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  چکیده

و  از خـدا بخواهـد، هر حـالست در یبایم یه آدمکاست  ین درخواستیتربه عنوان مهم دینی تربیت
ه از خداونـد کـآموزد یم، يتنگ مادّ يستن حصارهاکش يجاد جرأت و جسارت برایعالوه بر ا این امر
م و یل نشویمتما یبه سوی، م و هر روز و در هر لحظهیدار بمانیپا، هایها و خوبلتیه در راه فضکم یبخواه
کارکردهـاي پـژوهش حاضـر بـر موضـوع . نـدنکمختلف ن يازهایخوش نما را دست، مختلف يهاهوس

 ۀبـرداري و مطالعـآوري اطالعـات از روش فیشمتمرکز است که با جمـعهستی  در دینی تیشناختی ترب
و  دینـی تیـتربعبـارات  تعریف به در این کوتاه. استشده تحلیلی استفاده -اي و توصیفیمنابع کتابخانه

. شـودمـی پرداختـهت دینـی در هسـتی یـکارکردهـاي شـناختی ترب تبیـین سـپسکارکردهاي شـناختی و 
پی کارکرد شناختی : شامل تربیت دینی فردي -شناختی کارکردهاي: تحقیق عبارتند از و نتایج دستاوردها

 به توجه شناختی کارکرد، در شبهات خداوند به یقینکارکردشناختی ، نظم هستی در بردن به قدرت الهی
طلـوع در  کیـد برصـدفه نبـودن هسـتیأت شـناختی کارکرد، متعال خداوند برابر در هستی سجدة و طاعت

 کارکردهـاي. اسـت تغییـرات هسـتی در، و عبرت اندیشیدنکارکرد شناختی ، حیات و مماتخورشید و 
 در الهـی آفـرینش عظمـت بـه شدن واقف شناختی کارکرد: دینی عبارتست از اجتماعی تربیت -شناختی

، معاد و توحید منکران از انتقام در متعال خداوند توانایی درك شناختی کارکرد، معاد منکران کردن آگاه
  .خورشید و سایه آفرینش در انسان هدایت شناختی کارکرد

  .دینی تیترب شناختی يکارکردها، شناختی يکارکردها، تربیت دینی، تربیت: هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

هسـتی در مسـیر  بررسـی، نمایـدضـروري مییکی از موضوعاتی که در تربیـت بسـیار 
، هـاو بـه پیـروي از آن یـات قـرآن کـریم و روایـات اهـل بیـتآاست که  دینی تربیت

ایـن ویژگـی منشـأ بسـیاري از صـفات . بزرگان و علما نیز بر این موضـوع پافشـاري دارنـد
شود و اي حاصل جذبه، ممکن است به عللی براي انسان. هاي انسانی استحمیده و ارزش

ناگهان مسیر نادرست خود را تغییر دهد یا فکري او را به حق راهنمایی کنـد و او تصـمیم 
ثابت نباشد و علل و عواملی او را در این ، ولی در این تصمیم؛ بگیرد راه درست را بپیماید

کافی نیست و سالک بایـد ، بنابراین صرف ایمان ابتدایی براي سلوك؛ تصمیم سست کند
یکـی از اوصـاف ، از این رو خداوند در قرآن کریم؛ ات در ایمان وعمل برسدبه مرحله ثب

  .هاي اسالم استداند که یکی از پایهدر هستی می تفکربرجسته سالکان کوي حق را 
متمرکز اسـت  ت دینی در هستییپژوهش حاضر بر محوریت کارکردهاي شناختی ترب

 -اي و توصـیفیلعه منـابع کتابخانـهبرداري و مطاآوري اطالعات از روش فیشکه با جمع
ــه بررســی تحلیلــی اســتفاده ــارات شــده اســت کــه در گــام نخســت ب دینــی و  تربیــت عب

 واکـاوي پیرامـوند و در ادامه به وشمیدر لغت و اصطالح پرداخته ، شناختی يکارکردها
تحقیـق بـه ، بـه دو گونـه فـردي و اجتمـاعی ت دینـی در هسـتییکارکردهاي شناختی ترب

  .رسدم میسرانجا
  :هاي زیر استپرسش به پاسخ پی در حاضر پژوهش رو این از
  ؟کدامند دینی تربیت فردي -شناختی کارکردهاي. 1
  ؟چیستند دینی تربیت اجتماعی -شناختی کارکردهاي. 2

ت یـپژوهش کارکردهـاي شـناختی ترب تحلیل با اهمیت و اهداف تحقیق این است که
معلمان و محققـان  و اختیار اساتید و مدرسان در را الزم و صحیح آگاهی، دینی در هستی

-و رسـانه فرهنگی متولیان براي راهنمایی سو یک از تا قرار دهیم جامعه اسالمی و مبلغان
 و هـابخشـنامه تدوین و کتب تألیف، هاریزيبرنامه در نوشتاري و گفتاري، دیداري هاي
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در هستی و از سوي دیگر پاسـخی  دینی ۀ کارکردهاي شناختی تربیتزمین در هاآیین نامه
  .به شبهات شبهه افکنان در این زمینه باشد

در ایـن ت دینی در هستی کار شده اسـت و یپیرامون پژوهش کارکردهاي شناختی ترب
هسـتی مبـانی نقـد و بررسـی( مقالـه: عبارتنـد ازکـه  انجـام شـده مطالعاتی معـدوديزمینه 

حمـداهللا اثـر ) طباطبـائی علّامـه آراي بـر تکیـه بـا وایتهـد پویشـی تربیـت و تعلـیم شناختی
چاپ شد کـه هـدف ایـن مقالـه  1393تربیتی سال هايپژوهش و نشریه اسالم در محمدي
وایتهـد بـا یـک  پویشی تربیت و تعلیم شناختی هستی کالمی و فلسفی مبانی نقد و بررسی

) اسالمی تربیت و تعلیم شناختی هستی مبانی( طباطبائی است و دیگر مقاله علّامه آرايبعد 
منتشر شـد کـه نگارنـده از 1393در پایگاه راسخون درسال محمد تقی مصباح یزدينوشته 

اسـالمی را  تربیـت و شـناختی بحـث تعلـیم هستی بعد مبانی تک فلسفی و –منظر کالمی 
-روایـی-قرآنـی جوانـب دیگـر ازبحـث ، حقیقـات فـوقدر ت. دهـدمی مورد بررسی قرار

است و از یـک نشده دنبال، هستی در دینی تیترب شناختی کارکردهاي پیرامون و تفسیري
کارکردهاي شناختی اما مقاله . اسالمی مطرح شده است تربیت و شناختی تعلیمجنبه هستی

هسـتی  در دینـی تیـتفسـیري و ترب-روایـی-به دیگر جوانب قرآنی ت دینی در هستییترب
  .را مورد بررسی قرار داده استها اشاره و آن

  شناسیمفهوم. 2
  :شودپرداخته می شناختی يکارکردهاو  تربیت دینی عباراتدراین قسمت به تعریف 

  تربیت دینی. 2-1

  :استدر تعریف تربیت دینی آمده
مسلمان که  هاي مستمر آموزشی و تهذیبی ویژة فرزندانجریانی از یک سلسله فعالیت

هـا و درونی شدن برخـی باورهـا و تثبیـت برخـی ارزش، هادر جهت کسب برخی نگرش
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ایـن جریـان مسـتمر . گیـردهنجارها در همۀ جوانب زندگی فردي و اجتماعی صـورت می
بستگی عمیق یادگیرنده منتهی شده و تطبیـق تربیتی در نقطۀ اوج خود به التزام عملی و دل

این تعریـف . شودبا هنجارهاي اخالقی و احکام دینی را سبب می کردارها و گفتارهاي او
ها و مـذاهب هاي عامی است که از تربیت دینی میان فرقـهمشابه با تعریف، دینی از تربیت

