بررسی تحلیلی ارتباط انکار واقعنمایی اِخبارهای قرآن با نقش

تربیتیهدایتی آن

مهمتریــن نقــش قــرآن کریــم ،نقــش تربیتیهدایتــی آن اســت،
چکیده کــه از طریــق مضامیــن و شــیوههای تربیتــی ایفــا میشــود؛ و
میتوانــد از برخــی از ویژگیهــای زبانشــناختی قــرآن تأثیــر
بپذیــرد .هــدف از ایــن نوشــتار کشــف تأثیــر حاصــل در تربیتیهدایتــی قــرآن
در صــورت انــکار واقعمنایــی اِخبارهــای آن اســت .ب ـرای نیــل بــه ایــن هــدف،
تأثیــر انــکار واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن بــر شــیوهها و مضامیــن اصلــی تربیتــی
آن بررســی میشــود .از ســویی مهمتریــن شــیوههای تربیتــی قــرآن عبارتنــد
از :الگودهــی ،تذکــر ،انــذار ،تبشــیر ،بیــان حکمــت و علــت عواقــب نامطلــوب،
متثیــل ،بیــان داســتان ،نصیحــت ،و موعظــه .از دیگــر ســو ،از حیــث زبانشــناختی،
در ر ّد واقعمنایــی زبــان قــرآن ،انکارهــا و تفصیلهــای مختلفــی مطــرح اســت.
روش کار در ایــن مقالــه چنیــن اســت ،پــس از تفکیــک دیدگاههــای مهــم قائــل
بــه واقعنامنایــی قــرآن ،روشهــا و مضامیــن اصلــی تربیتــی قــرآن اســتخراج ،و
ســپس تأثیــر هریــک از آن دیدگاههــا بــر شــیوهها و مضامیــن مرتبــط بهصــورت
مج ـزا بررســی میگــردد .نتایــج حاصــل از تحلیــل ارتبــاط چهــار دیــدگاه منکــر
واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن ،بــا تکتــک مضامیــن و شــیوههای تربیتــی مرتبــط
بــا واقعمنایــی چنیــن اســت کــه بــا نفــی واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن ،نقــش
تربیتیهدایتــی آن در متــام ایــن مضامیــن و شــیوههای تربیتیهدایتــی خنثــی
میشــود.
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مقدمه

نقــش مهــم قــرآن ،نقــش تربیتیهدایتــی اســت کــه اخیـرا ً ذیــل عنــوان «تربیتــی» ،بیشــر مــورد توجــه
مســتقیم بــوده و حتــی در عرصــه فقــه ،رویکــرد «فقــه الرتبیــه» درحــال شــکوفایی اســت .در ایــن نوشــتار،
مـراد از «نقــش تربیتــی» ،نقشــی اســت مرتبــط بــا تربیــت اصطالحــی ،کــه در زمینــه تعلیــم و انتقــال معارف
دینــی معمــوالً ارشــاد یــا هدایــت نــام میگیــرد .ازایـنرو از تعبیــر «تربیتیهدایتــی» نیــز اســتفاده میکنیــم.
مـراد از واقعمنایــی نیــز اِخبــار واقــع تــوأم بــا قصــد اســت ،کــه خواهــد آمــد.
آثــار و رویکردهــای تربیتــی ،هامننــد غالــب رویکردهــا و آثــار تفســیری و قرآنــی ،عمدتــاً بــا ایــن
پیشفــرض شــیوهها و معــارف تربیتــی قــرآن را اســتخراج میکننــد کــه چارچــوب اصلــی زبــان قــرآن ،بــر
اصــول عقالیــی محــاوره مبتنــی اســت (نــک .بابایــی ،عزیزیکیــا ،و روحانــی راد ،1379 ،ص  .)110پــس ،در
فهــم و تفســیر قــرآن تابــع ادبیــات عــرب و اصــول عقالیــی محــاوره هســتند .امــا طــرح برخــی از دیدگاههــای
نوپدیــد در بــاب زبــان دیــن یــا زبــان قــرآن ،بــا کارکــرد و نقــش تربیتــی قــرآن مرتبــط میشــود .بــه گونـهای
کــه ایــن تردیــد بــروز میکنــد کــه پذیــرش یــا انــکار واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن ،ممکــن اســت بــر کارکــرد
و نقــش تربیتــی قــرآن تأثیــر بگــذارد .ازایـنرو ســؤال محــوری ایــن مقالــه چنیــن اســت کــه «ارتبــاط و تأثیــر
انــکار واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن ،بــر نقــش تربیتیهدایتــی آن چیســت؟».
رضورت ایــن موضــوع ناشــی از لــزوم تربیــت جامعــه اســامی براســاس قــرآن و وجــود نقــش تربیتــی
در قــرآن ،بهمنزلــه منشــور زندگــی الهــی و ســنگ بنــای معــارف اســامی اســت .همچنیــن ،یافــت نشــدن
پژوهشــی پیرامــون تأثیــر مبانــی مرتبــط بــا واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن بر نقــش تربیتــی آن ،بیانگــر رضورت
ایــن پژوهــش اســت.
روش ایــن پژوهــش چنیــن اســت کــه پــس از مقدماتــی ماننــد توضیــح م ـراد از تربیــت و واقعمنایــی،
مهمتریــن مضامیــن و شــیوههای تربیتیقرآنــیِ مرتبــط بــا واقعمنایــی را برشــمرده ،ســپس بازتــاب تربیتــی
اتخــاذ دیدگاههــای مرتبــط بــا واقعمنایــی را تبییــن میکنیــم.

