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  تربیت اندیشی قرآنی

  سید عباس صالحی
  

شاید بتـوان ایـن   .  استـ رفتاري انسان معرفتی  هاي تترین ساح مهمتربیت، از 
 ذهن آدمی را درگیر خود نداشـته  ،»تربیت«ادعا را داشت که هیچ موضوعی چونان        

  . و ندارد
 مدنی، به این موضوع اندیشیده است که پس ـآدمی از ابتداي زیست اجتماعی  

 و  و اجتمـاعی، راه وصـول بـه آن چیـست    از دریافت تصویري از سـعادت فـردي   
  توان معابر را در نوردید و به کامیابی وجودي دست یافت؟ میچگونه 

ي کهن چونان ها  از تمدن . این دغدغه، با تاریخ حیات فکر اجتماعی قرین است        
و معاصـر بـه ایـن     ي میـانی    ها  تا تمدن .. .ي بابل، مصر، ایران، هند، یونان و      ها  تمدن
ه خانـ گر آن است که این موضـوع، در نهان دیرین، نشانه این پیشین. اند   پرداخته سؤال

  .وجود انسان جاي داشته و دارد
آن را  تـوان    مـی ن. از دیگر سوي، تربیت، موضوعی بسیط و یا برش یافته نیست          

. مـشابه سـازي کـرد   .. . سیاسـت، اقتـصاد، امنیـت و   حتی با موضوعاتی مهم چونان    
ي فـردي و جمعـی   هـا   در الیـه امی ابعاد وجودي انسان حضور دارد؛     تربیت، در تم  

با موضوعات متنوعی چونان اخالق، عقاید، اقتصاد، سیاست، جامعه . یابد میجایگاه 
ي ترکیبی چونـان تربیـت اخالقـی، تربیـت اقتـصادي،            ها  شود و واژه   میمرتبط  .. .و

ي متنوع  ها  با قلمرو . یابد میشکل  .. .تربیت دینی، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی و      
را در خـود  . .خورد و تعابیري چونان تربیت کودك، نوجوان و میاز مخاطبان پیوند  

   ....پذیرد و می
تـوان دیـد کـه مبـانی و      مـی  دیگر را در اهمیت تربیـت، از ایـن منظـر      اي  هزاوی
ـ    هـا   ي تربیتی، نقش مهم و زیرساختی براي اغلـب حـوزه          ها  دیدگاه دگی ي مهـم زن

گرچه . این نکته نیز از وجوه تمایز بخش مباحث معرفتی تربیتی است . انسانی دارند 
ترابط و تعامل در نظریات بنیادین علوم انسانی وجود دارد، اما در مقیاس تعـداد و                 
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 را ها گذاريتأثیر ترین مهمتوان مدعی بود که نظریات تربیتی، بیشترین و  میاهمیت، 
ي تغییـرات اقتـصادي،     هـا    از تفـاوت شـیوه و روش       بخـش مهمـی   . داشته و دارند  

گونه که  همان. ي نظریات تربیتی نهفته استها  در بنیان...اجتماعی، سیاسی، امنیتی و
ي یـاد  ها مدیریت در حیطهه تواند در افق گشایی شیو    میي تربیتی،   ها  تفاوت دیدگاه 

  . ات چشمگیري ایجاد کندتأثیرشده، 
تـوان افـزود تـا بـه فهرسـت            مـی یگـري را نیـز      فوق، نکات د  ه  بر شواهد و ادل   

مهم دیگري را یادآور شد که      ه  اما بایستی در این مجال، نکت     . تري دست یافت   جامع
 خود را بـا  ، زیرا قرآن  ،یابد میتري   هاي قرآنی، اهمیت ویژه     آموزهه  در حیط » تربیت«

آشنا ایجاد  واژگان ذیل تعبیر و تعریف داشته و از خود، ترسیمی در اذهان آشنا و نا              
  :کند می

، شفا )50/انبیا(، ذکر )57/یونس(، موعظه  ...) و 57/، یوسف 3/بقره(کتاب هدایت   
یی دیگر  ها  و واژه ) 4-3/، فصلت 2/نمل ( بشیر و نذیر   ،)48/حاقه ( تذکره ،)82/اسرا،(

  . ي تربیتی انسان استها که کانون معنایی آن، در حیطه
یـد انتظـار کنـد و تـشنگی هرمنـوتیکی           تواند تول  می،  »خود بازنمایی قرآنی  «این  

  . ي تربیتی از قرآن را افزون کندها بیافریند و خواسته
 تواند این نتیجه را بازآفرینی کنـد کـه موضـوع          میمجموعه نکات گذراي فوق،     

پرداخـت و از    نه چونان دیگر موضوعات است که به سادگی به آن           » تربیت قرآنی «
مـامی مـضاعف دارد و هـم قـرآن بـه آن           که هم موضوع اهت   چه این . آن گذر داشت  

  . نگرشی ویژه داشته است
  

   تربیت قرآنیمرز شناسی دانش
» تربیت قرآنی«توان ارائه کرد که تمایزات  می با این پرسش  طرح این موضوع را   

  چیست؟.  ..و» سیاست قرآنی«، »اقتصاد قرآنی«، »اخالق قرآنی«یی چون ها با دانش
 تـرین   مهـم بتـوان گفـت کـه ایـن دو مقولـه، از             شـاید    :تمایز تربیت و اخالق   

 نگـاه   ، کسانی با ادعاي نگرش تربیتـی      چه بسا . اند  موضوعات مترابط و گاه متداخل    
بـه عنـوان    . اند  بندي موضوعات قرار داده    ی قرآن را مورد کاوش و یا فهرست       اخالق
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وین و تـد » اصول و مبانی تعلیم و تربیت در قرآن«مثال در یکی از آثار که با عنوان       
یافته است و آیات و فـضایل و  » اخالق«لیف، عنوان نشر یافته است، بخش پنجم تأ    

-453/فرهادیـان، (. انـد  رذایل اخالقی، در حدود یکصد صفحه نقل و ترجمـه شـده   
  . شود مییت ؤ در آثار متعدد و فراوان دیگر نیز راین نکته، )345

ات زیر را بـه عنـوان   رسد که براي پرهیز از اختالط علوم، بایستی نک       میبه نظر   
  . مورد توجه قرار داد» دانش تربیت«و » دانش اخالق«قاط راهنما در تمایز ن

گوید که صفت نفسایی و یـا فعـل ارادي      مییی سخن   ها   از گزاره  علم اخالق . 1
به .. . خوب و بد، باید و نباید، وان موضوع آن است و مفاهیمی چونان      اختیاري انس 

  . شود میآن نسبت داده 
ي اخالقـی   ها  ي نظري گزاره  ها  اخالق، دانشی است که پشتوانه    ه   چنین فلسف  هم

یابی مفاهیم اخالقی ماننـد خـوبی و بـدي،    کند و از مقوالتی چون معنا       میرا فراهم   
ي اخالقـی و موضـوعاتی از ایـن قبیـل     هـا  باید و نباید و یا نسبیت و اطالق ارزش      

  . گوید میسخن 
 تغییر  ،)در دو دانش فوق   (لی دانشور اخالقی    اصه   وظیف ،نگرید میگونه که    همان

یابـد   میجاي  » تربیت اخالقی «و تبدیل صفات و افعال نیست، این حیطه در دانش           
 موضـوعاتی از ایـن   به تعبیـري دیگـر  . آید می به شمار هاي تربیت که یکی از شاخه 

قبیل که دروغگویی بد است، دروغ براي نجات جان فرد مجاز اسـت، دروغ بـراي           
ح و منافع شخصی خوب است یا بد؟ دروغ براي رفع کدورت مجاز است یـا         مصال

ه هـا موضـوع دیگـر در حیطـ      خیر؟ دروغ شوخی، حکم اخالقی آن چیـست؟ و ده         
» اخـالق قرآنـی  «پـردازد و در   مـی  که دانشور اخالق بدان      هستند  ییها  دروغ، گزاره 

امـا  . عرضـه کنـد   واکـاوي و  هـا  قرآن را به این گـزاره  ه  کوشد که نگر   میپژوهشگر  
ـ   ا تغییر و تبدیل صـفات و افعـال       محدوده  یی که در    ها  پرسش ه نـد، از جـنس و گون
توان عادت به دروغگـویی را از بـین          میکه چگونه   ی از قبیل این   یها  پرسش. دیگرند

توان  میتوان در کودك، خصلت راستگویی را پرورش داد؟ چگونه           میبرد؟ چگونه   
 ن دروغگویی در سطح جامعه رو آورد؟یري و درماي اجتماعی، به پیشگها  با راهبرد 
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ي مشابه در قلمرو تربیت اخالقی فردي و یا اجتماعی ها  و نمونهها  این پرسش،.. .و
  . قرار دارند

لیفات خـویش، وارد  اند که در تأ البته شایان ذکر است که دانشوران اخالقی بوده   
، امـا ایـن مـوارد، از    انـد  چگونگی تغییر و تبدیل صفات و افعال اخالقی شدهه  حیط

