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 مقدمه

اهميت تربيت و نقش . ترين نيازهاي حيات انسان استترين و اساسياز ابتدايي» تربيت«
ها، بر مربيان بزرگ پوشيده نبوده است؛ انحصاري آن در تحقق فرهنگ و تمدن و تعالي آن

آن را » كانت«نده، ترين كار آدمي خواتربيت را پس از پيامبري، شريف» غزالي«كه  چنان
تر و بر آن بوده است كه عالي» افالطون«ترين و دشوارترين مسئله آدمي دانسته و  بزرگ
سرآمد همة اينان، انبياي الهي هستند ). 90: 3، 1381رفيعي، (تر از تربيت، فني نيست مقدس

كه فلسفة بعثت اي اند تا اين نياز بنيادين انسان را سامان بخشند، به گونهكه همواره كوشيده
انبيا، هدايت انسان و قرار دادن او در مسير رشد و سعادت است كه جز از طريق تربيت حاصل 

راهبرد اصلي انبيا در تربيت انسان، خارج ساختن او از مدار شرك و قرار دادن در دايرة . شودنمي
جوادي (د است جايي كه عمدة شرك در حيات انسان از ناحية ربوبيت خداوناز آن. توحيد است

ترين آموزة انبيا در مسير توان از توحيد ربوبي به عنوان اساسي، مي)581: 2، 1387آملي، 
تربيت انسان ياد كرد و بيان داشت كه محل اصلي نزاع انبيا با ديگران نيز بر سر همين امر بوده 

 ). 34: 1، 1382عسكري، (است 
  از رهگذر توحيد ربوبي بوده و با عنايتنگارندگان اين پژوهش بر آنند كه تربيت قرآني 

توان به عناصر يك نظام تربيتي اعم از اهداف، اصول و به كاربست آن در مباحث تربيتي، مي
گانه، به چگونگي كاربست توحيد پژوهش حاضر بر مبناي ترسيم مراحل سه. ها دست يافتروش

به اهداف مياني تربيت و اهداف مرحلة اول و دوم ناظر . ربوبي در تربيت انسان پرداخته است
  . جزئي ذيل آن است و مرحلة سوم ناظر به هدف غايي است

 تريناست كه در اين پژوهش از آن به اصلي» دهي به مقوله اتخاذ ربجهت«مرحلة ابتدايي، 
برانگيختن شعور فطري انسان «تحقق هدف مرحله، منوط به . بنياد حياتي انسان ياد شده است

مرحلة . است» ورزي دربارة رابطة تالزمي خالقيت و ربوبيتانديشه«چنين  و هم» يتدربارة خالق
ورزي انديشه«گيري شاكلة شخصيتي انسان بر مبناي عبوديت است كه از رهگذر دوم، شكل

اعتالي مبدأ گرايشي جلب منافع و دفع «چنين  و هم» دربارة رابطه تالزمي ربوبيت و الوهيت
بخشي به عبوديت، مرز عدمي نداشته و قوت. قابل تحقق است» وديمضار بر مبناي حب عب

اي از حيات انسان، زمينه را براي تحقق مرحلة سوم از  شاكلة شخصيتي انسان در هر مرحله
انسان در اين عالم، بازگشت تمامي . گرداندتربيت انسان، يعني باريابي به عالم ملكوت فراهم مي

  .كنداهده ميالعالمين را مشتدابير به رب
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  توحيد ربوبي
» توحيد ربوبي«. هايي است كه در قرآن مطرح شده استخاستگاه اصلي مباحث كالمي، آموزه

اي كه بررسي نيز مستثناي از اين امر نبوده و تأكيد قرآن بر ربوبيت گواه بر اين امر است، به گونه
بار به كار رفته است  976ريم در قرآن ك» ر ب ب«دهد كه ريشة در قرآن نشان مي» رب«كاربرد 

بيشترين » اهللا«پس از اسم جاللة » رب«بر اين اساس، اسم ). 299ـ285: 1364عبدالباقي، (
مالك : دانشمندان لغت، معاني متعددي نظير. كاربرد را در ميان اسماء الحسني در قرآن كريم دارد

، 1967؛ أزهري، 131: 1ق، 1407؛ جوهري، 67: 1، 1987دريد،  ؛ ابن256: 8ق، 1410فراهيدي، (
، حضانت و )399: 1ق، 1405منظور، ؛ ابن233: 10ق، 1421المرسي، ة؛ ابن سيد128: 15

، صاحب )381: 2ق، 1404فارس، ابن(، اصالح و تكميل )256: 8، ق1410فراهيدي، (سرپرستي 
: 15، 1967أزهري، (، سيد )175: 1ق، 1408؛ طريحي، 233: 10ق، 1421ابن سيدة المرسي، (

؛ 233:10ق، 1421المرسي، ةسيد  ابن(، تربيت و به كمال رساندن )180ق، 1412؛ عسكري، 128
توان دو بر اساس نظر لغويون، مي. انددر نظر گرفته» رب«را براي ) 336: ق1412راغب اصفهاني، 

در نظر » بور«و » ربي«و يا » ربب«فارغ از ريشة اشتقاقي آن از » رب«عنصر معنايي را براي واژة 
  نهفته است؛» رب«مالكيت، كه به اذعان همه و يا عمدة لغويون در واژة . 1: گرفت كه عبارتند از

» رب«شده براي  تدبير، سرپرستي و مديريت كردن امور كه به نحوي در تمامي معاني مطرح. 2
است و  نظير حضانت، سيادت، صاحب، تربيت و حتي جزء معناي اصلي آن، يعني مالكيت نهفته

  .گيردبه اقتضاي هر كدام، الزم معناي آن را به خود مي
بحث از توحيد ربوبي . توجه داشت» رب«بنابراين، در بحث از توحيد ربوبي بايد به معناي 

دارد كه خداي واحد، به تنهايي به اداره و تدبير امور ناظر به اداره و تدبير جهان بوده و بيان مي
تبة آن، خدايان ديگري وجود ندارند كه همگي با هم يا هر كدام، جهان پردازد و در عرض و رمي

توحيد ربوبي يگانه رب و ). 393: 1386قدردان ملكي، (يا بخشي از امور را اداره و تدبير كنند 
بر اين اساس، هر آنچه را . كنددانسته و ساير علل را در طول آن تفسير مي» اهللا«مدبر جهان را 

