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چکیده
قرآن كتاب جاویدان است كه برای هدایت بشر نازل شد .این كتاب آسمانی با سبکهای مختلف قابل تفسیر
است؛ یکی از این سبکها تفسیر تربیتی است كه میتواند دست آوردهای مهمی داشته باشد .از تفسیر تربیتی
چند نوع برداشت میشود؛ الف :بیان و تفسیر آیاتی است كه مستقیماً به مسأله تربیت و ابعاد و اهداف و مبانی
و روشها و عوامل و موانع آن اشاره دارد .ب :استخراج نکات ،نظریهها ،یا نظام جامع تربیتی از آیات قرآن
است .ج :نگاه برون متنی به قرآن به این معنا كه ببینیم گزارهها و نظریات علمی ثابت شده در علوم تربیتی تا
چه میزان به كار تربیت میآید .مرحوم عالمه طباطبائی بیان میدارد :تمامی آیات قرانی كه نازل شدهاند ،اعم
از محکمات و متشابهات ،عام وخاص ،مطلق ومقید ،مجمل ومبین ،ناسخ ومنسوخ و...همگی آیات الهی برای
هدایت بشر نازل شدهاند.

واژگان کلیدی :تربیت ،تفسیر ،تفسیر تربیتی ،قرآن ،مبانی

مقدمه
بى تردید قرآن كریم برای هدایت بشر نازل شده است .این كتاب آسمانی در طول دورهى
رسالت پیامبر اسالم صلّى اللّه علیه و آله و سلم به تدریج نازل شده و بسیاری از آیات آن در
ارتباط تنگاتنگ با تربیت انسان میباشد .از آنجا كه هدف قرآن تربیت انسان است؛ بنابراین
بهصورت گسترده به مباحث تربیتی پرداخته است؛ اما برای تفسیر آن كالم الهی چه مبانی
باید رعایت شود؟

 .9دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)
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مبانی :مبانی جمع مبنا است كه در لغت به معنی اساس ،بنیاد و بنیان یک شیء است
(معین )9305؛ بنابراین مبانی در هر علم ،پایهها و بسترها و ساختهای اساسی آن علم
می باشد .مبانی در مورد تفسیر ،عبارت است از باورها و اصول پذیرفته شده و مسلم مفسران
(شاكر )9300كه در فرایند تفسیر ،نقش مهمی دارند و پذیرش اثباتی یا نفی آنها ،سبب
رویکرد خاصی در تفسیر میگردد (مؤدب  .)9305مبانی در تفسیر ،همواره بهعنوان
پیشفرض و مطالب پذیرفتهشده و پشت صحنه هر تفسیر مطرح هستند كه نزد مفسران،
متفاوت است و بدینجهت اختالف در تفسیر را به همراه آودهاند؛ زیرا مبانی ثابتی برای همه
مفسران وجود ندارد و مفسران قبل از شروع به تفسیر ،آنها را گاه در ضمیر ناخودآگاه،
پذیرفته و یا در مواردی ،پس از تحلیل ،مستدل و معتبر نمودهاند (مؤدب .)9306
تفسیر« :فسر» در لغت به معناى بیان و ایضاح است (ابن فارس9181 ،ق .)581 /1 :بنابراین؛
معنای لغوی تفسیر كه مأخوذ از آن میباشد ،روشن كردن و كشف نمودن مراد و مقصود از
لفظ مشکل ،است (ابن منظور9185 ،ق .)55 /5 :در اصطالح تعریفهای گوناگونی از علم
تفسیر ارائه شده است؛ از جمله زرقانی در "مناهل العرفان" گفته است :تفسیر ،علمی است

كه در آن به قدر توان بشرى از احوال قرآن از آن جهت كه بر مراد خداوند متعال داللت
دارد ،بحث مىشود (زرقانى .)9362استاد رضایی اصفهانی تفسیر را اینگونه تعریف میكند:
تفسیر عبارت است از تبیین معناى استعمالى آیات قرآن و آشکار نمودن ،مراد اصلی آن بر
اساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقالئى محاوره ،با استمداد از منابع و قرائن معتبر است
(رضایی اصفهانی .)9300

تربیت :واژه تربیت اسم مصدر ،از ریشه "رب ی" به معنای پروردن؛ پروراندن؛ پرورش
دادن ،یاد دادن ادب و اخالق به كسی است (معین  .)9305تربیت در اصطالح ،بر انگیختن

و فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش و شکوفایی تمامی استعدادها ،تواناییها و
قابلیتهای انسان به منظور رسیدن به كمال و سعادت مطلوب است (بهشتی  .)9300فرآیند
كمک به فرد تربیت پذیر برای ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان ،در یکی از ساحتهای
بدنی ،ذهنی ،روحی و رفتاری اوست كه به واسطه عامل انسانی دیگر برای دستیابی وی به
كمال و شکوفاسازی استعدادها یا بازدارندگی و اصالح صفات و رفتارهای او میباشد
(رضایی اصفهانی بیتا).
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تفسیر تربیتی :واژه تركیبی «تفسیر تربیتی» یک تركیب وصفی است كه مراد از آن را
میتوان به چند صورت و با چند رویکرد تبیین نمود:
الف :بیان و تفسیر آیاتی است كه مستقیماً به مسأله تربیت و ابعاد و اهداف و مبانی و
روشها و عوامل و موانع آن اشاره دارد :مثل آیه شریفه «وَبِالْوَالِدَینِ إِحْسَانًا» (بقره )03 /و یا
آیه «وَال یغْتَبْ بَعْضُکمْ بَعْضًا أَیحِبُّ أَحَدُكمْ أَنْ یأْكلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیتًا» (حجرات )92 /در این
رویکرد ،مفسر به آیات ،نگاه موضوعی خواهد داشت و فقط آیات تربیتی را مورد بررسی
قرار خواهد داد؛ و البته آفات تفسیر موضوعی مانند تقطیع آیات و خارج كردن آنها از سیاق
و غفلت از قرائن و تحمیل دیدگاهها بر قرآن و ...را میتواند به همراه داشته باشد؛ بهویژه كه
در طراحی نظام جامع تربیتی مورد نظر قرآن كه رسالت اصلی انزال آن است ،مفسر دچار
یکسویه نگری و انفکاک سایر ساحتهای تربیتی خواهد شد؛ زیرا خود را از نسیم تربیتی
سایر آیات محروم خواهد ساخت .این نگاه در بحثهای معرفت دینی به «نگاه حداقلی»
مشهور است كه در سایر رشتههای علمی مثل فقه ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،عرفان و ...نیز
جاری است.
ب :استخراج نکات ،نظریه ها ،یا نظام جامع تربیتی از آیات قرآن است :روشن است كه
در این رویکرد ،مفسر در بند آیاتی خاص نخواهد بود و میتواند به صورت ترتیبی (به
صورت نزول و یا كتابت قرآن) از تمام آیات به این مقوله بنگرد .اتفاقاً این رویکرد با رسالت
و كاركرد قرآن نیز سازگارتر است؛ چرا كه قرآن پیش از آنکه یک كتاب سیاسی ،اقتصادی،
فقهی ،جامعهشناسی و یا انسانشناسی باشد ،كتاب تربیت و هدایت است و تمام آیات آن ـ
ولو در نگاه ابتدایی و مستقیماً مربوط به تربیت نباشد؛ اما ـ نتیجه تربیتی خواهند داشت و به
یکی از ساحت های تربیت مرتبط خواهند بود .از سوی دیگر روش صحیح فهم یک متن -
چنانچه در علم هرمنوتیک بحث میشود  -نگاه شبکهای به متن است ،بهویژه اگر یک متن
با تمام موضوعات موجود در آن به یک هدف تنظیم شده باشد و از خطای سهوی و عمدی
و در نتیجه احتمال تکاذب و تعارض مصون باشد كه در مورد قرآن این مطلب كامالً صادق
است .این نگاه خواستگاه عقالیی و فطری نیز دارد و به صورت یک تفسیر نظاممند اولینبار
توسط عالمه طباطبایی به ظهور رسید .در این رویکرد كه از آن به «نگاه حداكثری» تعبیر
میشود آیات نورانی قرآن در سه ضلع «اعتقادات ،اخالق و احکامِ» عبادات و معامالت،
سعی در تربیت همهجانبه انسان دارد و تنها به یک بعد او نمینگرد.
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ج :نگاه برونمتنی به قرآن به این معناست كه بررسی كنیم گزارهها و نظریات علمی
ثابت شده در علوم تربیتی تا چه میزان با آیات قرآن تطابق دارد :در این رویکرد ،اگرچه ما
بر اساس مبانی كالمی ،آیات قرآن را در بحث تربیت ،حکیمانه و بدون نقص و كاستی
میدانیم اما سعی در اثبات حقانیت قرآن كریم به واسطه این گزارهها و نظریات نداریم ،بلکه
برعکس قصد آن را داریم كه صحت و سقم گزارههای تربیتی را از قرآن دریابیم .در تقابل
این دو (گزاره های تربیتی و قرآنی) بر فرض فهم صحیح از آیه ،در صورت قطعیت گزاره
تربیتی ،دست از ظهور آیه برداشته و آن را تأویل میكنیم؛ در غیر اینصورت گزاره تربیتی
را كنار میگذاریم تا گرفتار تفسیر نادرست نشویم.
د :باز نگاه برون متنی به قرآن داشته با این تفاوت كه برای فهم بهتر و دقیقتر ،از آیات
و رموز نهفته در آن از دادههای قطعی علوم تربیتی استفاده میكنیم و برای فهم بهتر آیات
تربیتی ،این دادهها را به استخدام میگیریم .البته باید مراقب بود تا در این روش از افتادن در
وادی تفسیر به رأی ،مصون ماند؛ چرا كه گزارههای علوم انسانی كه مبتنی بر فهم بشر است
برخالف علوم تجربی معموالً ظنی و غیر قابل اثبات قطعی هستند .البته در مواردی نیز این

