَا تَتَّخ23 ه،(توب »ينَ آم(. 
بيش از اين، در برخي از آيات، نقش اراده آدمي و تـوان گـزينش او تـا آنجـا مـورد      

 شود:توجه است كه به ايمان آوردن امر مي
 ؛  )41ه، (بقر »وآمنُوا بِما أَنْزَلْت مصدقًا لما معكُم«نب خداوند: الف) گاه امري از جا

ربنَـا إِنَّنَـا سـمعنَا منَاديـا ينَـادي للْإِيمـانِ أَنْ       « ب) گاه امري از جانـب منـادي ايمـان:   
 .)193 ،عمران (آل »بِرَبكُم فَآمنَّا آمنُوا

 ر برجسته بود:بازهم اينجا نقش اختيا
وإِذَا قيلَ لَهم آمنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّه قَـالُوا نُـؤْمنُ بِمـا أُنْـزِلَ     «شد: الف) گاه واپس زده مي

 ؛)91 ه،(بقر »علَينَا ويكْفُرُونَ بِما وراءه
لنَّـاس قَـالُوا   وإِذَا قيلَ لَهم آمنُـوا كَمـا آمـنَ ا   «شد: ب) گاه اين امر به سخره گرفته مي

 ؛)13 ه،(بقر »أَنُؤْمنُ كَما آمنَ السفَهاء
 شـد: اي عليه پيـامبر گرامـي و نزديكـانش بـه كـار گرفتـه مـي       ج) گاه به سان توطئه

»قَالَتو النَّه هجنُوا وينَ آملَى الَّذي أُنْزِلَ عنُوا بِالَّذتَابِ آملِ الْكنْ أَهفَةٌ مطَائ رَهاكْفُرُوا آخارِ و
 .)72 ،عمران (آل  »لَعلَّهم يرْجِعونَ
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شـود. بايـد   نكته جالب توجه آن است كه اين چالش در مسئله هدايت نيز ديده مـي 
يادآور شد كه در برخي از آيات قرآن كريم، هدايت به معناي ايمان به كار گرفتـه شـده   

 توان ديد:سنجي دو آية زير ميدر هممعنايي اين دو واژه را است؛ براي نمونه هم
- »يمأَل ذَابع ملَهئًا وشَي ضُرُّوا اللَّهانِ لَنْ يا الْكُفْرَ بِالْإِيمينَ اشْتَرَو177عمران، (آل»  إِنَّ الَّذ( 
 » كَـانُوا مهتَـدينَ  أُولَئك الَّذينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهـدى فَمـا ربِحـت تجـارتُهم ومـا      « -
 ).175 ؛ نيز بقره،16 ،ه(بقر

به هر روي، در چنين آياتي به نقش اراده و اختيار آدمي توجه شده  و چنـان نمـوده   
و قَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّف « گزيند:شده كه اين آدمي است كه خود راه را بر مي

ــنَا  ضــنْ أَر ــص »م ــزينش     . ا)57 ،(قص ــوه گ ــد مي ــه را برگزين ــر چ ــس ه ــر ك ــه ه لبت
خواهد چشـيد. بـه ويـژه، اگـر راه نادرسـت را برگزيـده باشـد دو چيـز را          هم را خود
 باشد:  راه  به چشم بايد

لَـى  كُتـب علَيـه أَنَّـه مـنْ تَولَّـاه فَأَنَّـه يضـلُّه ويهديـه إِ        «بيشـتر:   گمراهـي الف) 
 ).4(حج،   »السعيرِ عذَابِ

ومنْ يشَاققِ الرَّسولَ منْ بعد ما تَبينَ لَـه الْهـدى ويتَّبِـع غَيـرَ سـبِيلِ      «ب) رنج فراوان:  
 .)115 ،(نساء  »الْمؤْمنينَ نُولِّه ما تَولَّى ونُصله جهنَّم وساءت مصيرًا

از آيات قرآن كريم بر اين نكته تأكيد دارد كه اين او اسـت   شمارياين،  روياروي
فَمنْ يرِد اللَّه أَنْ يهديـه يشْـرَح   «كند: ميديگر را گمراه  برخيرا راه نموده و  برخيكه 

» مـا يصـعد فـي السـماء    صدره للْإِسلَامِ ومنْ يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضَيقًا حرَجـا كَأَنَّ 
خواهـد بـه راه راسـت    ميكسان را كه خود  برخي). قاعده او آن است كه 125(انعام، 

). بـه وارونـه،   88(انعـام،  » ذَلك هدى اللَّه يهدي بِـه مـنْ يشَـاء   «هدايت خواهد نمود: 
نَّ اللَّه يضلُّ منْ يشَـاء  قُلْ إِ«فروخواهد برد:  گمراهيخواهد در نميرا كه  ديگر كساني

نْ أَنَابم هي إِلَيدهي27(رعد، »  و.( 

 چگونگي حل مسئله

در بررسي اين آيات، بهتر است بر آياتي تمركز شود كه در ايمان، اراده الهـي را دخيـل   
داند (نه اراده بشري را) زيرا كه تفسير آن در پيشينه انديشه اسـالمي دشـوارتر بـوده    مي

 ست. اين آيات عبارتند از:ا
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 )100(يونس،  »وما كَانَ لنَفْسٍ أَنْ تُؤْمنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه. «1
 )272 ه،(بقر »لَيس علَيك هداهم ولَكنَّ اللَّه يهدي منْ يشَاء« .2
3. »رِيدنْ يي مدهي أَنَّ اللَّه16 ،(حج » و( 
 )56(قصص،  »منْ أَحببت ولَكنَّ اللَّه يهدي منْ يشَاء إِنَّك لَا تَهدي. «4
 )12(ليل، » لَلْهدى علَينَا إِنَّ. «5