، هـاي الگـوییهـاي متنـوع تربیتـی از قبیـل روشمختلف رواج داشته و بـا طیفـی از روش
 استحتی تلفیقی از چند روش همراه بوده هاي مبتنی بر انتخاب تشویقی و غیره و یاروش

  ).13: 1396، بیطرفان؛ 170: 1384، علم الهدي ر.ك؛(
شـود تعریف دیگري نیز مطرح می، عالوه بر این دو برداشت نسبتاً رایج از تربیت دینی

یک نظریه یا دکترین تربیتی که بر اساس اصول عقاید و مبانی ارزشی : که عبارت است از
هایی براي هـدایت همـۀ مـردم و تـدارك یـک جامعـۀ درصدد ارائه پیشنهاددین بناشده و 

  ).همان( سالم است
و گفتارهاي انسان با هنجارهـاي  کردارها، باورها تطابقدر نتیجه منظور از تربیت دینی 

شود و موجب هـدایت و اخالقی و احکام دینی و عقاید و مبانی ارزشی اسالم را سبب می
  .تعالی آدمی در رسیدن به عروج الهی است

  شناختی يکارکردها. 2-2

دهـی و سـازمان، شـناخت بـه فراینـد کسـبشناختی تعریف  کارکرددر زمینه عبارت 
شـناختی  کـارکرد) 1: 1398، مهـدوي ر.ك؛( شـودذهنی اطـالق مـیاستفاده از معلومات 

افکار دارد که باید در یک  هاي فرد براي پردازشیک اصطالح است که اشاره به توانایی
هـاي مختلـف ذهنـی هاي یک فرد براي انجام فعالیتتوانایی فرد سالم باشد که به صورت

  ).10: 1399، فالح ر.ك؛( شودف میتعری، له استأکه بیشتر مرتبط با یادگیري و حل مس
تربیـت هاي مربوط به حوزه توانایی، در این تحقیق کارکردهاي شناختیمنظور از پس 

  .گیردرا در بر میدینی در هستی 
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  هایافته. 3
شـود کـه بـه بررسـی می شامل دو قسمت، ت دینی در هستییکارکردهاي شناختی ترب

  :شودها پرداخته میآن

  در هستی تربیت دینی فردي -شناختی کارکردهاي. 3-1

  :در هستی عبارتند از تربیت دینی فردي -شناختی کارکردهاي

  نظم هستی در پی بردن به قدرت الهیکارکرد شناختی . 3-1-1
 الهـی قـدرت بـه بردن پی، ت دینی در هستییترب فرديِ-شناختییکی از کارکردهاي 

ن یـه اکآثار قدرت او را  ﴾فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ﴿: در قرآن آمده. است هستی نظم در
ر و ین نظـم مـنظم در سـیـاه دا شـده و بـیـجـا پکه از حدّ و حصر خارج اسـت از ک هستی

ت دورى دارد و کـه در جـوّ هـوا حرکن یره زمکن یع و این فضاء وسیت هستند در اکحر
ه کبا آثارى  روزشبانه یکچرخد در یسال شمسى و دور خود م یکره شمس در کدور 

ت او و یست بر اثبات وجود او و علـم و قـدرت و وحـدانیافى نکد ینکیده مدر آنها مشاه
» مانـدیبـاقى نمـ کى براى شـیگر جاین همه آثار دیر صفات او با ایمت و ساکعدل و ح

  ).368، 7ج: 1378، بیط(
وه شـادابى یـمـون آنسـت عبـارت از مکآنچه در ، شوداى گشوده مىوهیم ۀوفکمثال ش

د و فـاطر بـدان یـآئـت در مـىینموده بدان صـورت و ه رشد مدتكه پس از اندکاست 
ض یق تحول و فیمون دارد از طرکج آنچه در یه هر ذره و موجودى را بتدرکلحاظ است 

ظهورى از صـفت ، ان صفت فاطرین بیدهد به امال و رشد سوق مىکهستى آنها را بسوى 
هـر موجـودى بسـوى ه نظام جهـان را بـر اسـاس سـوق کر پروردگار است یت و تدبیربوب

  .استمال نهادهکتحول و 
 كج رو به رشد و نمو نهـاده پـس از انـدیتدرهشود بیده میات بآنها دمیهنگام بهار ح
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نـد و قـانون خلقـت هـر ینماهاى گوناگون ظهور مىوهیئت میصورت و هه وفه بکمدتى ش
آغاز خلقت  توانگر بطور تجدد امثال است و نمىیخته بوجود و زوال و وجود دیلحظه آم

ن نظر خلقت هر موجودى توأم با امتداد زمانى و یبد، هر موجودى را از بقاء آن جدا نمود
حسـینی  ر.ك؛( مـال رهسـپار گـرددکسـوى ه ه بـکـطور تحول اسـت ه بقاء آن موجود ب

  ).266، 9ج: 1404، همدانی
نظم  و دارايگر ممتاز و جدا یدیکموجودات جهان طبعاً داراى حدود و آثار و از  پس

رد و یه فنـا پـذکـموجـودى  کـهنیبوده و نظر به ا رییو تغ وم به تحولکوسته محیهستند و پ
ى کـچنانچه امرى مت برد ومی هستی نظم در الهی قدرت به انسان پی پس، راستیقائم به غ

خود و خودبـه هسـتی نظـم بـه کحالت شـ، لیتوجه به آن دلار باشد با جلبکآش لیبه دل
 هسـتی نظـم در الهـی قـدرت بـه مـانیصورت اعتقاد و او به رودیماز بین طور اضطرار به

  .درخواهد آمد

  در شبهات خداوند به یقینکارکردشناختی . 3-1-2
 در خداونـد بـه یقـین، ت دینـی در هسـتییـترب فـردي-یکـی از کارکردهـاي شـناختی

کـه ؛ دارداي در عالم هستی علّتی و حکمتـی باید توجه داشت که هر پدیده. است شبهات
توانـد نعمتـی از گاه شک در اعتقادات می. شک در اعتقادات نیز از این امر مستثنی نیست

هـاي بـاالتري سـوق خداي حکیم باشد که بنده خود را از این طریق به سـوي یقـینجانب
تواند باعث رشد و ترقّی انسان شود بـه شـرط آنکـه انسـان از شـک می لذا شک؛ دهدمی

مـی کننـد حکـمبرخی افراد به محض اینکه در چیزي شک مـی. نتیجه نگیرد سریع، خود
بین این  بلکه در، نه یقین است و نه انکار درحالی که شک؛ کنند که آن چیز وجود ندارد

له أشخص شک کننده تا دلیلی بـر رد یـا اثبـات هـر کـدام از دو سـمت مسـ؛ قرار دارد دو
، تـابی، تعدادي از نویسندگان( ر دیگري ترجیح دهدتواند یکی را بنداشته باشد منطقاً نمی

  »).شک در وجود خدا« ذیل عنوان
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معرفت : المَعارِفِ یمَعرِفَۀُ اهللاِ سُبحانَهُ أعلَ: «فرمایدمی که امیرالمؤمنین علی، از این رو
حتی توحیـد و اعتقـاد  امام). 7999ح :1373، يآمد یمیتم» (ن معارف استیخدا باالتر

، دیـتوح: اةُ الـنّفْسِیـدُ حیـالتّوح: «دانـدحیات و جـان نفـس و روح مـی، به خداي یگانه را
شناخت خدا ، دین ۀاست که سرلوحنیز از ایشان نقل شده). 540، همان» (ات جان استیح

). 1خطبـه، غـهالبال نهـج» (شـناخت خداسـت، اولین مرحله دیـن: أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ: «است
نخسـت  ۀدر درجـ، یابد که شـناخت خـداآدمی نیز با تمام وجود خود این دقیقه را در می

  .اهمیت قرار دارد
، در کلمـات امیرالمـؤمنین. شناخت وجود او است، له در وادي شناخت خداأاولین مس