... متصور است، از او بوده و هيچ موجودي در هيچ جهتي اعم از خلق، رزق و كه در عالم وجود
با توحيد ) 5: نازعات(در قرآن ... نسبت تدبير برخي امور به مالئكه و. استقاللي از خود ندارد

ق، 1417خرازي، (شود ها به اذن او بوده و منتهي به او ميربوبي ناسازگار نيست، زيرا تدبير آن
العالمين به ها در سلسلة اسباب و علل متصور هستند كه جنود رب ر حقيقت، آنو د) 64: 1

  ). 69: ق1428سبحاني، (كنند شمار آمده و به خواست و مشيت او عمل مي
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  اتخاذ رب: مرحلة اول فرآيند تربيت

دهد كه گرايش انسان به اختيار مدبر براي خويشتن به جهت آيات قرآن نشان مي بررسي
شاكلة وجودي انسان و نيز . فع و دفع مضار، جزء يكي از عناصر بنيادين حيات اوستجلب منا
هاي فردي و اجتماعي او موجب گرديده است كه انسان، همواره كسي يا چيزي را به ضرورت

، حيات خويش را قوام بخشيده و به راحتي و عنوان مدبر خويش برگزيند تا بتواند به واسطة آن
منشأ تالش انسان براي اين امر در نياز حقيقي او نهفته است كه از رهگذر . سعادت دست يابد

اثر اين محبت، اطاعت و تبعيت از . آيد تا نياز خويش را برطرف كندميمحبت به غير در صدد بر
قرآن، اطاعت از غير را به معناي ). 265: 8، 1384جوادي آملي، (مورد محبت خواهد بود 
اتَّخَذُوا أَحبارهم و رهبانَهم أَرباباً منْ دونِ اللَّه و «: و به شمار آورده استبخشيدنِ سمت ربوبي به ا

مرْينَ ماب يحسبه اين معنا نبوده است كه » ارباب«اتخاذ احبار و رهبان به عنوان ). 31: توبه( »...الْم
ي كه تمامي اوامر و نواهي آنان جايگرفته است، بلكه از آندر مقابل آنان عمل عبادي انجام مي

كرده است » أرباب«اند، قرآن از آن تعبير به شده مورد قبول واقع قرار گرفته و اطاعت مي
اين معنا در روايات نيز مورد تأكيد قرار گرفته ). 37: 5، 1372؛ طبرسي، 206: 5تا، طوسي، بي(

أَما و اللَّه ما : قَالَ»  اتَّخَذُوا أَحبارهم و رهبانَهم أَرباباً منْ دونِ اللَّه«: في قَولِ اللَّه تَعالَى  jأَبِي عبداللَّه«: است
موهعلَالًا ـ فَاتَّبح هِملَيوا عرَّمح رَاماً وح ملُّوا لَهأَح منَّهلَك لُّوا ـ ولَا ص و موا، لَهام2ق، 1380عياشي، ( »ص :

86 .(  
را نيز بايد قرين » اتخاذ رب«كه انسان همواره قرين نياز است، مقوله بنابراين، با توجه به اين
چنان با انسان قرابت دارد كه حتي با نبود ارباب بيروني و اين امر آن. هميشگي او به شمار آورد

بي از درون سوق تواند به مثابة عنصري فعال، انسان را به اتخاذ ارباخارج از وجود انسان، باز مي
ها و استعدادهاي خويش، هرچند موهومي و دهد؛ به اين معنا كه انسان با مالحظة توانايي

بنابراين، به . تواند نيازهاي خويش را رفع كندپندارد كه خود ميمبتني بر خيال، چنين مي
تبعيت  بخشي به خود در رفع نيازها، سر از اطاعت و خويشتن محبت پيدا كرده و ضمن استقالل

اتخاذ اله به ). 23: جاثيه( » علْم  أَفَرَأَيت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أَضَلَّه اللَّه على«: آورداز خود درمي
  ). 172: 18ق، 1390طباطبائي، (معناي پرستيدن آن، و مراد از پرستش هم اطاعت كردن است 

ر درون خويش در پي آن است كه به نحو به اين ترتيب، انسان با داشتن اين عنصر حياتي د
قرآن نيز انسان را به همين نحو كه هست . ضرورت، قوام حيات و سعادت خويش را فراهم آورد

  اين سخن براي آن. گويدگيرد و با مفروض داشتن اين وضع، با وي سخن ميدر نظر مي

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

67 

آن
 قر

ظر
 من
ن از

سا
ت ان

ربي
ر ت
ي د

ربوب
يد 

وح
ت ت

ربس
كا

 

  ي بعدي را با نظر بههاكه گام نخست را خود برداشته است، گاماست كه وي با توجه به اين
سوق » رب«هاي هستي چنان بردارد كه بتواند به عناصر حياتي خويش كه او را به اتخاذ واقعيت

به عبارت ديگر، هرچند تصور انسان بر حسب . دهد، پاسخ مناسب داده و آن را اعتال بخشدمي
قرآن اصل اين عناصر حياتي اوليه در خصوص مالك و مدبر خويش، تصويري نادرست است، اما 

كند تا او را متوجه اين امر كند  جا آغاز ميامر را به رسميت شناخته و سخن با انسان را از همان
نماي انسان در اتخاذ ارباب متعدد براي نيل به حيات راحت و سعادت نيست، و كه تصوير تمام

گرداني، حيرت و اساساً اين دو مقوله نه تنها با يكديگر قابل جمع نيستند، بلكه زمينة سر
گرداند، زيرا وقتي رب واحدي اتخاذ شود و تنها طرح و نقشة او شقاوت انسان را نيز فراهم مي

در حيات انسان جريان پيدا كرده و عبادت و استعانت، منحصر در او شود، به حقيقت، وجدان 
گونه كه از همانيابد، ها و اوضاع و اشخاص، نجات ميانساني از زبوني و خواري در برابر نظام

قرآن كريم، در ). 25: 1ق، 1425قطب، (گردد ها، خياالت و خرافات رها ميدست مذلت افسانه
قياسي تمثيلي بر عدم تساوي بين دو شخصي كه سرسپردة ارباب متعدد است و شخصي كه 

: است واحد دارد، تأكيد كرده و با اين تمثيل به آثار منتج از هردو اشاره كرده» رب«تنها يك 
  ). 29: زمر( » ...ضَرَب اللَّه مثَالً رجالً فيه شُرَكاء متَشاكسونَ و رجالً سلَماً لرَجلٍ هلْ يستَوِيانِ مثَالً«