با بررسي اين گروه از آيات در مي يابيم كه بيشتر دو گونـه فرضـيه در تفسـير آنهـا     
آورده شده است: كشاندن موضوع به فضايي عاطفي، ارائه ساختاري نظري؛ كـه در پـي   

 بدانها پرداخته خواهد شد:

 . عاطفي كردن مسئله1

اند، بـيش از آنكـه روي    توان گفت كه آياتي كه اراده بشري را در ايمان وارد ندانستهمي
سخنش با فرد ايمان آورنده باشد، خطابش پيامبر گرامي است. بـه ديگـر سـخن، آيـات     

امبر گرامي اسـت. روش  اي دلجويي از پيمربوط به مشيت الهي در ايمان و هدايت، گونه
آيـات اسـت. آن   » سـياق روايـي  «تفسيري به كار گرفته شده در اين فـرض، اسـتفاده از   

آورند، دادند، از اينكه برخي باز ايمان نميهايي كه انجام ميرغم همة كوشش حضرت به
ناراحت بودند. اين آيات براي آرامش بخشيدن به پيـامبر و تأييـد دگربـاره كارهـاي آن     

دانـيم  هاي تو آگاه هستيم و نيك مـي خواهد بگويد ما از كوششود. گويي ميحضرت ب
اي؛ اما سرانجام كار را به خدا واگذار كـن و  كه رسالت خود را به نحو احسن انجام داده

 چندان در بند نتيجه مباش.  
در نگاه نخست اين برداشت با توجه به سياق روايي آيات قرآن كريم، درست است. 

دهد كه چند آيـه پـيش و پـس آن، بـا     آيه يكم از منظر سياق روايي، نشان مينگاهي به 
اي دلجـويي از پيـامبر   دهنـد و ايـن موضـوع، گونـه    هم، موضوع واحدي را پوشش مـي 

از آيـات   گروهـي ) نيز ايـن آيـه را در دل   121، ص10 تا، جاست. طباطبايي (بي گرامي
روش سـياق  همـين  با اسـتفاده از  است.  رسي كردهسوره يونس) بر 103الي  94 آيات(

بر آن است كه اين بيان در دل نيز  دومآيه  ةدربار) 398، ص2تا، ج(بيروايي، طباطبايي 
اي دلجـويي از  اين آيه گونـه  بنابراين، .آياتي قرار گرفته كه درباره انفاق و صدقات است

هـاي صـدقه دادن آنـان.    همنان در چگونگي و انگيزؤپيامبر است در خصوص اختالف م
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. بـه  كشـد يش مـي اين نكته را پـ گذرا  دربارة همين آية دوم عبدالجبار معتزلي هم قاضي
ايشـان هنگـامي كـه شـماري از      زيرا ؛اي دلجويي از پيامبر استاين آيه گونه باور او نيز

   ).54تا، صعبدالجبار، بيشدند (مي اندوهگينشكسته و دل ،آوردندآدميان ايمان نمي
بگذاريم، در آن صورت، بايـد معنـايي    فرضيهاگر بنا را بر اين مشكل آنجا است كه 

عاطفي براي اين آيه در نظر آوريم نه معنايي شناختي كه بتوان بنايي تئوريك بر پايـه آن  
گرداند ولي هنـوز مشـكل را   پذير ميرو، گرچه چنين نگاهي موضوع را فهم از اين نهاد.

ز به جاي خود باقي است؛ اين آيه كريمه و آيـات ماننـد آن،   نگشوده است، پرسش هنو
داند كه ظاهراً كوشـش بشـر (داعـي و    ايمان را امري غير ارادي و در اختيار خداوند مي

) آيه يكم بـه روشـني   609، ص4 ، ج1999مدعو) در آن تأثيري ندارد. به بيان بيضاوي (
يمان آوردن ممكن نيست. بنابراين، دهد كه جز به اراده و لطف و توفيق الهي، انشان مي

 تو هم اي پيامبر نبايد خود را به درد سر اندازي و بيش از اين كوشش مكن.  

 هاي تئوريك. كوشش2

» اختيار بشـري «داند و با البته تفسير بيضاوي با ديگر آياتي كه ايمان را در اراده آدمي مي
متفكـران كوشـيدند، مبنـايي     زمـان برخـي از   ناهمخوان است. شايد به همين دليـل، هـم  

تئوريــك بــراي مســئله ايمــان و هــدايت و چــالش موجــود بيابنــد. جالــب آنكــه ايــن 
نظري در فضاهاي فكـري نـاهمگوني رخ داده اسـت كـه در پـي بـه آنهـا        هاي  كوشش

 پرداخته خواهد شد:
انـش و  د«، از انديشمندان اعتزالي، اجازه دادن خدا را در اين آيه بـه  زمخشري .2-1

دانـد كـه چـه    گويد: خدا مـي كند. او در بحث از آيه يكم، تنها ميتعبير مي» آگاهي خدا
آورد و آن كه چنين باشد او با الطاف خويش راه ايمان را براي او آسـان  كسي ايمان مي

داشـت  كند كه بداند اين ارزانـي ). خدا به كسي لطف مي176، ص 3 ، ج1998سازد (مي
). زمخشري باز آيـه سـوم را بـر    502-501، ص 1، ج1998رساند (او را سودي خواهد 

دانـد  كند كـه مـي  گويد خداوند آناني را راهنمايي ميكند. او ميبنياد علم الهي تفسير مي
رو اسـت كـه بـر پايـه اعتقـادات       ). اين از آن181، ص 4، ج 1998ايمان خواهند آورد (

كنـد. بـه بـاور    خداوندي محدود نمـي  اعتزالي، آدمي مختار است و اين اختيار را قدرت
آنان، افعال بندگان آفريده خود آنان است و از همين رو اسـت كـه سـتايش و سـرزنش     