گزارهها قابل اثبات تجربی خواهد بود؛ مانند برخی گزارههای انسانشناسی تربیتی ،روان-
شناسی تربیتی و جامعهشناسی تربیتی كه فهم بهتر و صحیحتری از آیات را به ما خواهد داد؛
اما اگر بهصورت ظن و گمان بود باید به صورت احتمال مطرح گردد تا منجر به تفسیر
نادرست نگردد.
ج-مبانی تفسیر تربیتی :یکى از مباحث اساسى و مقدماتى تفسیر قرآن كریم ،مبحث
مبانی است .مبانى تفسیر قرآن به آن دسته از پیشفرضها ،اصول موضوعه و باورهاى اعتقادى
یا علمى گفته مىشود كه مفسّر با پذیرش و مبنا قرار دادن آنها ،به تفسیر قرآن مىپردازد .به
عبارت دیگر هر مفسّرى ناگزیر است مبناى خود را در مورد عناصر اساسى دخیل در فرآیند
تفسیر قرآن روشن سازد .مبانى و پیش فرضها مىتواند چهرهى تفسیر قرآن را عوض كند.
فرآیند تفسیر متکى به مسائل گوناگونى است كه شفافسازى در هر یک از آنها راه را
براى شناخت تفاسیر و طبقهبندى و ارزیابى آنها هموار مىسازد .یکی از این موارد مبانى
تفسیر میباشد كه ما در این نوشتار فقط مبانی تفسیر تربیتی را یادآور میشویم.
مبانی عام تفسیر تربیتی
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فهم و تفسیر قرآن بر نهادهاى اساسى استوار است كه بهعنوان مبانی یا پیش فرض در
تفسیر مطرح مىشود .مفسر قرآن هنگام تفسیر ،آنها را مستقیماً مطرح و مستدل نمىسازد.
بلکه قبل از ورود به تفسیر این مطالب را پذیرفته است؛ چون در جاى خود مستدل شده و
بهصورت مقبوالت ذهنى در آمده و مفسّر ناخودآگاه به آنها توجه دارد (رضایی اصفهانی
 .)9300ما درباره مبانی عام تفسیر بهطور مفصل نمیپردازیم ،بلکه فقط بهطور اختصار به این
بخش اشاره مینماییم.
 -9قرآن وحى الهى است
محتوا و الفاظ قرآن كریم از خداى متعال است كه به پیامبر اكرم صلى اهلل علیه و آله و
سلم نازل شده است و او بدون دخل و تصرف به ما ابالغ نموده است (رضایی اصفهانی
 .)9300این مطلب در آیات متعدد قرآن مطرح شده است؛ از جمله:
«نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ» رُوحُ االمین (جبرئیل احیاگر درستکار) آن را بر دل تو فرود آورد
(شعراء.)913 /
«تَنْزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ * وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا
مِنْهُ الْوَتی» (این قرآن) فرو فرستادهاى از جانب پروردگار جهانیان است و اگر (بر فرض)
برخى سخنان را به ما (بهدروغ) نسبت مىداد ،حتماً با دست راست (قدرتمند) ،او را گرفتار
مىساختیم ،سپس رگ قلبش را مسلماً قطع مىكردیم (الحاقه.)16 -13 /
 -2تحریف ناپذیرى قرآن
بر اساس دالیل عقلى و نقلى ،به ویژه با توجه به تواتر قرآن كریم ،این كتاب آسمانى
تحریف نشده است .خداى متعال نیز در آیات متعدد بر این مطلب تأكید كرده است« .إِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ وَ إِنَّا لَهُولَحفِظُونَ» در حقیقت ما خود ،آگاهكننده (قرآن) را فرو فرستادیم و
قطعاً ما پاسداران آن هستیم (حجر.)1 /
 -3حکیمانه بودن قرآن
در قرآن ،خداى متعال با صفت «حکیم» معرفى و تأكید شده كه قرآن از طرف چنین
شخص حکیمى نازل گشته و قرآن كتابى حکیمانه است «الر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکیم»
الف ،الم ،را ،آن آیاتِ كتابِ حکمتآمیز است (یونس.)9/
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 -1هدفمندى و هدایت گرى قرآن
قرآن كریم در آیات متعددى به اهداف خود اشاره كرده و باالترین هدف خود را
هدایت مردم و خارج ساختن آنها از ظلمتها به سوى نور معرفى كرده است؛ مانند« :الر
كِتبٌ أَنزَلْنهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبّهِمْ إِلَى صِرَ طِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ»
الف ،الم ،را[ ،این] كتابى است كه آن را به سوى تو فرو فرستادیم ،بهخاطر اینکه مردم را به
رخصت پروردگارشان ،از تاریکىها به سوى نور بیرون آورى ،به سوى راهِ (خداى)
شکستناپذیر [و] ستوده (ابراهیم.)9/
 -5هماهنگى آموزههاى قرآن با فطرت انسان
قرآن كریم به سوى دین فطرى فرا مىخواند و مىفرماید «:فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حَنِیفًا
