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آموزههای «زیست ابراهیمی»
برای انسان امروز

رمزگشایی از فلسفه دعا

تعبد
و تقرب الهی

سجاده نیایش

دکتر مهراب صادقنیا
دکترای جامعهشناسی فرهنگ و هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

دعــا و نیایــش بخشــی جداییناپذیــر از حیــات
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معنوی فرد مؤمن اســت و نقشــی حیاتی در رشد
شــخصیت روحانــی او دارد .نیایــش صرفــاً خواهــش و
تمنای انســان از خدا نیســت؛ بلکــه در حقیقت روایتگر
رابطه انســان و خدا و نیز شناختی است که ادیان از خدا
بهدســت میدهند .بر این اســاس ،دعا را باید انعکاس
الهیــات ادیــان و آموزههــای آنهــا دربــاره رابطــه خدا و
انسان دانست.
یکــی از مصادیــق عینیشــدن ایمــان در ادیــان ،دعــا و
نیایش اســت .از ســوی دیگر ،دعا بخش مهمی از رفتار
دینــی مؤمنــان ادیان اســت .آنان اغلب بــه انجامدادن
نیایشهــای روزانه خــاص دعوت میشــوند و بر رابطه
خود با خدا تأکید میکنند .اگر مهمترین هدف آفرینش
انســان را ارتبــاط با خــدا بدانیم ،دعا فرصتــی برای این
ارتباط است و به این هدف تحقق میبخشد.
قــرآن بهترین آموزنــده و دقیقترین راهنما با زیباترین
اســلوب اســت و جامعتریــن دعاها را بیان کرده اســت؛
هدفــی فراتر از نیازخواهی در بطن خــود به همراه دارد
و اهتمــام قرآن مجید به دعا ،جلوههای گوناگونی دارد،
تــا آنجا که در آیه انتهایی ســوره فرقان میفرماید« :بگو
پروردگارم بهشما اعتنایی ندارد اگر دعای شما نباشد».
از همیــن آیــه نقــش دعــا در رابطــه بیــن انســان و خدا
روشــن میشــود .گویــا اعتنــای خداوند به بنــده خویش
فقــط بواســطه دعاکردن اســت و اگر انســان دســت نیاز
بــه ســوی درگاه بینیاز دراز کند مقتضــی لطف و کرم او
میشود.
هــم اقــدام بــه دعاکــردن و هــم محتــوای دعاها
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بیانگر ایمان و اعتقادات فرد است .اقدامکردن به
دعــا ،برخاســته از مفاهیــم الهیاتی اســت .شــخصی که
دست به دعا برمیدارد در واقع ناتوانی خود را تصدیق
میکنــد و به شــناختی از خــود ،آگاهی پیدا کرده اســت،
چنانکــه فردی ضعیف و ناتوان اســت و نمیتواند همه
نیازهای خود را با تکیه بر توانایی خویش انجام دهد.
از ســوی دیگر ،فرد با مشاهده رویدادها و وقایع جهان و
علــت و معلولهای آن ،مسبباالســباب و علت العلل
وقایع هستی را خدا میداند و از اینرو است که دست به
دعا برمیدارد تا با مســبب همه امور ارتباط برقرار کند؛
چراکه معتقد اســت دســتگاه آفرینش بــا همه عظمت
و نظمــی کــه دارد ،در دســت قــدرت خداونــد اســت و
شــخص میتواند با دعا ،نیازهای خود را بخواهد .کسی
که دعا میکند خدا را فرمانروای مطلق هستی و قوانین
طبیعــی میدانــد ،چنانچــه اگــر ایــن اعتقاد را نداشــته
باشــد دعــا هم نمیکنــد .به عبــارت دقیقتر ،شــناخت
انسان از «خود»« ،جهان» و «خدا» در مضامین دعایی
منعکس و بازسازی میشود.
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از سوی دیگر ،دعا به معنای تجدید باورداشتها
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و بازســازی تجربههای ناب عرفانی اســت .دین با
همیــن تجربههــا ،ورز داده شــده و تازه و نــاب میماند:
«دعــا آینــهای اســت کــه در آن احــوال و احساســات و
تجــارب دینی و عرفانی مجال نمود و بــروز مییابند؛ تا
آنجــا کــه میتــوان گفت دین بــدون دعا ،دین نیســت»
(اکرمی :1387 ،ص.)۶۱
روح زمینگیرشــده انســان بــا دعــا دارای تجربههــای
عرفانــی نابتــری شــده و خصلتهــای معنــوی و
آســمانی مییابــد .ایزوتســو دعــا را ایــن گونــه تعریــف
میکنــد« :دعــا ارتباطــی شــفاهی در جهــت صعــودی
از انســان بــه خــدا اســت ،حــال آنکــه وحــی ارتباطــی
شــفاهی در جهــت نزولــی از خــدا بــه انســان اســت»
(ایزوتسو.)248 :1381 ،
از دیدگاه ایزوتسو ،دعا صمیمانهترین محاوره شخصی
قلب با خدا است و واکنشی بر وحی الهی و تصدیق آن و
همچنین بیانگر ایمان به او است (ایزوتسو248 :1381 ،

دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد فلسفه

نیایش صرفاً خواهش
و تمنای انسان از خدا
نیست؛ دعا چیزی فراتر از
«خواستن» است و ماهیت
آن «گفتوگو» است .در
حقیقت ،دعا روایتگر رابطه
انسان و خدا و نیز شناختی
است که ادیان از خدا به دست
میدهند .از دیدگاه ایزوتسو،
دعا صمیمانهترین محاوره
شخصی قلب با خدا است
و واکنشی بر وحی الهی و
تصدیق آن و همچنین بیانگر
ایمان به او است

حضــرت ابراهیــم(ع) در تاریــخ ادیــان همــواره بهعنــوان یــک
شخصیت بینظیر شناخته میشود؛ ایشــان عالوه بر بهرهمندی
از «مقام نبوت» بــه «مقام امامت» نیز نائل آمدند و همچنین در
معرض آزمونهای بســیار سخت و دشــوار قرار گرفتند .از این رو،
میتوان از ســیر تکاملی حضرت ابراهیم(ع) ،بر اســاس ابتالها و
امتحانهای الهی بهعنوان یک الگوی تربیتی اســتفاده کرد .یکی
از آیاتی که خداوند ســبحان دربــاره حضرت ابراهیــم(ع) عنوان
میکند ،آیه124ســوره بقره اســت« :و (به یــاد آر) هنگامی که خدا
ابراهیم را به امــوری امتحان فرمود و او همه را بــه جای آورد ،خدا
به او گفت :من تو را به پیشوایی خلق برگزینم ،ابراهیم(ع) عرض
کرد :بــه فرزنــدان من چــه؟ فرمود :اگر شایســته باشــند ،میدهم
(به پیشــوایی خلق بر میگزینــم) ،زیرا عهد من به مردم ســتمکار
نخواهد رسید ».این آیه شریفه نشانمیدهد حضرت ابراهیم(ع)
با ابتالها و امتحانهای فراوان از «مقام نبوت» به «مقام امامت»
نائل آمدهاند .واقعیت این اســت که مقــام امامت مقامی باالتر
از نبوت اســت .در مقام نبــوت ،نبی ،در مقام انســان کامل ،وحی
را از خداونــد دریافــت و آن را به مــردم ابالغ میکنــد؛ به تعبیری
هدایتگری،تبشیروانذارمیکندامامقامامامت،مقامپیشوایی،
رهبریوحکومتداریاستکهشرطحکومتداریورسیدنبهمقام
امامــت نیز بهرهمنــدی از مقــام عصمت و معصومیت اســت.
فلســفه عید قربان «ســر بریدن» نیســت «دل بریدن» است؛ دل
بریــدن از هر آنچه که مــا را از تعبد و تقرب الهــی دور میکند .آنچه
خوانش «ســلوک ابراهیمی» را ضرورت میبخشد و آن را به یک
الگویتربیتیبدلمیکند،بهاینقراراست:
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و  249و  .)250دگرگونی مفهوم خداپرســتی در ادیان به
توجه عمیقتر به دعا انجامید .ادیان دعا را ابزاری برای
ارتباط با خدا شــمردهاند؛ خدایی که متشــخص اســت،
اراده دارد و خیرخواهانــه دســتور میدهــد و اطاعــت را
طلب میکند و منتظر دریافت درخواستها و نیایشها
اســت و از گفتوگو با بنده خویش خشــنود میشــود .در
ایــن ادیــان ،خــدا منبــع خیــر و نیکــی تلقــی میشــود و
ابزاری برای رســیدن به رستگاری است؛ چراکه ما بدون
دعــا نمیتوانیــم در برابر وسوســهها و فریبها پایداری