). بـه بـاور قاضـي، اضـافه گشـتن ايمـان بـه        228، ص1998آنان روا است (عبدالجبار، 
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خداوند در برخي آيات از آن رو است كـه خداونـد خـود بـدان دسـتور داده و از روي      
گونـه كـه اگـر كـودكي ادب پيشـه كنـد،        ش بدان اهتمام فرموده است. همـان لطف خوي

اين ادب را به خاطر لطف و توجـه پـدر بـه ايـن كـار، بـه پـدر منسـوب كـرد          توان  مي
 ).  240، ص1998(عبدالجبار، 

، از انديشمندان اشعري مسلك كه آيه يكم با كليت انديشـه كالمـي   رازي فخر. 2-2
مان را امري دانسته كه به اراده و مشيت خداوند است. فخر رازي بـر  سو است، اي او هم

؛ قدرت اين كار تنها در دست او است، نـه  »آفريندمي«آن است كه  ايمان را خدا در دل 
 ).175-173، ص 17، ج1981در اراده پيامبر يا كسي ديگر (رازي، 

گويد: هـدايت  سوم مي كوشد مفاهيم نويني را به كار گيرد. او در تفسير آيةرازي مي
دو گونه است: وضع ادله يا خلق معرفت. وضع ادله به معناي ارائه آيات بينات است كه 

ها يكسان است؛ به باور رازي، ضروري است خداوند آن را بـه يكسـان   براي همه انسان
در حق همه مكلفين عرضه دارد. در مقابل خلق معرفت (و در نتيجه خلق ايمان) امـري  

هـا  يست و خدا آن را بر خود واجب نگردانده است بلكه در حق برخي انسانضروري ن
خواهد بود، آنهايي كه او بخواهد و اراده كند. بنابراين، اينجا سخن بـر سـر هـدايت بـه     
بهشت يا ثواب يا آگاهي خدا از هدايت يافتگان نيست بلكه خلـق معرفـت در دل آنـان    

ه چهـارم، از مفـاهيمي هماننـد ايـن بهـره      ). او در تفسير آيـ 18، ص 23است (همان، ج
. هـدايت دعـوت و   2. هدايت توفيق و شرح صدر؛ 1. در آنجا او راهنمايي را به گيرد مي

 ).3، ص 25كار خداوند است (همـان، ج  اولي،كار پيامبر و  دوميكند؛ كه ميبيان ادله بخش 
دايت بياني، هـدايت دعـوت بـه راه    كند: هاي تقسيم ميالبته او اينجا باز اينها را به گونه

بهشت، هدايت به تعريف راه بهشت، هدايت به خلق معرفت در دل يا به گونـه إلجـا و   
 ).4اي غير إلجائي؛ كه منظور آيه اين آخري است (همان، صقسر يا به گونه

، در مقام يك مفسر خردگراي شيعي، در تفسير آيه سوم بر آن است طباطبايي. 2-3 
يت از طريـق آيـات بينـات كـافي نيسـت، خواسـت خـدا هـم الزم اسـت          كه تنها هـدا 

). به باور ايشان دو گونه هدايت در كار است؛ با دو معناي 353و  342، ص 14ج ،تا بي(
سـازد: هـدايت بـه    متفاوت. او در تفسير آيه چهارم دو معناي هدايت را از هم جدا مـي 

ه منـزل رسـاندن (ايصـال الـي المطلـوب)؛ و      معناي نشان دادن راه و هدايت به معناي ب
). ايشـان در بحـث از   55، ص16تا، جداند نه اولي (طباطبايي، بيمنظور آيه را دومي مي

گويد: منظور از مطلوب در دومي، همانـا پيامـدهاي نيكـويي اسـت كـه از      آيه پنجم مي
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يـات سـعيد   آيد، مانند حيات طيبه در دنيـا و ح پيروي از خدا و پرستش او به دست مي
جاودانه در آخرت و منظور از هدايت بـه معنـاي نمـودن راه، نشـان دادن راه عبوديـت      

 ).  304، ص20است (همان، ج
تواند گره از چالش ايمان بگشـايد. از  هاي نظري نمينه رويكرد عاطفي و نه كوشش

كوشد، نخست راه ديگري را براي گشودن گره چـالش ايمـان    مي  اين رو نوشتار كنوني 
 هاي آن را در تربيت ديني باز نمايد.پيش نهد و پس از آن رهنمون

 . راه حل پيشنهادي3

(و نه تنها توجـه بـه سـياق روايـي) آيـات قـرآن جهـت        » زمان بررسي متقاطع و هم«با 
توان فرضي ديگر را پـيش نهـاد؛ آيـاتي كـه     دستيابي به فهمي فراگير از مسئله ايمان، مي

هـاي پيشـيني آنـان    انـد، نـاظر بـه كوشـش    مان به ميان آوردهسخن از اختيار آدمي در اي
هـاي الزم را بـراي ايمـان داشـتن     كوشند (يا بايد بكوشند) زمينـه اينكه آنان مي - است

هـا فـراهم آمـد، امكـان اينكـه خداونـد ايمـان را بـه آنهـا          فراهم آورند. اگر اين زمينـه 
ي است و عالمه طباطبـايي در همـان ابتـداي    شود. اين فرض جالبدارد بيشتر مي ارزاني
كنـد. او بـه    اي گذرا اما بسيار مهم را در اين خصوص عنـوان مـي  آيه يكم، نكته بررسي
گردد كه بـر دل  دارد كه اجازه الهي شامل حال كساني ميبس اجمالي عنوان مي صورتي
ــان  ــرآن ــي، در آن د   مه ــر قرآن ــه تعبي ــند و ب ــاده باش ــس«ل ننه ــد » رج ــدي نباش و پلي