هايي، نما از انسان در اين است كه او با كسب بينش يابي به تصويري تمام از اين رو، دست
تري گاه با عناصر متعاليها فراتر رود و آنده و يا از آنعناصر اولية حيات خويش را اعتال بخشي

دارند كه قرآن كريم با دست » رب«دهنده به مقولة اتخاذ ها نقش جهتاين بينش. همراه گردد
توان به اهداف تربيتي ها مياز اين بينش. آيددهي مذكور برميها در صدد جهتگذاردن روي آن

ند تربيتي انسان ياد كرد، زيرا تعالي آن عنصر دروني، مرهون متناسب با اين مرحله از فرآي
  :اين اهداف عبارتند از. هاست تحقق اين بينش

  برانگيختن شعور فطري انسان دربارة خالقيت خداوند. 1

هاي فطري  نخستين گام براي اعتالي گرايش به اتخاذ رب اين است كه انسان به آگاهي
كه قرآن، وجود خداوند را امري ترديدناپذير توضيح آن. دربارة خالقيت خداوند متوجه شود

معرفي كرده و در صدد نبوده است كه به معناي دقيق فلسفي، به اثبات وجود خدا بپردازد، بلكه 
. وجود مبدأ يا خالقي را براي جهان، امري مسلّم يا ترديدناپذير براي بشر در نظر گرفته است

اي طرح خدا در مباحث دانشمندان مسلمان و مقايسة هشهيد بهشتي با بررسي تطبيقي روش
هاي به باور او، برخالف نظريه. آن با شيوه ارائه قرآني، به تفاوت اين دو شيوه توجه كرده است
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اي كه جاي  فالسفه، مسئله اثبات وجود خدا و اثبات صانع در قرآن، به صـورت مسئله پيچيده
هرچنـد شـك دربارة وجود خدا را به كلي ناديده جرّوبحث داشته باشد، مطرح نـشده اسـت و 

نگرفته است، اما به همين مقدار كه انسان را در برابر چند سؤال قرار دهد، اكتفا كرده است 
پذيري خالقيت نيست، بلكه دانشمندان البته اين به معناي نفي برهان). 68: 1374بهشتي، (

است كه مورد » برهان حدوث«ن اين براهين ترياز جملة مهم. اندبراي آن اقامة برهان كرده
؛ جويني، 11: ق1427؛ ماتريدي، 17: 1955 اشعري،: رك(اهتمام متكلمان قرار گرفته است 

؛ 39: ق1413؛ طوسي، 7: 3ق، 1409؛ تفتازاني، 200: 1ق، 1407؛ فخر رازي، 39: ق1416
خداوند را با  برخي متكلمان، خالقيت). 19: 1ق، 1419؛ حمصي رازي، 280: ق1413حلي، 

اند و اقامة استدالل براي آن را از باب وثاقت نفس نياز از استدالل دانستهوجود حدوث عالم، بي
  ).151: ق1422مقداد، (اند و دوري از التباس به شمار آورده

ترين عناصر معرفتي انسان به بر اين اساس، بداهت وجود خالق در قرآن، يكي از مبنايي
توان به درجات عالي توحيد، نظير توحيد ربوبي و الوهي  از رهگذر آن ميشمار آمده است كه 

هاي قرآن در طرح مباحث مرتبط با توحيد ربوبي، به همين منظور، از جمله روش. دست يافت
  در اين مسير، سؤاالتي دربارة خالقيت. هاي فطري آنان است مواجه كردن مردم با آگاهي

  انگيزاند تا بعد از دريافت اقرار و اعتراف بر خالقيت،برميمطرح كرده و شعور فطري آنان را 
؛ 9: ؛ زخرف38: ؛ زمر61: عنكبوت(هاي خود بر توحيد ربوبي را بر آن استوار دارد استدالل
در حقيقت، از منظر قرآن، اصل خالقيت مسلّم انگاشته شده است كه ). 84: ؛ مؤمنون25: لقمان

: 26ق، 1420فخر رازي، (تواند پي به وجود خالق ببرد ميانسان با اندكي تأمل در اطراف آن 
و گواه بر اين است ) 2794: 5ق، 1425قطب، (منشأ اين بداهت، در فطرت انسان است ). 454

ها اساساً هدف از پرستيدن بت). 231: 16، 1390طباطبائي، (كه انسان مفطور به توحيد است 
و «: پنداشتند مي» اهللا«يع خود براي تقرب به توسط مشركان اين بود كه آنان را واسطه و شف

اللَّه نْدشُفَعاؤُنا ع قُولُونَ هؤُالءي و مهنْفَعال ي و مضُرُّهما ال ي ونِ اللَّهنْ دونَ مدبعپر واضح ). 18: يونس( »...ي
، 1387ملي، جوادي آ(است كه چنين بياني، نشانة اعتقاد مشركان به اصل وجود آفريدگار است 

بر اين اساس است كه آيات محدوي از قرآن كريم به اثبات اصل صانع و مسئله خالقيت ). 26: 2
  .پرداخته است و بيشتر آيات، ناظر به اسما و صفات الهي است

چنين مخلوقيت انسان به گواهي آيات قرآن براي او واضح و  بنابراين، اصل وجود خالق و هم
هايي در صدد است تا منطق فطري انسان را  رفاً با طرح پرسشمبرهن است و قرآن كريم ص

پس اقرار گرفتن انسان با ابتناي بر آگاهي و . برانگيخته و او را به اعتراف در اين باره وابدارد
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شعور فطري انسان دربارة اصل مسئله خالق و مخلوق، نخستين گام در مرحلة اول فرآيند تربيت 
  شود، اما در مباحث تربيتي ك روش در ارائه براهين تلقي مياين امر هرچند ي. انسان است

هنگامي كه يك امري، مانند هدف تربيت در نظر . ياد كرد» هدف«توان از آن به عنوان مي
؛ از اين رو، حالت )131: 1، 1387باقري، (گرفته شود، حالت مطلوب آن مورد توجه خواهد بود 

  .د و آگاهي از خالقيت، به منزلة هدف تربيتي استبرانگيختگي انسان نسبت به شعور فطري خو
  ورزي دربارة عدم انفكاك خلقت از ربوبيت  انديشه. 2