پیشینه پژوهش

در مــورد ارتبــاط واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن بــا نقــش تربیتیهدایتــی آن و تأثیــر آن بــر ایــن نقــش،
اثــری یافــت نشــد کــه موضــوع اصلــی یــا فرعــی آن ،بررســی مســأله مــا یــا ابعــادی از آن باشــد.
در فضــای ســنتیِ تفســیری و قرآنــی ،ترصیــح دانشــوران بــه اصــول تفســیری و مبانــی خــود ،ماننــد
مبانــی زبانشــناختی در مــورد زبــان دیــن و قــرآن مرســوم نبــوده ،امــا پژوهشهــای امــروزی در زمینــه
زبانشناســی قــرآن ،بــا تعابیــر واقعمنایــی یــا معرفتبخشــی ،بــه واقعمنایــی قــرآن پرداختهانــد .مثـاً کتــاب
تحلیــل زبــان قــرآن و روششناســی فهــم آن ( ،1383محمدباقــر سعیدیروشــن) بــه آراء مختلــف پیرامــون
زبــان قــرآن و ویژگیهــای آن ،از جملــه واقعمنایــی (صــص 331ـ )356میپــردازد .کتــاب زبــان دیــن و قــرآن
( ،1383ابوالفضــل ســاجدی) ،ابتــدا بــه مباحــث زبــان دیــن ،و ســپس بــه آراء مختلــف در مــورد زبــان قــرآن و
ویژگیهــای آن پرداختــه ،و حکایــت زبــان قــرآن از واقــع را تحــت عنــوان معرفتبخشــی (صــص 287ـ)316
بررســی میکنــد .کتــاب زبــان قــرآن و مســائل آن ( ،1389محمدباقــر سعیدیروشــن) بــه مباحــث بیشــری
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در مــورد زبــان قــرآن میپــردازد و شــناختاری بــودن زبــان قــرآن و حکایــت آن از واقــع (صــص 95ـ)109
را مـیکاود .مقالــه «زبــان قــرآن از منظــر عالمــه طباطبایــی» ( ،1381محمدحســن قــدردان قراملکــی) نظــر
مرحــوم عالمــه طباطبایــی پیرامــون زبــان قــرآن را بررســی ،و از جملــه ،بیــان میکنــد احتــال خطــای ســهوی
یــا عمــدی موجــود در زبــان عرفــی ،در زبــان قــرآن مطــرح منیشــود؛ و ازایــنرو بــا واقعمنایــی ارتبــاط
مییابــد .مقالــه «معناشناســی زبــان قــرآن از دیــدگاه عالمــه طباطبای ـیره در تفســیر البیــان فــی املوافقــه
بیــن الحدیــث و القــرآن» ( ،1394نــرت نیلســاز و دیگـران) ،بررســی عرفــی بــودن زبــان قــرآن را مـیکاود ،و
البتــه زبــان عرفــی گاهــی واقعمنــا نیســت .مقالــه نتیجــه میگیــرد کــه زبــان قــرآن ،زبــان عرفــی اســت ،البتــه
عرفــی خــاص .مقالــه «زبــان قــرآن بــا تأکیــد بــر آراء عالمــه طباطبایــی در تفســیر املی ـزان» ( ،1394محمــد
حســین جعفرنــژاد) نظــر مرحــوم عالمــه طباطبایــی پیرامــون عرفــی بــودن زبــان قــرآن را بررســی ،و بیــان
میکنــد زبــان قــرآن ،زبــان عرفــی خــاص ،و فاقــد دروغ اســت ،و میتوانــد زبــان ترکیبــی ،زبــان هدایــت ،و
زبــان فطــرت نیــز باشــد .ویژگــی هدایتــی زبــان قــرآن ،بــا واقعمنایــی مرتبــط میشــود .مقالــه «ویژگیهــای
زبــان قــرآن بــا تأکیــد بــر آراء آیتاللــه خوئـیره و آیتاللــه معرفـتره» ( ،1395محمدهــادی یداللهپــور و
محمدمهــدی محمــودی) بــا بررســی زبــان قــرآن نتیجــه میگیــرد کــه قــرآن دارای زبانــی هدایتــیِ خــاص ،بــا
مخاطبانــی عــام اســت .هدایتــی بــودن زبــان قــرآن ،بــا واقعمنایــی آن مرتبــط میشــود .مقالــه «واقعمنایــی
گزارههــای خــری قــرآن کریــم :نحــوه اثبــات ،و ادلــه» ( ،1395محمدرضــا امیــن و احمــد واعظــی) بــا اثبــات
واقعمنایــی زبــان قــرآن ،نتیجــه میگیــرد اصــل ،بــر واقعمنایــی زبــان قــرآن اســت .مقالــه «زبــان قــرآن و
اوصــاف آن از منظــر عالمــه مصبــاح» ( ،1398محمدرضــا امیــن) حــاوی آراء مرحــوم عالمــه مصبــاح یــزدی
پیرامــون ویژگیهــای زبــان قــرآن ،ماننــد واقعمنایــی آن (ص  ،)42اســت .طبــق ایــن مقالــه ،زبــان قــرآن
واقعبنیــان و واقعمنــا نیــز هســت.
در مـورد نقـش تربیتـی قـرآن نیـز برخی از آثار مرتبط بـا موضوع مقاله ،که دغدغـه مضامین و روشهای
تربیتـی قرآنـی را دارنـد ،از ایـن قرارنـد :تفسـیر اطیـب البیان فی تفسـیر القـرآن ( ،1378عبدالحسـین طیب)
کـه رویکـرد تربیتـی دارد .تفسـیر فـی ظلال القـرآن ( ،1412سـیدبن قطببـن ابراهیـم شـاذلی) کـه دغدغـه
اجتامعیتربیتی دارد .کتاب تربیت از دیدگاه معصومین(ع) و قرآن کریم ( ،1392ابوالقاسـم مهرینژاد ،پریسـا
اصغرینـژاد بلوچـی) کـه بـه دغدغـه روابط اخالقی و تربیت اسلامی در خانـواده اهتمام دارد .کتاب تربیت
قرآنـی و راهکارهـای آن ( ،1389احمدرضـا هامیـون) کـه ضمـن ورود بـه مسـائل و مبانـی تربیتـی روایـی و
قرآنـی ،بـه مقایسـه نظامهـای تربیتی در اسلام و غرب میپردازد .مقاله «بررسـی تحلیلی برخـی از روشهای
کزاد) کـه  5روش تربیتـی و عامتـ ِر قـرآن را بررسـی میکنـد .مقاالت
تربیتـی در قـرآن» ( ،1390عبدالعلـی پـا 
چهارگانـه «روشهـای تربیتـی از منظـر قـرآن» ( ،1400خلیل منصوری) که روشهای متعـدد تربیتی قرآن را با
تبییـن مصداقـی اسـتخراج میکنـد .مقـاالت دوگانه «روشهـای تربیتی در قرآن» ( ،1385عسـکری اسلامپور)
کـه برخـی از روشهـای تربیتـی قرآن را تبییـن میکند.
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در قــرآن ،موضــوع تربیــت بــا اســتفاده از واژگان متعــددی قابــل پیگیــری اســت ،کــه رایجتریــن آنهــا
عبارتنــد از:
ـ مشــتقات «ربب» و «ربو» کــه در بحــث از ریشــه واژه «تربیــت» مطــرح هســتند .اولــی متضمــن
معنــای رفــع کاســتیها و هدایــت بــه ســوی کــال (نــک .مصطفــوی ،1360 ،ج  ،4ص  )18اســت ،و البتــه در
فضــای قرآنــی ،بــر اســتمرار و تدریــج (نــک .بیضــاوی ،1418 ،ج  ،1ص  )28نیــز داللــت دارد .دومــی متضمــن
معنــای رشــد و ازدیــاد (نــک .راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص  )340اســت .در قــرآن ،اولــی عمدتـاً ناظــر بــه رشــد
روحــی و معنــوی ،و دومــی حاکــی از فزونــی جســمی و مــادی اســت (مهــد یزاده ،1381 ،ص .)109
ـ مشــتقات «هـدی» ،کــه مشــتمل بــر معنــای راهنامیــی و رســاندن بــه مقصــد (نــک .راغــب اصفهانــی،
 ،1412ص  ،)835و بیانگــر فراینــدی کاملجویانــه ،نــه حالتــی ایســتا ،میباشــند ،ماننــد «إِنَّ ه ـ َذا الْ ُق ـ ْرآنَ
یَ ْهــدی لِلَّتـ ی ِهــی أَ ْقـ َو ُم» (ارساء .)9/بــر ایــن اســاس قــرآن انســان را ،در همــه عرصههــا بــه بهرتیــن مقصــد
و کــال هدایــت میکنــد.
ـاب َو الْ ِحک َمــهَ » (بقــره ،)151/کــه متضمــن
ـم َو ُی َعلِّ ُمکـ ُ
ـ مشــتقات «زکو» ،در امثــال « ُی َزکّیکُـ ْ
ـم الْ ِکتـ َ
معنــای رشــد و ازدیــاد اســت (نــک .فراهیــدی ،1410 ،ج  ،5ص  .) 394پــس «تزکیــه» یعنــی فرآینــدی
کاملجویانــه ،نــه حالتــی ایســتا؛ و کاربســت آن در مــورد انســان متضمــن ایــن معناســت« :کســانی درصــدد
برآینــد و بـرای دیگـران زمینـهای فراهــم کننــد کــه آنــان بــا اراده خــود بــه ســوی خوبیهــا و کــال ســوق
داده شــوند» (مصبــاح یــزدی ،1383 ،ص  .)25پــس ،تزکیــه نفــس ـ روح و روان ـ انســان ،از ســیر صعــودی
و نیــل بــه جایــگاه و حالتــی بهــر از مرتبــه پیشــین حکایــت دارد .مــاده «زکو» در قــرآن و منابــع اســامی
مکــررا ً در قالبهــای مختلــف فعلــی در مــورد «نفــس» انســان آمــده ،و تزکیهکننــده در آیــات و روایــات،
گاهــی خداونــد ،از طریــق معــارف قرآنــیَ « :و لکـ َّن اللَّــهَ ی َزکــی َمـ ْن یشــا ُء» (نــور ،)21/و گاهــی معصومــان
علیهمالســام ،از طریــق بیــان علــوم و اخــاق فاضلــه« :بَ َعـ َ
ـم آیاتِـ ِه
ـم َر ُســوالً ِمـ ْن أَنْف ُِسـه ِْم ی ْتلُــوا َعلَی ِهـ ْ
ـث فی ِهـ ْ
ـم» (آلعم ـران )164/هســتند (نــک .طباطبایــی ،1417 ،ج  ،19ص .)265
َو ی َزکی ِهـ ْ

نقش تربیتی قرآن

بارزتریــن نقــش قــرآن ،تربیــت انســان بــه شــیوهای خــاص و هدایــت او بــه ســوی هدفــی مشــخص
اســت .ایــن نقــش را قــرآن بــا دو رشط الزم تربیــت ،یعنــی «مضامیــن» و «شــیوههای» تربیتــی ایفــا میکنــد.
زی ـرا رصف مضمــون تربیتــی صحیــح بــدون پیادهســازی بــه کمــک شــیوه کارآمــد ،و یــا رصف ـاً بکارگیــری
شــیوههای مؤثــر تربیتــی بــدون انتقــال مضاممیــن تربیتــی ،فاقــد کارایــی اســت .اکنــون نگاهــی مختــر بــه
ایــن عنــارص تربیتــی قــرآن داریــم:
ِ
الــف) مضامیــن تربیتــی :نقــش مســتقیم بخــش عمــدهای از گوهرهــای اخبــاری قــرآن روشــن اســت.
بخشهایــی از اِخبارهــای تربیتــی قــرآن را میتــوان ذیــل چنیــن عناوینــی ق ـرار داد:
ـ رشــد و کاملجویــی :چنیــن اِخبارهایــی ،شــیوهها و عوامــل ،و موانــع رشــد و حرکــت کاملــی انســان
را میمنایاننــد تــا بــا کاربســت آنهــا بــه کــال خــود نزدیــک شــود ،ماننــد تأثیــر کاملبخــش انفــاق امــوال
148