 ).  122، ص10تا، جبي ،(طباطبايي
توان اين نوع نگاه را با تأمل در آياتي كه در آن سخن از ايمان به ميان آمده است، مي

آدمـي اسـت. در    »دل«ايمـان،   بحـث از كلمه محوري در قـرآن، در  به روشني دريافت. 
: به جايگاه ايمان استفاده شـده اسـت  براي اشاره  »دل«، از واژه يقرآن، به بارزترين وجه

تـر، ايـن آيـه باشـد:     ؛ شايد از اين روشن)22، (مجادله »أُولَئك كَتَب في قُلُوبِهِم الْإِيمانَ«
»      ـي قُلُـوبِكُمـانُ فخُلِ الْإِيمـدـا يلَمنَا وـلَمنْ قُولُوا أَسلَكنُوا وتُؤْم نَّا قُلْ لَمآَم رَابالْأَع قَالَت« 
نيـز كـه در   كفـر  . بـه همـين سـان، جايگـاه     )106؛ نحل، 260؛ نيز: بقره، 14حجرات، (

فَالَّـذينَ لَـا يؤْمنُـونَ بِالْـآَخرَةِ قُلُـوبهم      «با ايمان است، دل آدمي دانسته شـده اسـت:    تقابل
ــرَةٌ نْكم ــم هــتَكْبِرُونَ و ســا)22 ،(نحــل »م ــه درب ــن نكت ــز راســت اســت:  . اي ره نفــاق ني
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 »فـي قُلُـوبِهِم مـرَض    ...آَمنَّا بِاللَّه وبِالْيومِ الْـآَخرِ ومـا هـم بِمـؤْمنينَ      يقُولُ منْ النَّاسِ ومنَ«
 .)41 ه،مائد؛ 167 ،آل عمران؛ نيز: 8 -10 ،ه(بقر

بخشـي از وجـود آدمـي در نظـر      ةآن كريم به مثابدر قر »دل« ةواژنكتـه آن است كه 
 :  )54، ص1389(بلندهمتان،  گرفته شده است كه كاركردي دو سويه دارد

تواند به ژرفاي حقيقت راه يابد. در غيـر ايـن    مي ،نخست؛ دل اگر پاك و صاف باشد
ناميــده  »تفقــه«شــود. فهــم ژرف در قــرآن  از دريافــت حقيقــت محــروم مــي ،صــورت

آيـات بسـياري در   حقيقت است.  ژرفايراه يافتن به  كريم، ؛ كه در نگاه قرآناست شده
 باره آمده است:قرآن كريم در اين

  ؛)108 ،؛ نحل7 ه،؛ بقر46 ،نيز: انعام ؛179،(اعراف »لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها« -
- »فْقَهلَا ي مقَو مبِأَنَّه مهقُلُوب اللَّه رَف؛)127 ه،(توب »ونَص  
؛ 25 ،نيز: انعام؛ 5، (فصلت »وقَالُوا قُلُوبنَا في أَكنَّةٍ مما تَدعونَا إِلَيه وفي آَذَاننَا وقْرٌ« -
 .)57 ،؛ كهف46 ،اسراء

چنـين تنهـا بـراي كسـاني      دستيابي به حقيقت در مسيري ايـن نمايد كه چنان ميالبته 
هـايي بـه    تنها چنـين دل . پاك و تابنده) داشته باشند ر (صاف،وا ميسر است كه دلي آيينه

فَطُبِـع علَـى قُلُـوبِهِم فَهـم لَـا      : «نه دلهاي تاريك و زنگار زده ،يابند حقيقت راه مي ژرفاي
ِ ناپـاك بـه فهـم     دل . به ديگر سـخن، )93و  87 ه،؛ توب23 ،نيز: جاثيه؛ 3 ،(منافقون »يفْقَهونَ

 »فَإِنَّها َلا َتعمـى الْأَبصـار ولَكـْن َتعمـى اْلقُُلـوب الَّتـي فـي الصـدوِر        «ژرف نخواهد رسيد: 
ژرف با دل و بينش درونـي   در قرآن كريم فهمِتوان گفت كه با اين نگاه مي . )46 ،(حج
ـ        ،ارتبـاط دارد  آدمي ايـن بيـنش درونـي     رد.نـه بـا شـناخت اسـتداللي و بـا واسـطه خ
 باطني امور است. شهود همان

 گرفتـه شـده  دل به معناي جايگاه عواطف آدمـي بـه كـار     ،دوم؛ در يك كاربرد ديگر
  هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد: مثالدر قرآن  است.
 ولَا تَجعلْ فـي قُلُوبِنَـا غلًّـا للَّـذينَ    «)؛ 15 ه،(توب »و يذْهب غَيظَ قُلُوبِهِم« :كينه قلبي -

 ؛)10، (حشر »آَمنُوا
 »وأَلَّف بينَ قُلُوبِهِم لَو أَنْفَقْت ما في الْأَرضِ جميعا ما أَلَّفْت بينَ قُلُـوبِهِم « :الفت قلبي -

 )؛  63 ،(انفال

 ؛)156 ،(آل عمران »ليجعلَ اللَّه ذَلك حسرَةً في قُلُوبِهِم« :حسرت دل -
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 ؛)26 ،(فتح »الَّذينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهليةِ إِذْ جعلَ« :دل پر شور -
 ؛)151 ،عمران (آل »سنُلْقي في قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعب« :هراس قلبي -
 ؛)45 ،(زمر »بِالْآَخرَة وإِذَا ذُكرَ اللَّه وحده اشْمأَزت قُلُوب الَّذينَ لَا يؤْمنُونَ« :دلزدگي -
- ةً« دلي:سختوقَس أَشَد ةِ أَوارجكَالْح فَهِي كذَل دعنْ بم كُمقُلُوب تقَس ؛74(بقره، » ثُم( 
ـ « :اطمينان قلبي -  »وبالَّذينَ آَمنُوا وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُ

 ؛)28 ،(رعد
 ؛)4 ،(فتح »هو الَّذي أَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤْمنينَ ليزْدادوا إِيمانًا« :آرامش قلبي -
 .)83-84 ،(صافات »وإِنَّ منْ شيعته لَإِبرَاهيم ؛ إِذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سليمٍ« :سالمت دل -

 .ستا آنها جايگاهدارد كه دل،  اينها به عواطف آدمي اشاره
ارتباط و پيوند با هم داشته باشند؛ زيرا هر دو  يانمايد كه اين دو، گونهيالبته چنان م

 ).56، ص1389نسبت داده شده است (بلندهمتان،  يبه يك بخش خاص از وجود آدم
 ها و صفات مثبت گردد و از برخوردار از ويژگي )در معناي جايگاه عواطف(اگر دل 
ه) نيز براي او ميسر امكان فهم ژرف (يا تفقّ ، شايدها و صفات منفي دور شود ويژگي
 فرمايد:ميقرآن كريم شايد در اين معناست كه شود. 
 ؛)29 ،(انفال »يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرْقَانًا« -
 ؛)69 ،(عنكبوت »ا لَنَهدينَّهم سبلَنَاوالَّذينَ جاهدوا فينَ« -
- »اللّه كُملِّمعيو 282ه،(بقر »اتَّقُواْ اللّه ( 

همان شهود است كه فرد شـاهد بـا چشـم     ،توان گفت كه فهم ژرف مي معنا،در اين 
تـر، دل آدمـي   گردد؛ يا به بياني ديگـر و مـرتبط  جان به ديدن متعلق مورد شناسايي نايل 

ها پالوده گردد و آراسـته بـه فضـايل گـردد، همچـون آيينـه،        ها و زشتي از بدي چنانچه
گرداند و شود و اين نور خداوندي، ايمان فطري را دوباره زنده مي تابانندة انوار الهي مي

ـ  «شايد در اين معناست كه: نماياند، حقيقت را به او مي ه وإِذَا يتْلَى علَيهِم قَالُوا آمنَّا بِـه إِنَّ
 .)53 ،قصص» ( الْحقُّ منْ ربنَا إِنَّا كُنَّا منْ قَبله مسلمينَ

توان در انديشة غزالي به روشـني ديـد. غزالـي قـواي     چنين فرضي و تفسيري را مي
اي نوآوري در انديشـة   داند كه آشكارا گونه وجود بشر را شهوت، غضب، عقل و دل مي

نخست باور داشـتند. او دل را فرمـانرواي وجـود آدمـي     يوناني است كه تنها به سه قوه 
) و بر آن است كـه گـوهر ايـن دل از جـنس گـوهر      21-18، ص 1382دانسته (غزالي، 
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اش بـه علـم و قـدرت آن اسـت (همـان،      )، ارج و شـرف 25فرشتگان بوده (همان، ص 
ا كنـد، او ر اي روحاني است، خـدا را يـاد مـي   ). اهميت دل در آن است كه لطيفه27ص
از درون «). به باور او، 67، ص1385شوند (همان، شناسد و انوار الهي بر آن وارد ميمي

دل زورني گشاده است به ملكوت آسمان ... كـه چـون راه حـواس بسـته شـود، آن درِ      
(همـان،  » درون گشاده گردد، و از عالم ملكوت و از لـوح محفـوظْ غيـب نمـون گيـرد     

اين رويداد اگر چه بيشتر در حالت خـواب روي   ). غزالي بر آن است كه28، ص 1382
بيند  سان كه فرد آينده را به صورتي روشن يا از راه مثال و با نياز به تعبير ميدهد، آنمي

)، اما در حاالت بيداري نيز ممكن اسـت ايـن روزن دل گشـوده    28شناسد (همان،  و مي
 ن اتفاق آن است كه:گردد و فرد به شهود عالم ملكوت نايل آيد. شرط تمهيدي اي

رياضت كند، و دل را از دست غضب و شهوت و اخالق بد و بايست اين جهان بيرون 
كند و به جاي خالي نشيند و چشم فراز كند، و حواس را معطل كند، و دل را با عالم 

بر دوام گويد به دل نه به زبان، تا چنان شود كه » اهللا اهللا«ملكوت مناسبت دهد. بدانكه 
تن بيخبر شود و از همه عالم و از هيچ چيز خبر ندارد مگر از خداي تعالي؛ از خويش

چون چنين باشد، اگر چه بيدار بود، روزن دل گشاده شود و آنچه در خواب بينند 
هاي نيكو بر وي پديد آيد؛ و  ديگران، وي در بيداري بيند؛ و ارواح فرشتگان در صورت

ها گيرد و مددها يابد؛ و ملكوت زمين و  دهپيغامبران را ديدن گيرد و از ايشان فاي
 ).30-29آسمان به وي نمايند (همان، ص

تعلـيم   واسـطه و بـي   بي«شود  غزالي بر آن است كه شناختي كه از اين راه حاصل مي
هـاي   برخـي انسـان  » از حضـرت حـق بـه دل   «به دست آمده اسـت و مسـتقيماً   » آدميان

هـاي اكتسـابي جايگـاهي     راين، نسبت به علم)، بناب31گردد (همان، ص برگزيده الهام مي
تـوان گفـت عمـوم    ). اين ديدگاهي است كه مـي 30بس واال و ارجمند دارد (همان، ص

مسلمانان بدان باور دارند. در نگاه مسلمانان، شناخت راستين، شناختي است شـهودي و  
ــي،  ــانيني، 30،ص1382بينشــي (ر.ك: غزال ــه  258، ص1996؛ كامپ ــي وحــي، ك ) و حت