دهي به مقولة اتخاذ رب، گونه كه بيان شد، نخستين راهبرد تربيتي قرآن براي جهتهمان
اين اما . بردن از شعور فطري انسان دربارة خالقيت و برانگيختن آن با بيان سؤال است بهره

اي براي به تعقل واداشتن انسان دربارة جريان ربوبيت در عالم آفرينش برانگيزانندگي، مقدمه
بر اين اساس، راهبرد دوم قرآن از مرحلة اول فرآيند تربيت . است و خود هدف مستقلي نيست

 ورزي دربارة آن، جريانانسان، بيان عدم انفكاك خالقيت از ربوبيت است تا انسان با انديشه
ربوبيت را نيز همانند خالقيت، منتهي به مبدئي واحد به شمار آورده و از يوغ ارباب متعدد 

هاي ديني، چون هدف تعليم و تربيت قرار  هنگامي كه انديشيدن دربارة آموزه. رهايي يابد
 ها نيزها نپردازند و حتي به اطالع يافتن از آنگيرد، نظر بر آن است كه به القا و تلقين آن مي

  ).134: 1، 1387باقري، (ها صورت پذيرد اكتفا نشود، بلكه انديشيدن و فهم دربارة آن
در آيات متعددي از قرآن، ربوبيت مبتني بر خالقيت قرار داده شده است و به نوعي به عدم 

به اين معنا، حال كه خالق، فقط خداست و انسان به آن . انفكاك آن دو از يكديگر حكم شده است
كه سهمي از  اعتراف دارد، فقط هموست كه شايستگي ربوبيت داشته و ديگران به دليل ايناقرار و 

و «): 177: 15ق، 1390طباطبائي، (خلقت ندارند، بالطبع سهمي از تدبير را نيز نخواهند داشت 
ال يملكُونَ موتاً و ال  لأَنْفُسهِم ضَرا و ال نَفْعاً و اتَّخَذُوا منْ دونه آلهةً ال يخْلُقُونَ شَيئاً و هم يخْلَقُونَ و ال يملكُونَ

آيات ديگري نيز بر اين معنا داللت داشته و ربوبيت را در پيوند با ). 3: فرقان( »حياةً و ال نُشُورا
  ). 3: يونس( »...ي ستَّةِ أَيامٍ إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض ف«: اند خالقيت قرار داده

در اين دسته از آيات، نوعي توبيخ و سرزنشِ مخاطبان وجود دارد؛ به اين معنا كه پس از 
دارد كه چرا آنان نسبت به اقتضائات اين اعتراف كه گرفتن اقرار و اعتراف بر خالقيت، بيان مي

و لَئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَ «): 231: 16ق، 1390طباطبائي، (رهيافتي به ربوبيت است، آگاهي ندارند 
اين عدم آگاهي در ). 25: لقمان( » السماوات و الْأَرض لَيقُولُنَّ اللَّه قُلِ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرُهم ال يعلَمون

القيت حقيقت، مستند به عدم تفكر آنان است؛ يعني چرا در اطراف اعتراف خود، نسبت به خ
كنند تا به اين نتيجه دست يابند كه ديگران چون سهمي از خالقيت ندارند، بالطبع انديشه نمي
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: يونس( »أفال تذكرون«اين معنا با عبارات ديگري نظير . سهمي از ربوبيت را نيز نخواهند داشت
ة سوم سورة در انتهاي آي. نيز مورد تأكيد قرار گرفته است... و) 62: غافر( »فاني تؤفكون«، )3
ناظر به  »ذلكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَ فَال تَذَكَّرُونَ«كه در باال مورد بحث واقع شد، عبارت » يونس«

و  كنيد كه رب شما فقط همان خالق شماستهمين معناست؛ يعني چرا شما اندكي فكر نمي
ود نسبت به خالقيت، به ارتباط شويد تا از رهگذرِ تفكر در شعور فطري خمتذكر اين امر نمي

  ). 267: 11ق، 1419اهللا، فضل(بين آن با حقايق عالم هستي و اسباب و نتايج آن دست يابيد 
بنابراين، راهبرد تربيتي قرآن در اين مرحله از فرآيند تربيتي انسان، سوق دادن او به تفكر و 

كه از جمله لوازم آن، عدم انفكاك  ورزي دربارة لوازم و اقتضائات اقرار به خالقيت استانديشه
آنان . اين عدم انفكاك در انديشة متكلمان نيز مورد توجه قرار گرفته است. ربوبيت از خالقيت است

الوجود جا كه وجود ممكن فقر وجودي دارد، در هر آن و لحظه، به واجباند كه از آنبيان داشته
سبحاني، (مكن، استمرار افاضه الهي است متقوم و وابسته است و به عبارتي، الزمة بقاي م

تدبير تكويني در واقع استمرار . در حقيقت، تدبير نوعي از خلقت و آفرينش است). 67: 2ق، 1412
و ادامة خلقت و ايجاد اوليه است و الزمة بقاي وجود ممكن، استمرار افاضة الهي است، زيرا نظامِ 

تي است و اين فقر پيوسته با آن همراه است، الزم كه بالذات فاقد وجود و هس امكاني به حكم اين
اين استمرار، هم شامل اصل خلقت و هم شامل روابط . است تا فيض خلقت مستمر و پيوسته باشد

، خلقت و ايجاد تفسير الميزانبه تعبير صاحب . شودها بر هم ميموجودات با يكديگر و تأثير آن
ها نيز تعلق دارد رد، به نظام جاري در بين آنگيگونه كه به ذوات مخلوقات تعلق ميهمان

. ، و مقصود از تدبير، همين نظامات جاري بين اجزاي هستي است)158: 17، 1390طباطبائي، (
در اين صورت، حقيقت تدبير جهان و گيتي، جز استمرار وجود جهان با روابط و خصوصياتي كه 

  . آن خلقت است بارت ديگر، ادامةدارد، نيست و چنين استمراري همان خلقت جديد و به ع

  

دهي به مقولة اتخاذ فرآيند جهت: 1شكل
رب و اهداف تربيتي و رويكردهاي متناسب 

 با هر كدام
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  گيري شاكلة شخصيتي انسان بر مبناي عبوديتشكل: مرحلة دوم فرآيند تربيت