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 7شماره 2

ـر َح َّتــى تُ ْن ِف ُقــوا ِمـ َّـا تُ ِح ُّبــونَ» (آلعمـران.)92/
محبــوب در «لَـ ْن تَنالُــوا الْـ ِ َّ
ـ اخــاق و تربیــت خانوادگــی :در زمینــه نحــوه برخــورد فرزنــد بــا والدیــن ،اصــل تربیتــی بســیار مهــم
قرآنــی (نــک .طباطبایــی ،1417 ،ج  ،13ص  ،)79احســان بــه والدیــن اســت« :بِالْوالِدَ یْــنِ إِ ْحســاناً» (ارساء)23/؛
و یکــی از دالئــل ایــن اهمیــت ،انتقــال تربیــت الهــی از طریــق والدیــن بــه فرزنــد اســت (نــک .ابنعجیبــه،
 ،1419ج  ،3ص .)192
ـ معــارشت اجتامعــی :در زمینــه تربیــت اجتامعــی افـراد ،بســر تربیتــیِ قرآنــی ،رابطــه مــو ّدت و مح ّبــت
ـی» یکدیگــر بــودن میآیــد .یعنــی
و خیرخواهــی بیــن اف ـراد اســت کــه در قــرآن بــا مفاهیمــی ماننــد «ولـ ّ
رابطــه آنهــا چنــان صمیمــی و خیرخواهانــه اســت کــه یکدیگــر را بــه انجــام نیکــی و تــرک پلیــدی ترغیــب
ـض یَأْ ُم ـ ُرونَ بِالْ َم ْع ـ ُر ِ
ـم أَ ْولِیــا ُء بَ ْعـ ٍ
م یمناینــدَ « :و الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ َو الْ ُم ْؤ ِمنـ ُ
وف َو یَ ْن َه ـ ْونَ َعــنِ الْ ُم ْنكَ ـرِ»
ـات بَ ْعضُ ُهـ ْ
(توبــه.)71/
ـ تربیــت و اخــاق اقتصادیمالــی :ماننــد تربیــت قرآنــی در زمینــه رابطــه بیــن طلبــکار و بدهــکاری کــه
س ٍه
ـر ٍه َف َن ِظـ َر ٌه إِ ىل َم ْی َ َ
بخاطــر وضعیــت مالــی نامناســب ،قادر بــه پرداخــت بدهــی نیســتَ « :و إِنْ كانَ ُذو ُعـ ْ َ
ـم» (بقــره .)280/ایــن آیــه بــه مخاطــب اطــاع میدهــد کــه مطلــوب خداونــد ،امهــال،
َو أَنْ ت ََصدَّ ُقــوا َخ ْیـ ٌر لَكُـ ْ
و حتــی بخشــیدن بدهــی اســت (نــک .بیضــاوی ،1418 ،ج  ،1ص .)163
َ
ـم
ـ جنــگ و رفتــار بــا ارسا :ماننــد «یُطْ ِع ُمــونَ الطَّعــا َم َعـى ُح ِّبـ ِه ِم ْســكیناً َو یَتیـاً َو أســیراً إِنَّ ــا نُطْ ِع ُمكُـ ْ
لِ َو ْج ـ ِه اللَّ ـ ِه» (انســان5/ـ )9کــه خــر میدهــد اطعــام اســیر ،هــم موجــب تربیــت و تزکیــه طعامدهنــده
اســت و هــم بخاطــر محبــت بــه اســیر و دســتگیری از وی ،بخاطــر جلــب توجــه اســیر بــه عطوفــت و رأفــت
اســامی ،او را نیــز تربیــت ،و بــه اســام دعــوت میکنــد.
ـ پدیدههــای طبیعــی :گاهــی قــرآن بــا بیــان عظمــت و ارسار نهفتــه در پدیدههــای طبیعــی ،آنهــا را
نشــانهای بـرای عقــا میدانــد (نــک .موســوی ســبزواری ،1409 ،ج  ،7ص  )167تــا بــه وســیله ایــن نشــانهها
ـاف اللَّ ْیــلِ َو ال َّنهــا ِر َلیـ ٍ
ـاوات َو ْالَ ْر ِض َو ا ْخ ِتـ ِ
السـ ِ
ـاب»
ـات ِلُولِــی ْالَلْبـ ِ
حقیقــت را بیابنــد« :إِنَّ فـ ی َخلْـ ِ
ـق َّ
(آلعم ـران.)190/
ِ
ـ نحــوه خلقــت و احــواالت انســان :برخــی از اخبارهــای قــرآن ،بیانگــر رسگذشــت انســان از حیــث
خلقــت و ویژگیهــای خلقــت او ،یــا ناظــر بــه خصائــص روحیروانــی یــا شــاخصهای فطــری او هســتند.
ایــن اِخبارهــا تأثیــر تربیتــی نیــز دارنــد« :إِنَّــا َخلَ ْق َنــا ْ ِ
النْســانَ ِمـ ْن نُطْ َفـ ٍه أَ ْمشــا ٍج» (انســان ،)2/و مثـاً موجب
ایجــاد خضــوع و خشــوع و یــا از بیــن رفــن تکــر و نخــوت میشــوند (نــک .مغنیــه ،بیتــا ،ج  ،1ص .)781
ـ معــاد و وضعیــت انســان پــس از مــرگ :بخشــی از اِخبارهــای قرآنــی بیانگــر ماهیــت یــا نتایــج اعــال
انســان در دنیــا یــا آخــرت ،یــا نحــوه برخــورد با انســان و اعــال او در آخــرت هســتند ،مانند «یــا بُ َن َّی إِنَّهــا إِنْ
السـ ِ
تَــكُ ِمثْقـ َ
ـاوات أَ ْو ِفــی ْالَ ْر ِض یَـأْ ِت ِب َها اللَّهُ » (لقــان.)16/
ـال َح َّبـ ٍه ِمـ ْن َخـ ْر َدلٍ َف َتكُـ ْن ف ی َص ْخـ َر ٍه أَ ْو ِفــی َّ
ِ
آگاهــی از ایــن اخبارهــا و بــاور بــه آنهــا ،بخشــی از تربیــت روحیمعنــوی انســان را محقــق میســازد
(نک .مکارم شیرازی ،1421 ،ج  ،13ص .)45
ب) روشهــای تربیتــی :قــرآن روشهــای مختلفــی دارد ،امــا در اینجــا تنهــا بــه مــوارد دارای ارتباطــی
روشــنتر بــا موضــوع مقالــه میپردازیــم.
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ـ معرفـی الگـو :در ایـن روش ،فعـل یـا فـردی یا قومی بهعنوان رسمشـق و الگو به مرتبی معرفی میشـود
تـا بتوانـد بـا تحصیـل امتیـازات الگـو ،به آن شـبیه و نزدیک گردد .قـرآن مثالً حضرت ابراهیـم(ع) و مؤمنان به
اهیـم َو الَّذی َن
او را الگوهایـی بـرای جامعـه اسلامی معرفـی میکنـدَ « :قـدْ كان ْ
َـت لَك ُْم أُ ْسـ َو ٌه َح َسـ َنهٌ فـی إِبْر َ
ِ
ِ
ِ
ِـم إِنَّـا بُـ َرآؤُا ِم ْنك ُْم َو ِم َّم تَ ْع ُبدُونَ ِمـ ْن دُونِ اللَّه كَ َف ْرنا ِبك ُْم َو َ ...ح َّتـى تُ ْؤم ُنوا بِاللَّه َو ْحدَ هُ»
َم َعـهُ إِ ْذ قالُـوا لِ َق ْو ِمه ْ
(ممتحنـه .)4/در ایـن آیـه خداونـد ،مخاطـب را نسـبت به برخـی از امتیـازات آن حرضت و یارانـش در زمینه
توحیـد و مقابلـه بـا کفر مطلع میسـازد (نـک .طربسـی ،1377 ،ج  ،4ص .)278
ـ تذکــر ،انــذار و تبشــیر :در شــیوه تذکــر ،بــا هــدف اصــاح مرتبــی ،مطالــب مهــم و دارای قابلیــت ایجــاد
تحــول بــه وی یــادآوری میشــود .منون ـهای قرآنــی از ایــن شــیوه ،در ســوره حاقــه آمــده اســت« :لِ َن ْج َعلَهــا
ـم تَ ْذ ِكـ َر ًه َو تَ ِع َیهــا أُ ُذنٌ وا ِع َیــهٌ » (حاقــه .)12/در اینجــا خداونــد بــا هــدف تذکــر مرتبــی و بازگشــت او بــه
لَكُـ ْ
ســوی خــدا ،او را آگاه میســازد کــه نجــات از طوفــان ،کار خداونــد و بــا هــدف متذکــر شــدن افـراد مســتعد
بــوده اســت (نــک .طباطبایــی ،1417 ،ج  ،19ص  .)394در شــیوه انــذار و تبشــیر ،از طریــق اِخبــار نتایــج
مطلــوب یــا نامطلــوب عمــل مخاطــب ،وی بــه آن عمــل تشــویق ،یــا از آن عمــل نهــی میشــود ،چراکــه
رش نیســت
مربّــی بیــش از ایــن ســیطرهای بــر او نــدارد ،و مثـاً قــادر بــر اجبــار وی بــه فعــل خیــر یــا تــرک ّ
ـاب َقــدْ
(نــک .زمخــری ،1407 ،ج  ،1ص  .)182منونــه دیگــر قرآنــی ایــن روش ،آیــه رشیفــه «یــا أَ ْهـ َـل الْ ِكتـ ِ
ـم َعـ 
ـر ٍه ِمـ َن ال ُّر ُســلِ أَنْ تَقُولُــوا مــا جا َءنــا ِمـ ْن بَشــی ٍر َو ال نَذیـرٍ» (مائــده)19/
ـم َر ُســولُنا یُ َب ِّیـ ُن لَكُـ ْ
جا َءكُـ ْ
ى َفـ ْ َ
ـر و منــذر بــا هــدف امتــام حجــت،
اســت کــه بــه اهــل کتــاب یــادآوری میکنــد ایــن پیامــر ،بهعنــوان مبـ ّ
امــوری را بــه شــا اطــاع داده و تبییــن میکنــد (نــک .نخجوانــی ،1999 ،ج  ،1ص .)189
ـ بیـان حکمـت ،و تبییـن علـت عواقـب :در شـیوه تربیتـی بیـان حکمت ،با لحـاظ مفهـوم قرآنی حکمت
(نـک .ابنکثیـر دمشـقی ،1419 ،ج  ،1ص  ،)317بـا هـدف اثرگذاری بر روی رفتـار مرتبّی ،بینش و علم صحیح،
متقـن و مطابـق بـا واقـع به او منتقل میشـود .مثالً در آیـه « َو إِذا طَلَّ ْق ُت ُم ال ِّنسـا َء َف َبلَ ْغ َن أَ َجلَ ُه َّن َفأَ ْم ِسـكُو ُه َّن
س ُحوهُـ َّن بِ َ ْعـ ُر ٍ
بِ َ ْعـ ُر ٍ
وف َو ال تُ ِْسـكُو ُه َّن ِضاراً لِ َت ْع َتـدُوا َو َم ْن یَ ْف َع ْل ذلِكَ َف َقدْ ظَل ََم نَف َْسـهُ َو ال تَ َّت ِخ ُذوا
وف أَ ْو َ ِّ
َ
ِ