کنیــم و فیــض الهــی را بهدســت آوریــم؛ به گونــهای که
این ضرورت در همه مراحل زندگی احســاس میشود.
خصوصــاً اینکــه دعاکــردن تکلیف اســت و بیانگر تقوا و
پرهیزکاری است (.)347 .p ,12 .v ,1913 ,Hrbermann
بر این اســاس اســت کــه «دعــا» را نمیتــوان از «دین»
تفکیــک کــرد .نخســتین جلوههــا و تجلیــات دینــداری
بشــر ،خود را در دعا نشــان داده اســت .ایــن واقعیت را
مقــدس ادیــان و منابــع دینــی آنها نیز
عمیــق
از توجــه
ِ
ِ
میتــوان فهمید .بخش وســیعی از ادبیــات همه ادیان
به آداب دعا و مناجات و نیز درونمایههای بایســته دعا
اختصاص یافته اســت .بــا توجه به این نکتــه که ادیان،
دعــا را جــزو ضروری حیــات معنوی و موقعیت بشــری
میدانند.
توجــه به معنــای لغوی دعــا نیز بیانگــر این نکته
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اســت کــه دعا چیزی فراتر از «خواســتن» اســت و
ماهیت آن «گفتوگو» است ،تا جایی که میتوان گفت
مهمترین کارکرد دعا در اسالم و مسیحیت تغییر رابطه
انســان و خدا از پیوند خشک و ســرد کالمی و فلسفی به
رابطــهای صمیمانــه و عاطفــی اســت .بــرای تبییــن
حقیقــت ارتبــاط بیــن خــدا و انســان میتــوان از نظریه
ارتباطی بوبر اســتفاده کرد .وی دو نوع ارتباط را معرفی
میکند؛ ارتباط «من  -تو» که ارتباطی شــخصوار است
و ارتباط «من  -آن» که ارتباطی ناشخصوار است.
از دیــدگاه بوبــر ،ارتبــاط «مــن  -تــو» متقابل ،دوســویه،
متقارن و بیواســطه است و شناخت در این نوع ارتباط،
مستقیم و بالواسطه است .من وارد ارتباط مستقیمی با
تو میشوم و این ارتباط بیواسطه است و هیچ مفهومی
میان من و تو واســطه نمیشود .بنابراین از دیدگاه بوبر،
خــدا آن «تویی» اســت کــه هیچگاه نمیتوانــد به «آن»
نقش
تبدیــل شــود .از اینرو از دیــدگاه وی ،واژگان فقط ِ
اشــارات نارســایی را بازی میکنند که به وصفناپذیری
ِ
خداوند معطوف اســت .خداونــد نمیتواند اصطالحی
عقیدتــی ،مفهومــی مابعدالطبیعــی یا اشــارهای آیینی
باشد( .بوبر ،مارتین ،۱۳۸۰ ،ص)۱۲-۹
از ایــنرو در دعا انســان ،خود ،خویشــتن اســت و اتکای
خویشــتن را آزادانــه آشــکار میســازد .ارتبــاط موفــق با
خداونــد باید از نوع ارتباط من و تویی باشــد ،همانگونه
کــه مارتیــن بوبر ایــن ارتبــاط را بخوبی شــرح میدهد و
ماهیــت دعا همین ارتبــاط و گفتوگو با خداوند اســت
و اگــر این ارتبــاط صرف به زبــان آوردن واژگانی بیروح
نباشــد و مواجهــه و ارتباطی پویا و متقابــل را در برگیرد
این گفتوگو بهدرســتی صورت گرفته است .نمودار زیر
این گفتوگو و لوازم آن را بخوبی نشــان میدهد( .بوبر،
مارتین ،۱۳۸۶ ،ص)۱۲۳
منابع در دفتر روزنامه موجود است