ت شود و عنوانی تحت بـراهین اثبـااستدالل بر وجود خدا به طور مستقل کمتر مشاهده می
  ).20: 1386، محمدرضایی ر.ك؛( توان یافتدر کلمات آن حضرت نمی، وجود خدا
 غْفِـرَیلِ مْکدْعُویـ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ کاللَّهِ شَ یقَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ﴿ دیفرمایقرآن م

مگـر : «گفتنـد امبرانشـانیپ )؛10ابـراهیم/( ﴾...  مُسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مْکؤَخِّرَیوَ مْکذُنُوبِ مِنْ مْکلَ
نـد تـا کاو شما را دعوت مى؟ دى هستیترد -نیها و زمآسمان دآورندهیپد-خدا  ةدربار
  ».نى شما را مهلت دهدید و تا زمانِ معیاى از گناهانتان را بر شما ببخشاپاره

ماواتِ وَ الْـأَرْضِ : استصاحب تفسیر المیزان آورده  ه بـر اثبـاتکـدر جمله فـاطِرِ السـَّ
پرسـت هـم وجـود را بـتیـز، برهانى ناقص و اجنبى از مدعا باشـد، شدهوجود خالق اقامه

ن یکلـ، همان خداى سبحان اسـت و بـس، ه خالق عالمکست و قبول دارد یر نکخالق را من
دانـد و در مقابـل ى نمـىیکـن معبـود را منحصـر بـه یر است و همچنکت را منید ربوبیتوح

 نجـایازا. نـدارد يادهیـاثبـات خـالق فا، و عبـادت اسـتت ید در ربوبیر توحکه منکسى ک
در مقابل ، ن جملهیچون ا، ت استید ربوبیدر مقام اثبات توح، ورکه جمله مذکم یفهممى

مِمَّا تَـدْعُونَنا  کشَ یفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لَفِکإِنَّا «: ه گفته بودندکن کیفار و مشرکالم ک
ى یکـ، انـدردهکـار کـز را انیـدو چ، ن گفتـار خـودیـن در اکیقرارگرفته و مشر» بٍیهِ مُرِیإِلَ

ن یـه جـواب اکـالم رسـوالن هـم کـ، ریت را و نـاگزید در ربوبیگرى توحیرسالت را و د
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هِ شـَ  یأَ فِـ« د جملـهیپس با. د متضمن دو اثبات باشدیبا، ن استکیگفتار مشر فـاطِرِ  کاللـَّ
برهـان بـر ...»  مْکدْعُویـ« ت باشد و جملـهید ربوبیبر اثبات توحبرهان » السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

فـار بـوده و کار کـه انیصرفاً عل، را اگر جمله اولىیز، اءیت ادعاى انبیاثبات رسالت و حقان
اورد و آوردن یـه وصـف فـاطر را بکـاجى نبـود یـگر احتید، چ جنبه برهانى نداشته باشدیه

 ر.ك؛( ن ببـردیاز بـ یکلت او را بـهیـبدر ربو که شـکـن اسـت یـبـراى ا، ورکوصف مذ
  ).35، 12ج: 1374، طباطبایی

ت یـربوب امـا رندیپذیمخالق  عنوانبهپس طبق نظر علّامه طباطبائی مشرکان خداوند را 
د در یـر توحکـه منکـسـى ک امـا دنـدانى نمـىیکـمعبود را منحصـر بـه  و شوندیم رکرا من
  .ندارد سودي آفریننده برایشاثبات ، ت و عبادت استیربوب

ت او و صفات او از حـدّ یادله وجود حق و وحداننگارنده اطیب البیان معتقد است که 
 و بـاکافی موجود اسـت  اندازهبه هیه و وجدانیه و حسیه و نقلیو حصر خارج است ادله عقل

، 7ج :1378، بیـط ر.ك؛( ت و شـکی در وجـود او نیسـتاس آورو یقین اثباتقابل هاآن
368.(  

ا لَفِـ: کفـار بـه پیـامبران گفتنـد کهیهنگام: سدینویمفخر رازي پیرامون این آیه   یوَ إِنـَّ
آفریننـده  کـهنیادر وجـود خـدا و  ایـآ: پیامبران پاسخ دادنـدبٍ یهِ مُرِیمِمَّا تَدْعُونَنا إِلَ کشَ

ما جز به عبادت چنین خدایی که جهان ؟ دیکنیمشک ، است زیچهمهو زمین و  هاآسمان
انکاري اسـت  استفهام» کاللَّهِ شَ یأَفِ« سؤال. میکنینمشما را دعوت ، دهیمند آفرهدفرا 
 شـودیمانسان در سختی و مشکلی درگیر  کهیهنگام. استازمندینبه قدرت او  زیچهمهو 

سـت تـا او را از ایـن امیدش به کسی است که او را آفریده و همه امور هستی به دسـت او
. از دیگران اسـت ازینیبي نیاز دارند که خود الوجودواجبهمه به  و؛ مشکل رهایی سازد

و زمـین و توصـیفش بـه  هاآسمانۀ دیگر این است که اقامه داللت بر وجود آفریننده لأمس
شبهات را برطرف  خالقیت و ربوبیت خداوند یکتاست و نشانگر، رحمت و کرم و بخشش
اوست که توانایی بخشیدن گناهان کفار و تعجیـل در عـذاب . کندو یقین را جایگزین می
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  ).72و71، 12 ج، ق1420، رازي فخرالدین ر.ك؛( را دارد
توانایی بخشیدن گناه و...  و لطفش بارحمتفخر رازي بر این نظر است که خدایی که 

همـان خـالق و ربـی اسـت  آن، ناامیدي است یا شدت عذاب دارد یا درگاه امید در ورطۀ
تواند او اي نمیکه هیچ شبهه، و پروردگار هستی استو...  ة هستی و انساننندیآفرکه هم 

  .شودرا زیر سؤال ببرد بلکه موجب یقین بیشتر به او در شبهات می

  تغییرات هستی در، و عبرت اندیشیدنکارکردشناختی . 3-1-3
 در، عبـرت و اندیشـیدن، ت دینـی در هسـتییـترب فردي-یکی از کارکردهاي شناختی

  :شودکه به چند نمونه از آن پرداخته می. است هستی تغییرات

  زنده کردن زمین مرده. 3-1-3-1
 و اندیشـیدن اي از کـارکردخداوند متعال از زنده کردن زمـین مـرده بـه عنـوان نمونـه

 ﴾ناهـاییتَـۀُ أَحْیۀٌ لَهُـمُ الْـأَرْضُ الْمَیـوَ آ﴿فرمایـدکند و مـییاد می هستی تغییرات در، عبرت
ن از خود یمرگ زم» ،میاش ساخته زندهکن مرده یشان زمیعبرتى است برا ۀنشان) 33/یس(

خبرى انسان از جانب خود اوست ن غفلت و بىیهمچن، ش از خداستیامّا زندگ، آن است
ه مـا آن را در کـ زى اسـتین چیزتریزندگى در انگ. مانش بسته به خداستیه اکدر حالى 

م و بـه جـدا ینـکآن زنـدگى مـى ۀلیرا به وسـیم زیداردوست مى ما آن را، مینیبعت مىیطب
هـاى توانمنـدى و ما به راستى زندگى را به سـبب نشـانه، میشوشدن از زندگى راضى نمى

  ).123، 11ج، 1377، یمدرس ر.ك؛( میداره در آن هست گرامى و بزرگ مىکى یبایز
د یزد شـایـانگن مـرده برمـىیه آن را در زمـکـشود ادآور زندگى مىیما را ، رپروردگا

گر بـار بـراى حسـاب و یردن ما دکشناخت ما به توانمندى و قدرت پروردگارمان بر زنده 
و از ، ن را پوشاندهیه روى زمکهاى خدا درختان است گر از نشانهیاز د. پاداش افزون شود