. ي بـشري اسـت    هـا   همان موارد متداول ورودهاي استطرادي و ترکیبـی در دانـش          
  . یی که از ناشناختگی و یا عدم اهتمام به مرز شناسی علوم برخاسته استها ورود
از جملـه  . نـد ا  ي اخالقی، در مکاتب مختلف متفـاوت      ها  نظري گزاره ه  پشتوان. 2

  :مکاتب اخالقی زیر اشارت داشتاین مبانی در توان به  می
 و واقع نمایی    اند  ي اخالقی، صرفاً بیانگر احساسات و عواطف انسانی       ها  گزاره*

  .)مکتب اخالقی احساس گرا(ندارند 
مکتـب جامعـه    (ي اخالقی، برآمده از جامعه و خواست جمعی است          ها  گزاره*
  .)گرایی
مکتـب قـرارداد    (رنـد   ي اخالقی، ریشه در توافق افراد بـا یکـدیگر دا          ها  گزاره*
  .)گرایی
  .)مکتب امر الهی(ي اخالقی، ریشه در امر و نهی خداوند دارند ها گزاره*
  .)مکتب لذت گرایی(ي اخالقی، ریشه در لذت و درد انسانی دارند ها گزاره*
  .)مکتب سودگرایی(پذیرند  می تأثیر» اصل سود«ي اخالقی، از ها گزاره*
غیر دوستی و دیگر خواهی سرچشمه احساس و  ي اخالقی، از عاطفه     ها  گزاره*

  .)مکتب عاطفه گرایی(گیرد  می
  .)مکتب قدرت گرایی(ي اخالقی، در کسب قدرت متمرکز است ها گزاره*
  .)مکتب وجدان گرایی(برخاسته است » وجدان آدمی«ي اخالقی، از ها گزاره*
ه مکتـب وظیفـ   (ت یافته اسـت      اخالقی، از نیت عمل به وظیفه نشأ       يها  گزاره*
  .)گرایی

 نظـري  ـي معرفتـی   هـا   کـه پـشتوانه  انـد  مکاتب فوق، بخشی از مکاتب اخالقی
 بـه عنـوان نمونـه       )21-34/مصباح یـزدي،  (. کنند میي اخالقی را بازنمایی     ها  گزاره

ي متفـاوتی را  هـا   مطابق مکاتب تفـسیري فـوق، پاسـخ    ،»چرا دروغ بد است   «که  این
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کاتـب، تـأمالت انتزاعـی    ی در ایـن م ي اخالقـ هـا  ي نظري گزاره  ها  پشتوانه. یابد می
مالت عقالنـی  هاي تربیتی، صرفاً تـأ  گزارهه ، پشتوان»تربیت« اما در حیطه اند،  عقالنی

هاي دیگر نیز مـورد اسـتفاده و     بلکه روش،نیستند) از جنس فلسفی یا شبه فلسفی    (
ربیتی، ي تها در استدالل بر گزاره.. .ي مشاهده، استقرا، شهود و  ها  روش. اند  وري بهره

هـاي    چونـان گـزاره   » تربیت قرآنـی  «،   رو از این . کاربردي بس اساسی و مهم دارند     
پذیر یا ابطـال پـذیر نباشـد،         ها، اثبات   قرآن نیست که با تجربه    .. . و اعتقادي، اخالقی 

گرنـد و   هاي تاریخی است که شواهد مؤید، اثبات  چونان گزاره  رسد  به نظر می  بلکه  
مگر امکان توجیه موجه وجود داشته (انجامد  می ها طال گزارهاحیاناً قرائن نافی، به اب

  .)باشد
 داشته و دارد،» برنامه و نظام تربیتی   «سهم مهمی در    » دانش اخالق «تردید،   بی. 3

مربـی در  . اسـت » دانـش اخـالق  «تر از    تر و پیچیده    اما فرآیند تربیت، بسیار گسترده    
 و رذایل وجودي و رفتـاري بهـره   ان فضایلني اخالقی چوها مسیر تربیت، از گزاره  

که با کودك، نوجوان، جوان و یا روستایی و شـهري و یـا طبقـات           جوید، اما این    می
» کمال«چگونه بایستی مواجه شد تا     .. .دست، متوسط و مرفه و یا      حاشیه نشین، تهی  

تـر از    بـس فـراخ  اي ه است که دامناي هدر متربی تحقق پذیر شود، مقول  » سعادت«و  
  . نوردد میق را در دانش اخال

از ایـن  . دارد» تربیـت «تعلیم، مناسبات پیچیده و وثیق بـا     :تمایز تربیت و تعلیم   
  . است» علوم تربیتی« از اي هزیر شاخ» تعلیم«، ها رو، در بسیاري از طبقه بندي

ي لغوي معادل ها و نیز ریشه(» تربیت«ي لغوي ها  تصویر فوق، برخاسته از ریشه    
ي فزونـی و  هـا   با فراهم سازي زمینـه   اي  هاست که به گون   ) Educationانگلیسی آن   

ي مهـم افـزایش و   هـا  تردیـد، یکـی از شـاخه    شود و بـی    میپرورش تفسیر و تعبیر     
زیر مجموعه » تعلیم«ي دانشی و معرفتی است و با این برداشت، ها پرورش، افزایش

  . گیرد میقرار » تربیت«
ریشه . ، بایستی به تمایزاتی توجه داشت»ادبیات قرآنی«رسد که در  میاما به نظر 

ه قرآن کریم، به جاي واژ. این تمایزات را بایستی در تعبیر واژگان قرآنی دانست
، »تربیت«. جوید می بهره »تزکیه«ه  از واژ،)در معناي اصطالحی مورد نظر(تربیت 
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 با قرآن، از این فرایند،. فرایندي براي رسیدن به سعادت و کمال و رستگاري است
  )19/شمس()قَد أَفْلَح منْ زکَّاها( کند؛ مییاد » تزکیه«ه واژ

قرآن، پس از این تغییر و تعبیر، مکـرر و بـه صـورت معنـادار و الهـام بخـش،                     
بـرد و سـپس از    مـی غالباً از تزکیه نـام      . کند میذکر  » تزکیه«را در مجاورت    » تعلیم«

بـرد و   می و گاه ابتدا نام از تعلیم        ..). و 164/ان یا آل عمر   62/جمعه: از جمله (تعلیم  
  .)129/ بقره:از جمله(کند  میسپس تزکیه را مطرح 

 دهـد کـه در ادبیـات قرآنـی،      میتعبیر دوگانه و نیز تغییر مکانی دو تعبیر، نشان          
  . توان این دو را از یک مقوله دانست و یا یکی را به دیگري ارجاع داد مین

ي ذیل جست و ها  در عناوین و محورهوم را مفشاید بتوان اهم تمایزات این دو       
  :جو کرد
تعلیم، با دستگاه عقالنی انسان مواجه اسـت، معـارف حـصولی انـسان را                : اوالً

ي کشف مجهوالت آفاقی و انفسی را براي آدمـی فـراهم         ها  دهد و زمینه   میافزایش  
  . سازد می

کیـه،  هـدف تز  . وجودي و روحانی انسان در تماس اسـت       ه  اما تربیت، با جوهر   
 ،)تواند ابزاري تمهیدي باشد میگرچه (گفت و شنود و اقناع عقالنی نبوده و نیست    

  آدمی است؛» من حقیقی« تزکیه، با بلکه مخاطبه و خطاب در فرایند
  )17-18 /نازعات()فَقُلْ هلْ لَک إِلَى أَنْ تَزَکَّى*اذْهب إِلَى فِرْعونَ إِنَّه طَغَى(

در قـرآن  . کمی است و قابلیت محاسـبات ریاضـی را دارد         تعلیم، فرایندي   : ثانیاً
برد که با کمیـت پـذیري نـسبت تـامی            میبهره  » تعلیم«ه  کریم، از واژگانی در مقول    

 )وزاده بـسطَۀً فِـی الْعِلْـمِ والْجِـسمِ     (: فرمایـد   صیف طالوت می  از جمله، در تو   . دارند

تلقـی  » بـسط پـذیر  «م و بدن،   معرفت و دانش چونان جس     ، در این بیان   .)247/بقره(
  . ت است ناظر به کمیاي هشده است که واژ

قَـد أَفْلَـح   (؛اما تزکیه در اصطالح قرآنی، فرآیندي کیفی و غیر کمیت پذیر است           
  )14/اعلی()منْ تَزَکَّى
ویعلِّمکُـم مـا لَـم تَکُونُـوا     (؛اسـت » آگـاهی «به » جهل«فرایند تعلیم، عبور از  : ثالثاً

  ... و)239/بقره()ما علَّمکُم ما لَم تَکُونُوا تَعلَمونَکَ( ،)151/بقره()مونَتَعلَ
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 سد و ،»دانش «اردياما فرآیند تربیت، ضرورتاً عبور از جهل نیست، بلکه در مو         
  )174/بقره() وال یزَکِّیهِم...إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمونَ ما أَنْزَلَ اللَّه مِنَ الْکِتَابِ(؛مانع تزکیه است

یی چونـان سیاسـت،    هـا   تربیت، بـا دانـش     :ي اجتماعی ها  ا دانش بتمایز تربیت   
ي هـا   اما بـا ایـن احـوال، مـرز     .ي آشکارتري دارد  ها  مرز.. .جامعه شناسی، اقتصاد و   