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَاتَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَ لِکَ الدّینُ الْقَیّمُ وَ لکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَایَعْلَمُونَ» پس روى (وجود) خود را به دین حق گرایانه راست دار( ،و پیروى كن از) سرشت
الهى كه (خدا) مردم را بر (اساس) آن آفریده ،كه هیچ تغییرى در آفرینش الهى نیست این
دین استوار است ،و لیکن بیشتر مردم نمىدانند (روم.)38/
-0ساحتهاى فهم و بطون قرآن
بر اساس احادیث متعددى كه شیعه و اهل سنت از پیامبر اكرم صلى اهلل علیه و آله و سلم
و اهل بیت علیهم السالم حکایت كردهاند قرآن داراى ظاهر و باطن است« .ان للقرآن ظهراً
و بطناً» (مجلسی.)1/12 ،
 -0حجیت ظواهر قرآن
یکى از زیر ساختهاى مهم در فهم و تفسیر قرآن ،حجیت ظواهرآن است كه مهمترین
دلیل آن بناى عقل است؛ چون روش عقل در نوشتهها و گفتهها ،آن است كه هنگام تعیین
مراد و مقصود گوینده ،از ظاهر كالم او پیروى و به آن استدالل مىكنند و شارع مقدس
اسالم نیز از این روش عقالیى منع نکرده و روش دیگرى نیز اختراع نکرده است (آخوند
خراسانى 9181ق )؛ پس همان روش عقال را تقریر و تثبیت كرده و همان روش در فهم و
تفسیر قرآن حجت است.
 -1امکان و جواز فهم و تفسیر قرآن
یکى از مبانى اساسى و پیش فرضهاى تفسیر قرآن ،امکان و جواز فهم آن است .در
مقدمه مجمع البیان و نویسندگان كتابهاى اصول الفقه مثل آخوند خراسانى در كفایة
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االصول ،شیخ انصارى در فوائد االصول ،شهید صدر در حلقات و نیز اخبارىها مانند محمد
امین استرآبادى در فوائد المدینة این مسأله را به نوعى مطرح كرده و برخى معاصران از جمله
دكتر شاكر در مبانى و روشهاى تفسیر ،بابائى و دیگران در روششناسى تفسیر قرآن و ...
به مسأله امکان و جواز فهم و تفسیر پرداختهاند (رضایی اصفهانی .)9300
مبانی خاص تفسیر تربیتی :تفسیر تربیتی بر مبانی خاص خود استوار است .نادیده انگاشتن
این مبانى ،مفسر را در فهم آیات تربیتی با مشکل روبرو میسازد؛ ما در این بخش به مبانی
خاص تفسیر تربیتی می پردابزیم.
 -9خداوند ،مربی اصلی انسان
خداوند مربی اصلی انسان است و سایر عوامل تربیت مثل پدر ،مادر ،معلم و اجتماع،
نقش واسطه ای دارند .آیاتی كه ربوبیت تشریعی و تکوینی و نقش هدایت گری خداوند را
اثبات و توصیف می كنند و نقش پیامبر (ص) را فقط ابالغ و ارائه و اجرای وحی میدانند،
بر این مطلب گواه هستند .بر اساس این اصل ،مفسر تربیتی باید به تک تک آیات نگاه تربیتی
داشته باشد و با دقت و ظرافت ،سعی در استخراج نکات تربیتی از تمام آیات داشته باشد و
لو در نگاه بدوی ظاهرآیهای با موضوع تربیت ،بیگانه به نظر آید؛ زیرا كتاب قرآن بر اساس
نقش مربیگری خداوند برای بشر نازل شده است.
 -2نزول قرآن برای هدایت و تربیت بشر
شکی نیست كه یکی از اهداف قرآن هدایت به طرف تعالی و تربیت بشر است .قرآن
می خواهد اخالق حسنه را تقویت كند و از اخالق ناپسندیده دور نگه دارد.
«شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقان»
ماهِ رمضان (ماهى است) كه قرآن در آ ن فرو فرستاده شد ،در حالى كه [آن قرآن]
راهنماى مردم و نشانههایى از هدایت و جدا كننده [حق از باطل] است (بقره.)905/
منظور از این هدایت راهنمایى افراد از طریق تعلیم و تربیت و قوانین مفید ،حکومت
عادالنه و پند و اندرز و موعظه است و در قرآن به آن كرارا اشاره شده است .قرآن مجید
مىگوید« :ذلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ» این كتاب بزرگ تردیدى در آن نیست
و وسیله هدایت پرهیزكاران است (بقره .)2/البته این نوع هدایت بهوسیله پیامبران ،امامان و
افراد صالح و مربیان دلسوز انجام مىشود.
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«هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَكِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ
الْحِکْمَ» او كسى است كه در میان درس ناخواندگان فرستادهاى از خودشان برانگیخت كه
آیاتش را بر آنان مىخواند [و پیروى مىكند] و رشدشان مىدهد [و پاكشان مىگرداند] و
كتاب [خدا] و فرزانگى به آنان مىآموزد (جمعه.)2/
در واقع هدف بعثت در سه امر خالصه میشود كه یکى جنبه مقدماتى دارد و آن تالوت