ُـم بِـ ِه »...
آیـات اللَّـ ِه هُـ ُزواً َو ا ْذكُـ ُروا نِ ْع َم َ
ُـم ِمـ َن الْ ِك ِ
تـاب َو الْ ِحكْ َمـ ِه یَ ِعظُك ْ
ُـم َو مـا أنْـ َز َل َعلَ ْیك ْ
ـت اللَّـ ِه َعلَ ْیك ْ
(بقـره )231/پـس از بیـان برخـی از احـکام طلاق ،در ذیـل آیـه تعبیـر «حکمت» آمـده ،که براسـاس آن حتی
ایـن احـکام و انشـائات نیـز برگرفته از واقعیات هسـتند (نک .مصبـاح یـزدی ،1391 ،ج  ،3ص .)144
ـم َو أَنَّ اللَّـهَـ
شــیوه تربیتــی تبییــن علــت عواقــب نامطلــوب نیــز چنیــن اســت« :ذلِــكَ بِ ــا َقدَّ َمـ ْ
ـت أَ ْیدیكُـ ْ
ـس ِبظَـا ٍَّم لِلْ َعبیـ ِد» (انفــال .)51/البتــه اثــر تربیتــی چنیــن آیاتــی گفتگــوی مجرمیــن بــا خداونــد یــا مالئکه
لَ ْیـ َ
عــذاب در قیامــت را گـزارش میکننــد ،نــه بـرای آن مجرمــان ،بلکــه بـرای افـرادی اســت کــه هنــوز در قیــد
حیــات هســتند و مرتکــب هــان اعــال یــا مرتکــب ســایر گناهــان میشــوند .پــس تبییــن نتایــج و عواقــب
گناهــی کــه مرتکــب میشــوند ،زمینهســاز تنبّــه و تــرک معاصــی اســت.
ـ متثیــل :در شــیوه تربیتــی متثیــل ،یــک عمــل یــا وضعیــت بــه عمــل یــا وضعیــت دیگــری کــه ب ـرای
مرتبــی روشــن اســت ،تشــبیه میشــود ،تــا مرتبّــی محاســن یــا معایــب مشـبَّه را از طریــق مشــاهده آنهــا در
مشـ َّب ٌهبه درک کــرده ،بــه نکتـهای مهــم ،تعیینکننــده ،و مخفــی پــی بــرده ،رفتــارش را تغییــر کنــد .منونــه آن
ـم فـی َســبیلِ اللَّـ ِه كَ َم َثــلِ
تشــبیه شــخص انفاقکننــده بــه دانــه پربرکــت اســتَ « :م َثـ ُـل الَّذیـ َن ُی ْن ِف ُقــونَ أَ ْموالَ ُهـ ْ
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َح َّبـ ٍه أَنْ َب َتـ ْ
ـت َسـ ْب َع َســناب َِل فـ ی ك ُِّل ُسـ ْن ُبلَ ٍه ِمائَــهُ َح َّبـ ٍه» (بقــره .)261/2 :در اینجــا گویــا خداونــد بــه رابطــه
ویــژه بیــن عمــل انســان بــا وجــود او ،کــه موجــب توســعه یــا تضییــق وجــودی اوســت ،اشــاره میکنــد (نــک.
مــکارم شــیرازی ،1421 ،ج  ،2صــص 291ـ.)292
ـ بیــان داســتان :در ایــن شــیوه تربیتــی ،از بیــان رسگذشـتهای واقعــی آموزنــده ،انتظــار مـیرود مرتبّــی
بــا توجــه کــردن بــه مطالــب حـ ّـق و تأمــل در آنهــا ،بــا وعظپذیــری و عربتگیــری از آن داســتانها متذکــر
شــده و خــود را اصــاح منایــد (نــک .ابــن عاشــور ،بیتــا ،ج  ،1ص  .)63قــرآن ،بــا گزینــش بخشهــای آموزنــده
برخــی از قصــص انبیــاء و اقــوام گذشــته ،انتظــار تأثیرپذیــری مخاطــب از ایــن داســتانها را بــا تعابیــر
مختلفــی بیــان میفرمایــد .گاهــی بــا بیــان انتظــار تفکــرَ « :و لَـ ْو ِشـ ْئنا لَ َر َف ْعنــا ُه بِهــا َو ل ِك َّنــهُ أَ ْخلَــدَ إِ َل ْالَ ْر ِض
ـث أَ ْو ت ْ َُتكْــهُ یَلْ َهـ ْ
ـب إِنْ تَ ْح ِمـ ْـل َعلَ ْیـ ِه یَلْ َهـ ْ
ـث ذلِــكَ َم َثـ ُـل الْ َقـ ْو ِم الَّذیـ َن كَ َّذبُــوا
َو اتَّ َبـ َـع َهــوا ُه َف َم َثلُــهُ كَ َم َثــلِ الْكَلْـ ِ
بِآیاتِنــا فَاق ُْصـ ِ
ـم یَ َت َفكَّـ ُرونَ» (اعـراف)176/؛ گاهــی بــا بیــان انتظــار عربتگیــری و هدایــت
ـص لَ َعلَّ ُهـ ْ
ـص الْق ََصـ َ
ـاب مــا كانَ َحدیث ـاً یُ ْفـ َـر ى َو ل ِك ـ ْن ت َْصدیـ َـق الَّــذی بَ ْی ـ َن
ـر ٌه ِلُولِــی ْالَلْبـ ِ
شــدن« :لَ َقــدْ كانَ ف ـ ی ق ََص ِص ِهـ ْ
ـم ِعـ ْ َ
ـدى َو َر ْح َمــهً لِ َقـ ْو ٍم ُی ْؤ ِم ُنــونَ» (یوســف)111/؛ و گاهــی بــا بیــان انتظــار درک
َیدَ ْیـ ِه َو تَفْصیـ َـل ك ُِّل شَ ـ ْ
ـی ٍء َو ُهـ ً
ـت ِبـ ِه ُفــؤادَكَ َو جــا َءكَ فـ ی
ـص َعلَ ْیــكَ ِمـ ْن أَنْبــا ِء ال ُّر ُســلِ مــا نُ َث ِّبـ ُ
حــق ،وعظپذیــری و متذکــر شــدنَ « :و كُالًّ نَ ُقـ ُّ
هـ ِذ ِه الْ َحـ ُّـق َو َم ْو ِعظَــهٌ َو ِذكْــرى لِلْ ُم ْؤ ِمنیـنَ» (هــود)120/
ـ نصیحــت و توصیــه بــه خیــر و حــق :در شــیوه تربیتــی نصیحــت ،مربّــی مطالــب متقــن و صحیحــی،
ماننــد رســالت الهــی ،را ب ـرای مرتبــی بیــان میکنــد تــا حقایــق را بشناســد ،و ســپس تأکیــد میکنــد کــه
ـم ِ
ـم رِسـ ِ
ـح أَمی ـنٌ» (اع ـراف ،68/و  .)93 ،79 ،62در ایــن
ناصـ ٌ
ـاالت َربِّــی َو أَنَــا لَكُـ ْ
خیرخــواه اوســتُ « :أبَلِّ ُغكُـ ْ
(ع)
آیــات ،نــوح ،هــود ،صالــح و شــعیب پــس از آگاه ســاخنت قومشــان از معــارف الهــی ،خیرخواهــی خــود
را یــادآوری میکننــد .در قــرآن ایــن شــیوه در مــورد غیرانبیــاء نیــز مشــاهده میشــودَ « :و جــا َء َر ُجـ ٌـل ِم ـ ْن
ـى الْ َمدی َنـ ِه َی ْســع ى قـ َ
ىس إِنَّ الْ َمـ َـأَ َیأْتَ ِـ ُرونَ ِبــكَ لِ َی ْق ُتلُــوكَ فَا ْخـ ُر ْج إِنِّــی لَــكَ ِمـ َن ال َّن ِاصحیـنَ»
ـال یــا ُمــو 
أَ ْقـ َ
(قصــص .)20/در اینجــا ،مؤمــن آلفرعــون ،پــس از بیــان واقعیــت قصــد ســوء فرعونیــان نســبت بــه حــرت
موســی(ع) ،بــر خیرخواهــی خــود تأکیــد میکنــد .در ایــن شــیوه انتظــار مـیرود کــه مرتبــی به واســطه حســن
ســابقه و دالئــل ّ
دال بــر صــدق مربّــی ،بــا اعتــاد بــه او و بــا الت ـزام بــه مطالــب حــق ،تربیــت و هدایــت
شــود.
شـیوه تربیتـی توصیـه بـه خیـر و حق ،نیز چنین اسـتَ « :و أَنَّ هذا ِصاط ی ُم ْسـ َتقیامً فَاتَّ ِب ُعـو ُه َو ال تَ َّت ِب ُعوا
ُـم تَ َّتقُـونَ» (انعـام .)153/در این آیه رشیفـه ،پس از
ُـم ِب ِه لَ َعلَّك ْ
ُـم َو َّصاك ْ
ُـم َعـ ْن َسـبیلِ ِه ذلِك ْ
السـ ُب َل َف َتفَـ َّر َق ِبك ْ
ُّ
معرفـی حـق (هـذا ِصاطـ ی ُم ْسـتَقیامً) و توصیـه بـه تبعیـت از آن و قدم گـذاردن در رصاط مسـتقیم ،انتظار
مـیرود کـه وی بـا پذیـرش تربیـت الهی ،متقّی گـردد (نـک .ثعالبـی ،1418 ،ج  ،2ص .)530
ـ موعظــه :در ایــن شــیوه ،بــا یــادآوری عواقــب یــا نتایــج عمــل ،روح و روان مرتبــی تحــت تأثیــر ق ـرار
گرفتــه (نــک .فراهیــدی ،1410 ،ج  ،2ص  )228و بــه اعــال شایســته و تــرک اعــال ناشایســت دعــوت
میشــود (نــک .بلخــی ،1423 ،ج  ،1ص  .)113مثـاً خداونــد در مــورد ربــا و عواقــب آن ،میفرمایــد« :الَّذیـ َن
ـم قالُــوا إِنَّ َــا الْ َب ْیـ ُـع
ـس ذلِــكَ ِبأَنَّ ُهـ ْ
َیأْكُلُــونَ ال ِّربــا ال َیقُو ُمــونَ إِالَّ كَــا َی ُقــو ُم الَّــذی َی َت َخ َّبطُــهُ الشَّ ـ ْیطانُ ِمـ َن الْ َمـ ِّ
َف َو أَ ْمـ ُر ُه إِ َل
ِم ْثـ ُـل ال ِّربــا َو أَ َحـ َّـل اللَّــهُ الْ َب ْیـ َـع َو َحـ َّر َم ال ِّربــا َف َمـ ْن جــا َء ُه َم ْو ِعظَــهٌ ِمـ ْن َر ِّبـ ِه فَانْ َتهـ ى َفلَــهُ مــا َسـل َ
بررسی تحلیلی ارتباط انکار واقعنمایی ا ِخبارهای قرآن با نقش تربیتیهدایتی آن
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ـم فیهــا خالِــدُونَ» (بقــره .)275/در اینجــا ،پــس از بیــان حرمــت
ـاب ال َّنــا ِر ُهـ ْ
ال َّلـ ِه َو َمـ ْن عــا َد َفأُول ِئــكَ أَ ْصحـ ُ
ربــا بـرای مخاطــب ،عاقبــت ســوء کســانی کــه مجــددا ً مرتکــب ربــا شــوند ،گوشــزد میشــود؛ و موعظــه در
قالــب وعــده بخشــش بـرای ترککننــدگان ربــا و وعیــد عــذاب بـرای ارصارکننــدگان بــر آن ،انجــام شــده اســت
(نــک .آلســعدی ،1408 ،ج  ،1ص .)127