سیاسـت،  ه بـه عنـوان نمونـه در عرصـ    . تواند داشته باشد   میمتشابه یا متداخلی نیز     
یی کـه بـه چگـونگی    هـا  ل و گـزاره   مسائ. اند  تهي روشنی یاف  ها  ساحات زیر، تعریف  

. یابنـد  مـی پردازنـد، در دانـش سیاسـت جـاي           مـی شکل گیري قدرت و توزیع آن       
 ادین در مفاهیم دانش سیاسـت چونـان    مالتی که در ارتباط با تامالت بنی      همچنین تأ 

ي آن هـا  افتد و یا به مبـادي و پـیش فـرض    میاتفاق . ..قدرت، دولت، مشروعیت و  
  . یابد میسیاسی قرار ه دهد، در دانش فلسف میق نشان دانش تعل

  یابند؟ یر با کدامین دانش نسبت می زمسائلاما 
 ه آیـا ایـن پرسـش بـا عرصـ         : سیاسـت ه  ي حضور در عرص   ها   و نباید  ها  باید

 نسبت دارد؟» تربیت«

رسد که با عنایت به مباحث پیشین، بایستی این موضوع را در دانـش          میبه نظر   
، فقهـی یـا   ها  و نبایدها  و اگر مراد از این بایدمورد کاوش قرار داد  »  سیاسی اخالق«

 . ي فقه و حقوق بررسی شودها  در دانش،)و نه اخالقی(حقوقی باشد 

   وجهـی از ایـن     . این محور، داراي ابعاد گوناگونی است     : سیاست مدار موفق
و سیاست بـا چـه مکـانیزم        ه  پرسش چنین است که دست یابی به اهداف در عرص         

دانش مـدیریت قابلیـت پیگیـري       ه  افتد؟ این پرسش، در عرص     میراهبردهایی اتفاق   
توان به منابع انسانی موفق  می دیگر از این پرسش آن است که چگونه  اي  هنمای. دارد

تربیت «و  » تعلیم سیاسی «ه  سیاست دست یافت؟ این عرصه، در دو شاخ       ه  در عرص 
 . یابند یمقرار ) یی که یاد شدها با تفاوت(» سیاسی

 نیز داراي ابعاد گوناگونی اسـت این محور: هاي سیاسی شهروندان    مشارکت  .
 جایگـاه مـشارکت در   گـردد؛  مـی بـاز   » سیاسـی ه  فلـسف « از موضـوعات بـه       اي  هپار

 ،تعلـق دارد  » دانـش سیاسـت   «بـه   نیـز    ها   از محور  اي  ه پار ....مشروعیت حکومت و  
بـاز  » اخـالق سیاسـت  « بـه     وموضـوعاتی از آن    .چونان نهاد سازي براي مـشارکت     
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نـسبت  » تربیـت سیاسـی   «و موضـوعاتی بـا      .  .. چونان اخالق انتخابات و    ،گردد می
مشارکت پذیري سیاسی را بـه وجـود   ه  توان روحی  می چگونه   ، از قبیل اینکه   یابد می

 آورد؟

ي هـا  تواند مرز می اي  هي فراوان دیگر، به گون    ها   و پرسش  ها  مل در این پرسش   أت
دانشی، از اختالط علـوم ممانعـت        را متمایز کند و در عین ترابط         ي همگرا ها  دانش
  . ورزد
 

  آیات تربیتی در قرآن کریم
چـه بخـشی از   .  هزار آیه برخوردار اسـت 6 سوره و بیش از   114 از   قرآن کریم 
  توان ناظر به مباحث تربیتی دانست؟ میآیات قرآن را 

آیـات  «ت قـرآن را     تمـامی آیـا    با نگرش حداکثري، بخش وسـیع بلکـه          اي  هپار
  :کند میي زیر، چونان مدعایی را پیگیري ها این دیدگاه، با استدالل. دانند می» تربیتی

آیـات زیـر، بـه ایـن مقـصود          . کنـد  میقرآن، خود را کتاب هدایت معرفی       : اوالً
  :صراحت دارند

  )3/بقره()ذَلِک الْکِتَاب ال ریب فِیهِ هدى لِلْمتَّقِینَ(
  )97/بقره() وهدى وبشْرَى لِلْمؤْمِنِینَ...زَّلَه علَى قَلْبِکفَإِنَّه نَ(
  )185/بقره()شَهرُ رمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هدى لِلنَّاسِ(
 ...و )138/آل عمران()هذَا بیانٌ لِلنَّاسِ وهدى(

، خود را بـا ایـن عنـوان    ند که قرآنا   از آن  اي  همشابه، نشان ه   آی ها  آیات فوق و ده   
این سخن بدان معناست که تک تک آیات    . تعریف و بازنمایی کرده است    ) هدایت(

  . قرآن، این ویژگی را داشته و دارند
تعبیر مشابه و مماثلی » هدایت«ود که دیگر را بایستی افز ه  به این نکته، این مقدم    

ن دادن مقـصد و     نـشا : که هدایت، در دو قالب مطرح اسـت       چه این . از تربیت است  
و هـر دو شـکل، در زیـر    ) طریق و ایصال الـی المطلـوب  ه  ارائ(رساندن به مقصود    

  . یابد می که رهنمایی به سعادت است، جاي ،تربیته مجموع
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.. .گونه که یاد شد، قرآن از خود به عنوان کتاب شفاء، ذکر، موعظه و               همان: ثانیاً
 در تمامی آیـات خـویش، کـارکرد    نه قرآند کا  بیانگر آن کند و این تعابیر نیز      مییاد  

توان رویکرد تربیتی را دیـد   میکند و در نتیجه، در تمامی قرآن         میتربیتی را تعقیب    
  . و عمل کرد

ي هـا   و از زاویـه انـد   به مخالفت پرداختهاي هدر مقابل این نگرش حداکثري، عد  
 از اي هتوان در پار یمکه چگونه ، ایناز جمله. اند گوناگون به نقد این دیدگاه پرداخته    

محـض تـاریخی، رویکـرد تربیتـی را          از آیـات     اي  هآیات چون فواتح سور و یا پار      
  !تکلف جست و جو کرد؟ بی

 چنـد نکتـه را نبایـد از دیـده دور            در بازخوانی درستی و نادرستی این دعاوي،      
  :داشت

 و موضوع را در مباحث تربیتی قرآن بایستی از یکـدیگر متمـایز کـرد              د :نخست
  :)گرچه ارتباط معنوي و ماهوي با یکدیگر دارند(

چگونه توانست تغییر جـدي و مـاهوي در         » قرآن« آن است که     موضوع نخست 
 دهه، سهمیان مسلمانان صدر اسالم ایجاد کند؟ چگونه آیات وحی در طول کمتر از 

حجاز و سپس   ه  یی را پرورد که توانستند تغییرات ژرف و شگرفی در منطق          ها  انسان
  آن زمان بیافرینند؟.. .، روم، مصر وایران

کند که در هر نوع سیستم تربیتی، سه  میمهم اشارت ه لوبون، به این نکت گوستاو
منـد شـوند و در پایـان نـسل سـوم،              الزم است که به مرور از آن بهـره         نسلیه  دور

اش را در همان نـسل اول    چونان کتابی بود که آثار تربیتی   اما قرآن، . ثمربخش گردد 
  .  حد کمال نشان دادبه

گنجـد کـه قـرآن از چـه ویژگـی و       مـی این ویژگی متمایز، در افق ایـن محـور       
ي عمیق تحول تربیتی را پدیـد  ها رویکردي برخوردار بود که توانست گستره و الیه     

بـسنده  آیات  خاص آورد؟ این پرسش ضرورتاً به مدلوالت مطابقی و حتی التزامی         
 قرآن را به عنوان یک عامـل تحـول بخـش تربیتـی              خواهد کلیت  می بلکه   کند،  نمی

  . مورد مطالعه قرار دهد
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 هـاي تربیتـی   اهیم و گزارهر آن است که اگر بخواهیم از قرآن در مف   موضوع دیگ 
توان مـراوده دانـشی داشـت؟ بـه عنـوان       میبهره ببریم، با چه بخشی از آیات قرآن   

ودي از آیات است که به آیـات فقهـی   تعداد محد) ه قرآنیفق(آیات االحکام   نمونه،  
نیـز  .. . آیـات اعتقـادي، اقتـصادي و   ....) . و یـا 500 آیـه تـا    300از  (شهرت دارنـد    

آیـا آیـات   . دهنـد  می یعنی تنها بخشی از آیات قرآن را به خود اختصاص            اند؛  چنین
   نیز چونان این مواردند؟تربیتی
ز خلط دو ساحت پرسـش  تر دریافت و ا   براین، بایستی پرسش اصلی را دقیق     بنا

ه توان مدعی آن بود که تمامی آیات قرآن، در تحول اجتماعی جامع       می. بر حذر بود  
، امـا در  انـد   و در دگردیسی هویت اجتماعی نقش داشـته هثر بود اسالمی آن روز مؤ   