بندگی و ثمرات معنویت

از نکات درسآموز ســلوک حضــرت ابراهیم(ع) قربانی کردن
حضــرت اســماعیل(ع) اســت کــه از ســنگینترین آزمونهای
الهی برای حضرت ابراهیم(ع) به شمار میرود و بهدنبال این
آزمایش دشوار بود که ایشان به مقام امامت نائل آمدند.
ماجــرای قربانی کــردن حضرت اســماعیل ،در بیــن متفکران
مناقشــات بسیاری را بهدنبال داشــته است؛ سورن کییرکگارد،
فیلســوف دانمارکــی قــرن نوزدهــم و مؤســس فلســفه
اگزیستانسیالیســم ،از جملــه متفکرانــی اســت که بــه ماجرای
قربانی کردن حضرت اســماعیل(ع) پرداخته است و در کتاب
«ترس و لرز» خود تفسیر خاصی از این ماجرا ارائه میکند .او،
انسانها را به سه دسته تقسیم میکند؛ نخست انسانهایی که
زندگی ســوداگرانهای دارند و تنها بهدنبال منافع شخصیشان
هســتند .دســته دوم ،انســانهایی کــه زیســت اخالقــی دارند و
پیوسته بهدنبال کسب فضایل اخالقی و دوری از رذایل هستند.
دسته ســوم انسانهایی هستند که زیست عاشــقانه دارند؛ این
انســانها بــرای خداونــد ســبحان هــر کاری میکنند حتــی اگر
درخواســت خداوند برای درک و فهم انســان نامعقول بهنظر
آید.
کییرکگارد ،حضرت ابراهیم(ع) را مصداق دسته سوم معرفی
میکند که خواســت خداوند مبنی بر قربانی کردن فرزندش را
پذیرفــت .به زعــم کی یرکگارد ،دســتور به ذبح اســماعیل ،هر
چند که در ظاهر دســتوری اخالقی به نظر نمیرسید اما عشق
حضــرت ابراهیــم(ع) به حــق تعالی او را به انجام این دســتور
واداشت هر چند که در عمل این دستور تحقق پیدا نکرد.
ولی در ادبیات دینی ما تفســیر دیگری از ماجرای قربانی شدن
حضرت اسماعیل(ع) داریم و آن این که ماجرا از ابتدا امتحان
الهی بود .اوامر الهی دو دســته هســتند؛ برخــی اوامر امتحانی،
یعنــی خداونــد قصد تحقــق «مأمور به» نکرده اســت بیشــتر
بهدنبال آزمون مأمور اســت ،اما برخــی دیگر امتحانی نبوده و
«مأمــور به» را از مأمور میخواهــد .خداوند در ماجرای قربانی
کردن اســماعیل میخواست زمینه رشد و ترقی و تقرب بیشتر
آنان را محقق کند.
اما فارغ از مناقشاتی که در باب ماجرای قربانی شدن حضرت
اســماعیل(ع) وجــود دارد ،رهــاورد ایــن تصمیــم و زیســت
ابراهیمی برای انســان امروز« ،بندگی» است؛ بندگی که زمینه
رشــد معنوی و تقرب الهی هر چه بیشــتر انســان امــروز را رقم
میزنــد؛ انســانی که این روزهــا از درد تهیشــدگی از معنا رنج
میبرد.
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تعبد و معنویت

خداوند ســبحان ،پــس از آنکه خانــه کعبــه را در مقدسترین
مــکان کرهزمین مقــرر کردند ،بــه حضرت ابرهیم(ع) دســتور
دادند تا کعبه را بهعنوان جایگاهی برای نماز ،طواف ،اعتکاف،
رکوع و سجود بنا کنند .در این راستا ،پروردگار در آیه  125سوره
بقره میفرمایند:
«و (به یاد آر) هنگامی که ما خانه کعبه را مرجع امر دین خلق
و مقام امن مقرر داشتیم و (دستور داده شد که) مقام ابراهیم
را جایــگاه پرســتش خــدا قــرار دهید و بــه ابراهیم و اســماعیل
ســفارش کردیــم که حرم مــرا (از بت) بپردازیــد و پاکیزه دارید
بــرای اهل ایمان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در آن نماز
و طاعت خدا به جای آرند».
خداونــد ســبحان در این آیه شــریفه بخوبی نشــان میدهد که
کعبــه مــکان امــن و امنیــت ،تعبــد و بندگــی خداوند اســت و
انسانها از طریق بندگی خداوند ،طهارت باطنی مییابند.
یکــی از مهمتریــن نیازهــا و خألهــا در دنیــای امــروز ،نیــاز بــه
«معنویــت» اســت .اگر معنویــت در جهان گســترش پیدا کند
امنیت و نیازهای فیزیولوژیکی هم تأمین میشود .از پیامدهای
فقدان معنویت ،رواج چرخه فساد در جوامع است؛ برای مثال،
امروزه مراکزی تولید انگل و قارچهای کشاورزی را در دستور کار