واقعمنایی

مــراد مــا از واقعمنایــی« ،بیــان واقعیــت ،بــه همــراه قصــد بیــان واقعیــت» اســت (نــک .امیــن و
واعظــی ،1395 ،ص  .)44مبانــی زبانشــناختی ناظــر بــه واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن ،دو بخــش هســتند:
کلنگرانــه ،یعنــی قائــل بــه واقعمنایــی یــا واقعنامنایــی همــه اِخبارهــای قــرآن؛ و جزءنگرانــه ،یعنــی قائــل
بــه واقعنامنایــی بخشــی از اِخبارهــای قــرآن .دیدگاههــای گــروه دوم عبارتنــد از :واقعنامنایــی اِخبارهــای
حاکــی از عنــارص باطــل فرهنگــی عــر نــزول؛ واقعنامنایــی اِخبارهــای بیانگــر امــور غیبــی و غیرجســانی؛
و واقعنامنایــی اِخبارهــای ناظــر بــه قصــص و تاریــخ گذشــتگان .البتــه ســه مبنــای اخیــر بهرغــم تفــاوت
مفهومــی ،گاهــی همپوشــانی مصداقــی دارنــد .مث ـاً مبنــای قائــل بــه واقعنامنایــی اِخبــار از عنــارص باطــل
فرهنگــی عــر نــزول ،آیــات بیانگــر وجــود جــن را واقعنامنــا میدانــد ،ولــی همیــن آیــات ذیــل مبنــای
واقعنامنایــی اِخبــار از امــور غیبــی و غیرجســانی نیــز هســتند.