  .  را پذیرا نبوداي همورد پرسش اخیر، چونان گستر
گرچـه  . نمایـد   می و اساسی    مهم» تربیت«و  » هدایت« مرز شناسی واژگانی     :دوم

معنا تفسیر  توان این دو را هم می اما آیا ، حضور داردهدایت در کانون معنایی تربیت
  کرد؟ 

 اعم از تعلیم و تربیت دهد که اوالً هدایت می، نشان ها مراجعه به لغات و کاربرد 
 ، چـه اینکـه هـدایت     ) است  تربیت با تعلیم متفاوت    ،گونه که یاد شد    و همان (است  

کـه معـادل تعلـیم    (طریق و راهنمایی بـه مجهـوالت باشـد      ه  تواند در سطح ارائ    می
ثانیـاً، هـدایت   . که در سطح تزکیه و تربیت، پیام مستقیم داشته باشد  ، بدون آن  )است

 میزان اسـتعداد،  هاي هدایتگر است؛   عام قرآنی، فارغ از نوع مناسبت انسانی با نمایه        
در حـالی کـه   .  اسـت تأثیر در آن بی  ...  تا عناد و   مراحل رشد، گونه مواجهه از انقیاد     

تردید، در تربیت، تک تک این عناصر و عناصري چـون آن، نقـش محـسوس و                 بی
  . آشکاري دارند

قرآن به کار رفته است، قرابت بیشتري با ه که دربار» شفا«تعبییراتی چونان : سوم
یم و آمـوزش متعـارف      بیشتري بـا تعلـ    ه  که این تعابیر، فاصل   چه این . یابند  میتربیت  

در » شـفا «ه واژ. اما این واژه نیز کاربرد همـسانی در مـصادیق تربیـت نـدارد         . دارند
کند که بیماري و مرض وجود دارد و داروي شفا بخش، رافع آن           میمواردي صدق   

تکامل در مسیر ارتقا    : از جمله . گیرد میبر   ي دیگري را در   ها  الیه» تربیت«اما  . است
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» تربیـت «توان   میآن را   ه  که مجموع .  ..ي وجودي و  ها  از بیماري و رشد، پیشگیري    
  . نامید

کنـد، از   مـی یـاد   » شفا«ه   از خود با واژ    این، شاید نتوان گفت که چون قرآن      بنابر
ه  از مجموعـ ،بلـی . ي تربیتی استنتاج کـرد ها توان نکات و پیام   میتمامی آیات قرآن    

 سخن در آن است که تک تـک آیـات            اما ،توان انتظار داشت   میتربیتی  ه  قرآن، بست 
  قرآن حاوي مفاهیم تربیتی است یا خیر؟

بـرد،   میخود به کار ه  که قرآن دربار  .. . و »تذکره«،  »ذکر«تعبیراتی چونان   : مچهار
بـرد کـه     مـی یی بهره   ها  سو از واژه   از یک . قرار دارد » تربیت«و  » تعلیم«ي  ها  در مرز 

 کـه   ــ   م و آمـوزش متعـارف      از تعلی  گر معرفت و درك پیشینی آدمی است و       نمایان
اما از سوي دیگر . گیرد می فاصله ـمتکی بر آفرینش دانش و نه بازخوانی آن است   

جا که جهت گیري ذکر و یـادآفرینی نامـشخص اسـت، صـراحت و یـا حتـی            از آن 
کند، و لذا شاید  میاشارت به آن ندارد که این یادآوري حتماً مسیر تربیت را تعقیب 

که برخی از آیات قرآن، صرفاً مسیر یادآوري حقایق هـستی را تعقیـب              بتوان گفت   
، در نظام مترابط معارفی، نقش مهمـی  ها  و باورسازيها  گرچه این یادآوري .کنند می

توانـد   مـی  اما مفاهیم مطابقی و التزامـی آن،    بادي تربیت انسانی داشته و دارند،     در م 
  . دباشمدلول تربیتی ن

تـوان از تعـابیر قرآنـی در توصـیف      میدهد که ن مینشان   نکات یاد شده،     :پنجم
 ها و آیـات قـرآن       هچنین برداشت کرد که تمامی سور     ..) .شفا، ذکر و   هدایت،(خود  

ـ    که همـان  عالوه آن . بر دارند مفاهیم تربیتی را در      ـ  ه گونـه کـه در ادل ه منتقـدان نظری
 روشـن بـا   اي ه از آیات قرآن، فاصل    اي  هحداکثري، کم و بیش مطرح شده است، پار       

  :جمله تربیت اصطالحی دارند؛ از
، مفـاهیم  هاسـت  ه از سـور اي ه که در صدر پار ه حروف مقطع  :فواتح سور ) لفا

ي گونـاگون ارائـه شـده    ها آن، آراء و دیدگاهه رمزي و یا شبه رمزي دارند که دربار      
 است، اما در هر صورت، مفاد مطابقی، تضمنی و التزامی آن، پیـام تربیتـی نبـوده و               

 . نیست
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که بخش مهمـی از آیـات قـرآن را در بـر     ـ  آیات اعتقادي  :آیات اعتقادي) ب
 هـا   این باور .  معرفت آفرینی و باور سازي به حقایق ملکوتی هستی است          ـ،گیرد می

در برخی از آیات، میان یک نگرش اعتقادي و   . آیات، مفاد تربیتی را ندارند    ه  در هم 
، مفـادي   »ترکیـب دوگانـه   «ت، در این صـورت      تغییر رفتاري ارتباط برقرار شده اس     

 :به عنوان نمونه. کند میتربیتی را پیگیري 

  )46/طه( )قَالَ ال تَخَافَا إِنَّنِی معکُما أَسمع وأَرى(
شود که آن گروه که معیت خداوند را با        میفوق، این نکته تربیتی استفاده      ه  از آی 

  . اهند هراسیدي مادي نخوها کنند، از سلطه میخود احساس 
ند که در یک ترکیب دوگانه، مفادي تربیتی ا  فراوانها در آیات قرآن    از این نمونه  

امـا در   . یابنـد  میاستنتاج شده است و طبعاً در چهارچوب نظام تربیتی قرآنی جاي            
توان  می، نـتوحیده  چون سوره معرفت اعتقادي است ـمواردي که صرفاً بازگو کنند

  . خواندآن را آیات تربیتی 
  آیات تـاریخی قـرآن، بخـش قابـل تـوجهی از قـرآن را در                :آیات تاریخی ) ج

ه چونان سـور (ي تاریخی را دارند    ها  ، تماماً قالب گزاره   ها  برخی از سوره  . گیرد میبر
ماننـد  ( بخش غالب آن، نقل وقایع تـاریخی اسـت     ها،  و در برخی از سوره    ) یوسف
تـاریخی نیـز چونـان آیـات اعتقـادي،       آیـات  ...).ي قصص، مریم، شعراء و   ها  سوره

 از مفاهیم تربیتی و حوادث اي ه از آیات تاریخی، ترکیب واراي هدر پار: اند بردوگونه
کـه در یـک قطعـه و     ـ   مانند داستان مالقات موسی و خضر. شود میتاریخی دیده 

ها و موانـع   به تصویر درآورده است و دغدغهرا اپیزود تاریخی، کمال جویی بشري     
 اما در مواردي بسیار، مفاهیم تربیتی در پیام مستقیم و .ر بازشکافی شده است ـ مسی

 هـر چنـد در لـوازم بعیـد،     قـرار ندارنـد،  ) زامی بـه معنـی االخـص    الت(غیر مستقیم   
ـ    ( اند  مترابط ات اعتقـادي،  و در تمامی مفاهیم قرآن چونان ارتباطی وجـود دارد و آی

معنـایی منـسجم را پدیـد    ه ا یکـدیگر، شـبک  در تعامل ب.. . و تاریخی، فقهی، اخالقی  
/ کهف(جوج در قرآن داستان ذوالقرنین و یأجوج و مأ به عنوان نمونه، از .)آورند می
) کید بر استفاده از داللـت لفظـی  أبا ت(مفاهیم تربیتی مستقیم و غیر مستقیم  ) 98-93

 . توان بهره برد مین
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 و آینـده  هـا   و شـگفتی  بخشی از آیات قرآن، به خلقت:آیات هستی شناسی  ) د
ه  مورد پیشین، گاه ارتبـاط روشـنی بـا حـوز    این آیات نیز چونان . ردازندپ میهستی  

ویبقَـى وجـه ربِّـک ذُو الْجـاللِ     *کُـلُّ مـنْ علَیهـا فَـانٍ    (:  چونـان  اند،  تربیتی انسان یافته  
  )26-27/الرحمن()واإلکْرَامِ

تـوان بـه    میدر سراشیب زوال است، ن   اند که جهان هستی     این آیات، نشانگر آن   
این دریافـت،   . آورد آن دل بست، باید به سمت و سوي حقیقت ماندگار هستی رو           

  . برداشت متصل و قرین به آیات یاد شده است
هـاي تربیتـی را از آن    تـوان پیـام   مـی اما آیات فراوان دیگرند که در این سطح، ن    