آیات الهى است ،و دو قسمت دیگر یعنى" تهذیب و تزكیه نفوس" و" تعلیم كتاب و

حکمت" دو هدف بزرگ نهایى را تشکیل مىدهد .پیامبر اكرم صلى اهلل علیه و آله و سلم
آمده است كه انسانها را هم در زمینه علم و دانش ،و هم اخالق و عمل ،پرورش دهد ،تا به
وسیله این دو بال بر اوج آسمان سعادت پرواز كنند ،و مسیر الى اللَّه را پیش گیرند ،و به مقام
قرب او نائل شوند (مکارم شیرازی .)9300
 -3اهمیت قرآن به تربیت روح و بدن
انسان كه موضوع تربیت است در نگاه قرآن موجودی مركب از جسم و روح ،دارای
باالترین ظرفیت علمی ،ابدی ،مختار ،فکور و دارای عقل ،داری تأثیر و تأثّر ،و مفطور به
فطرت توحیدی ،دارای كرامت ذاتی ،ذاتاً خیر خواه ،دارای دو دسته گرایشهای حیوانی و
الهی ،تنوع طلب ،مایل به جاودانگی وگریزان از محدودیت ،و متفاوت از سایر موجودات
در تمام جنبههای خلقت ،است (اسراء .)08/با توجه به ماهیت وجودی انسان ،مفسر باید در
تفسیر جامع تربیتی تمام ابعاد پرورشی انسان اعم از پرورش جسمی (آیات اكل و شرب و
آیات ناهی از مضرّات) و پرورش عقلی (آیات ارشاد به تفکر و تعقل و ناهی از پیروی از
ظن و گمان) و پرورش اخالقی (آیات مشعر به كنترل قوای غریزی) و پرورش اعتقادی
(آیات اعتقادی) و پرورش اجتماعی (آیات آموزشدهنده مهارتهای زندگی اجتماعی و
برخورد صحیح در اجتماع) و ...را بهصورت ویژه در نظر بگیرد .در بعد جسم رشد و بعد
روح تفکر از ویژگیهای برجسته آدمی است كه توجه خاصی را میطلبد .قرآن كریم به
این مسأله به طور احسن پرداخته است تا انسان بتواند به كمال برسد.
«أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ یُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ یُزَكِّی مَنْ یَشاءُ وَ ال یُظْلَمُونَ فَتیالً» آیا نظر
نمىكنى به سوى كسانى كه خودشان را (پاک و) رشدیافته مىشمارند (و خودستایى
مىكنند)؟! بلکه خدا هر كس را بخواهد ،رشد مىدهد (و پاک مىگرداند) و كمترین ستمى
بر آنان نخواهد شد (نساء.)11 /
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فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی فَقَعُوا لَهُ ساجِدین» و هنگامى كه او را مرتب نمودم،
و از روح خود در او دمیدم ،پس براى او سجده كنان در افتید (حجر.)21 /
 -1انسان موجودی مختار و انتخابگرخیر و شر
خداوند انسان را موجود مختار آفریده و چنین نیرویی داده كه میتواند به باالترین
مراحل رشد برسد .البته این عنایت و نیروی خدادای كه به انسان عنایت شده ،تنها شرط الزم
است و كافی نیست .خداوند میفرماید« ْ :فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُـر» هر كس خواهد
پس ایمان آورد ،و هر كس خواهد پس كفر ورزد (كهف .)21 /
از آنجا كه تکلیف و آزمایش انسان عالوه بر مسأله آگاهى و ابزار شناخت نیاز به دو