خود قرار دادهاند تا به کشاورزان آسیب بزنند ،هدف این مراکز
از تولید این انگلها ،ایجاد بازاری برای فروش ســمومی اســت
که میتواند این انگلها را از بین ببرد .غافل از اینکه این سموم
باعث بروز سرطانهایی همچون سرطان روده ،معده ،کبد و...
میشوند .بروز این بیماریها بازار جدید دیگری را برای همین
مراکــز فراهــم میکند تا اینبار بــه تولید داروهایی بــرای درمان
یها بپردازند.
بیمار 
واقعیت این است که منشأ این زنجیره فساد و ناامنی در حوزه
ســامت ،فقدان معنویت است .شــاید دنیای مدرن در برخی
پارامترهــای رفاهی و تکنولوژیکی پیشــرفتها و موفقیتهایی

لیکــن در آخــرت ناچار معذب به آتــش دوزخ گردانم که بد
منزلگاهی است».
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رهاورد زیست ابراهیمی برای
انسان امروز« ،بندگی» است؛
بندگی که زمینه رشد معنوی و تقرب
الهی هر چه بیشتر انسان امروز را
رقم میزند؛ انسانی که این روزها از
درد تهیشدگی از معنا رنج میبرد.

حضرت ابراهیم(ع) عالوه بر
بهرهمندی از «مقام نبوت» به
«مقام امامت» نیز نائل آمدند
از این رو ،میتوان از سیر تکاملی
حضرت ابراهیم(ع) ،بر اساس
ابتالها و امتحانهای الهی بهعنوان
یک الگوی تربیتی استفاده کرد.

حضرت ابراهیم(ع) با درک
معجزات الهی به نفس مطمئنه
رسید .انسان امروز ،نیز با درک
آیات تکوینی الهی میتواند به
نفس مطمئنه رسیده و از ثمرات آن
بهرهمند شود؛ نفس مطمئنه هم
آسایشبخش و هم آرامشبخش
است.

کســب کــرده باشــد اما در پــس این رفــاه ظاهری و ســوداگری،
آسایش و آرامش انسان مدرن به محاق رفته است.
در این راستا ،خداوند سبحان در آیه  126سوره بقره میفرماید:
«و (به یاد آر) هنگامی که ابراهیم عرض کرد :پروردگارا ،این
شــهر را محــل امن و آســایش قــرار ده و اهلش را کــه به خدا
و روز قیامــت ایمان آوردهاند از انواع روزیها بهرهمند ســاز.
خــدا فرمــود :و هر که (با وجــود این نعمت) ســپاس نگزارد
و راه کفــر پیمایــد گرچــه در دنیــا او را اندکــی بهرهمنــد کنم،

بهرهمندی از ثمرات نفس مطمئنه

خداوند ســبحان همچنین ،معجزاتی بر حضرت ابراهیم(ع)
نازل کردند؛ از آن جمله میتوان به چگونه زنده شدن مردگان
اشــاره کــرد .البتــه ایــن معجزه بــه درخواســت خــود حضرت
ابراهیم(ع) صــورت گرفت تا اطمینان قلبی پیدا کرده و نفس
مطمئنه بیابد .در آیه  260سوره بقره آمده است:
«و (یاد کن) آنگاه که ابراهیم گفت :پروردگارا ،به من نشان ده؛
چگونه مردگان را زنده مىکنى؟ فرمود :مگر ایمان نیاوردهاى؟
گفــت :چرا ،ولى تا دلم آرامش یابــد .فرمود :پس ،چهار پرنده
برگیر و آنها را پیش خود قطعه قطعه کن ســپس بر هر کوهى
پارهاى از آنها را قرار ده؛ آنگاه آنها را فرا خوان ،شتابان به سوى
تو مىآیند و بدان که خداوند توانا و حکیم است».
حضــرت ابراهیــم(ع) بــا درک معجــزات الهــی بــه نفــس
مطمئنــه رســید .انســان امــروز ،نیــز بــا درک آیــات تکوینــی
الهی میتواند به نفس مطمئنه رســیده و از ثمرات آن بهره
ببــرد .آیــات تکوینــی همــه بیانگر عظمــت و حکمــت الهی
اســت کســی که عظمــت و حکمــت الهی را دریابــد به نفس
مطمئنه میرســد و نفس مطمئنه هم آســایشبخش و هم
آرامشبخش است.
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نیمنگاه