  : چونانداشت، 
)مى إِلَى الستَواس اتٍثُماومس عبنَّ ساهو29/بقره()اءِ فَس(  
  )11/فصلت()ثُم استَوى إِلَى السماءِ وهِی دخَانٌ(
  )1/بروج()والسماءِ ذَاتِ الْبرُوجِ(
  ... و )5-6/شمس()واألرضِ وما طَحاها*والسماءِ وما بنَاها(

شویم که نقد نگرش حداکثري به  میدر پایان این فصل از جستار، مجدداً یادآور 
گذاري کلیت قرآن در ساخت و ساز انسان و        تأثیرآیات تربیتی قرآن، به معناي نفی       

چـه اینکـه   . نبـوده و نیـست  ) شکل گیـري یـک امـت   (جامعه مسلمان صدر اسالم  
منسجم معنایی قرآن، در هویت آفرینی فردي و جمعی مخاطبـان آن      ه  تردید شبک  بی

ی نگرش تعامل و تـرابط  مچنان که مدعاي یاد شده، به معناي نفه. پیام نقش داشت 
چه اینکه تمامی آیات قـرآن در سـاخت و         . ف قرآن نیست   معار هاي  تمعنایی ساح 
گونه که فقه قرآنی، عقاید قرآنی،  نام قرآنی نقش داشته و دارند، هماو نظساز نظریه 

 قرآنـی  عام معارفه  دیگر، در شبک  یسیاست قرآنی، اقتصاد قرآنی و هر نظام معرفت       
اما این سخن نباید به معناي مرزشکنی دانـش تفـسیر           . بایستی تجزیه و تحلیل شود    

ي بـشري  هـا   بلکه بایستی به قواعد و لوازم فهم متنی و دایره متعـارف دانـش       شود،
ي نامتعـارف هـر   هـا  معجون«ي علمی، از ساخت و ساز  ها  توجه داشت و در حوزه    

 . ز کردپرهی» چند مقوي
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  ي تربیت شناختی قرآنیها گونه
  :توان پیمود میمتعارف ه فهم آیات تربیتی قرآن را با چند شیو

  
ایـن  . انـد   شـایع تفاسـیر قـرآن     ه  تفاسیر ترتیبی، گون   : تفسیر ترتیبی تربیتی   )الف
   ... . اجتماعی و،تفاسیر روایی، فقهی: اند  نگاشته شدههاي گوناگون  در شیوهتفاسیر

در سـالیان   . توان به تفسیر نگاري ترتیبی پرداخت      می نیز   یر تربیتی در سبک تفس  
 یافتـه   نـشر » انـور البـاز   «از  » التفسیر التربوي للقرآن الکریم   «تفسیري با عنوان     اخیر،

از حـسین   » ی قـرآن  نخستین تفسیر تربیت  «است و به زبان فارسی نیز اثري به عنوان          
» تربیـت «ي مفهـومی  هـا  کدام در مـرز    که البته هیچ  . (میرزاخانی منتشر گردیده است   

  ) .اند آمیخته.. . و تفسیر را با مفاهیم دیگر اخالقی، عرفانی واند متوقف نمانده
نـه ترتیـب   و ( دیگر از تفسیر ترتیبی، تفـسیر بـر اسـاس ترتیـب نـزول      اي  هگون

 گذاري تربیتی قرآن، به این روش نیز        ه تأثیر مندان به گون   عالقه. است) موجود قرآن 
تفـسیر القـرآن    «در کتـاب    » اسعد احمـد علـی    «به عنوان نمونه    . اند  ه نشان داده  توج

 قرآنـی را بـر اسـاس ترتیـب نـزول      ـتربیت اسالمی  » سیر التربويلالمرتب، منهج ل
 مرحله داشـته  شش در طرح او، تربیت قرآنی  . کند  میآیات و سور، تنظیم و تدوین       

  :و دارد
  ودانبازنمایی حکمت تربیتی جا: نخسته مرحل
  طلوع سپیده دم: دومه مرحل
  شکوفایی ژرفاي عناصر تربیتی: سومه مرحل
  خیزش امت عدل و حق: چهارمه مرحل
  مرزیابی فطرت و هواها: پنجمه مرحل
  تداوم فتوحات: ششمه مرحل

به عنـوان   . کند مینویسنده، در پرتوي این تعابیر ادبی، نکات محتوایی را مطرح           
عالقـه و  ه  به نام دوراي ه دوردر ابتداًدوره تقسیم و نخست را به چند ه نمونه مرحل 

ي علـق، قلـم، مزمـل، مـدثر و فاتحـه      ها کند که مقطع نزول سوره    میارتباط را ذکر    
  . است
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ي یـاد شـده، چنـد مفهـوم     ها به نظر وي در این دوره و هم زمان با نزول سوره         
  :شود میاعدادي و تمهیدي مطرح 

 گیـرد و موضـوع و   مـی ورد توجـه قـرار   علق مـ ه این مفهوم در سور  : قرائت . 1
 . کند میجهات قرائت را بازگو 

 . قلم مورد عنایت استه این مفهوم در سور: کتابت . 2

مزمـل  ه تنظیم اوقات شبانه روز موضوع نخـستین سـور      : برنامه ریزي روزانه   . 3
 . است

 . شود میمور به آن مأ9ه مدثر، پیامرکه در سور: امر به ارتباط انذاري . 4

ه کـه دور (پـسین  ه  است کـه زمینـه را بـراي ورود بـه دور          اي  هورموارد فوق، د  
  )51-39/ احمد علی، (. کند میفراهم ) مواجهه و برخورد با مخالفان است

  
 کـه هـر   هایی اسـت  تفسیر موضوعی داراي روش    : تربیتی  تفسیر موضوعی  )ب

  :توانند در تربیت شناختی قرآنی مورد استفاده قرار گیرند مییک 
 که شاید به تسامح بتوان نام  این سطح:آیات تربیتیگردآوري و طبقه بندي      .1

در ایـن زمینـه،   .  گام نخستین در شناخت تربیتـی از قـرآن اسـت        ،تفسیر به آن نهاد   
 . یا در حال انجام است  از کارها انجام شده واي هپار

سران  است که مف   اي  ه این الگو، مشابه روی    :شرح و تفسیر آیات تربیتی قرآن      .2
، مفـسران  )یا فقه تفـسیري (در تفاسیر فقهی . اند پیموده»  االحکامآیات« در و فقیهان 

احکـام  «یی از قبیـل  ها کتاب. ندا هتفسیر ترتیبی بهره جست  ه   معموالً از شیو   اهل سنت 
حمد تا نـاس، آیـات فقهـی قـرآن          ه   که از سور   اند  با این روش تدوین شده    » القرآن

 )لی رازي، احکام القرآنجصاص و احمد بن ع: ك.ر. (اند شرح و تفسیر گردیده

دیگر توسط فقیهان شیعه اعمال شده است که بر اساس ابواب فقهی، بـه            ه  شیو
 و ابـواب  انـد  در نتیجه، از کتاب طهارت آغـاز کـرده        . اند  تفسیر آیات فقهی پرداخته   

 و به تفسیر آیات مرتبط اند  فصول کتاب قرار داده ـ بر اساس ساختار فقهـ  فقهی را 
 البیـان فـی بـراهین احکـام        ةزبـد محقق اردبیلـی،    : ك.ر. (اند  رداختهبا فروغ فقهی پ   

 )القرآن
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رسد که هر دو شیوه در موضوع تربیـت قرآنـی، قابلیـت پیگیـري را                 میبه نظر   
سیاق  نخست،ه در گون. مند است  و هر یک از مزایاي خاص خود بهرهداشته و دارد

ه تربیتـی   وار دوم، نظـام  ه  کنـد و در شـیو      مـی تري را ایجاد     آیات، چشم انداز روشن   
  . دهد میتر خود را نشان  تر و محفوظ منسجم

شیوه، مفـاهیم تربیتـی از خـود قـرآن       در این    :وري درون متنی از قرآن     بهره .3
متمایز اجرا شده ه شیو  خود به دو،این روش .گیرد میبرداري قرار  اخذ و مورد بهره   

  :شود میو 
را به گردآوري آیات و سپس شرح و گروهی با استفاده از واژگان صریح و همگ

 در موضوع تربیـت فرزنـدان در قـرآن،        ،در این روش  . پردازند میبسط و تفسیر آن     
موضـوع تربیـت    در شـود و  مـی اخذ .  .. ذریه و،یی چون اب، والد، ولد، ابن  ها  واژه

  . گردد میفرزند بهره برداري 
ن هم خـانواده و یـا    ناقص دانستن آن، به واژگا گروهی دیگر با نقد این شیوه و      

اهیم قرآن را باید جست و جو کرد      در این نگرش، کلیت مف     .کنند  می بسنده ن  همگرا
مورد کاوش ) هر چند بدون واژگانی صریح چون واژگان یاد شده( آیات متناسب  تا

 به عنوان نمونه در تربیت فرزندان، آیاتی از قبیل آیات زیر، هـر چنـد از             .قرار گیرد 
 :گیرند میخوردار نیست، مورد استفاده قرار چونان واژگانی بر