مرحلة نخست فرآيند تربيت انسان بر مبناي توحيد ربوبي، به ساماندهي مقوالت فطري 
ربيت نتيجة اين مرحله از ت. نظير اتخاذ رب و يا شعور فطري دربارة خالقيت اختصاص دارد

در حقيقت، انسان با . انسان، فراهم كردن زمينه براي اتخاذ رب واحد و وانهادن ارباب متعدد بود
كنش . شود كه محوريت آن رب واحد استاين اتخاذ، وارد مرحله جديدي از حيات خويشتن مي

نا كه بر مبناي اين محوريت، عبوديت است؛ به اين مع) اعم از جوارحي و جوانحي(رفتاري انسان 
در چنين وضعي از حيات، شخصيت انسان ضرورتاً بر مبناي عبوديت شكل خواهد گرفت و 

مقصود از آن، . هاي او در بعد انديشه، رفتار و گرايش، ناظر به آن خواهد شدگيريتمامي جهت
بعد روحي انسان است كه اساس و محتواي شخصيت فرد به شمار رفته و برگرفته از پيوند 

اين پيوند دروني همان زيربنايي . خداوند متعال و گرايش روحي و عاطفي به اوستدروني با 
ها و است كه ساختار شخصيت اسالمي به طور كامل بر آن استوار است و عناصر، ويژگي

عبوديت، ريشه ). 33: 1387معن، (هاي ديگر شخصيت اسالمي نيز برگرفته از آن است شاخصه
هاي ذاتي طرفين رابطه، يعني انسان و رب، حاصل لحاظ شاخصه در ربوبيت خداوند داشته و با

هايي در گيري شاكلة شخصيتي انسان بر مبناي عبوديت، مرهون افزايش قابليتشكل. شودمي
ها به اهداف تربيتي ناظر به اين مرحله بعد انديشه و گرايش با محوريت رب واحد است كه از آن

  .ياد شده است كه در ادامه به تبيين آن پرداخته خواهد شداز فرآيند تربيتي در اين پژوهش 
  ورزي دربارة عدم انفكاك ربوبيت از الوهيت انديشه. 1

آيد، بلكه از منظر قرآن، رهيافت اتخاذ رب واحد، به خودي خود هدف مستقلي به شمار نمي
چهره إله به  شود تا آن رب،به آن ضرورت سرسپردگي در برابر رب را ايجاد كرده و سبب مي

با اين بيان، ربوبيت و الوهيت منفك از هم نيستند و الزم است در جريان تربيت . خود گيرد
ورزي صورت آن دو انديشه گيري شخصيت انسان بر مبناي عبوديت، دربارة رابطهانسان و شكل

سئله، در مقام اين م. هايي بر مبناي اين رابطه در بعد انديشة انسان فراهم گرددگرفته و قابليت
  . يك هدف تربيتي، در اولين گام از دومين فرآيند تربيت انسان لحاظ شده است

بين توحيد الوهي و توحيد ربوبي، مالزمة اساسي وجود دارد كه بر اساس آن، يك حقيقت، 
جايي كه طبق توحيد ربوبي، سمت باشد و از آن» رب«گيرد كه زماني چهرة الوهيت به خود مي

نحصر در خداوند متعال است، سمت الوهيت نيز منحصر در او خواهد شد، زيرا وقتي ربوبي م
پذيرفته شود كه همة فعل و آثار جهان به خداوند واحد مستند است، عقل هيچ توجيهي براي 
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بيند، چراكه عبادت به خدايان متعدد بايد به دليل اعتقاد به قدرت و عبادت غير خداوند نمي
فرض اصالً خداياني وجود ندارد تا مورد هان و انسان باشد، و با بطالن اين پيشها بر جتأثير آن

گيري عمل و انديشة نتيجة چنين امري، شكل). 416: 1386قدردان ملكي، (عبادت قرار گيرند 
تعالي و آثار آن در حيات عبادي براي آن إله خواهد شد، زيرا عابد با مشاهدة ربوبيت حق

االطالق مديون رب العالمين دانسته و از سر تسليم و فطري، خود را عليخويش، بنا بر شعور 
  ).28: 1391نجارزادگان، (بخشد  خضوع و خشوع با او درآمده و سمت الوهي به او مي
انَّ إِلهكُم لَواحد رب السماوات و الْأَرضِ و ما «: اين مالزمه در آيات متعددي تبلور يافته است

نَهيشارِقِبالْم بر اين آيه، مالك در الوهيت إله و معبود بودن به حق او را، ). 5ـ4: صافات( »ما و
»ها و زمين تصرف كرده و بر قرار داده است، زيرا او به سبب ربوبيت خويش، در آسمان» رب

ونه او در اين تصرف، شريكي ندارد و هرگ). 122: 17، 1390طباطبائي، (راند اهل آن حكم مي
. بنابراين، همة تدبيرها به تدبير او بازگشت دارند. تصرفي از طرف غير او، جز به اذن او نيست

االطالق و گونه استقاللي براي خود قائل نشده و خود را عليچنين امري، هيچ انسان با مالحظه
رب * له إِالَّ اللَّه الْواحد الْقَهار قُلْ إِنَّما أَنَا منْذر و ما منْ إِ«: دانددر همه شئون تحت تدبير او مي

زِيزُ الْغَفَّارا الْعمنَهيما ب ضِ والْأَر و ماواتدارد كه إله و آية شريفه بيان مي). 66ـ65: ص( »الس
چيز ثابت باشد، جز  معبودي كه در بعد هستي از وحدانيت برخوردار بوده و قهاريت او بر همه

بر اين اساس، او داراي كمال اليتناهي است كه همة موجودات، هم از . ل نيستخداوند متعا
اين فقر سبب خضوع ذاتي . جهت اصل وجود و هم از جهت آثار آن، فقير و محتاج به او هستند

بنيان اين امر در ربوبيتي است كه . شود كه همان حقيقت عبادت استدر همة موجودات مي
آيات ). 221: 17ق، 1390طباطبائي، : رك(العالمين گرفته است  تمام هستي را از ناحية رب

: ؛ انعام123: ؛ هود104: ؛ يونس36: ؛ مريم21: بقره(ديگري از قرآن نيز ناظر به اين معنا هستند 
علي» اله«العالمين، چهرة جاست كه رب  اين). 16: ؛ رعد18: ؛ يونس71 معبود  به خود گرفته و 