1ـ واقعنامنایی اِخبار از عنارص باطل فرهنگی عرص نزول

ایــن مبنــا تنهــا اِخبارهــای حــاوی عنــارص باطــل موجــود در فرهنــگ و فضــای عــر نــزول را واقعنامنــا
میدانــد .امــا طبیعتـاً پیشفــرض آن ،اشــتامل قــرآن بــر باطــل اســت؛ و میتوانــد از دیدگاهــی ناشــی شــود
کــه وحــی قرآنــی را تاریخمنــد و محصــول فرهنگــی عــر نــزول میدانــد.
ایــن مبنــا بهعنــوان مثــال ،شــیطانزدگی را واقعــی منیدانــد ،بلکــه آن را تأویــل عقلــی کــرده و فهــم
خرافـهزده مخاطــب جاهلــی را در بیــان امثــال آن دخیــل میدانــد (نــک .ابوزیــد ،1387 ،صــص 22ـ ،)36پــس
ـس» (بقــره )275/را
بایــد «الَّذیـ َن یَأْکلُــونَ ال ِّربــا ال یَقُو ُمــونَ إِالَّ کــا ی ُقــو ُم الَّــذی یَ َت َخ َّبطُــهُ الشَّ ــیطانُ ِمـ َن الْ َمـ ِّ
حاکــی از تشــبیه قیــام رباخــوار بــه یکــی از موهومــات جاهلــی بدانــد .منــود دیگــر ایــن دیــدگاه ،میتوانــد
السـ ْح َر» (بقــره .)102/چراکــه قائــان بــه دیــدگاه
در اِخبارهــای حــاوی امثــال ســحر باشــدُ « :ی َعلِّ ُمــونَ ال َّنـ َ
ـاس ِّ
تاریخمنــدی قــرآن ،ذکــر ِســحر در قــرآن را نیــز از بــاب همراهــی قــرآن بــا فهــم مخاطبــان جاهلــی میداننــد
(نــک .هــان ،ص .)24
شــاهد قرآنــی دیگــری کــه بـرای ایــن مدعــا ذکــر شــده ،موضــوع جــن اســت ،کــه گفتهانــد شــاید امــروزه
بــا اقبــال علمــی مواجه نباشــد:
قــرآن فرهنــگ زمانــه را بازتافتــه اســت ،نــه لزومـاً و در همــه مــوارد حقایــق ازلــی و ابــدی را .شــواهد
روشـنتری عرضــه مـیدارم .در قــرآن کریــم هــم ســخن از وجــود جــن مـیرود و ســورهای بــه نــام جــن و در
رشح ایــان آوردن بعضــی از آنهــا و اســتامع مجذوبانــه آنــان از آیــات قرآنــی هســت  ...حــال آن کــه بعیــد
اســت علــم یــا عــامل امــروز قایــل بــه وجــود جــن باشــد (خرمشــاهی ،1374 ،صــص 95ـ.)96
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پیامدها
ِ
ایــن مبنــا از لحــاظ نظــری ،آن بخــش از اخبارهــا و معــارف مذکــور در قــرآن کــه امــروزه نامتجانــس بــا
فرهنــگ و جوامــع کنونــی ،و منطبــق بــا فرهنــگ و باورهــای جامعــه عــر نــزول اســت ،را نیــز پوشــش
میدهــد .پــس اِخبــا ِر «ثَـ ُ
ـاث َعـ ْور ٍ
ـم یَ ْبلُ ُغــوا
ـم» در «لِ َی ْسـ َتأْ ِذنْك ُُم الَّذیـ َن َملَكَـ ْ
ـم َو الَّذیـ َن لَـ ْ
ـت أَیْامنُكُـ ْ
ات لَكُـ ْ
ـم ثَـ َ
ـاث َمـ َّر ٍ
ـم ِمـ َن الظَّهیـ َر ِه َو ِمـ ْن َب ْعـ ِد َصــا ِه
ات ِمـ ْن َق ْبــلِ َصــا ِه الْ َف ْجـ ِر َو حیـ َن تَضَ ُعــونَ ثِیا َبكُـ ْ
ـم ِم ْنكُـ ْ
الْ ُحلُـ َ
الْ ِعشــا ِء ثَـ ُ
ـاث َع ـ ْور ٍ
ـم» (نــور )58/حاکــی از واقعیــت نیســت ،زی ـرا حفــظ حریــم در اوقــات خلــوت
ات لَكُـ ْ
و اســراحت (نــک .حائــری تهرانــی ،1377 ،ج  ،7ص  )376در جوامــع ســنتی پیشــین رایــج و الزم بــوده،
ولــی یــک واقعیــت نیســت .امــا بــا لحــاظ تغییــر فرهنــگ و ارزشهــا و بــه واســطه گوشـیهای هوشــمند
و شــبکههای اجتامعــی ،حفــظ حریــم در خلــوت و اوقــات خــاص ،بیمعنــا و موهــوم اســت .پــس آمــوزه
لــزوم کســب اجــازه بـرای ورود بــه خلــوت همـران در ایــن اوقــات ،فاقــد واقعیــت اســت ،و امــر غیرواقعی،
اثــر تربیتــی نــدارد .منونــه دیگــر تأثیــر ایــن مبنــا بــر معــارف تربیتــی قــرآن ،امثــال آیــه رشیفــه «إِنَّ ــا َجـزا ُء
ـم َو
الَّذی ـ َن ُیحا ِر ُبــونَ اللَّــهَ َو َر ُســولَهُ َو َی ْس ـ َع ْونَ ِفــی ْالَ ْر ِض فَســاداً أَنْ ُی َق َّتلُــوا أَ ْو ُی َصلَّ ُبــوا أَ ْو تُ َقطَّـ َـع أَ ْیدی ِهـ ْ
ـم ِمـ ْن ِخـ ٍ
ـاف أَ ْو ُی ْن َفـ ْوا ِمـ َن ْالَ ْر ِض» (مائــده )33/اســت .طبــق ایــن آیــه ناظــر بــه تربیــت اجتامعــی
أَ ْر ُجلُ ُهـ ْ
بــه منظــور کاهــش جــرم و جنایــت ،مجــازات واقعــیِ محــارب مسـلّح و مفســد فــی االرض ،کشــن ،دار زدن،
تبعیــد ،و یــا قطــع دســت و پــا بــه نحــوی خــاص اســت .الزمــه واقعــی بــودن ایــن مجــازات ،همیشــگی بودن
آن اســت ،مگــر ایــن کــه مصلحتــی قویتــر مطــرح باشــد .امــا مبنــای تاریخمنــدی قــرآن ،ایــن مجازاتهــا
را نیــز پوشــش میدهــد .ازای ـنرو مث ـاً قطــع اعضــای بــدن محــارب میتوانــد غیردامئــی ،نامقبــول ب ـرای
بــر امــروز (نــک .مجتهــد شبســری/الف) و حاصــل فرهنــگ خشــن عــر نــزول باشــد .طبــق ایــن مبنــا،
مضامیــن تربیتیقرآنــیِ دارای پیشــینه در عــر نــزول ،غیرواقعــی هســتند؛ و در نتیجــه مرتبّــی نیــز بــه
واســطه غیرواقعــی دانســن آنهــا ،اعتنایــی بــه ایــن مضامیــن نکــرده و تأثیــر منیپذیــرد.
براســاس ایــن مبنــا ،برخــی از روشهــای تربیتــی قــرآن ماننــد انــذار ،تبشــیر ،و ارائــه الگــو ،در مــواردی
کــه بــا عنــارصی از عــر نــزول ارتبــاط دارنــد کــه امــروزه ســنتی و تاریخمنــد تلقــی میشــوند ،نیــز بیاثــر
ـم َج َّنـ ٍ
الصالِحـ ِ
ـات تَ ْجــری ِم ـ ْن
میگردنــد .پــس در آیاتــی ماننــد « َو بَـ ِّ ِ
ـات أَنَّ لَ ُهـ ْ
ـر الَّذی ـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
ـم
تَ ْح ِت َهــا ْالَنْهــا ُر كُلَّــا ُر ِز ُقــوا ِم ْنهــا ِمـ ْن َث َـ َر ٍه ِرزْقـاً قالُــوا هـذا الَّــذی ُر ِزقْنــا مـ ْن ق ْبـ ُـل َو أتُــوا ِبـه ُم َتشــابِهاً َو لَ ُهـ ْ
ـم فیهــا خالِــدُونَ» (بقــره ،)25/مرتبّــیِ قائــل بــه تاریخمنــدی پاداشهــای مذکــور در
ْواج ُمطَ َّهـ َر ٌه َو ُهـ ْ
فیهــا أَز ٌ
قــرآن و مطابقــت آنهــا بــا طبــع اعـراب آن زمــان (نــک .مصبــاح یــزدی ،1390 ،صــص 194ـ ،)195آن پاداشهــا
را حقیقــی و مطلــوب در همــه اعصــار و امصــار ندانســته و بـرای کســب آنهــا تــاش منیکنــد.