عـى یدن درختـان صـدها قـانون طبییـخداوند براى رو. ردبه بشر از آنها بهره مىکدرختانى 
ن تا گرمـاى هـوا و وجـود آب و اعتـدال بادهـا و تناسـب یزى زمیخاز حاصل، استنهاده
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هـا را بـه خـود نسـبت د آوردن بوسـتانیـسان خدا قـرار دادن و پدنیو بدو... و...،  هاباران
  ).124، همان( استداده

 وجـود، هوا گرماى تا نیزم زىیخحاصل، مرده زمین کردن پس خداوند متعال با زنده
گیـري او از قصد اندیشیدن انسان در هستی و عبرتو...  هاباران تناسب، بادها اعتدال، آب
  .خواهدرا براي سعادت انسان و تربیت دینی میها آن

  هاجاري کردن آب از چشمه. 3-1-3-2
 و اندیشـیدن اي از کارکردنمونهها به عنوان قرآن کریم از جاري کردن آب از چشمه

و «) 34/یس( ﴾ونِیها مِنَ الْعُیوَ فَجَّرْنا فِ﴿فرمایدشمارد و میمی بر هستی تغییرات در، عبرت
-ن و حوضیر زمیل شده در زکیهاى تشه قناتکا به شبیآ». میها روان ساختدر آن چشمه

به اختالف سـطح نقـاط  و آن گاه؟ نگرندشود نمىها در آنها جمع مىه آب قناتکى یها
نـد کمى کمکن یارى زمیافتن و روان شدن چشمه سارها براى آبکه به شکن یمختلف زم

، زدیـانگگـزارى از او برمـىدلرباى آن آدمـى را بـه شـناخت پروردگـار و سـپاس ةو منظر
  ؟شندیاندنمى

 ل دقّـتیـعـت دلینش خدا در طبیهاى بشر و آفريازمندیان نیه هماهنگى مکبه راستى 
ازمنـد یرسـد نه به فراوانـى بـدو مـىکبشر به رزقى . ر استیزنى و حسن تدبر و اندازهیتقد

نوآورى و هنر خـود از  ى و اظهارین از آزادى در تنوّع منابع غذایاى معهیو در حاش، است
ازمنـد یز نیـن به رشد آگاهى و شـناخت و آرامـش نفـس خـود نیو همچن، بردآن بهره مى

له است ین وسیبد. استافتهیامل کسارها تها و چشمهها در بوستانيمندازین نیتمام ا. است
 ابـدینـان و آرامـش مـىیه نفوس آنها با شناخت پروردگار و دوسـتى و اعتمـاد بـدو اطمک
  ).125، 11ج، 1377، یمدرس ر.ك؛(

ن یبـه زنـدگى بشـر بـه بـارزتر یـکهـاى نزديازمندیو ن كات از بحث خورایاق آیس
انـد ده شدهیاى آفرزها به گونهیگر چیمردم و جانوران و د. پردازددگان مىیاز آفریوجوه ن
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ه کـدگانى هسـتند یـنهـا آفریه اکـم یم و بفهمـیابیـتـا مـا در، ازمندندیگر نیدیکبه  همهه ک
ننـده آنهـا خـود از هـر حـاجتى یه آفرکم یابیدر  -جهیو در نت -م شدهیر و تنظیارشان تدبک

هـا بیندیشیم و از آن هاجاري کردن آب از چشمهو همچون که درخلقت ا منزّه و مبرّاست
  .عبرت بگیریم

  هاآفرینش زوج. 3-1-3-3
 در، عبـرت و اندیشیدن اي از کارکردرا به عنوان نمونهها خداوند متعال آفرینش زوج

منـزّه ) 36/یـس( ﴾لَّهـاکخَلَقَ الْأَزْواجَ  يسُبْحانَ الَّذِ﴿ فرمایدمی شمارد ومی هستی تغییرات
  ».دیافریها را به همه جفتکى یاست آن خدا

از آنهــا بــه یــو نقــاط ضــعف گــواه بــر ن، عــت وجــود داردیه در طبکــهــر عنصــرى را 
ر یار خـود را تـدبکـده و یـافریشـتن را نیه نـاتوان خوکـن یمگر نه ا. اى مدبّر استنندهیآفر

و اگر خـود ، ساختمىامل کد طبعا خود را یآفرشتن را مىیو اگر خود خو؟! رده استکن
امّـا خـداى سـبحان ، دیـآفراز و تـوانگر مـىیـنرده بـود خـود را بـىکش را یار خوکر یتدب
تـا گـواهى ، ردکـازمنـد یگر نیدیکـدگان را در ضعف و ناتوانى بسرشت و آنها را به یآفر

ننده آنها فرض ضـعفى یو اگر در آفر، ازى است توانمندینننده آنها بىیه آفرکن یدهند بر ا
دگان یـگـر آفریشود و آنچه در مـورد داى مىدهیننده مفروضى خود آفریچنان آفر، مینک

 ز صدق خواهد داشـتیدر مورد او ن، ازمندى به وجود مدبّرى فرادست اویصدق دارد از ن
  ).126، همان(

ادآور ضـعف و یه ما را کشود ح و منزّه ساختن خدا آغاز مىیه با تسبین آین سان ایبد
تـر گر ژرفیدیکـهـا بـه از جفـتیـهر چـه در شـناخت ن، کردمی مخلوقاتناتوانى دیگر 

ن مورد یه در اک عمیق و عبرت گیري انسان اندیشه، نظممسالمت ، ریم از دقّت تدبیشیندیب
جه یم و در نتیشوشتر آگاه مىیرگى دارد بیدگان چیه بر آفرکروى تسلّطى یار رفته و نکبه 

  .میآورفرصت شناخت پروردگارمان را به دست مىشتر یب
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و تأمّـل ، شـناخت خـدا يهـااز راه یکـیکـه  دیـآیبرم یخوببه اتآیاز مجموع پس 
از نظـم  يریـاسـت و بـه تعب گیـريو عبـرت در آثـار صـنع و حکمـت خداونـداندیشـیدن 

و  خداونـد را کـه نـاظم جهـان اسـت يدست توانا توانیمخلوقات م نیدر ا زیانگشگفت
  .شریکی با او همراه نیست چیو ه مشاهده کرد، خللی در آن وجود ندارد گونهچیه

توجه به طاعت و سجده هستی در برابـر خداونـد  شناختی کارکرد. 3-1-4
  متعال

توجه به طاعـت و سـجده ، ت دینی در هستییترب فردي-شناختییکی از کارکردهاي 
، دیمثال خداونـد از طاعـت و سـجده خورشـبه عنوان . هستی در برابر خداوند متعال است

أَنَّ اللَّـهَ تـر أَلَمْ﴿فرمایـد اسـت و مـیدرختان و جنبندگان یـاد کـرده، هاوهک، ستارگان، ماه
جَرُ  یالسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِـ یسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی مْسُ وَالْقَمَـرُ وَالنُّجُـومُ وَالْجِبَـالُ وَالشـَّ الْـأَرْضِ وَالشـَّ

رِمٍ إِنَّ اللَّـهَ کـهِنِ اللَّهُ فَمَـا لَـهُ مِـنْ مُیهِ الْعَذَابُ وَمَنْ یرٌ حَقَّ عَلَیثِکرٌ مِنَ النَّاسِ وَیثِکوَ وَالدَّوَابُّ
س کـهـا و هـر س در آسمانکه هر که خداست ک ینیبنمی ایآ)؛ 18/حج( ﴾شَاءُیفْعَلُ مَا ی

ارى از یجنبنـدگان و بسـها و درختـان و وهکد و ماه و ستارگان و ین است و خورشیدر زم
ه را کـاست و هر ه عذاب بر آنان واجب شدهکارى اند یبس نند وکبراى او سجده مى مردم

  .دهدمى ه خدا هر چه بخواهد انجامکست یاى نند او را گرامى دارندهکخدا خوار 
بینـی کـه خداونـد بـرایش نمـی با چشم قلبـت! اي محمد: گویدمی این آیه به پیامبر

بـرایش ...  و در زمین هر مخلوقی همچون جن وغیـره. کنندمی در آسمان سجدهفرشتگان 
در  هـا و درختـان و حیوانـاتستارگان در آسمان و کوه کنند وخورشید و ماه وسجده می

هنگـامی کـه . لطف و رحمت الهـی اسـت ۀتحت سای هاکنند و سجود آنزمین سجده می
الهـی هـم بـه جـا  ةبا این تغییـرات سـجد کندغروب می همانند خورشید همه چیز طلوع و

  ).98، 17ج، تایب، يطبر ر.ك؛( شودآورده می
هرچند ایـن را انسـان  دهندیاشیاء و موجودات سجده و خضوع الهی انجام م ۀپس هم
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یو طلوع و غروب اشیا همان سجده و خضوع الهی به شمار م؛ شودیاما انجام م فهمدینم
  .دیآ

 د و مـاه و سـتارگانیخورشـ( این اشـیه خداوند اطاعت این آیدر ا: همچنین گفته شده
ر خـود ید آورده و آنـان را در تسـخیـه خود در آنهـا پدکى یارهاکرا از فرمان او در و...) 