اين، اگر انسان، ربي غير از رب واحد اختيار كرده و در مقابل آن خشوع و بنابر. شوداالطالق مي
كه سمتي از خالقيت را ندارد،  خضوع نمايد، عبادت تحقق نيافته است، زيرا آن رب، به دليل اين

. تواند عبادت تلقي شوداز اين رهگذر، هرگونه خضوع و خشوعي نمي. تواند رب به شمار آيدنمي
مقام تربيت انسان، بايد او را به عدم انفكاك ربوبيت از الوهيت واقف كرده و زمينه را  بنابراين، در
دهي شخصيت ورزي در اين باره فراهم آورد، تا از رهگذر آن بتواند به سمت شكلبراي انديشه

  . خود بر مبناي عبوديت حركت كند
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  اعتالي گرايش جلب منافع و دفع مضار بر مبناي حب عبودي. 2

ورزي دربارة رابطة ربوبيت و الوهيت، به مثابة هدف تربيتي در نظر بخش قبل، انديشهدر 
اين هدف، شرط الزم براي تحقق عبوديت است، اما شرط كافي نيست، زيرا امكان . گرفته شد

دارد شخص حتي با وجود معرفت به آن رابطه، تحولي را در درون خويش بر مبناي عبوديت 
اين امر در بعد گرايشي انسان است، زيرا يكي از مبادي افعال انسان،  فراهم نياورد كه ريشة

باقري، (اي كه هر عمل مبتني بر ميلي زيرساز است گرايش و تمايل به انجام فعل است، به گونه
عبوديت نيز به عنوان يك فعل، عالوه بر زيرساز شناختي كه در بخش قبل آمد، ). 266: 1382

بر اين . ز هست و بدون آن، تحقق عبوديت ممكن نخواهد بودداراي زيرساخت گرايشي ني
اساس، الزم است در مقام تربيت انسان در بعد گرايشي او به رب و تحقق عمل عبوديت، 

. شودتعبير مي» هدف تربيتي«هايي فراهم گردد كه در اين پژوهش از آن به  ها و زمينهقابليت
  : تاين هدف تربيتي در دو سطح قابل تبيين اس

  مبدأ ميل نخستين؛ جلب منافع و دفع مضار . الف

ترين ميل انسان براي عبادت، ترين و يا به تعبير درست، بنيادياز منظر قرآن، ابتدايي
بازگشت به حب نفس و بقاي آن دارد كه از طريق جلب منافع و دفع مضار از ابعاد گوناگون 

اني يا با اتكا به خويشتن و يا با اتكا به غير تأمين اين خواسته و ميل انس. گيردحيات صورت مي
پنداري خود و يا غير و اظهار نتيجة هر كدام از اين امور، رب. بوده و خارج از اين دو امر نيست

. عبوديت در مقابل آن است تا بتواند، خيرات حيات خويش را جلب و شرور را از آن دفع كند
معرفت  ميت شناخته و در صدد است با ارائهقرآن كريم، اصل اين گرايش و ميل را به رس

گيري صحيح آن  جهت تفصيلي از كانون خير و قدرت، از انحراف در آن جلوگيري كرده و زمينة
يابي به منافع و مصون ماندن از مضار در گرو  از اين رو، تأكيد دارد كه دست. را فراهم كند

نَ منْ دونِ اللَّه ما ال يملك لَكُم ضَرا و ال نَفْعاً و اللَّه هو قُلْ أَ تَعبدو«: عبادت خداوند است و نه غير او
  ).76: مائده( » السميع الْعليم

اين آيه در مقام رد ديدگاه اهل كتاب مبني بر تثليث است كه به جهت آن براي حضرت 
: 6تا، طوسي، بي(كردند ها كرنش ميو مادرشان مقام الوهيت قائل بوده و در برابر آن jعيسي

قرآن كريم در مقابل چنين جرياني، عدم الوهيت آنان را به عدم مالكيت آنان در نفع و ). 606
و مادرشان  jجايي كه حضرت عيسيكنندگان مستند ساخته است؛ يعني از آن ضرر عبادت

. آنان را ندارندمالكيت در خير و شرّ مردم ندارند، توانايي ايصال نفع به مردم و دفع ضرر از 
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اي بنابراين، اگر عبادت آنان به منظور جلب منافع و دفع مضار است، پر واضح است كه نتيجه
پس اگر مردم به دنبال جلب منافع و دفع مضار از طريق عبادت هستند، . عايد آن نخواهد بود

دار بوده و هاي مردم برخوربايد آن را منحصر در كسي كنند كه از علم به حوايج و نيازمندي
و إِنْ يمسسك اللَّه بِضُرٍّ فَال كاشف لَه إِالَّ هو و إِنْ يرِدك «: توانايي ايصال خير و دفع شر از آنان را دارد

  ).107: يونس( » بِخَيرٍ فَال راد لفَضْله يصيب بِه منْ يشاء منْ عباده و هو الْغَفُور الرَّحيم
آيه، عالوه بر حجت مذكور در اثبات وحدانيت خداوند در ربوبيت و الوهيت، به طور اين 

ضمني به قانوني از قوانين حاكم بر ساختار وجودي انسان اشاره دارد كه ريشه در تمايالت و 
حب بقا از طريق جلب منافع و دفع مضار؛ : اين قانون عبارت است از. هاي فطري او داردگرايش

كه انسان در صدد است تا به انحاي مختلف، زمينة الزم براي حفظ حيات خويش و  به اين معنا
دهد كه بدين منظور، تمام همت خويش را بر اين قرار مي. آميختن آن با راحتي را فراهم كند

هر آنچه را ماية قوام حيات است، جلب نموده و هر آنچه را كه سبب خدشه به آن است، از خود 
هاي تحقق اين امر، دست يازيدن به غير است تا با واسطه قرار دادن او راهيكي از . دفع كند

هاي او، به حيات زيستي خود قوام بخشيده و زمينة بقاي آن را فراهم بتواند در كنف حمايت
جايي كه خاستگاه اين امر در نهاد انسان تعبيه شده و از آن). 495: 3، 1389مطهري، (گرداند 

  . تخطئه نگشته و مورد تأييد قرار گرفته است است، از سوي خداوند
  مبدأ ميل عالي؛ حب عبودي. ب

گرايش به عبوديت بر مبناي جلب منافع و دفع مضار، مبتني بر خودمحوري است و انسان 
بر اساس آن در صدد است تا حيات خويش را قوام بخشد و اين معنا سازگار با توحيد ربوبي در 