دعــا در ایــن معنا یکــی از عناصــر اساســی و ذاتی تمام
ادیــان و از بنیادیتریــن و مهمتریــن مشــخصات آنهــا
اســت کــه کارکردهــای بســیار دارد .در همــه ســنخهای
دینــی ،انســانها به وســیله دعا خــود را به قدســیترین
و محوریتریــن کانــون دینــداری ،یعنــی خــدا ،نزدیــک
میکننــد .به این دلیل اســت کــه میتوان دعا را وســیله
نزدیکشــدن و ارتبــاط بــا خدا دانســت؛ چراکــه اگر این
ارتباط از میان برداشــته شود هیچ راهی برای پیوند این
جهان و جهان جاودانی نیســت (زویمــر.)415 :1387 ،
بویــژه هنگامی که جهان مادی بشــر با آفرینشــی تبیین
میشود که منجر به گسستگی یا جدایی از جهان الوهی
یا مجرد میشــود ،دعا ابزاری است که بواسطه آن ،این
گسســت حتی برای یک لحظه از میان برداشته میشود
(بخشــنده )67 :1386 ،و زندگــی مــادی آدمی معنایی
عمیق ،الهی و پایا میگیرد.

فلسفه عید قربان «سر بریدن» نیست
«دل بریدن» است!

ایستادگی و مقاومت

درس دیگری که از زیســت ابراهیمی میتوان گرفت ،به شــیوه
مواجهه حضــرت ابراهیم(ع) بــا نمرود برمیگــردد .حضرت
ابراهیم(ع) حتی وقتی که او را در آتش انداختند با دست خالی
در برابــر نمرود با آن همه قدرت ایســتادگی ،جهاد و مقاومت
کــرد و در نهایــت بر او غالب شــد .قــرآن کریم در آیه  69ســوره
انبیاء میفرمایند:
«اگر انســانی با ایمان باشد و زندگی جهادی همراه با مقاومت
داشته باشد ،میتواند به پیروزی برسد و در برابر استکبار بایستد
و بــر آن غلبــه پیــدا کند .این درس بزرگی اســت کــه میتوان از
زیست ابراهیم(ع) گرفت».
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بهرهمندی توأمان از عقل و وحی

حضــرت ابراهیم(ع) از باب جدل به جامعه زمان خود نشــان
داد که ماهپرستی ،ستارهپرستی و ...به تعبیر دیگر حسپرستی
کاری عبث و نادرست است.
در دنیــای امروز برخی همچون پوزیتیویســتها ،جز به حس و
تجربــه بــاور ندارند و این باورمندی به حــس و تجربه آنان را از
ایمان به خداوند بازداشــته اســت ،این در حالی است که حس
و تجربه برای ســعادت بشر کافی نیست و برای درک امور باید
از عقل و وحی هم بهره گرفت .خداوند در آیه  54ســوره نســاء
درباره حضرت ابراهیم(ع) میفرمایند:
«بلکــه حســد میورزنــد با مــردم (یعنــی پیامبر و مســلمین)
چــون آنان را خدا به فضل خود برخــوردار نمود .که البته ما به
آل ابراهیــم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملک و ســلطنتی
بزرگ عطا کردیم ».بر اساس این آیه ،اگر جامعهای میکوشد
بــه تمدن برســد ،باید تمســک به دو امــر را در دســتور کار خود
قرار دهد؛ نخســت ،کتاب که منشــأ آن وحی الهی است و دوم،
حکمت که منشأ آن عقل سلیم است .در دنیای مدرن گروهی
به عقالنیت و  Rationalityتمسک جستهاند و معنویت و وحی
را کنار گذاشتهاند ،از طرفی برخی دیگر تنها بر معنویت و وحی
تأکید دارند و عقالنیت را کنار نهادهاند .آیه  54ســوره نســاء به
نقد هر دو دسته میپردازد.
همانطــور کــه پیشــتر گفته شــد ،زیســت حضــرت ابراهیم(ع)
بهخاطر ابتالها و آزمونهای بســیار ،زیســت و سلوکی کمنظیر
اســت .از ایــن رو ،خوانــش و تأمــل در زیســت ایشــان میتواند
برای انســان امــروز واجد معانی بســیار بــوده و الگــوی تربیتی
ارزشمندی را در برابر ما قرار دهد.