عامل دیگر یعنى به مسأله" هدایت" و" اختیار" دارد میفرماید« :إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاكِراً
وَ إِمَّا كَفُوراً» ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاكر و پذیرا باشد ،یا كفران كننده و ناپذیرا
(انسان .)3 /
 -5استفاده قرآن در تربیت از ابزار تشویق و تهدید
خداوند برای هدایت انسان از انذار و بشارت استفاده نموده است .مثالً در سوره انسان
میخوانیم« :إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ سَالسِلَ وَ أَغْالالً وَ سَعیراً * إِنَّ الْأَبْرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأْس كانَ
مزاجها كافُوراً» در حقیقت ما براى كافران ،زنجیرها و غلها و شعلههاى فروزان (آتش)
آماده كردهایم! در حقیقت نیکوكاران از جامى (از شراب) مىنوشند كه آن با (عطر خوش)
كافور آمیخته است (انسان .)5-1 /
 -6تدریجی بودن تربیت قرآن
حركت گام به گام در مسیر كمال و تربیت ،مطلوب قرآن است و در موارد متعدد مانند
شرابخواری از آن استفاده كرده است .خداوند در مرحله اول میفرماید:
« یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ كَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِما» از تو ،درباره شراب و قمار مىپرسند ،بگو »:در آن دو ،گناه [و زیانى] بزرگ و
سودهایى براى مردم است و [لى] گناه آن دو از سود آن دو بزرگتر است (بقره .)291 /
در مرحله دوم میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری» اى كسانى كه ایمان آوردهاید!
در حالى كه شما مست هستید ،به (مسجد و) نماز نزدیک نشوید (نساء .)13 /
در مرحله سوم میفرماید:
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«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» اى كسانى كه ایمان آوردهاید! شراب و قمار و بتها و چوبهاى
شرطبندى فقط پلیدند [و] از كار شیطانند پس ،از آن [ها] دورى كنید ،باشد كه شما رستگار
شوید (مائده .)18 /
 -0حفظ عزت و كرامت انسان توسط قرآن
قرآن كریم ،انسان را گل سرسبد هستی میداند كه همه چیز برای او خلق شده است؛ از
اینرو به هیچ روی اجازه نمیدهد كه عزت و كرامت او خدشهدار شود.
«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ
عَلى كَثیر مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً» و بیقین فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و
دریا( ،بر مركبها) سوار كردیم و آنان را از پاكیزهها روزى دادیم و ایشان را بر بسیارى از
كسانى كه آفریدیم ،كاملًا برترى دادیم (اسراء .)08 /
«یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ
لِلْمُؤْمِنینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ ال یَعْلَمُونَ» مىگویند »:اگر به مدینه بازگردیم ،قطعاً عزیزترین
(افراد) ،ذلیلترین (افراد) را از آن (شهر) بیرون مىرانند! «در حالى كه عزّت فقط براى خدا
و براى فرستادهاش و براى مؤمنان است و لیکن منافقان نمىدانند (منافقون .)0 /
 -0اعتدال ،روش تربیت قرآن
سلوک بر مسلک اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در تمام مراحل تربیتی و امور زندگی
اعم از حیات فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی میباشد؛ مانند:
«وَ ال تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً»
و دستت را بسته شده به گردنت قرار مده( ،و ترک بخشش منما) و آن (دستانت را براى
بخشش) بهطور كامل مگشاى ،تا [اینکه] سرزنش شده [و] درمانده بنشینى (اسراء .)21 /
«وَ اقْصِدْ فی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیر» و در
راه رفتنت ،مُعتدل باش و صدایت را فرو كاه [چرا] كه مسلماً ناپسندترین صداها ،صداى
االغهاست (لقمان .)91 /
 -1اصل آسانگیری قرآن درتربیت
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سخت گیری بر مؤمنان در عبادات و اعمال ،شیوه الهی نیست؛ بلکه خدای متعال از هر
كس به اندازه توانایی او تکلیف میخواهد و همین اصل باید در تمام مراحل تربیت انسان
حاكم باشد.
«شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَریضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّام أُخَرَ یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ
وَ ال یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» ماهِ
رمضان (ماهى است) كه قرآن در آن فرو فرستاده شد؛ در حالى كه [آن قرآن] راهنماى مردم
و نشانههایى از هدایت و جدا كننده [حق از باطل] است .و هر كس از شما كه (این) ماه را
(در وطن خود) حاضر باشد پس باید آن (ماه) روزه بدارد و كسى كه بیمار یا در سفر است،
پس تعدادى از روزهاى دیگر (روزه بدارد) .خدا ،آسانىِ شما را مىخواهد ،و دشوارىِ شما
را نمى خواهد .و (این احکام را قرار دادیم) تا تعداد [این روزها] را تکمیل كنید و تا خدا را
به پاس اینکه شما را راهنمایى كرده بزرگ شمارید و باشد كه شما سپاسگزارى كنید (بقره
.)905/
«ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها »...خدا هیچ كس را ،جز به اندازه تواناییش ،تکلیف
نمىكند (بقره.)206/
 -98قرآن ومساله شروع تغییرات از خود انسان
تغییرات تحمیلی نتیجهای در ت ربیت ندارد؛ چون بر اساس مبانی تربیت قرآنی ،انسان
مختار است و تالش مربی و عوامل دیگر زمینهساز تغییرات درونی فرد است كه در اجتماع
نمایان میشود.
«لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَوْم حَتَّى
یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْم سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال» براى او،
مأمورانى است كه پى در پى ،از پیش رویش ،و از پشت سرش ،او را از فرمان الهى (حوادث
غیر حتمى) حفظ مىكنند در حقیقت خدا آن (سرنوشتى) كه در قومى است را تغییر نمىدهد
تا اینکه آنچه را در خودشان است ،تغییر دهند و هنگامى كه خدا براى قومى (بخاطر
اعمالشان) بدى بخواهد ،پس هیچ بازگشتى براى آن نخواهد بود و جز او ،هیچ سرپرستى
براى آنان نخواهد بود (رعد.)99/
 -99بازدارندگی قرآن نسبت به گناهان و جرائم
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در موارد متعددی قرآن كریم مجازاتهای سختی در مورد زنا و سرقت و  ...وضع كرده
كه كمتر شرایط اجرای آن فراهم میشود؛ ولی حالت ترسانندگی و بازدارندگی آنها در
جامعه اسالمی مشهود است (رضایی اصفهانی .)9312
 -92تشخیص خوب وبد توسط انسان
خود انسان می تواند خوب و بد را تشخیص دهد .نفس امّاره انسان را به طرف سوء
دعوت میكند و فرو افتادن در لجنهاى پستى میشود .اما تمسّک به پیامهاى الهى و مسلّح
شدن به نیروى ایمان و پرهیزگارى آدم از سقوط نجات پیدا میكند.
«وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی إِنَّ ا لنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ ما رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحیمٌ» و نفس
خود را تبرئه نمىكنم[ ،چرا] كه قطعاً نفس ،بسیار به بدىها فرمان مىدهد ،مگر آنچه را
پروردگارم رحم كند .بهراستى كه پروردگارم بسیار آمرزنده [و] مهرورز است (یوسف.)53/
«فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» و بد كاریش و پارسایىاش را به او الهام كرد (شمس.)0/
 -93توجه به سیره عملی و سنت معصومان در تربیت قرآن
چون موضوع تربیت ،انسان است و از سوی دیگر تجلی باالترین مراتب تربیت در وجود
انسان كامل صورت میگیرد؛ لذا مفسر تربیتی باید به سیره عملی و سنت قولی و فعلی رسول
گرامی اسالم (ص) و اهل بیت (ع) در تبیین و تفسیر آیات ،توجه خاص داشته باشد .خداوند
میفرماید:
«وَ إِنَّکَ لَعَلى خُلُق عَظیم» و مسلماً تو بر شیوه (اخالقى) بزرگوارانهاى هستى( .قلم)1/
«وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» و آنچه را فرستاده [خدا] براى شما
آورده پس آن را بگیرید (و اجرا كنید) ،و آنچه شما را از آن منع كرد پس خوددارى كنید
(حشر.)0/
«ُ إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُمْ تَطْهیر» خدا فقط مىخواهد
پلیدى را از شما خاندان (پیامبر) ببرد و كاملًا شما را پاک سازد (احزاب.)33/
 -91توجه به ترتیب نزول قرآن
تربیت ،یک فرایند تدریجی است؛ زیرا تأثیر در انسان ،بهصورت تدریجی اتفاق میافتد
از همین روست كه آیات قرآن كریم به صورت تدریجی و در ظرف  23سال نازل شد .لذا
مفسر تربیتی باید به فرایند نزول آیات و شأن نزول آنها نیز دقت كافی نماید .مفسر تربیتی
باید به نزول تدریجی آیات و بحث قرآنی آیات مکی و مدنی كه نقش مهمی در ارائه نظام