2ـ واقعنامنایی اِخبار از وعد و وعید

تفصیــل بعــدی ،اِخبارهــای قرآنــیِ بیانگــر وعــد و وعیــد را واقعنامنــا میدانــد .ایــن مبنــا چنیــن مطــرح
شــده کــه چــون غــرض شــارع از وعــد و وعیــد ،تهییــج و تحریــک اســت ،جمیــع علــاء اســام قلبـاً از ظاهــر
آیــات حــاوی وعــد و وعیدهــای بهشــتی و جهنمــی عــدول میکننــد (نــک .هنــدی ،بیتــا ،ج  ،1ص :)48
«مقصــود بانــی مذهــب از بیــان ایــن گونــه مطالــب فقــط ایــن بــوده کــه خاطــره یــک راحــت و لذتــی بــه
بررسی تحلیلی ارتباط انکار واقعنمایی ا ِخبارهای قرآن با نقش تربیتیهدایتی آن
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اعلــی درجــه در قلــب مــا پدیــد آیــد» (هــان ،صــص 47ـ.)48
َ
ـم َج َّنـ ٍ
ـات تَ ْجــری ِمـ ْن تَ ْح ِت َهــا ْالنْهــا ُر کلَّــا ُر ِز ُقــوا ِم ْنهــا ِمـ ْن َث َـ َر ٍه ِرزْقـاً قالُــوا
ایــن مفــر ذیــل آیــه «لَ ُهـ ْ
َ
ـم فیهــا خالِدُونَ» (بقــره)25/
ْواج ُمطَ َّهـ َر ٌه َو ُهـ ْ
ـم فیهــا أز ٌ
هـ َذا الَّــذی ُر ِزقْنــا ِمـ ْن َق ْبـ ُـل َو أُتُــوا ِبـ ِه ُم َتشــابِهاً َو لَ ُهـ ْ
رصیحـاً منیپذیــرد کــه «عیــن ایــن چیزهــا در بهشــت و دوزخ موجــود باشــد» (هــان ،صــص 47ـ .)48گرچــه
وی ایــن مبنــا را ذیــل آیــه مشــتمل بــر یکــی از وعدههــای اخــروی بیــان میکنــد ،امــا چــون وعیدهــا را نیــز
ـم
در کالم خــود آورده ،قاعدتـاً در مــورد آیــات بیانگــر عــذاب و عقــاب نیــز چنیــن مبنایــی دارد ،ماننــد «ثُـ َّ
َاسـلُكُوهُ» (حاقــه .)32/همچنیــن از توصیــف وعــد و وعیــد بــا تعبیــر
فـی ِسل ِْسـلَ ٍه َذ ْر ُعهــا َسـ ْب ُعونَ ِذراعـاً ف ْ
«بهشــتی و جهنمــی» روشــن میشــود کــه دسـتکم در مــورد متامــی وعــد و وعیدهــای پــس از مــرگ ،حتــی
در بــرزخ ،چنیــن نظــری دارد ،زیـرا وعــد و وعیدهــای برزخــی نیــز ماننــد نظائــر بهشــتی و جهنمــی خــود،
نامحســوس ،و در ایجــاد حالــت راحتــی و لــذت یــا امل و ناراحتــی قلبــی مؤثرنــد.
پیامدها
ایــن مبنــا ،هــم در مضامیــن و هــم در روشهــای تربیتــی قــرآن تأثیــر دارد .زیـرا بخشــی از ایــن مضامیــن
و روشهــا بــر وعــد و وعیدهــای غیبــی ناظــر بــه بــرزخ و قیامــت متمرکزنــد.
ایــن مبنــا موجــب بیرغبتــی بــه پیگیــری اِخبارهایــی میشــود کــه نتیجــه گام برداشــن در مســیر کــال
و خودســازی را امــوری اخــروی میداننــد ،ماننــد بهشــت کــه پاداشــت اهــل تقــوی اســتَ « :و ســا ِر ُعوا إِ ىل
ـدَّت لِلْ ُم َّتقیـنَ» (آلعمـران .)133/زیـرا غیرواقعــی
ـاوات َو ْالَ ْر ُض أُ ِعـ ْ
السـ ُ
َم ْغ ِفـ َر ٍه ِمـ ْن َربِّكُـ ْ
ـم َو َج َّنـ ٍه َع ْرضُ َهــا َّ
دانســن ایــن وعدهــا ،موجــب انگیــزه و اثرپذیــری در مرتبــی منیشــود.
همچنیـن ،اثـر تربیتـی برخـی از مضامین ناظـر به اخالق و تربیـت در خانواده نیز که بـه منظور اجتناب
از عـذاب اخـروی ،مخاطـب را بـه تربیـت و هدایت خانواده امر میکننـد (فضلاللـه ،1422 ،ج  ،22ص ،)316
خنثـی میشـود .شـاید برخـی از ایـن مـوارد اِخبـاری نباشـند ،امـا الزمـه آنهـا وجـود اخـروی وعده یـا وعیدی
ـاس َو الْ ِحجـا َر ُه َعلَ ْیهـا َمالئِكَـهٌ ِغ ٌ
لاظ ِشـدادٌ»
اسـت کـه میدهنـد« :قُـوا أَنْف َُسـك ُْم َو أَهْلیك ْ
ُـم نـاراً َوقُو ُدهَـا ال َّن ُ
(تحریم.)6/
ِ
آن دســته از اخبارهــای تربیتیاجتامعــی مرتبــط بــا وضعیــت اف ـراد صالــح یــا طالــح در عــوامل پــس از
ُوض َمـ َـع الْخائِضیـنَ» (مدثــر42/ـ )45نیز فاقــد تأثیر تربیتی
مــرگ ،ماننــد «مــا َسـلَكَك ُْم فـ ی َسـ َق َر َ ...و كُ َّنــا نَخ ُ
ـ
ب
مرت
ـم،
ـ
جهن
ـش
ـ
آت
ـه
ـ
ب
ـا
ـ
ابت
در
ـان
ـ
گوی
ه
یاو
ـا
ـ
ب
ـارشت
ـ
مع
میشــوند .مثـاً در مــورد ایــن آیــه بیانگــر تأثیــر
ّـیِ
قائــل بــه چنیــن مبنایــی ،بــه واقعــی بــودن پیامــد مذکــور در آیــه معتقــد منیشــود؛ پــس در اثــر ایــن آیــه،
انگیــزه اجتنــاب از یاوهگویــان در او ایجــاد منیشــود.
بــه همیــن صــورت ،تربیــت و اخــاق اقتصــادی و مالــی نیــز مختــل میشــود .مث ـاً اِخبــار از گرفتــار
ـن الَّذیـ َن یَ ْب َخلُــونَ بِ ــا آتاه ُُم
شــدن افـراد بخیــل بــه طــوق آتشــین در عــوامل پــس از مــرگ در آیــهَ « :و ال یَ ْح َسـ َ َّ
ِ
ِ
ـم َسـ ُیطَ َّوقُونَ مــا بَ ِخلُــوا ِبـ ِه یَـ ْو َم الْقیا َمـه» (آلعمـران)180/
ش لَ ُهـ ْ
اللَّــهُ ِمـ ْن فَضْ لِـ ِه ُهـ َو َخ ْیـراً لَ ُهـ ْ
ـم بَـ ْـل ُهـ َو َ ٌّ
اثــر تربیتــی نخواهــد داشــت.
تأثیــر ایــن مبنــا بــر اِخبارهــای ناظــر بــه مســائل جنــگ و رفتــار بــا ارسا نیــز هامنگونــه اســت:
ـر ًه
ش ذلِــكَ الْ َیـ ْو ِم َو لَقَّا ُهـ ْ
« َو ُیطْ ِع ُمــونَ الطَّعــا َم َعـى ُح ِّبـ ِه ِم ْســكیناً َو َیتیـاً َو أَســیراً َ ...ف َوقا ُهـ ُ
ـم نَـ ْ َ
ـم اللَّــهُ َ َّ
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سوراً» (انســان8/ـ .)11مثـاً در ایــن آیــه ،اِخبــار از وجــود ســختیهایی در روز قیامــت و اِخبــار محافظــت
َو ُ ُ
ِ
خداونــد از اطعامکننــدگان ارساء در ســختی قیامــت ،اخبــار از امــوری غیرواقعــی تلقــی شــده و انگیــزهای
بـرای مرتبّــی ایجــاد منیکننــد .اِخبارهــای بیانگــر معــاد و وضعیــت انســان در زندگــی پــس از مــرگ کــه بـرای
جهتدهــی بــه رفتــار انســان بــا لحــاظ پیامدهــای اخــروی آنهــا آمدهانــد نیــز اگــر واقعــی تلقــی نشــوند،
فاقــد ظرفیــت تربیتــی هســتند.
تأثیــر ســه شــیوه تربیتــی موعظــه ،انــذار و تبشــیر ،نیــز بــر اثــر ایــن مبنــا خنثــی میشــود .زیـرا در ایــن
شــیوهها نتایــج و عواقــب اعــال بــه انســان گوشــزد میشــود؛ امــا طبــق ایــن مبنــا ،چــون مرتبّــی آن نتایــج
و عواقــب را واقعــی منیدانــد ،از شــنیدن آنهــا انگیــزهای بـرای اصــاح خــود پیــدا منیکنــد.

3ـ واقعنامنایی اِخبار از رسگذشت پیشینیان

ایــن دیــدگاه را نویســندهای مشــتاق بــه ابعــاد هــری قصــص قــرآن مطرح کــرده اســت .وی بـرای اختالف
تعبیـرات مربــوط بــه مــار در رسگذشــت حــرت موســی(ع) ،وجوهــی آورده ،و آنهــا را رصفـاً ادبــی دانســته،
و تاریخــی بــودن محتوایشــان را رصیحـاً نفــی میکنــد (نــک .خلفاللــه ،1999 ،ص  .)172طبــق ایــن مبنــا،
محتــوای قصــص قــرآن واقعنامناســت و مثـاً از بیــان رسگذشــت قــوم عــاد ،نتیجــه منیشــود کــه واقعـاً چنیــن
قومــی بــا چنــان مشــخصات قرآنــی در فــان منطقــه میزیســتهاند .بهرغــم مترکــز وی بــر داســتان حــرت
موســی(ع) ،بــا لحــاظ کلــی بــودن مطالبــش و انطبــاق آنهــا بــر ســایر قصــص قــرآن ،قاعدتـاً همــه قصــص قــرآن
را چنیــن میدانــد.
برخــی نیــز بــا ایــن پیشفــرض ناروایــی مداخلــه انبیــاء در امــور غیرمرتــب بــا تهذیــب نفــس و مســائل
سیاســی ،واقعمنایــی فرازهــای تاریخــی قــرآن را نفــی کردهانــد:
از اصـول انبیـاء ایـن اسـت کـه در امـوری کـه بـه تهذیب نفس و سیاسـت قومشـان ارتباط نـدارد دخالت
نکننـد (ماننـد کائنـات ... ،و نیز قصههای انبیاء و سلاطین و شـهرهای پیشـین و غیـر آن) ،مگر کلامت چندی
کـه گوشهـا بـا آنهـا مأنـوس شـده و عقـول مـردم آن سـخنان را پذیرفتهانـد و اینهـا را نیـز انبیاء بـه اجامل و
بـر سـبیل اسـتطراد و بـرای تذکـر دادن به خـدا و ایام الهـی میگویند و طبعـاً در آن از اسـتعارات و مجازات،
اسـتفاده میکننـد و در سـخن گفتن تسـامح به خـرج میدهند (محـدث دهلـوی ،1355 ،ص .)86
دیگرانــی هــم چــون طــرح مســائل تاریخــی در قــرآن را ،نــه ب ـرای تبییــن واقعیــات بلکــه ،ب ـرای بیــان
تذکــر معنــوی و اخالقــی میداننــد ،ایــن اِخبارهــا را واقعمنــا منیداننــد« :اگــر در قــرآن قصههایــی آمــده،
بــاز بـرای تذکــر معنــوی و اخالقــی اعــال و اصالحــات اجتامعــی بــوده اســت ،نــه ایــن کــه در جهــت تبییــن
واقعیــت رخدادهــا و جزئیــات حــوادث و دورانهــای تاریخــی باشــد ... .آیــات درصــدد ارائــه اطالعــات
کارشناســان ه تاریخــی نبودهانــد» (فراســتخواه ،1376 ،ص .)139
پیامدها
ِ
ایــن مبنــا از میــان مضامیــن تربیتــی قــرآن ،اخبارهــای بیانگــر رسگذشــت پیشــینیان را فاقــد اثــر تربیتــی
میکنــد .زیــرا رسگذشــتها بــه افســانه و تخیــل تبدیــل شــده ،و در نتیجــه ،انگیــزهای در وی ایجــاد
منیکننــد .ازایــنرو اثــر تربیتــیِ عربتگیــری را در مرتبّــی ایجــاد منیکننــد ،درحالیکــه قــرآن بــا هــدف
بررسی تحلیلی ارتباط انکار واقعنمایی ا ِخبارهای قرآن با نقش تربیتیهدایتی آن