را یز، ده استیسجده نام، دهدلّف انجام مىکه فرد مکى یارهاکه به یاز باب تشب، قرار داده
  ).197ص، 4ج، 1380، یطبرس( رار داردتر از سجده قنییهر گونه خضوع در درجه پا

 هـانیاایـن اسـت کـه و...)  د و ماه و ستارگانیخورش( ایاطاعت اشپس نظر طبرسی بر 
هـم سـجده . اگر فردي چشم بصیرت داشته باشند. کنندیمسجده و اطاعت  قتاًیحقخدا را 

  .داردا وجود ارزش اثبات خد، و با این عبادات ندیبیمو هم اطاعت موجودات را 
ا و اقیانوسی رخ داده از زبان مبارك ین خداوند متعال و دریب ییه گفتگوکدر حدیثی 

تـو را ! کـه اي دریـا: مدیترانه سخن گفتخداوند با دریاي : «نقل شده که فرموده پیامبر
: دریـاي مدیترانـه پاسـخ داد. بهترین خلقت آفریدم و بیشترین آب دریا را در تو قرار دادم

کنی حمل می) راها که به وسیله کشتی آن( با بندگانی: خداوند فرمود. پروردگارماي ! بله
و ) سـبحان اهللا( و تسـبیح) الحمـدهللا( و مرا حمد) گویندمی االّ اللّهالاله( کنندکه تهلیلم می

. کـنمهـا را غـرق مـیآن: دریاي مدیترانه پاسخ داد؟ کنیگویند چه میمی) اکبراهللا( تکبیر
دهم و آن ها{بنـدگان} و نامناسب قرار می مناطق بد، وتدر نواحی از : وند فرمودپس خدا

  .شوندبر قدرت من حمل می
تـو را بهتـرین خلقـت ! کـه اي اقیـانوس: سپس خداوند با اقیـانوس هنـد سـخن گفـت

. اي پروردگارم! بله: اقیانوس هند پاسخ داد. آفریدم و بیشترین آب دریا را در تو قرار دادم
 کننـدکنی که تهلیلم میحمل می) راها که به وسیله کشتی آن( با بندگانی: خداوند فرمود

-می) اهللا اکبر( و تکبیر) سبحان اهللا( و تسبیح) الحمدهللا( و مرا حمد) گویندمی االّ اللّهالاله(
و  مکـنتو را تهلیل وتسبیح و تکبیر میها با آن: اقیانوس هند پاسخ داد؟ کنیگویند چه می

هماننـد ( زینت، پس خداوند به آن. کنمحمل می) به وسیله کشتی( ها را در مرکز خودآن
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  ).236: 6ج، ق1370، يهند یمتق ر.ك؛» (و صید پاك عطا فرمود...)  مرواریدو صدف و
 و حمـد) االّ اللّـهالالـه( تهلیـلخـدا را  موجـودات ۀاین روایت نشانگر آن است که هم

اي اسـت بـر گویند واین آیـه ونشـانهمی )اکبراهللا( و تکبیر) سبحان اهللا( و تسبیح) الحمدهللا(
  .جاي ندارد، شریکی در آن این که این صنع وآفرینش الهی است و دیگر خالق و

طلوع خورشـید و در  صدفه نبودن هستی کید برأت کارکردشناختی. 3-1-5
  حیات و ممات

 نبـودن بـر صـدفه تأکیـد، هسـتیت دینـی در یترب فردي-یکی از کارکردهاي شناختی
به عنوان نمونه خداوند از طلوع خورشید . است ممات و حیات و خورشید طلوع در هستی

 یإِلَـتـر أَ لَمْ﴿فرمایـد اسـت و مـیکید کـردهأو زنده و میراندن بر عدم صدفه بودن هستی ت
تُ قـالَ یـمیوَ  ییحْی يالَّذ یمُ رَبِّیقالَ إِبْراه رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ إِذْ یمَ فیحَاجَّ إِبْراه يالَّذ

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ  یأْتیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یتُ قالَ إِبْراهیوَ أُم ییأَنَا أُحْ
ه چون خدا بـه او کس کا از آن یآ)؛ 258بقره/( ﴾نَیالْقَوْمَ الظَّالِم يهْدِیکَفَرَ وَ اللَّهُ ال  يالَّذ

ه کـآنگـاه ؟ افتىیـن خبـر، ردکم محاجه یپروردگار خود با ابراه ةپادشاهى داده بود در بار
 مـن: گفـت. رانـدیمـى م ند وکمى ه زندهکسى است کپروردگار من همان : گفت میابراه

تو آن ، شرق برمى آورد د را ازیخدا خورش: گفت میابراه. رانمیمنم و مىکزنده مى ) هم(
ار کو خداوند قوم سـتم. ده بود مبهوت ماندیفر ورزکه کس کپس آن . غرب برآور را از

  .ندکت نمىیرا هدا
 امالًکـ، و نمـرود واقـع شـده مین ابـراهیه بـکـاى ان معناى محاجه و مشاجرهین بیبا ا

وگرنـه وقتـى ، ت بـودهیـقائـل بـه الوه سـبحان بـراى خـداى نمـرود شود چـونروشن مى
نمـرود » اوریـآورد تـو آن را از مغـرب بخدا آفتاب را از مشرق مى«: به او گفت میابراه
د آفتاب را مـن از مشـرق یند و بگوکن م را قبولیحرف ابراه) مبهوت نشده و( توانستمى
ار خـداى تـو کـار کـن یـا د اصـالًیـا بگویه تو به آن معتقدى و کى ینه آن خدا، آورممى
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ر خـداى یـگـر غیانى دیچـون نمـرود قائـل بـه خـدا، اسـتگر یانى دیار خداکه کست بلین
شود نمرود هـم پس معلوم مى. ن اعتقاد را داشتندین قوم نمرود همیو همچن ز بودیسبحان ن

 ز بـودیـگـر نیانى دیه هست قائل به خـداکزى یچ، ت قائل بودیمانند قومش براى خدا الوه
  ).536، 15ج: 1374، طباطبایی ر.ك؛(

و بـه ، معبود تو و همه مردم، ز معبود تو هستمیمن ن، ریخ: هکنمرود در پاسخ گفته بود 
ذِ یرَبِّ«: هکرد کن استدالل یه ادعاى او چنیعل میه ابراهکن جهت موقعى یهم  یـیحْی يالـَّ
 میاو در جواب ابراه ،»راندیمند و مىکه زنده مىکسى است کپروردگار من « ،»تُیمِیوَ 

رده و کـو خالصه براى خود همان وصـفى را ادعـا  ،»رانمیمنم و مىکنده مىمن ز«: گفت
تـا آن جنـاب را مجبـور ، دانسـتآن را وصف پروردگار خود مـى میه ابراهکقائل شده 

  .د در برابرش خاضع شود و به عبادتش بپردازدیه باکنیند به اک
ن جهـت یو بـه همـ، گـر رایاى دچ آلهـهید تنها او را بپرستند نه خدا را و نـه هـیآرى با