مبانی تفسیر تربیتی قرآن

597

صحیح تربیتی از قرآن دارد توجه ویژه كند؛ زیرا نزول تدریجی آیات ،قطعاً به علت تدریجی
بودن امر تربیت و رعایت درک و فهم مخاطب و وسعت و تواناییهای او بوده كه خود ،از
اصول تربیت است و مربی باید این مهم را در نظر داشته باشد؛ به این صورت كه ابتدا سوره
حمد سپس علق و پس از آن قلم و بعد مزمل را تفسیر میكند و به همین ترتیب تفسیر سورهها
را تا پایان سورههای مکی ادامه میدهد .پس از آن تفسیر سورههای مدنی را با تفسیر سوره
بقره آغاز میكند تا به آخرین سوره مدنی قرآن یعنی نصر میرسد.
دروزه می نوسد :تفسیر با ترتیب نزول بهترین روش در فهم و خدمت به قرآن میباشد.
او دلیل این روش را چنین بیان میكند :با این روش پیگیری سیره نبوی به صورت زمانی
ممکن میشود؛ همانطور كه پیگیری دورههای نزول و مراحل آن به صورتی واضحتر و
دقیقتر ممکن می شود و این امر قاری قرآن را در جو نزول قرآن و ظرف مکانی و زمانی و
مناسبات و غایت و مفاهیم آن قرار میدهد و حکمت آیات الهی برای او آشکار میشود
(دروزه .)9303
شیخ عبد الکریم بهجتپور می نوسد :به نظر میرسد عدم رعایت ترتیب نزول سورهها،
فهم مراد جدّی خداوند را با دشواری مواجه میسازد .سخن حکیمانه ،اقتضا میكند كه
اجمالش قبل از تفصیل ،عامش قبل از خاص ،مطلقش قبل از مقید ،منسوخش قبل از ناسخ و
 ...باشد .به طور كلّی كالمی كه بخشی از آن ناظر به بخش دیگر ،و بعضی از آن مفسّر بعضی
دیگر میباشد؛ آنگاه بهخوبی فهمیده میشود كه سیر كالم به همان سبک و اسلوبی كه
گوینده ادا كرده ،مورد مطالعه و تأمل قرار گیرد .اگر عبارتها و جمالت ،تقدّم و تأخر یابد
و نظام سخن بههم ریخته شود ،امکان گم شدن بخشی از مقصود گوینده یا نویسنده وجود
دارد (بهجتپو  .)9300یکی از ویژگیهای مصف حضرت علی (ع) این است كه ترتیب
آیات و سورهها ،بر طبق نزول آنها بوده است؛ یعنى در این مصحف سورههای مکى پیش
از مدنى آمده و مراحل و سیر تاریخى نزول آیات روشن بوده است .بدینوسیله سیر تشریع
و احکام ،مخصوصاً مسأله ناسخ و منسوخ در قرآن به خوبى به دست مىآمد (معرفت .)9300
 -95شناخت ومعرفت انسان
چون موضوع تربیت« ،انسان» است و هدف از آن ،هدایت و كسب فضایل اخالقی و در
نتیجه سعادت اوست ،مفسر ابتدا باید تعریف صحیحی را از انسان و ابعاد وجودی و
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استعدادهای او با تکیه بر آیات نورانی قرآن ارائه دهد؛ یعنی مفسر تربیتی باید ابتدا مبنای
صحیحی در مورد انسان داشته باشد.
 -96قابل تربیت بودن انسان
اگر مفسر تربیتی درصدد بیان گزارهها یا نظریات تربیتی برای انسان است باید در تفسیر
خویش به این نکته توجه كند كه انسان موجودی متفاوت از سایر موجوداتِ قابل تربیت
است؛ بهویژه این تفاوت در استعدادهای افراد بشر و در مواهب الهی نیز وجود دارد .پس
باید بهعنوان یک اصل تربیتی وجود تفاوتها را پذیرفت و با این نگاه به تفسیر آیات
پرداخت.
 -90هماهنگی تربیت قرآن با فطرت انسان
خداوند قرآن را برای هدایت و تربیت انسان نازل كرده است ،لذا تعالیم قرآن نمیتواند
خالف فطرت انسان باشد.
«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ» پس روى
(وجود) خود را به دین حق گرایانه راست دار( ،و پیروى كن از) سرشت الهى كه (خدا)
مردم را بر (اساس) آن آفریده كه هیچ تغییرى در آفرینش الهى نیست (روم.)38/
هیچ انسانى هیچ هدف و غایتى ندارد مگر سعادت ،همچنان كه تمامى انواع مخلوقات
به سوى سعادت خود و آن هدفى كه ایدهآل آنهاست هدایت فطرى شدهاند و طورى خلق
شده و به جهازى مجهز گشتهاند كه با آن غایت و هدف مناسب است (طباطبایی 9190ق).
 -90علم ،سالح تربیت قرآن

در نخستین آیه پیغمبر اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم را مخاطب ساخته مىگوید":
بخوان بنام پروردگارت كه جهان را آفرید" علم وسیلهای است كه درون انسان را نورانی

میكند و علم مهمترین وسیله است برای تربیت.
«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَق *اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَكْرَمُ *الَّذی عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ *عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ» بخوان به نام پروردگارت كه (همه چیز را) آفرید ،انسان را
از (خون بسته) آویزان آفرید .بخوان درحالى كه پروردگارت ارجمندتر است (همان) كسى
كه با قلم بیاموخت ،به انسان آنچه را نمىدانست آموخت (سوره علق.)5-9/
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قابل توجه اینکه در این آیات قبل از هر چیز تکیه روى مسأله" ربوبیت" پروردگار شده