ا بر اساس توحيد ربوبي، انسان، اصل خلقت و نيز آثار خلقت خود را معناي واالي آن نيست، زير
بنابراين، عبوديت او نيز . از ناحية رب العالمين داشته و در هيچ جهاتي از خود استقالل ندارد

اما مبدأ ميل نخستين به اين معناست كه انسان براي خويشتن شأني از . بايد به تمام معنا باشد
از ديگر سو، مبدأ ميل مذكور از قوت كافي براي قرار دادن . ودمحوري دارداستقالل بر مبناي خ

به دليل استغراق در ) در معناي عام آن(انسان در مسير عبوديت برخوردار نيست، زيرا انسان 
رسد و مضاري را غفلت، هماره از خداوند متعال غافل بوده و منافعي كه از سوي خداوند به او مي

شود، به گونة كافي و وافي درك نكرده و در مسير حركت به سمت عبوديت، با كه از او دفع مي
  .شودمشكل مواجه مي
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العالمين اعتاليي صورت گرفته و مبدأ رو، بايد در مبدأ ميل انسان به عبوديت رب  از اين
ياد كرده » حب عبودي«از اين ميل عالي به  wعالمه طباطبائي. گزين آن شود ميل عالي، جاي

است؛ يعني محبتي كه از روي عبوديت فرد و ناشي از شناخت توحيدي است؛ محبتي كه همة 
ترين شيوة تربيتي  ايشان بيان داشته است كه مهم. دهد نقايص و تمايالت انسان را پاسخ مي

از اين روست ). 373: 1ق، 1390طباطبائي، : رك(اخالقي در نظر قرآن، شيوة حب عبودي است 
ات، سخن از انجام عمل عبادي نه بر مبناي جلب منافع و دفع مضار، بلكه بر كه در برخي آي

 لى«: العالمين براي عبادت به ميان آمده استمبناي وجه الهي و شايستگي ربع ونَ الطَّعاممطْعي و  
). 9ـ8: انسان( »رِيد منْكُم جزاء و ال شُكُوراًإِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه ال نُ* حبه مسكيناً و يتيماً و أَسيراً 

  اللهي بودن اعمال عبادي انسان به اين است كه آن عمل به انگيزة رضاي خداوند و حبوجه
اللهي انگيزة وجه). 127: 20ق، 1390طباطبائي، (او بوده و از اهليت و استحقاق او ناشي شود 
  ؛65: ؛ غافر5: ؛ بينه28: كهف(ابل مشاهده است در عبوديت انسان در آيات ديگري نيز ق

  ). 3: زمر
بنابراين، اميال زيرساز عبوديت، طيف وسيعي دارد كه به تناسب معرفت انسان ربوبي، در او 

خاستگاه نخست آن، جلب منافع و دفع مضار است و خاستگاه نهايي آن، رضوان . يابدظهور مي
نخستين به خاستگاه نهايي، در روند تربيت انسان بر عدم اعتالي خاستگاه . رب و محبت اوست

مبناي توحيد ربوبي اخالل ايجاد خواهد كرد، زيرا حركت مربوب به سمت هدف غايي مستلزم 
اين امر مستلزم اعتالي . اين است كه خودمحوري از صحنة تربيت انسان كنار گذارده شود

سمت كانون خير و فضيلت در تحقق به ) جلب منافع و دفع مضار(ترين ميل زيرساز بنيادي
اعتالي مذكور به معناي مهار و ضبط گرايش ابتدايي و جهت دادن آن به سمت . عبوديت است
 . است) حب عبودي(گرايش نهايي 

  

  

  گيري شخصيت انسان مبتني بر عبوديتفرآيند تربيتي مرحله دوم؛ شكل: 2شكل
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 باريابي به عالم ملكوت: مرحلة سوم فرآيند تربيت

مراحل اول و دوم فرآيند تربيت انسان با  شود، در حكم نتيجةآنچه در اين قسمت بيان مي
-شكل. عنايت به كاربست توحيد ربوبي است، كه محتواي آن در دو قسمت پيشين مطرح شد

اي بين رب و مربوب در جريان شود ارتباط دوسويهگيري شخصيت عبودي انسان سبب مي
اين دوسويگي در آيات متعددي از قرآن قابل مالحظه است كه بر . تربيت انسان شكل بگيرد

پذيرد و در ها و اعمال متناسب با اقتضائات ربوبي، از سوي انسان صورت مياساس آن، فعاليت
كند تا هاي جديدي از هدايت را ايجاد مياز باب رحمت واسعة خويش زمينه» رب«مقابل، 

البته ذكر اين نكته ضروري . الي انساني را فراهم كرده باشديابي انسان به مراتب با امكان دست
است كه قرار دادن انسان به عنوان يكي از محورهاي ارتباط دوسويه به اين معنا نيست كه 

ها و اعمال منتسب به او االطالق بوده و تمامي فعاليت انسان در آن سو و جهت، مختار علي
برآيند . تعالي در تمامي جريان هستي است ربوبيت حقباشد، زيرا چنين اطالقي برخالف اطالق 

هاي انسان در اين ارتباط دوسويه از سوي قرآن، ايمان و عمل صالح معرفي شده است؛ فعاليت
به اين معنا كه انسان بايد با اتخاذ رب واحد، به او ايمان آورده و كوشش بليغي در جهت التزام 

در مقابل اين امر، . شودتعبير مي» عبوديت«ه از آن به به معيارها و ضوابط ربوبي صورت دهد ك
»نيز با احياي انسان به حيات نويي فراتر از حيات ظاهري، به تدبير تربيتي و هدايتي » رب

منْ عملَ صالحاً منْ «: اين رابطة دوسويه در آيه زير به وضوح قابل مشاهده است. پردازدخويش مي
  ).97: نحل( »و مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً و لَنَجزِينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ ما كانُوا يعملُونَو ه  ذَكَرٍ أَو أُنْثى

شالودة حيات طيبه بر ايمان استوار شده است و اين هر دو رابطة مستقيمي با يكديگر دارند؛ 
ه شده و بر اعمال متناسب با آن التزام به هر ميزان كه بر شناخت و ايمان فرد به رب افزود