  )32/ءنسا()وال تَتَمنَّوا ما فَضَّلَ اللَّه بِهِ بعضَکُم علَى بعضٍ(
)منَهیى بشُور مرُهأَم38/شوري()و(  
  )199/اعراف()خُذِ الْعفْو وأْمرْ(

ـ  این آیات و ده    ن والـدین و  دیگـر، مـضامین تربیتـی را در مناسـبات میـا     ه ها آی
ي فردي، مشورت گرایـی     ها   توجه به تفاوت   مفاهیمی چونان . کند  میفرزندان تبیین   

   ... .در امور خانواده، خطاپوشی، توجه و التزام به عرف مشروع و
 را  اي  ه شهید سید محمد باقر صدر، دیدگاه ویژ        :رویکرد برون متنی به قرآن    . 4

 ابتدا بایستی مفسر خـود را در میـدان      در این دیدگاه، در   . در تفسیر موضوعی دارند   
منازعات و تجارب علمـی انـسانی قـرار دهـد و نـسیم آراي مختلـف را در زمانـه         

ي انـسانی را رو در روي  قـرآن   هـا  گاه با آن کوله بار، پرسش خویش حس کند، آن  
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ت را سؤاال زمانه، به تعامل با متن قرآن بپردازد، مسائلقرار دهد و با ذهنی درگیر با 
 )19-24/صدر،(.  را از قرآن بیابدها ضه کند و پاسخعر

پیشین، به موضوعات برآمده    ه  نگرید، این روش بر خالف شیو      میگونه که    همان
آورد و دیـدگاه   مـی ي عـصري رو    هـا   کند، بلکه به پرسش    میاز درون قرآن بسنده ن    

  تربیتـی مراحـل رشـد      مـسائل  ، موضوعاتی چونان  به عنوان نمونه  . طلبد می قرآن را 
 موضوع دیگـر در  ها انسان، الگو سازي و الگوپذیري، هویت گروهی و تربیت و ده          

  .ندا این موضوعاته زمر
ي تربیت شناسـی قرآنـی،      ها   دیگر از پژوهش   اي  هگون :ي تطبیقی ها   پژوهش )ج

  :شوند می نیز در چند قالب تصویر این مطالعات. مطالعات تطبیقی است
مطالعات تربیتی قرآنی، گاه با هـدف        :بیتیمطالعات تطبیقی قرآن و علوم تر     . 1

ایـن گونـه    در. انـد  ي علوم تربیتی تحقیق و نگارش یافتـه  ها  مقارنه و مقایسه با داده    
آورد و بر اساس نوع نگرش، گـاه تـالش      میمطالعات، محقق به نگرش تطبیقی رو       

 دهـد   ید یکدیگر قرار  ها را مکمل و مؤ       بپردازد و نگاه   ها  کند که به همسان نگري     می
 . پردازد می و اختالفات نیز ها و گاه به تمایز

له ه یـک مـسأ   و گاه در محدوداند له گاه فراتر از یک مسأ همچنین این مطالعات،  
  . اند به تحقیق و نگارش رو آورده

ي گسترده تطبیقی در جهان ها با افزایش دانشوران علوم تربیتی مسلمان، پژوهش
وضوعات فراوان همگـراي قرآنـی بـا موضـوعات     با توجه به م   . اند  اسالم رخ نموده  

چونان مطالعـات  (در قیاس با علوم دیگر  هاي بیشتري     لوم تربیتی، زمینه  مطرح در ع  
داشته و ..) .ي اقتصاد، سیاست، پزشکی، زیست شناسی، نجوم وها تطبیقی در عرصه

  . دارد
ن  تربیت، مفهوم کلیـدي متـون مقـدس ادیـا      :مطالعات تطبیقی قرآن و ادیان    . 2
یـان گونـاگون   هاي تربیتی قرآن در مقایـسه بـا اد   از این رو، بازخوانی نگرش   . است

 . نیازي جدي و اساسی است

ي ها در این زمینه، مطالعات پژوهشی در آغاز راه خویش قرار دارند و هنوز گام         
  .  بین االدیان در فرا روي استاي هبلندي در مطالعات تربیتی مقارن



 

 

 

21 

  
    

 
 

آنی
 قر

شی
ندی

ت ا
تربی

  

  
  بیت شناسی قرآنیي سنتی در ترها رویکرد

  :دهد میمطالعات سنتی تربیتی قرآنی، با چند رویکرد رخ داده و 
 و کوشد در مـدار مفـاهیم   می در این شیوه، نویسنده     :رویکرد نص گرایی  ) الف

سیر کند و آن را با مبادي و یا نظریات فراتر ) رواییو گاه قرآنی ـ  (هاي قرآنی  پیام
  . از آن نیامیزد

ي تربیتی قرآنی، با مبادي و نظریـات        ها   از برداشت  اي  هپار :رویکرد فلسفی ) ب
 تربیتی فیلـسوفان  ـي قرآنی  ها این نکته، به ویژه در برداشت. اند فلسفی آمیخته شده

 . شود میمسلمان به وفور دیده 
محمد مهدي نراقی از      پذیري بزرگانی چون مال    تأثیرتوان از    به عنوان نمونه می   

که بسیاري از فیلسوفان مـسلمان  وضیح مختصر آن ت. اد کرد اعتدال ارسطویی ی  ه  نظری
اعتـدال  ه  از نظریـ هـایی دارنـد ـ متـأثر     اخـالق و تربیـت نگاشـته   ه  کـه در حیطـ  ـ

تواند در دو جانب افراط و تفریط        میدر این دیدگاه، هر یک از افعال        . اند  ارسطویی
که حـد وسـط    ـمیانی آن  ه باشد که در هر دو حالت، رذیلت و مذموم است و نقط

 بلکه حـد   از حد وسط، نقطه وسط ریاضی نیست،البته مراد.  فضیلت استـاست  
  .کند میوسط را عقل تعیین 

 و در چهـار قلمـرو   انـد  نراقی و همانندان او، بـه تحلیـل قـواي نفـس پرداختـه        
حکمت، شجاعت، عفت و عدالت، ضمن بازنمایی قلمرو افراط و تفریط، حد وسط 

  . اند یین کردهاعتدال را تبه و نقط
 بر آیات و تعـابیر   ـ  که به اختصار از آن یاد شد ـ اعتدال طالیی راه نراقی، نظری
 پذیري فلسفی خود تأثیرو بدین گونه    1کند میتطبیق  » صراط مستقیم «قرآنی چونان   

  .دهد می اخالقی قرآن نشان ـ را در مواجهه با آیات تربیتی
فیلسوفان مـسلمان،  .  قواي نفس دانستتوان در نوع نگرش به میدیگر را  ه  نمون

ایـن نگـرش،    . کننـد  مـی یه، غضبیه و وهمیه تقسیم      ه عقلیه و قواي شهو    آن را به قو   
گیـرد و در تفـسیر و        می تربیتی مسلمان قرار     -مورد پذیرش  فلسفه گرایان اخالقی     
 به عنوان نمونه، نراقی، نفس مطمئنـه . شوند میتبیین آیات قرآن، با این تلقی مواجه        
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شمارد و نفس لوامه و اماره را ناظر به قواي سـبعیه   میعاقله ه را تعبیر دیگري از قو  
  )30/نراقی،(. داند و بهیمیه انسان می

فیلـسوفان  . توان از جایگـاه و نقـش معرفـت در تربیـت یـاد کـرد       میهم چنین   
 .اند  از نگرش یونانی، حکمت و معرفت را سعادت حقیقی تلقی کرده     متأثرمسلمان،  

ش ارسـطویی و سـعادت محـور اسـت       نگرش اخالقی فیلسوفان مسلمان، تابع نگر     
 حکمـت و معرفـت،   ،و در این تلقـی ) فضیلت، سعادت استاینکه غایت و معیار   (

به تعبیر سقراط، فضیلت، معرفت است و هـیچ کـس،     . شود میکانون سعادت تلقی    
  )1/125، کاپلستون(. کند میآگاهانه خطا ن

ات ویژه در تأثیر  ـ معارف قرآنی  و تطبیق آن بر ـاین نگرشنماید که  میروشن 
  . جهت گیري آموزشی و تربیتی داشته و دارد

توان افزود که با نگرش فلسفی سـاخته   میدیگر را  ه   نکت ها  به نکات یاد شده، ده    
  . نهند می و در مواجهه با آیات قرآنی، طبعاً آثار خود را بر جاي اند و پرداخته شده

 در نگرش عرفانی، انسان، از منـزل آسـمانی خـود هبـوط            :د عرفانی رویکر) ج
کرده است و در زندان تن گرفتار آمده است، از این رو غریـب و افـسرده اسـت و        

 .گیرد میي ظلمانی و تابش نور حق، از آن فاصله ها تنها در گروي عبور از حجاب
) ه در بیداريگاه در خواب و گا   (کند،   میکید  این نگرش، بر شناخت شهودي تأ     

تعلق به مادیات و انس به محـسوسات، موانـع          و   )1/439،شهاب الدین سهروردي  (
  .ندا راه

شیخ اشـراق   . است» ریاضت«در مکتب عرفانی، راه وصول به سعادت و کمال،          
 دالل براي من حاصل نـشد، بلکـه منـشأ   بسیاري از معارف، با فکر و است      «: گوید می