، مقدمه 1385خلدون،  ها است، خود ريشه در شهود دارد (ر.ك: ابن ترين شناخت درست
 ،ها در شهود توجـه داشـت  البته بايد به تفاوت برداشت). 111، ص1380زيد،  ششم؛ ابو

. )2006(ر.ك: رورتـي،   به ويژه شهود در معناي فلسفي آن و شهود در معناي دينـي آن 
از آن در نظر داشت كـه بيشـتر بـه شـهود عقلـي      افالطون معناي خاصي را براي نمونه، 
 ،؛ نيـز: ر.ك. مهـدوي  512- 509كتاب ششـم؛  ، 1380شود كه در جمهوري (شناخته مي

به بحـث گذاشـته    )69 ، ص1387 ،؛ بورمان134 ، ص1383 ،؛ نقيب زاده64 ، ص1376
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ـ     ةويژه در فلسف شده است. پوپر و طرفداران ديدگاه او، به انِ تحليلـي تمـايز چنـداني مي
). در ميـان  1382، ؛ پايـا 43، ص1384، گذارند (پـوپر شناختي نميشهود و بصيرت روان

فيلسوفان غرب، آگوستين بـيش از همـه معنـايي دينـي بـه شـهود داد. بـه بـاور او، مـا          
توانيم حقيقت ثابت اشياء را درك كنيم مگر اينكه نوري آنها را روشن ساخته باشد.  نمي

ن ديـدگاه او بـه پارادوكسـي جالـب در تـدريس انجاميـد       ). اي81، ص1387،(كاپلستون
توان به جيمز اشاره كرد كـه او نيـز شـهود را    ). پس از او، مي71،ص1964 ،شفلر :ر.ك(

 ).  387، ص1902( در همين معناي ديني به كار گرفت
به هر روي، بر بنياد ديدگاه غزالي آنچـه نيـاز اسـت، پـاك گشـتن از دنيـا و رذايـل        

اين همه تعليم رياضت و مجاهدت است تا دل صافي شـود از عـداوت   «اخالقي است: 
خلق و شهوت دنيا و مشغله محسوسات؛ و راه صـوفيان ايـن اسـت، و راه نبـوت ايـن      

). وي بر آن است كه دليل اين توانايي دل در آن است كـه:  30، ص1382(غزالي، » است
اي اسـت كـه صـورت جملـه      مثَل دل چون آيينه است، و مثَل لوح محفوظ چون آيينـه «

ها از يك آيينه در ديگر افتد چون در مقابلـه آن   موجودات در وي است: چنانكه صورت
ها از لـوح محفـوظ در دل پيـدا آيـد، چـون صـافي شـود و از         بدارند، همچنين صورت

 ).229(همان، ص» محسوسات فارغ گردد و با وي مناسبت گيرد
بلكه قلب انسان ماننـد آيينـه اسـت و    سخن تنها بر سر فراغت از محسوسات نيست 

كنند كه صيقلي و نوراني و متعادل باشد و صيقلي شـدن  هنگامي حقايق در آن تجلي مي
ت از آن زدوده شـوند و تيرگـي   گيرد كه آلودگي و پليدي شـهوا قلب، وقتي صورت مي

ا ). نكته آن است كه هـر دو ايـن كارهـ   98، ص1385اخالق بد را از آن بردارند (همان، 
ها و تمايالتي  الزم است تا دل آماده گردد. ادراكات حواس و عوارض نفساني و شهوت

كنـد و بـه بـاور    كه در انسان وجود دارد، او را به سوي عالم محسوس مادي جذب مـي 
غزالي عالم مادي، جاي فريب خوردن و مغرور شـدن اسـت امـا اگـر فعاليـت حـواس       

توانـد بـه انـدازة توانـايي و     حالت فنا)، فرد مييابد (براي مثال، در خواب يا در كاهش 
دلـي  «). در نگاه او، 69همت و استعدادي كه دارد، از اسرار غيب آگاه شود (همان، ص 

شايستگي دارد كه انوار معرفت بر آن بتابد كه مانند آينه صافي و صيقلي و پاكيزه باشـد  
ا خلوص نيـت وجـود   شود كه استعداد و نيروي طبيعي بو صفاي قلب وقتي حاصل مي

هاي دنيا از روي آينه قلب زدوده شوند، زيرا آلودگي  ها و آلودگي داشته باشد و كدورت
اي است كـه خداونـد آن را بـر قلـوب     نشيند و پردهدنيا چركي است كه بر آيينه دل مي

 ).42-41(همان، ص» سازدكشد و آنها را از معرفت خويش محروم ميمي
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 ينيهايي در تربيت درهنمون

تربيـت   معنـاي كـم،   انديشـيد. دسـت   دينيتوان دربارة تربيت مي مختلفي هايبه گونه
ـ  ايارائـه نظريـه   معنايبه  ديني،توان بررسيد: گاه تربيت ميرا در دو تراز  ديني  يدين

را  دينـي ها و وجوه آن؛ گاه هم تربيت هم در همه جنبهاست، آن  يدرباره تربيت آدم
). البتـه  12، ص1387توان به كار گرفت (بلنـدهمتان،  ميؤمن م فرديتربيت  معنايبه 

دست يافـت   نويني ترازهايهايي اين دو را با هم تركيب كرد و به شايد بتوان به گونه
توان از هم جدا كـرد. چـالش   ميدر هر حال در نخستين نگاه اين دو رويكرد را  ولي

تربيـت اسـت،    بـراي  ديني اييهنظر پييابد. آن كه در ميايمان در هر دو رويكرد راه 
اين چـالش   يبررس ياين نوشتار بيشتر در پ يكشد ولميدشوارتر را بر دوش  تكليفي