. شود و برعكسصورت پذيرد، به همان ميزان بر قوت و قدرت حيات طيبة انسان افزوده مي
مرتبة چهارم و . اند، براي ايمان چهار مرتبه شمرده»بقره«سوره  130عالمه طباطبائي ذيل آيه 

  اً موهبتي از ناحية خداوند به شمارنهايي از آن را حاصل ارادة انسان ندانسته و آن را تمام
يابد كه مالكيت و تصرف در اين مرتبه از ايمان، انسان به شهود اين حقيقت دست مي. اندآورده

را شهود كرده و به عدم » رب«در اين مرحله، عبد مالكيت حقيقي . در عالم، تنها از آن خداست
برد تقالل ذاتي، صفتي و عملي پي مياستقالل خود و ديگر موجودات در تمامي جهات آن از اس

يابي به اين مقام، هرچند از اختيار انسان خارج  دست). 303ـ301: 1ق، 1390طباطبائي، (
است، ولي در مقام بحث از غايت تربيت او بايد مورد تأكيد قرار بگيرد، زيرا مقامي است كه 
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سوي، آماده كردن تمهيدات  از ديگر. انسان توانايي و شايستگي حضور در آن مقام را داراست
بنابراين، هدف غايي از تربيت انسان بر . اختيار انسان است ورود در چنين مقامي در حوزة

مشاهدة ملكوت عالم هستي، نه از جهت شيئيت مادى : مبناي توحيد ربوبي عبارت خواهد بود از
يرمستقل و مربوط و ها، كه غ دهد، بلكه از جهت وجودى آن كه شناخت خواص اشيا را نتيجه مى

  .العالمين استكند و او رب چيز را تدبير مى است كه او و همه» ربي«محتاج به 
  گر نوعي مالزمت بين انسان و رب است كه متعاقب آن، انسان به اين هدف غايي، بيان

رب  سره به رب منتسب كرد، زيرا او در تمامي حاالت مالزم توان او را يكشود كه مياي ميگونه
كند؛ تو گويي هيچ از خود نداشته و  بوده و خويشتن خويش را در يد قدرت ربوبي مالحظه مي

دو واژة ). 94: 6ق، 1409موسوي سبزواري، (است » رب«هر آنچه در تمامي جهات دارد، از آن 
ه ناظر به همين معنا هستند، زيرا هر دو ب) 79: عمران آل(» رباني«و ) 146: عمران آل(» ربي«

در آن، » الف«به دليل به كار بردن » رباني«كه در واژة به رب هستند، جز اين» منسوب«معناي 
آميزتر است و دربارة كساني به كار رفته است كه در معناي انتساب و اختصاص به رب، مبالغه

مقام تعليم و تدريس كتاب به ديگران هستند؛ يعني چنين كساني الزم است تا نسبت به 
  ).276: 3ق، 1390طباطبائي، (ان از اختصاص بيشتري به رب برخوردار باشند ديگر

ناظر به همان هدف غايي از تربيت انسان هستند و اين » رباني«و » ربي«هاي بنابراين، واژه
هاي تربيتي بر مبناي توحيد ربوبي، بايد بر گيريگرِ اين مطلب است كه تمامي جهت بيان

اي كه انسان در هر مرحله از تربيت خويش، بيفزايد، به گونه» رب«ن به اختصاص و انتساب انسا
آثار چنين . برده و بر عدم استقالل او تأكيد شود به غناي محض ربوبي و فقر محض خويش پي

اطالعات به  رويكردي در تربيت، به مراتب كارآمدتر از رويكردهايي است كه در آن فقط به ارائه
تأكيد بر اين نكته الزم . برقرار شود» رب«كه نسبتي بين او و ود، بدون اينشمتربي پرداخته مي

هاي حيات است كه در تربيت مبتني بر توحيد ربوبي، هدف غايي تربيت به بهاي طرد انگيزه
گر ها جلوهشود، بلكه در عين حال كه نوعي توسعه و اعتال در همان انگيزهزيستي مطرح نمي

عبور از بايدهاي حياتي  اين نحوة. شودهاي حيات زيستي رها ميارت انگيزهشود، انسان از اسمي
ها، از اهميت بسياري برخوردار پذير شدن هدفاوليه به بايدهاي حياتي فراتر، به لحاظ تحقق

گردد كه ها به بهاي نفي بايدهاي حياتي اوليه موجب ميدر مقابل، مطرح كردن هدف. است
اما اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه با گام . ا مقاومت نشان دهندهافراد در پذيرش هدف
  هايي متناسب با آن فراهم، انگيزههاي فراتر حيات و مشاهدة افق آنگذاشتن فرد در عرصه

 . گيرندها صورت تحقق به خود ميشود، به طوري كه ديگر انگيزهمي
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 مبناي كاربست توحيد ربوبيترسيم فرآيند تربيتي انسان بر : 3شكل شماره 

  و اهداف تربيتي متناسب با هر مرحله از آن

  پيشنهاد
هدف از نزول قرآن كريم، تربيت انسان و اصالح امورات فردي و اجتماعي از رهگذر آن 

هاي مطرح در آن را بايد ناظر به اين امر مهم، مورد تحليل و بر اين اساس، تمامي آموزه. است
نقش محوري در تربيت انسان داشته و » توحيد ربوبي«ها، بين اين آموزهدر . بررسي قرار داد

بنابراين، ضروري است كه در مقام . سازدهاي تربيتي انسان را متأثر از خود ميگيريجهت
. تدوين نظام تربيتي اسالم، به اين محوريت توجه كافي و وافي داشته و بر اهميت آن تأكيد شود

اي بين علوم تربيتي و علم كالم نيز رشته گيري ارتباط بينب شكلپرداختن به اين امر، سب
اين . خواهد شد، زيرا توحيد ربوبي از ديرباز به انحاي مختلف مورد توجه متكلمان بوده است

پژوهش با ارائه الگويي از كاربست توحيد ربوبي در تعيين فرآيند تربيتي انسان، با تأكيد بر 
هاي نخستين اين آن فرآيند، در صدد تبيين اين نگاه به عنوان گاماهداف تربيتي هر مرحله از 

... ها وپرداختن به ساير موضوعات تربيتي نظير اصول، روش. عرصه به رشتة تدوين درآمده است
هاي بخشي به آموزهتواند به شمار آمده و زمينه را براي عينيتهاي ديگري در اين عرصه ميگام

  .زدقرآني و كالمي فراهم سا
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