نم و کــز زنــده مــىیــمــن ن(» تیــى و امیــو أنــا اح«: م در پاســخ آن جنــاب نگفــتینــیبمــى
ه کـنینـه ا، راننـده مـنمیننـده و مکزنده  ه اصالًکاوردن واو عطف فهماند یبا ن و)، رانمیممى

چـون ، راننـدیمننـد و مـىکز زنده مـىین اله: ز نگفتیت داشته باشد و نکخدا هم با من شر
  .دانستمى الهن یخود را بزرگتر

نـد کد و نمرود نتوانست بـا سـخن منطقـى و بـه حـق معارضـه ینجا رسیالم به اکوقتى 
و لـذا ، امر را بـر حاضـران مجلـس مشـتبه سـازد، خواست تا با مغالطه، رنگ زدیدست به ن

ذِا یبـِّ« م ع از جملهیه منظور ابراهکنیبا ا» رانمیمنم و مىکمن زنده مى« گفت وَ  یـیحْی يلـَّ
  .مینیبن موجودات جاندار و با اراده و شعور مىیه در اکات و موتى بود یح» تُیمِی

سـى جـز که کات است ین حیو ا، ستیقتش براى بشر معلوم نیه حقکاتى است ین حیا
و ، سـتیجـاد آن نیه خودش واجـد آن اسـت قـادر بـر اکسى کد آورنده جانداران و یپد
چ موجـودى یو نه به هـ، جان دانستعت جامد و بىیشود مستند به طبمىاتى را نه ین حیچن

و مرگشان هم عدمشـان ، چون جان جانداران همان وجود آنها است، از موجودات جاندار
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، همـان( توانـد معـدوم سـازدو نه مى، ندکجاد یتواند خود را اچ موجودى نه مىیاست و ه
537.(  

توانـد معـارض بـا مجازى نبود و حجت نمرود نمـى ن معناىیا و اماته ایمنظور او از اح
ن یـو ا، ردکـنـد قطعـا مـىکان یـن مغالطـه را بیـتوانست وجه او اگر مى، حجت وى باشد

ش و حـال یارکـه آن جناب حـال نمـرود را در مغالطـهکن جهت بوده ینتوانستن ال بد از ا
اگـر بخواهـد وجـه  هکـده بود یده و فهمیورانه آنها از وى را دکورکق یحضار را در تصد

ن حجت خود ین جهت از ایبه هم، ندکقش نمىیند احدى از حضار تصدکان یمغالطه را ب
و ، نـدکه خصم نتواند با آن معارضـه کحجتى ، گر دست زدیصرفنظر نموده و به حجت د

و  ﴾نَ الْمَغْرِبِبِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِ یأْتِیفَإِنَّ اللَّهَ ﴿: ه فرمودکن بود یآن حجت ا
ا حداقل نـزد یان و ید در نظر نمرود و نمرودیه هر چند خورشکن است ین حجت ایوجه ا

ز ظهور یب و ماه نکواکبا  میه گفتگوى ابراهکان است چنان یى از خدایکبعضى از آنان 
  .ن معنا داردیدر ا
مسـتند بـه د و طلوع و غـروب آن یه خورشکن حال خود آنان قبول دارند ین در عیکل

ه هر فاعل مختار و بـا اراده کو معلوم است ، االرباب استه در نظر آنان ربک، خدا است
بـراى ، توانـد انجـام دهـدند خالف آن را هـم مـىکار مىیوقتى عملى را با اراده خود اخت

  ).538، همان( آن دائر مدار اراده است كه انجام دادن آن عمل و ترکنیا
، گر نتوانست پاسخى بدهـدینمرود مبهوت شد و د، ردکهاد را شنین پیا میوقتى ابراه

 یـکه امـرى اسـت مسـتمر و کـد یله طلوع و غروب خورشأمس: دیتوانست بگوچون نمى
سـى کرش هم بـه دسـت ییتا تغ، ستیسى نکار یو در اخت، اى است تصادفىلهأمس، نواخت

، نه به خداى تعـالى، استد ین عمل مستند به خود خورشید ایتوانست بگوز نمىیو ن، باشد
ه کـن خـود مـن هسـتم یـد ایتوانست بگوو باز نمى، ن را ملتزم بودیچون خودش خالف ا

از او  اًرد فـورکـن ادعا را مىیچون اگر ا، برمآورم و به مغرب مىد را از مشرق مىیخورش
و لـذا خـداى تعـالى ، نـدکس کـه را بـه عیه شده قضـکبار هم  یکه براى کخواستند مى
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 نـدکت نمـىیآرى خـدا مـردم سـتمگر را هـدا. ردکـبه دهان او گذاشـت و اللـش  سنگ
  ).539، همان(

وگرنـه ، ت بـودهیچون نمرود براى خداى سبحان قائل به الوهطبق نظر علّامه طباطبائی 
آورد تـو آن را از مغـرب خدا آفتاب را از مشرق مـى: به او گفت میابراه حضرتوقتى 

مبهـوت  نمرودولی . ندکم را قبول نیحرف ابراه) مبهوت نشده و( توانستنمرود مى« اوریب
مسـئله طلـوع و غـروب : دیـتوانسـت بگوچـون نمـى، گر نتوانست پاسـخى بدهـدیشد و د
سـى کار یـو در اخت، اسـت تصـادفى يالهأمس، کنواختیه امرى است مستمر و کد یخورش

ن عمـل مسـتند بـه یـد ایـتوانست بگوز نمىیو ن، سى باشدکرش هم به دست ییتا تغ، ستین
ه کـن خـود مـن هسـتم یـد ایـتوانست بگوباز نمى. نه به خداى تعالى، د استیخود خورش

رد فـوراً از او کـن ادعا را مىیچون اگر ا، برمآورم و به مغرب مىد را از مشرق مىیخورش
 میه ابـراهکـمـوقعى  و، نـدکعکس ه را بهیه شده قضکهم  بارکیه براى کخواستند مى
ذِ یرَبـِّ« هکـرد کن استدالل یچن نمرود ادعاى هیعل پروردگـار مـن « ،»تُیـمِیوَ  یـیحْی يالـَّ
نم کـمن زنده مى: «گفت میاو در جواب ابراه ،»راندیمند و مىکه زنده مىکسى است ک

حق معارضـه نمرود نتوانست با سخن منطقـى و بـه، دینجا رسیالم به اکوقتى ». رانمیمو مى
  .ممات مهر تایید زد و حیات و خورشید طلوع در هستی نبودن و برصدفه ندک

  در هستی تربیت دینی اجتماعی -شناختی کارکردهاي. 3-2

  :شودمی در هستی شامل موارد ذیل تربیت دینی اجتماعی -شناختی کارکردهاي

  خورشید و سایه ها در آفرینشکارکرد شناختی هدایت انسان. 3-2-1
 در هـاانسـان هـدایت، ت دینـی در هسـتییترب اجتماعی -شناختییکی از کارکردهاي 

خداوند متعال با اشاره به آفرینش مخلوقات همچون سـایه . است خورشید و سایه آفرینش
تـر أَ لَمْ ﴿: فرمایددهد به عنوان مثال خداوند میرا به هدایت توجه می هاانسان، و خورشید
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منظور از طلوع فجر تا طلـوع خورشـید اسـت و بـه ) 45/فرقان( ﴾فَ مَدَّ الظِّلَّکی کرَبِّ إِلى
همراه سایه اسـت و بهشـتیان از ، است که خورشید همان زماناین دلیل ممدودا نامیده شده

  .نظر زمانی همیشه این گونه هستند
شب است و برخی گفته انـد منظـور » الظلّ« وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ منظور از: فرمایدمی خداوند

منظـور . گـرددبرنمی، دهد و بعد از بین رفتندر شب رخ می» ءیالف« است و واژه ظهر هم
سـایه کـم کـم از بـین ، آیـدوقتی خورشیدمی) 45ن/فرقا( ﴾ناًکوَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ سا﴿ ۀاز آی