  )2/10،همان( ».حصول آن ریاضت بود
خـود را   ..  .عمل صـالح و    ذکر، تفکر، همچون  ي گوناگون،   ها  ریاضت، در قالب  

  . نماید می
 خـاص در    اي  هنگرید، این مبادي و مناظر عرفانی، طبعـاً سـوی          میگونه که    همان

ـ  . آفرینند می قرآنی  ـ تربیت دینی  اي هاین رویکرد، اهداف و مسیر تربیت را بـه گون
  . کند میمتمایز تفسیر و تعبیر 
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نگـرش  در تعلـیم و تربیـت، متـأثر از    ... غزالی و  ساختار نگرش کسانی چونان     
 ـ و کسانی چون اوـهاي قرآنی او همین تلقی، در جاي جاي برداشت. عرفانی است 

  )5/194، غزالی(. آثار روشنی را ایجاد کرده است
 ـ، کـه در سـخنان پیـشین از آن یـاد شدـ        ــ » ریاضت«کید بر   به عنوان نمونه، تأ   

 صوفیانه پدید آورده اسـت کـه   ـخاصی را در نظام تعلیم و تربیت عرفانی  رویکرد 
و » شـیخ «، در ایـن دیـدگاه  . نمایانـد  میخود را »  مریدـشیخ  «در قالب نظام تربیتی 

 گونه که در والدت نخستین  مرید همانهم منزلت با پیامبران را دارند ومراد، مرتبتی 
 ارتباط با عالم ملکـوت  ،اط با شیخ و مرادخورد، در ارتب میبا ملک و ناسوت پیوند    

 صوفیانه، نکات فراوانی در نظام تربیتی مبتنـی بـر   ـي عرفانی  ها در نگاشته. یابد می
ي شیخ، گزینش شـیخ، آداب تربیـت از         ها  ویژگی. ساختار شیخ و مرید وجود دارد     

ی ي تربیتی عرفانها موضوعاتی است که به تفصیل در کتاب   .  ..سوي شیخ و مرید و    
  . اند به آن پرداخته

 اخالقی ـ مراجعه تربیتی  ،نگرش عرفانی با این مبانی و نظریات، به آیات قرآنی
ه تربیتی شیخ و وار  نظامبه عنوان نمونه،. کند میداشته است و تفاسیر همگرا را ارائه 

  . دهد میارجاع ) 82-65/کهف(به آیات خضر و موسی را  مرید
  

   تربیتی به قرآن علومـ رویکرد روانشناسی
 از تفسیر علمی است، با ادبیات و مفاهیم علوم تربیتی و اي ه که گون این رویکرد 

 چونـان دیگـر   ایـن روش . پردازد میروان شناسی جدید، به استنباط از آیات قرآنی       
ي را بـه اذهـان   کـه تفـسیر بـه رأ   (ه در قالـب افراطـی       ي تفسیر علمی، گـا    ها  حوزه

  . نماید میتر رخ  اي معتدله و گاه در قالب) آورد می
تـوان چنـین    مـی  که ابعادي از آن را این رویکرد داراي فواید و آثار مثبتی است      

  :ارائه کرد
ي هـا   از پاسـخ اي هي علوم تربیتـی و روان شناسـی، پـار      ها   و دانسته  ها  داشته . 1

ـ . دهند میي قرآنی قرار   ها  راه پرسش  محتمل را فرا    نمـل،  78ه به عنوان نمونه در آی
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و جعـلَ لَکُـم الـسمع و الْأَبـصار و       ( مطـرح اسـت؛   » ابـصار «بـر   » سمع«ه تقدیم   ففلس
  )...الْأَفْئِدة

یقـات جدیـد   انـد کـه تحق   برخی از نویسندگان، با اتّکا به مطالعات جدید نوشته     
ه عدم توانایی نـوزاد بـر دیـدن واضـح اشـیاء در مرحلـ              ه  فیزیولوژیکی، نشان دهند  

اش بر شنیدن صداهاي شدید در این مرحلـه اسـت، از ایـن               ایین عمر و توان   آغازی
، نجاتی( .ابصار در قرآن بفهمیمه توانیم علت تقدم کلمه سمع را بر کلم میمطالعات 

/359-358(  
مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، در مواردي فراوان، با ایجاد اصطالحات   .2

به . آفرینند میطالعات قرآنی ي جدیدي را در افق معنایی م      ها  و واژگان خاص، منظر   
ي روانی، در مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی   ها  عنوان نمونه، اضطراب و فشار    

از این تعبیر، در تفسیر و کاربرد آیات گوناگون     . مکرراً مورد توجه قرار گرفته است     
ـ            )لْقُلُـوب أَال بِـذِکْرِ اللَّـهِ تَطْمـئِنُّ ا     ( شـریفه ه  بهره وري شده است و از جملـه در آی

 .)28/رعد(

تفــسیر از دو زاویــه را » اضــطراب روانــی«مان،  از روان شناســان مــسلاي هپــار
از یک سو انسان، فطرتاً به دنبال انس با کمال باقی است و چون آن را در               . اند  کرده

ي هـا   و کـشمکش هـا   ناکـامی  ،غلتد و از سوي دیگـر      مییابد، در اضطراب فرو      مین
ـ    .دهـد  مـی ا به اضطراب سوق     طبیعی عالم مادي، او ر     ه  در مواجهـه بـا هـر دو گون

  )160-161/، صانعی( .آرام بخش است» یاد خدا«اضطراب و فشار روانی، 
ي مطالعـات   ها   در طبقه بندي   ،مواجهه مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی       . 3

 و ضـد  هـا  به عنوان نمونه، ارزش   . یی را داشته باشند   ها   گذاري تأثیرتوانند   میقرآنی  
ایثـار و شـجاعت و یـا حـسد و     : ؛ از جملهاند یی که در قرآن نام برده شده    ها  رزشا

در تقسیم بندي کالسیک، این موارد با عنوان فـضایل و رذایـل اخالقـی یـاد                 . بخل
ـ     متأثربرخی نیز   . شوند می اعتـدال، آن را در طبقـه   ه  از علم اخـالق مبتنـی بـر نظری

امـا اینـک   . دهنـد  مـی کمت قـرار  شجاعت، عدالت، عفت و ح    ه  ي چهارگان ها  بندي
راه قـرار   ي جدیـدي را فـرا  هـا  مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی، طبقـه بنـدي      
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رفتار است و ه  به عنوان نمونه در یک طبقه بندي، عواطف انفعالی از مقول          . دهند می
 . گیرد می مقوالتی مانند خشم و حسد قرار ،عواطف انفعالی در

ي بـشري، تـوان     هـا   ربیتی، چونان دیگر دانش   مطالعات روانشناسی و علوم ت     . 4
بـه عنـوان نمونـه، در       . کننـد  مـی استنطاق و گسترش افق معرفت قرآنـی را فـراهم           

تباطات غیر کالمی، مورد توجه و تأکید ویژه قرار  مطالعات جدید یاد شده،  نقش ار      
چـه در  هـاي معنـایی بـیش از آن         که در روابط اجتماعی، داد و سـتد       این. گرفته است 

 . دهد میافتد، در ارتباطات غیر کالمی رخ  میبط کالمی اتفاق روا

به . دي جالب توجهی دارنها  در افق این مطالعات، برداشت     برخی از نویسندگان  
گویـاتر  ) م غیر کالمیعالئ(نظر ایشان، در متون اسالمی ـ قرآنی، صریحاً زبان حال  

 در آیات قرآنی پیدا شده م غیر کالمی زیر،  آید و عالئ    میاز زبان گفتاري به حساب      
  :است

زبـان بـدنی بـا حـاالت و     ه در بسیاري از آیات قرآنـی، رابطـ   :زبان بدنی ) الف
  :هیجانات مورد توجه قرار گرفته است و از جمله

ــع   . 1 ــا تواض ــدنی ب ــت ب ــه حرک ــنَ    (:رابط ــک مِ عــنِ اتَّب لِم ــک نَاحج ــض واخْفِ
 .)24/اسراء()لَهما جنَاح الذُّلِّ مِنَ الرَّحمۀِواخْفِض ( و یا )215/شعراء()الْمؤْمِنِینَ

این تعبیرات، ناظر به گستراندن بـال پرنـدگان بـه هنگـام زیـر پوشـش گـرفتن         
ست و اشارت ظریفی است که تواضـع، در حرکـات بـدنی انـسان ظـاهر                 ها  جوجه

  . شود می
بـه  قـرآن کـریم، در اوصـاف منافقـان، مکـرراً            : رابطه نفاق و حرکات بـدنی     . 2

ــارت    ــان اش ــدنی آن ــاالت ب ــاف و ح ــیاوص ــه م ــد و از جمل ــشُب  (:کن ــأَنَّهم خُ کَ
شـود و چونـان      مـی که در اجسام منافقان، روح و نور دیده ن         این )4/منافقون()مسنَّدةٌ
 . اند  درون تهیي ها ي خشک، هیکلها چوب