است و مىدانیم" رب" به معنى "مالک مصلح" است كسى كه هم صاحب چیزى است و
هم به اصالح و تربیت آن مىپردازد (مکارم شیرازی .)9300
 -91تسخیر میل و فطرت انسان توسط قرآن
درست است كه بدون وسایل امور مورد عالقه ،از جمله زنان و فرزندان و اموال هنگفت
از طال و نقره و اسبهاى ممتاز و چهارپایان و زراعت و كشاورزى در نظر مردم جلوه داده

شده است" تا به وسیله آن آزمایش شوند ،نمىتوان زندگى كرد ،اما پیمودن راه معنویت و
سعادت نیز بدون وسایل مادى غیر ممکن است؛ اما استفاده كردن از آنها در این مسیر مطلبى
است ،و دلبستگى فوق العاده و پرستش آنها و هدف نهایى بودن مطلب دیگر است و این
باعث تربیت انسان میشود.
«زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ
الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ» محبت
امور دوست داشتنى از زنان و پسران و ثروتهاى فراوان از طال و نقره و اسبهاى نشاندار
و دامها و زراعت ،براى مردم آراسته شده است اینها مایه بهرهمندى زندگى پست (دنیا)
است و بازگشت نیکو ،نزد خداست (آل عمران.)91/
«وَ بَشِّرِ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا
مِنْها مِنْ ثَمَرَة رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذی رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ فیها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ
فیها خالِدُونَ» و به كسانى كه ایمان آوردهاند ،و [كارهاى] شایسته انجام دادهاند ،مژده ده ،كه
بوستانهایى [از بهشت] براى آنان است كه از زیر [درختان] ش نهرها روان است .هر گاه
میوهاى از آن ،به آنان روزى داده شود ،مىگویند »:این چیزى است كه از پیش به ما روزى
داده شده بود « .و از آن (روزى) به آنان داده شده ،در حالى كه همگون است و در آن
(باغهاى بهشتى) برایشان همسرانى پاكیزه است در حالى كه آنان در آنجا ماندگارند
(بقره.)25/
 -28فقیر و ضعیف بودن انسان در تربیت
انسان اصوالً موجود ضعیفى است و در برابر طوفان غرائز گوناگون كه از هر سو به او
حملهور مىشود باید طرق مشروعى براى ارضاى غرائز به او ارائه شود تا بتواند خود را از
انحراف حفظ كند.
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«یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعیفاً» خدا مىخواهد كه به شما تخفیف
دهد ،و (این بدان سبب است كه) انسان ،كمتوان آفریده شده است (نساء.)20/
«فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْر فَقیرٌ» سپس (از آنان) به سوى سایه روى برتافت و
گفت »:پروردگارا! در حقیقت من به آنچه از نیکى كه به سوى من فروفرستى ،نیازمندم
(قصص.)21/
 -29گنجایش صناعات ادبی در خطابات تربیتی قرآن
قرآن كریم از لحاظ فصاحت و بالغت در اعلی میباشد .مردم زمان نزول قرآن با پی
بردن به ادبیات قرآن سر تعظیم را فرود میآورد؛ مثالً كلمه بشر معموالً برای خبر خوب
استفاده میشد اما قرآن با یک چرخش از صناعات ادبی ،از مجاز استفاد میكند و برای
كافران با استفاده از كلمه بشر خبر عذاب میدهد.
«وَ إِذا تُتْلى عَلَیْهِ آیاتُنا وَلَّى مُسْتَکْبِراً كَأَنْ لَمْ یَسْمَعْها كَأَنَّ فی أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذاب أَلیم»
و هنگامى كه آیات ما بر او خوانده مىشود ،مستکبرانه روى برمىتابد ،گویا آن را نشنیده
است چنانکه گویى در گوشهایش سنگینى است پس اورا به عذاب دردناكى مژده ده!
(لقمان)0/
 -22قابل تغییر و تأثیرپذیر بودن رفتارهای انسان
پیامبر اكرم (ص) خیلی خوش اخالق بود؛ بهخاطر همین مردم در كنار ایشان جمع شده
بود .اگر رفتار پیامبر خشن بود اینطور نمیشد؛ لذا خداوند به او خطاب میكند كه وقتى
دانستى كه نرمى اخالق و نرمى كالم رحمت و نعمت از جانب خداست و اینکه بد اخالقى
و قساوت قلب نسبت به آنها موجب تفرّق و پراكندگى آنهاست ،پس در مدارا كردن با
آنها كوشش كن و بدیهایشان را نسبت به خودت ببخش (خانی .)9302
«فَبِما رَحْمَة مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُ ْ
م
وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلینَ» و به
سبب رحمتى از جانب خدا با آنان نرمخو شدى و اگر (بر فرض) تندخویى سختدل بودى،
حتماً از پیرامونت پراكنده مىشدند .پس ،از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در كار
[ها] با آنان مشورت كن و هنگامى كه تصمیم گرفتى ،پس بر خدا توكّل كن چرا كه خدا
توكّلكنندگان را دوست مىدارد (آل عمران.)951/

بحث و نتیجه گیری

مبانی تفسیر تربیتی قرآن
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در پایان بحث میتوان با جرأت گفت كه یکی از بهترین سبکهای تفسیری ،تفسیر
تربیتی می باشد .هدف قرآن تربیت انسان است؛ بنابراین قرآن به صورت گسترده به مباحث
تربیتی پرداخته است .گرچه عده ای معتقدند همه علوم در قرآن كریم نیامده است ،ولی
میتوان مدعی شد ،چون قرآن كریم درصدد تربیت انسان بما هو انسان است ،مباحث تربیتی
عمیقی در قرآن ،شکل گرفته است.
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