به این معناست که هـر وقـت خورشـید ) 45/فرقان( ﴾لًایهِ دَلِیثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَ﴿. رودمی
 کنـدسـایه هـم رفـت و آمـد مـی، با آمدن و رفـتن خورشـید هم وجود دارد و سایه، باشد

  ).72و71ص، 4ج، ق1413، شیبانی ر.ك؛(
ت مردم به سوى راه رشد و نجاتشان از ضـاللت یخداى سبحان رسول را به منظور هدا

ه هـواى نفـس کـگـر یابند و بعضى دیت یخواهد هداه خدا مىکتا بعضى از آنان ، فرستاد
پس بعد از ، و نه بفهمند، ه نه بشنوندکى برسد یارشان به جاکاند بود خود گرفتهخود را مع

  .ندکتشان یتواند هداسى نمىکرد کفه را گمراه ین طایه خدا اکآن
را در عجائـب صـنع او و یـز، سـتیخداى سـبحان ن ۀیظهورى از ناحوز نین داستان چیا

آورد و او بـر صـراط در نمـى ار اوکـسـى سـر از کپـس ، ادى داردیـناتش نظائر زیات بیآ
گـاه تـر و آنه را گسـتردهیسـا مـثالً)، سـان اسـتیکعـالم  ۀاش در هموهیش( م استیمستق

  ).312، 15ج، 1374، یئطباطبا ر.ك؛( استل آن قرار دادهیآفتاب را دل
 رودین میه را از بیسا جیتدربه، د و باال آوردن آنیه تاباندن خورشکن است یمنظور ا

خودش و آن قبض را هم  يسو هم قبض بهآن، دهیقبض نام، ن بردن رایه از بکنیو جهت ا
نـد و بفهمانـد کمال قدرت الهى خود داللـت کرد خواست تا بر کف یبه قبض آسان توص

-انسان خورشید سبب هدایت و سایه و این آفرینش ستیچ عملى براى خدا دشوار نیه هک
  .است ها

، لۀ الظلیتحت شجرة قل، بالجحفۀ ینزل النب: قال، ابن شهر آشوب: «در روایتی آمده
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رة حتـى یالشجرة الصـغ کفأذن اهللا تعالى لتل، کء من ذلیفتداخله ش، و نزل أصحابه حوله
فَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شـاءَ لَجَعَلَـهُ کی کرَبِّ إِلىتر أَ لَمْ: فأنزل اهللا تعالى، عیارتفعت و ظللت الجم

، در منطقه جحفه  پیامبر: گوید، ابن شهر آشوب«)؛ 139، 4ج، ق1419، یبحران» (ناًکسا
و اصحاب او در اطراف آن حضرت سکنی گزیدنـد ، کم ساکن شدند ۀسای زیر درختی با

، اشبنابراین خداوند متعال آن درخت کوچک را بلند کرد و سـایه، هم آمیخته شدند با و
 إِلـىتـر أَ لَمْ﴿: زیـر را فرسـتاد و فرمـود ۀبنابراین خداوند آیـ، الشعاع قرار دادهمه را تحت

  .﴾ناًکفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساکی کرَبِّ
روایت به یگانگی و توانایی خداوند متعـال بـر آفـرینش چنـین مخلوقـاتی آیات و این 

-دارد و این یعنی وابستگی همه چیز به خداوند متعال و اوست کـه علـتو...  همانند سایه
همه را تحت الشعاع قـرار ، اشتواند درخت کوچک را بلند کند و سایهمی لعلل است کها

  .دارد تأکیدبه این وسیله  دهد و این بر توجه به هدایت انسان

آگـاه  درواقف شدن بـه عظمـت آفـرینش الهـی  شناختی کارکرد. 3-2-2
  کردن منکران معاد

 عظمت به شدن واقف، هستی ت دینی دریترب اجتماعی -شناختییکی از کارکردهاي 
مـی به عنوان مثال قـرآن آسـمان را مثـال. است معاد منکران کردن آگاه در الهی آفرینش

اسِ وَ لکلَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَ﴿ فرمایدزند و می اسِ ال کنَّ أَکـبَرُ مِـنْ خَلْـقِ النـَّ ثَـرَ النـَّ
ه دشـمنان و کـشـود ینگونـه معلـوم مـیه ایـن آیـاز مضمون و معنى ا.) 57/غافر( ﴾عْلَمُونَی

و . انـدتـاب بشـر بـودهکامت و حسـاب و یر معاد و روز قکمن امبر اعظم اسالمیمخالفان پ
نش ینـا آفـریقی: دیـفرمایه مـیـن آیـوم و مجاب نمودن آنـان در اکخداى سبحان براى مح

از خلقـت مـردم ده اسـت یـخدا آنهـا را آفر: ران معاد قبول دارندکه منکن یها و زمآسمان
نـد یافرین را بیها و زمـه بتواند آسمانکست آن خدائى یى نکو ش. تر استتر و بزرگمهم

ار کـه او را در آغـاز کـگونـه همان. ندکامت زنده یتواند بشر را فرداى قیق اولى میطره ب
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  .استدهیآفر
قبـول ده اسـت یـن را آفریهـا و زمـخـدا آسـمان: ه قبول دارندکران معاد کپس چرا من

ولى مـردم . طور استنیآرى هم. دیامت زنده بنمایتواند بشر را در روز قینند خدا مکنمى
د از نظـر یـد معـانى قـرآن مجیـشـرفت نماید پیـه علوم جدکهر قدر . ثرا جاهل و نادانندکا

  .گرددیادتر میوضوح و قوت در اذهان بشر ز
، نیانسان اسـت و زمـ: انىنى و آسمین موجودات زمیتربیعج: گفتندمی نیشیعلماء پ

د آمدنـد تـا یـادوات علـم جد لیره از قبیترونى و غکبعدا عقول ال. ز عالم وجود استکمر
را در یز. ستیز عالم وجود نکن هم مریو زم، ستین موجودات نیتربیعج، انسان: ندیبگو

  .ائنات وجود داردکون از عجائب و غرائب یلیها مونیلیعالم هستى م
 یـکه در کـا الاقل عدد ستارگانى ی، هاشانکهکه بتواند عدد کست یجز خدا احدى ن

ن در مقابـل یره زمـکو نسبت . ه در آن است بدانندکائناتى کا آن ی، شان وجود دارندکهک
ن جهت و جهات یبد. ن استیره زمکمتر در مقابل کا یذره  یکعالم هستى همانند نسبت 

ن از یها و زمـحتما خلقت آسمان: دیفرمایمورد بحث مۀ یه خداى توانا در آکگر است ید
  ).5، 1ج، ش 1380، مصطفوى ر.ك؛( تر و بزرگتر استخلقت بشر مهم

أَأَنْتُمْ : دیفرماران بعث و اظهار قدرت خود بر اعاده و حشر میکر منکخداوند جهت تذ
جهـت د نـزد خـداى تعـالى از یتر و دشوارترران حشر و نشر سختکا شما منیآ: أَشَدُّ خَلْقًا

ه آسـمان بـاعظم کد یدانو چون شما مى؟ ن عظمتیا آسمان با ای: أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، دنیآفر
؟ د بـراى جـزایـپس چگونه قادر نباشد شـما را زنـده فرما، ده خدا استیجثه و رفعت آفر

  ).38، 14ج: 1363، شاه عبدالعظیمی ر.ك؛(
نُ یفنَظَـرَتِ العَـ: «فرمایـدهـا مـیپیرامون ستون آسمان در روایتی منقول از امام صادق

رَ کـأنَّهُ فَ کو ذل؛ خالِقا کو دَلَّها القَلبُ على أنّ لذل، إلى خَلْقٍ مُخْتَلِفٍ مُتَّصِلٍ بَعْضُهُ ببَعضٍ
رِ عَمَـدٍ و ال دِعامَـۀٍ یالهواءِ بغَ ینَتْ مِن عِظَم السَّماءِ و ارْتِفاعِها فینُ على ما عایثُ دَلّتْهُ العَیح