 در داسـتان موسـی و دختـران شـعیب،         :رابطه حیا و عفت با حرکات بـدنی       . 3
گر عفت و حیاي آنان دانسته      ه راه رفتن دختران شعیب، حکایت      بدنی و شیو   حرکات

اي از حرکات  ه مقابل، پاره و یا در نقط)25/قصص()تَمشِی علَى استِحیاءٍ( ؛شده است
 )31/نور ()وال یضْرِبنَ بِأَرجلِهِنَّ(؛ حیا و عفت ناسازگار دانسته شده استبدنی، با 
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 و حاالت چهره نیـز معنـادار تلقـی     ها   نگاه : چشمی حاالت چهره و تماس   ) ب
  :بینیم میاز جمله موارد زیر را در آیات قرآن . اند شده

 ؛نمایند میکند که گرچه نیازمندند، اما به ظاهر توانگر  میقرآن، از گروهی یاد  . 1
 در ایـن آیـه،      .)273/بقره()هم بِسِیماهم یحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِیاء مِنَ التَّعفُّفِ تَعرِفُ     ... لِلْفُقَرَاءِ(

 . شان معرفی شده است ه ایشان، بیانگر احوال درونیسیما و چهر

 کند؛ می یاد ها  با تصویري از چهرهه قیامت راقرآن، صحن. 2

)ــوه جو دوــس ــوه وتَ جو ضــی (؛)106/عمــران آل()تَبماهــسِیم ــونَ بِ رِمجالْم ــرَف عی( 

فُهم مهطِعِینَ مقْنِعِی رءوسِهِم ال یرْتَـد إِلَـیهِم طَـرْ      *لِیومٍ تَشْخَص فِیهِ األبصار   ( ؛)41/الرحمن(
 اءوه متُهأَفْئِدذِلَّـۀٌ     (؛  )42-43/ابراهیم()و مقُهتَـرْه مهارصۀً أَب( ؛)43/قلـم ()خَاشِع  ـوهجو
  ... و)38 - 39/عبس()بشِرَةٌضَاحِکَۀٌ مستَ*یومئِذٍ مسفِرَةٌ

خواهند  میمنافقان، در قرآن آمده است که آنان        ه  نشانه   دربار :آهنگ و صدا  ) ج
ن صدا و آهنگ گفتار توان آنان را از تُ میواقعی خود را مکتوم نگاه دارند، اما ه چهر

شناسـی   روان( )30/محمد()لْقَولِفَلَعرَفْتَهم بِسِیماهم ولَتَعرِفَنَّهم فِی لَحنِ ا     ( شناسایی کرد؛ 
  )47-51/اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی،

یک مورد، این نکته وضوح     ه  نقل مطالب فوق، با این مقصد انجام شد که با ارائ          
 اي هافق معنایی در یک دانش بشري، به گون تواند فهم و میبیشتري بیابد که چگونه     

ین، آیـات یـاد شـده را در         مفسران پیش . یدبه استمداد فهم برتر از معارف قرآنی برآ       
آیـات یـاد شـده در    . کننـد  مـی  تعبیـر  ـ و یا کم ارتباط با یکدیگر  ـارتباط   آفاقی بی
منان، منافقان، حیـا و عفـت، داسـتان        واضع، وظایف در برابر والدین و مؤ      موضوع ت 

تـوان   مـی است و به ظاهر ن.. .موسی و شعیب، انفاق، احوال و صفات روز قیامت و 
اما مطالعه کنندگان علوم تربیتـی  . چندان ارتباطی معنایی بین آیات یاد شده دریافت       

انواع ارتباطات و نیـز دریافـت       ه  شناسی اجتماعی، با تحقیقات ویژه در زمین       و روان 
 از آیـات یـاد شـده    ی ـ  و قابل پذیرشـاهمیت ارتباطات غیر کالمی، به فهم جدید  

 مرتبط جاي دارند که جایگاه و اي ه، در حلقها قهکه تمامی این حلاین. یابند میدست 
  . موقعیت خاص ارتباطات غیر کالمی در روابط معنایی بشري است
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 علوم تربیتی بـه قـرآن، بـا تمـامی فوایـد یـاد شـده، بـا         ـرویکرد روان شناسی  
  . یی نیز مواجه بوده و هستها ي منفی و آسیبها پیامد

ي تحمیلی و یا شبه تحمیلـی     ها  ، تفسیر ي این رویکرد  ها   آسیب ترین  مهمیکی از   
 گـاه  ـي تفسیر علمـی   ها  چونان دیگر گونهـرویکرد یاد شده  . به آیات وحی است

د و آراء و فرضیات علمی را به نام قـرآن و دیـن،        غلت  میي فرو   ه تفسیر به رأ   در در 
یـک   هي گوناگون وجود دارد که به ارائها  در این زمینه، موارد و نمونه     . کند میارائه  

  :شود مینمونه بسنده 
سـوره   4را از آیـه  » فرافکنـی «برخی از نویسندگان با رویکرد یاد شده، موضوع    

  :اند منافقون برداشت کرده
)مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَیۀٍ عحیونَ کُلَّ صبسحی...(  

ـ  به نظر ایـشان، فرافکنـی       مکانیـسم عقلـی،   .  از مکانیـسم عقلـی اسـت       اي  ه گون
کنـد   مـی  تالش یط نگرانی و اضطراب است که با آنرفتارهاي دفاعی انسان در شرا 

عقلـی  ه ، فرافکنـی، حیلـ  و از جمله  . حاالت مستتر خود را پنهان کند       و ها  که انگیزه 
  . دهد میاست که فرد، حاالت و عیوب و اشتباهات خود را به دیگران نسبت 

تطبیق » فرافکنی«یاد شده را بر ه ریفشه  که آیاند با این تعبیر و برداشت، کوشیده     
 امـا ایـن احـساس       ،کنند که در حقیقت منافقان نسبت به مسلمانان دشمنی داشـتند          

کردند که مسلمانان قصد نـابودي   میدادند و گمان  میدشمنی را به مسلمانان نسبت   
ه امـا در ادامـ    . پندارند میشنوند، بر ضد خود      میایشان را دارند و هر صدایی را که         

ان بـا  دهد که در حقیقت منافقـ    میکه این نکته، نشان     » هم العدو « آمده است که     آیه
 کنند، میکه صداهاي شنیده شده را علیه خود احساس   مسلمانان دشمن هستند و این    

. سـت ها  آن» فرافکنـی «چیزي جز توهمشان نیـست کـه ناشـی از همـان خصیـصه               
  )340/،نجاتی(

ـ       رسد که بیانات و تعبیرات       میبه نظر    یـاد شـده    ه  فوق، تفسیري با تکلـف از آی
 تعبیري استعاري از شرایط خوف و عدم اعتمـاد     ) یحسبونَ کُلَّ صیحۀٍ علَیهِم   (. است

 و اشخاص صادق، مناسـبات شـفاف و روشـنی بـا     ها جریان. به نفس منافقان است  
 هر نـوا  کنند و نسبت به میمحیط مترابط دارند، اما دورویان، همواره در بیم زیست       
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گیرند که مبادا باطن ایشان را افشا کند و یا آنان را     میو صدایی، در آماده باش قرار       
  .  بنمایداي هجدید و موضع تازنظر مجبور به اظهار 

تواند ربطی بـه ادعـاي     مین،  »هم الْعدو فَاحذَرهم  «:  که فرمود  ه آیه هم چنین ادام  
ي ها ي کلی آیه است که چند نکته در ویژگی        ذیل آیه، در فضا   . یاد شده داشته باشد   

پیکـر نحیـف و      ؛)إِذا رأَیـتَهم تُعجِبـک أَجـسامهم      ( :نخست: منافقان ذکر شده است   
: دوم. دهد می است که آنان را اهل عبادت و ریاضت نشان اي هرنجور ایشان، به گون

. کننـد  مـی رباست که تو را جـذب  سخنانشان چندان دل  ؛)و إِنْ یقُولُوا تَسمع لِقَولِهِم    (
به ظاهر از شدت عبادت و ریاضـت، چونـان چـوب            ؛)کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ  (: سوم

پس از این چهار خـصلت   .) یحسبونَ کُلَّ صیحۀٍ علَـیهِم (: چهارم. خشک بر دیوارند 
نـد و از آنـان بـر حـذر     ا اینان به حقیقـت دشـمنان  ()هم الْعدو فَاحذَرهم  (: فرماید می

عابدانـه و  ه اخیر، در فضاي کلی آیه، بـدان معناسـت کـه مبـادا چهـر            ه   جمل .)باش
آنـان دشـمنان خداونـد و       . ات کنـد   و احوال و کالم دلربایشان فریفته     ریاضت کش   

  . ندا مومنان
ي دفاعی  ها  به فرافکنی و مکانیسم   » یحسبون کل صیحه علیهم   «بنابراین نه جمله    

  . تواند باشد می براي آن مدعا اي هیابد و نه ذیل آیه، دلیل و یا قرین میعقلی ربطی 
  

   نوشت پی
  :نویسد نراقی می. 1

یم حـ جیم صورة لتّوسط االخالق و ال     حجر علی ال  سجفالصراط المستقیم الممدود کاال   
  .صورة الطرافها
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