 در تربيت فرد مؤمن است. 
گونه كه آورده شد، در برخـي آيـات قـرآن كـريم ايمـان امـري غيـر ارادي و        همان

خواسته شده  است كـه ايمـان    هاالهي دانسته شده، ولي در آياتي ديگر از انساناي  هديه
بياورند. اين چالشي تئوريك بر راه تربيت ديني است و تـا ايـن گشـوده نشـود، امكـان      

هاي تفسيري مختلف، البتـه در  تربيت ديني در عمل نخواهد بود. در اين نوشتار، نگرش
اي (و نـه كـانوني) از طباطبـايي و    رويكرد خردگرا، بررسي گرديد و با تفسيري حاشـيه 

اي) از غزالي به اين رسيديم كه آن گروه از آياتي كـه ايمـان   گاهي كانوني (و نه حاشيهن
اند در يك تـراز و آيـاتي كـه ايمـان را در كـف اراده بشـر        را در اراده خداوندي دانسته

تـوان  اند در ترازي ديگر بايد معني كرد. در تراز بستگي ايمان به اراده بشـري مـي  دانسته
هيد مقدمات ايمانِ راستين اسـت. آدمـي بايـد بكوشـد كـه ايمـان       گفت سخن بر سر تم

چيني نياز است. اين بسـترها  راستين را دريافت دارد. براي اين كار به بسترسازي و زمينه
همان وضع و حالِ روحي بشر و پالودن آن از عواطف منفي و خويِ بـد، و آراسـتن آن   

ريم، دل چونـان جايگـاه عواطـف    به عواطف مثبت و خوي نيك است؛ زيرا در قرآن كـ 
هاي انجام شده در تراز نخست، اينـك  بشري، مأواي ايمان دانسته شده است. با كوشش

مقدمات فراز آمدن به تراز دوم آماده شده است. در ايـن تـراز، ايمـان راسـتين، اي بسـا      
را  اي الهي به بشر ارزاني داشته شده است و فرد با چشم جان، متعلق ايمانچونان هديه

 خواهد ديد و به آرامش خواهد رسيد.   
 در آنچه گفته شد دو نكتة مهم هست كه در تربيت ديني شايسته توجه بسيار است:

دهـد   اين نشان مـي  و داند قرآن كريم، ايمان و كفر را با دل آدمي مرتبط مينخست؛ 
ال و گيـري ايمـان در دل، اعمـ   بدون جايكه در نگاه قرآن، ايمان كنش دل آدمي است؛ 
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بـا   اولـي  نه ذهن و نه جوارح، هيچ كـدام در مرتبـه اول، ارتبـاطي   باورها ارجي ندارند. 
البتـه ايـن اوليـه و ثانويـه را بايـد      ايمان نداشته و اين دو، ارتباطي ثانويه با ايمان دارند. 

تربيـت دينـي را   شود كـه  گاه ديده مياين مهم است؛ تقدمي منطقي دانست و نه زماني. 
 كـريم  با آنچه در قرآن هند. اينكامي اي اعمالْ فرو  پارهرخي گزاره ها، يا به به آموزش ب
 كه:راست آن است سازگاري ندارد؛ است گفته شده 

شـود: بـا    اي راه تربيت سـاده مـي   با فروكاستن ايمان به صرف چند گزاره كليشه  .1
هايي  ) انساندرسه و دانشگاهها (در خانه) و يا با سوادآموزي ديني (در م تلقين آن گزاره

 مومن خواهيم داشت!  
توانيم با اجبار و اكراه، يا با تطميـع   اي اعمالِ خاص، مي با فروكاستن ايمان به پاره .2

 !دهندو رشوه، كودكان را واداريم كه آن اعمال را از خود نمايش 
امور و برنامه هايي چنان  بنابراين،اما در نگاه قرآن، ايمان فراتر از اين پندارها است، 

انگـاري در تربيـت دينـي بـدترين آفـت       را نمي توان و نبايد تربيت ديني دانست. سـاده 
تربيت ديني است و اهميت باز انديشي و بازسازي تربيت ديني نيـز از همـين روسـت.    

مرتبـه   ها بـه سـپهر ايمـان؛ و ايمـان در     تربيت ديني كوششي است جهت رساندن انسان
مي بايست تربيـت دينـي را بـه     بنابراين،آدمي؛  دلساحت  ابط بتمر است نخست، امري

اين سمت و سو سوق داد، نه به سمت سواد ديني، تظاهر، ظاهرگرايي، عادت و تقليـد.  
هـاي   به بياني ديگر، ايمان پذيرشي است از صميم قلـب و ايـن بـس متفـاوت از كـنش     

 و جوارحي است. ذهني
 شـاگردان ربيت ديني را بايد بر احساسات و عواطـف  ، تي آنچه گذشتبر مبنا دوم؛

را در مسـيري مثبـت    شـاگرد بايـد احساسـات    ،متمركز نمود. در چنين تربيتي نخسـت 
اين پـالودن دل از عواطـف   جاري كرد به گونه اي كه عواطف او درگير امر ايمان شود. 