و ال تَرْتَفِـعُ فـال ، و ال تَهْبِطُ مَرّةً فتَـدْنوَ، و ال تَتَقدّمُ فتَزولَ، شِطَکو أنَّها ال تَتَأخّرُ فتَنْ، هاکتُمْسِ
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ــرى ــو ر.ك؛» (تُ ــی ح ــان]«)؛ 159، 16ج، ق1383، يزیعروس ــم [انس ــآفر، چش ــاى ی ده ه
آنهـا را  هکـتـه رهنمـون شـد کن نیاو را به ا، د و دلیوسته و وابسته به هم را دیگوناگون پ

وه آسـمان و برافراشـته کاز شـ، دیشیاند، دیدگان دیدل در آنچه د، چه؛ دگارى استیآفر
ه پس رود که گاهى نگهش داشته باشد و بى آن کیه ستون و تکبى آن ، شدن آن در فضا

شود و نه باال رود و  یکباره فرو افتد و نزدیکو نه ، ردید و زوال گیش آیا پی، و محو شود
  »د گرددیناپد

و...  بزرگـی، عظمـت، پس خدایی که توانایی آفرینش آسمان از همه نظر مانند بلندي
 الهـی آفرینش به عظمت و دارد حتما قادر بر آفرینش انسان و خلق مجدد در آخرت دارد

  .کندمعاد اشاره می منکران کردن آگاه در
تارگان و سـ، هاآسـمان توانـدیکه خـدایی کـه مـنتیجه گرفت  توانیماز مطالب فوق 

تنها شـأن موجودي همچون انسان را خلق کند و ایـن نـه تواندیم، را بیافریندو...  شانکهک
انسـان در  دوم این است که و نکته گذاردیبلکه به آن احترام م بردیانسان را زیر سؤال نم

 ن ازیها و زمـخلقـت آسـمان دیگویم کهنیا. دیبّر ننماکتر است تمقابل آنچه از او بزرگ
بحـث بزرگـی و پیچیـده بـودن و قـدرت و توانـایی ، تـر اسـتتر و بزرگخلقت بشر مهم

تـر و ها مهـمکه آفرینش همه هستی از آسمانچنان. رساندیخداوند بر آفرینش هستی را م
 منکـران کردن آگاه در الهی آفرینش عظمت به شدن و همین باعث واقف تر استبزرگ

  .معاد است

انتقام از منکـران در درك توانایی خداوند متعال  شناختی کارکرد. 3-2-3
  توحید و معاد

ــترب اجتمــاعی -از دیگــر کارکردهــاي شــناختی ــایی ، ت دینــی در هســتیی درك توان
به عنوان مثـال قـرآن از کشـتی یـاد . است انتقام از منکران توحید و معاددر خداوند متعال 

از )؛ 33و32 /شـوري( ﴾الْأَعْلَـامِکالْبَحْـرِ  یفِـاتِـهِ الْجَـوَارِ یوَمِـنْ آ ﴿فرمایدکرده است و می
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  ».هایی است چون کوه که در دریاها روانندهاي قدرت او کشتینشانه
ى از دالئل یک: دیفرمایه فرموده مکفّار مکه خداوند متعال باز روى سخن را معطوف ب

هـاى وهکـه ماننـد کـا اسـت یـهاى جـارى و سـارى در دریشتکقدرت و رحمت خداوند 
شـوند یها واقف مـیشتکد پس ینماین و قطع مکاگر بخواهد خدا باد را سا، بزرگ است
رساند و در یساحل مه ها را بیشتکوزد و می امر خداه ا روى آب چون باد بیدر وسط در

-یه واقف مـکد و قدرت و رحمت او یت الهى بحال بندگان دالئلى است بر توحین عنایا
  ).166، 9ج، تابی، طوسی ر.ك؛( شود

نـد بـر نجـات از کر کل و شیر در دلکنظر و تأمّل و تفه د بیه صبر نماکیسکبر آن هر 
عقوبـت ه اران بـکـه گناهکـد یـنمایت خدا و اگر بخواهد بـاد را تنـد مـیعناه ا بیخطر در

ارى ید و بسـیـفرمایارى از گناهان را عفو میشان گرفتار و غرق شوند ولى خدا بستیمعص
ن است بعضى را از غرق نجـات دهـد و کند لذا ممکیگناهشان عقوبت نمه از بندگان را ب

مـان یت شـده ایـور مؤمن باشـد چـون رواکبعضى را ندهد و محتمل است مراد از صبّار ش
  .ر استکمى شیمى صبر و نین

ه بداننـد کفّـار و بـراى آنسـتکت و غرق براى انتقام خـدا اسـت از کو در هر حال هال
نـد یگویاء خـدا مـیند و سخنان ناروا در اطراف اولینمایجا بقرآن میاالت بکه اشکیسانک

ند ینمایات ما میه مجادله در آکیسانکملجأ و مفرّى از عذاب خدا و انتقام الهى ندارند و 
  ).167، همان( م ما ندارندکمفرّى از ح

ى از دالئل قـدرت و رحمـت یک: گویدمی انپس آیات در پاسخ به کفار و شبهه افکن
ت کهاى بزرگ است و هالوهکه مانند کا است یهاى جارى و سارى در دریشتکخداوند 

جا یاالت بکه اشکیسانکه بدانند ک ستا فّار و براى آنکو غرق براى انتقام خدا است از 
درك بـه  و ایـن آیـه ند ملجأ و مفرّى از عذاب خدا و انتقـام الهـى ندارنـدینمایقرآن مه ب

  .اشاره دارد انتقام از منکران توحید و معاددر توانایی خداوند متعال 
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  گیريبحث و نتیجه
بـه ، ت دینـی در هسـتییـبررسـی کارکردهـاي شـناختی ترب، هدف از تحقیق پیش رو

د و از خـدا بخواهـ، ست در هر حالیبایم یه آدمکاست  ییهان درخواستیترعنوان مهم
آمـوزد یم، يتنگ مادّ يستن حصارهاکش يجرأت و جسارت براجاد یعالوه بر ا این امر

م و هـر روز و در هـر یدار بمـانیپا، هایها و خوبلتیه در راه فضکم یه از خداوند بخواهک
مختلـف  يازهـایخـوش نمـا را دسـت، مختلف يهام و هوسیل نشویمتما یبه سوی، لحظه

  .نندکن
 در تا، رسدهستی به معنویات می در دینی تیترب شناختی کارکردهاي انسان با بررسی

 در، شـکر به دستیتنگ در، حق به مخاصمات در، باور به ایمان در، سعادت به الهی مسیر
  .آید نائل تقوا به دانش و علم طلب در و تزکیه به نفستهذیب  در، سالمت به بیماري

: شـامل دینیتربیت  فردي -شناختی کارکردهاي: تحقیق عبارتند از و نتایج دستاوردها
 خداونـد به یقینکارکردشناختی ، نظم هستی در پی بردن به قدرت الهیکارکرد شناختی 

، متعـال خداونـد برابـر در هسـتی سـجده و طاعـت بـه توجـه شناختی کارکرد، در شبهات
، حیــات و ممــاتطلــوع خورشــید و در  کیــد برصــدفه نبــودن هســتیأت شــناختی کــارکرد

  .است تغییرات هستی در، و عبرت اندیشیدنکارکرد شناختی 
 واقـف شـناختی کـارکرد: دینـی عبارتسـت از اجتماعی تربیـت -شناختی کارکردهاي

 درك شـناختی کـارکرد، معـاد منکـران کـردن آگـاه در الهـی آفـرینش عظمـت به شدن
 انسـان هـدایت شـناختی کارکرد، معاد و توحید منکران از انتقام در متعال خداوند توانایی

  .خورشید و سایه آفرینش در
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