امكـان روي   گردد كه ساز فهمي ژرف مي منفي و درگير نمودن آن با عواطف مثبت زمينه
تواننـد   برخي انسانها نمـي  كريم در نگاه قرآنسازد.  آوردن به ايمان را براي او ممكن مي

در مواجهه با فرستادگان خدا، از هواي نفـس خـود دل بركَنَنـد و ايمـان خـود را زنـده       
ـ     مثََـل گردانند. اين وضع از آن رو گريبان آنان را گرفته كه به   هـقلـب آنـان زنگـار گرفت

ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِينَ؛ الَّذينَ يكَذِّبونَ بِيـومِ  « :اء شودـتواند احي و آن ايمان فطري نمي است
؛ كَلَّا بلْ رانَ الدينِ؛ وما يكَذِّب بِه إِلَّا كُلُّ معتَد أَثيمٍ؛ إِذَا تُتْلَى علَيه آَياتُنَا قَالَ أَساطيرُ الْأَولينَ

 .)10-14 ،(مطففين »ى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبونَعلَ
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معناي دقيق اين سخن آن است كه پذيرش دعوت فرسـتادگان خـدا و روي آوردن    
نگـاهي بـه آيـات قـرآن     . اي آمادگي هاي روحي الزم به ايمان منوط است به وجود پاره

لك يطْبع اللَّه علَـى قُلُـوبِ   كَذَ« :دهد كه اگر برخي توان پذيرش ايمان را ندارند نشان مي
هاي روحي الزم را در درون خـود  بدان خاطر است كه آمادگي ،)101،(اعراف »الْكَافرِينَ
 درون آنها اندوده به خصال ضد اخالقي است. براي مثال:   وندارند 

  ؛)35 ،غافر( »ٍكَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبار« -
   ؛)74 ،(يونس »كَذَلك نَطْبع علَى قُلُوبِ الْمعتَدينَ« -
   ؛)201-200، (شعراء »ِكذَلك سلَكْنَاه في قُلُوبِ الْمجرِمينَ؛ لَا يؤْمنُونَ بِه« -
- »نُونَ بِهؤْمينَ؛ لَا يرِمجي قُلُوبِ الْمف لُكُهنَس ك13-12، (حجر »كَذَل(. 

همانا با پالودن دل از عواطف منفي و آراستن آن با عواطـف    هاي روحي دگياين آما
وظيفه اساسي در تربيت ديني نيز بر اين مبنا، فراهم آوردن زمينـه  گردد.  مثبت ممكن مي

 )58،ص1389(بلنـدهمتان،   استو بسترسازي براي ايمان ان شاگردهاي روحي الزم در 
 .كه البته كاري بس سخت و دشوار است

لبته از آنچه گفته شد نبايد چنين برداشت كرد كه در تربيت دينـي، بايـد عبـادات و    ا
 باورهاي راستين را به كنار نهاد؛ زيرا از سويي:

هـاي تطهيـر   توانند روان آدمي را پالوده سـازند و خـود از بهتـرين راه   عبادات مي. 1
 )؛  45(عنكبوت، » والْمنْكَرِ ءالْفَحشَا عنِ تَنْهى الصلَاةَ إِنَّ«اخالقي بشر باشند: 

دهند، احساسات او را بـه  توانند با شناختي كه به آدمي ميباورهاي راستين نيز مي. 2
 سوي متعلق ايمان كشانند.  

آنچه هست اولويت منطقي و نه زماني اينها در بحث ايمان است. براي تربيـت فـرد   
گفته شد، بايد رو بـه سـوي پـاكي     مؤمن، بيش و پيش از هر چيز، بر بنياد همه آنچه كه

 سازي براي ايمان است.اخالقي و احساسات مثبت آورد و اين همان زمينه

 گيري نتيجه

آوران خداوند، چونان نخستين و برترين مربيان ديني، پـيش از هـر چيـز بـه ايمـان      پيام
از همـان  فراخواندند. از اين رو تربيت ديني اگر بخواهد گرانيگاهي استوار داشته باشـد،  

يعني از ايمان. ولي دشواري كار آنجا است كـه هـم ايمـان در     -راه پيامبران بايد بيآغازد
قرآن كريم تعريف نشده و هم با چالشي نظري رو در رو است: از سويي، ايمـان هديـه   
خداوند شمرده شـده و از ديگـر سـو، بـه آن امـر شـده اسـت. مفسـران خردگـرا گـاه           
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اند، معنـايي عـاطفي دهنـد؛    آياتي كه ايمان را خارج از اختيار بشر دانستهآن اند  كوشيده
هايي تئوريك را فراهم آورند كـه در فرجـام بـاز گـره از مشـكل      اند ترمگاه هم كوشيده

توان با كاوش در آيات قرآن كـريم دريافـت كـه دل، جايگـاه ايمـان      اند. اما مينگشوده
ف شمرده شده اسـت و بازتابنـده انـوار ايـزدي.     دانسته شده و اين دل هم جايگاه عواط

اي به ايمان گشود و گفت آدمي بايـد بكوشـد جايگـاه ايمـان را     توان دريچهسان مياين
هـاي ايـزدي گـردد و ايمـان بتوانـد در آن      وار بازتابنده پرتوسان كه آيينهپاك گرداند آن

يابـد: در يـك تـراز    مي منزل گزيند. با چنين نگاهي چالش نظري ايمان هم معنايي ديگر
انـد) سـخن بـر سـر     (كه دستور به ايمان آوردن داده شده و آن را به اختيار بشر دانسـته 

ها و بسترهاي ايمان راستين است و در تراز ديگـر (آنجـا كـه ايمـان     فراهم آوردن زمينه
داشت خداوند دانسته شده و در دستان او) ايمان بـه خواسـت پروردگـار بـه دل     ارزاني

گيرد. اين در تربيت ديني رهنمون روشني دارد: براي ايمان داشـتن  شيند و جاي مين مي
ها زدود و احساسات را به سـوي ايمـان   بايد بسترها را فراهم آورد يعني دل را از ناپاكي

هاي معنادار و باورهاي راستين نياز دارد ولي اولويت بـه  روانه كرد. اين گرچه به عبادت
اي كـه  ونان بستر بايسته ايمان؛ به ويژه آن گونه تربيـت اخالقـي  تربيت اخالقي است، چ

   هاي اسالمي داشته باشد.خود ريشه در آموزه
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