155

ــر ٌه ِلُولِــی
عربتگیــری مخاطــب ،بــر کارکــرد عربتدهــی قصــه تأکیــد دارد« :لَ َقــدْ كانَ فــ ی ق ََص ِصه ْ
ِــم ِع ْ َ
ـر ًه لِ َم ـ ْن یَ ْخــى» (نازعــات.)26/
ْالَلْبـ ِ
ـاب» (یوســف )111/و «إِنَّ ف ـ ی ذلِــكَ لَ ِعـ ْ َ
در شــیوههای تربیتــی تذکــر ،انــذار ،متثیــل ،بیــان داســتان ،و موعظــه گاهــی از رسگذشــت پیشــینیان
اســتفاده میشــود تــا مرتبّــی بــا توجــه بــه واقعیاتــی کــه ب ـرای دیگ ـران رخ داده یــا بعــدا ً رخ میدهــد،
خــود را اصــاح منایــد .مث ـاً بــا یــادآوری رسگذشــت یهودیــان بنیقینقــاع بــه یهودیــان بنیالنضیــر (نــک.
طباطبایــی ،1417 ،ج  ،19ص  )213از طایفــه دوم انتظــار م ـیرود بــا لحــاظ شباهتشــان بــا طایفــه اول از
حیــث نقــض عهــد و بــا توجــه بــه عاقبــت کار بنیقینقــاع ،تن ّبــه و تحــول داشــته باشــند« :كَ َم َثــلِ الَّذیـ َن ِمـ ْن
ـم قَریبـاً ذا ُقــوا َوبـ َ
ـم» (حــر .)15/امــا نتیجــه پایبنــدی بــه چنیــن مبنایــی
ـذاب أَلیـ ٌ
ـم َو لَ ُهـ ْ
ـال أَ ْم ِر ِهـ ْ
َق ْبلِ ِهـ ْ
ـم َعـ ٌ
چنیــن میشــود کــه آن رسگذشـتها حقیقــی تلقــی نشــوند .پــس مرتبــی احتــال منیدهــد کــه عواقــب و
پیامدهــای مشــابهی در انتظــارش باشــد ،و ازای ـنرو تأثیــر تربیتــی منیپذیــرد.

4ـ واقعنامنایی متام اِخبارهای قرآن

برخـی ،واقعمنایـی را از همـه اِخبارهای قرآن سـلب میکنند (نـک .امین و واعظـی ،1395 ،صص 51ـ.)72
ایـن سـلب کلـی ،اِخبارهـای مرتبـط با علـوم تجربی و انسـانی را شـامل میشـود .در نتیجه ،اِخبارهـای قرآنی
در زمینههـای اخلاق ،عبـادات ،معـاد ،انسانشناسـی ،و  ...همگی واقعنامنا میشـوند ،و هیـچ واقعیتی از آنها
اسـتخراج منیشود:
ِ
«آیــات قــرآن گزارههایــی فلســفی بــه منظــور اخبــار از واقعیــت یــا اخبــار از غیــب نیســتند ... .ایــن طــور
نیســت کــه محتــوای تجربــه ،معرفتــی باشــد کــه بــه پیامــر داده میشــود و گفتــه میشــود ایــن معرفــت
را ابــاغ کــن .ایــن نیســت .معرفــت داده منیشــود« .دیــد» داده میشــود« ،بینــش» داده میشــود ،و نــه
گزارههــای یحتمــل الصــدق و الکــذب» (مجتهــد شبســری/ب).
طبــق ترصیــح ایــن دیــدگاه ،غــرض از اِخبارهــای قــرآن ،بیــان واقعیتهــای عــامل غیــب یــا شــهود نیســت؛
یعنــی خداونــد اِخبارهــای قابــل صــدق و کــذب بــه پیامــر منیدهــد .پــس آنچــه او بهعنــوان قــرآن ب ـرای
مــردم تــاوت میفرمــود ،حــاوی اِخبارهــای قابــل صــدق و کــذب و بیانگــر واقعیــت نبــود.
پیامدها
طبـق ایـن مبنـای واجـد بیشترین تأثیر بـر کارکرد تربیتـی قـرآن ،در زمینه مضامیـن تربیتی نیـز منیتوان
َـم بِ ا فـی نُف ِ
ُوسـك ُْم» (ارساء( )25/نـک .طباطبایی،
قـرآن را بیانگـر واقعیـت دانسـت .زیـرا مثلاً از « َر ُّبك ُْم أَ ْعل ُ
 ،1417ج  ،13ص  )81ارشاف خداونـد بـه روح و روان انسـان و آنچـه کـه در آن میگـذرد اسـتنباط منیشـود
و مبنـای اعتماد بـه اِخبارهـای قـرآن ،از جملـه در زمینـه تربیـت قـرار منیگیـرد .چون ذیل سـه مبنـای قبلی،
مـواردی از تأثیـر تربیتـی واقعمنـا ندانستن مضامیـن و روشهـای تربیتـی قـرآن گذشـت ،اکنـون بـه برخی از
مـوارد اشـاره میکنیم.
ئن ُقلُوبُ ُه ْم ِب ِذكْـ ِر اللَّـ ِه أَال ِب ِذكْ ِر اللَّهِ
ـ ویژگیهـای سـاختار وجـود انسـان :مثالً ظاهـ ِر «الَّذی َن آ َم ُنـوا َو تَطْ َم ُِّ
ُـوب» (رعـد )28/بیانگـر یکـی از ویژگیهـای روحیروانـی انسـان اسـت :قلب انسـان منحصرا ً با
تَطْ َم ِ ُّ
ئن الْ ُقل ُ
ذکـر خداونـد آرامـش مییابـد .انحصا ِر سـبب آرامش قلب انسـان در یـاد خداوند ،نتیجه تق ّدم جـار و مجرور
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ِ
بـر فعـل در
ُـوب» اسـت (نـک .فضلاللـه ،1419 ،ج  ،13ص  .)53امـا نفـی
عبـارت «أَال ب ِِذكْـ ِر اللَّـ ِه تَطْ َم ِ ُّ
ئن الْ ُقل ُ
واقعمنایـی ،باعـث عـدم شـناخت قرآنـی از یگانـه عامـل آرامـش انسـان میگردد .نیـز براسـاس ظاهـ ِر « َو أ َّماَ
إِذا َمـا ابْ َتلا ُه َف َقـدَ َر َعلَ ْیـ ِه ِر ْز َقـهُ َف َیق ُ
ُـول َربِّـی أَهانَـنِ » (فجـر ،)16/در زمینـه تربیت انسـان باید توجه داشـت
کـه از منظـر انسانشـناختی ،سـاختار روحیروانـی انسـان به گونهای اسـت کـه اوالً ه ّموغ ّم او ،دنیـا و لذائذ
آن اسـت (نـک .آلوسـی ،1415 ،ج  ،15ص  ،)341و ثانیـاً میپنـدارد خداونـد نیـز توجـه ویـژهای بـه ثـروت و
ثرومتنـد دارد .پـس انسـان ،فقـر را نشـانه بیتوجهـی خـدا و عزیـز نبـودن نزد خداونـد میدانـد ،و نیز هنگام
تنگـی رزق ،بـه خداونـد بدبین میشـود؛ امـا هنگام برخـورداری از نعمتها طغیان میکند (نـک .طباطبایی،
 ،1417ج  ،20صـص 282ـ .)283در نتیجـه ،در برخوردهـای تربیتـی بـا فقـرا و غیرفقرا ،باید بـه این ارتباط بین
«میـزان رزق» و «اعتقـادات شـخص نسـبت به خداوند» توجه داشـت .مثلاً میتوان با تبییـن نقش تقوی در
ُـم ِع ْنـدَ اللَّـ ِه أَتْقاك ُْم» (حجـرات ،)13/ملاک توجه یا بیتوجهـی خداوند به
تقـرب انسـان بـه خـدا« :إِنَّ أَكْ َر َمك ْ
انسـان را بـرای مرتبّـی روشـن کرد .این برداشـتها همگی نتیجه نـگاه واقعمنایانه به اِخبارهای قرآن هسـتند،
امـا بـا نفـی واقعمنایـی ،هیـچ یـک از این نـکات تربیتی برداشـت منیشـود .منونه دیگـر ،ظاهـ ِر «إِنَّ ْ ِ
النْسـانَ
ُخلِ َق َهلُوعاً» (معارج )19/اسـت که از آن ،پیوند بین «ویژگی حرص و عجله انسـان نسـبت به خیر و رش» و
«ایمان» اسـتنباط میشـود (نک .سـید بـن قطـب ،1412 ،ج  .)3699 ،6پـس مربّی باید بداند کـه ایامن ،رصفاً
بـا تلفـظ شـهادتین ،در جان انسـان رسـوخ منیکند ،بلکه نفـوذ آن در عمق روح ،مسـتلزم مراعـات مقتضیات
حـاالت روحـیِ مرتبـط بـا ایمان ،نیـز میباشـد .پس اگـر ایامن بهدرسـتی بـرای مرتبی تصویـر نشـود ،و آن را
رش بپنـدارد ،از ایمان متنفـر میشـود؛ و البته اگر ایمان برای او بهمنزله امری سـودمند و
امـری مشکلسـاز و ّ
یـک خیـر رضوری ترسـیم شـد ،به سـوی ایامن جذب میشـود .در نتیجه ،نحـوه تبیین ایامن بـه خداوند برای
مرتبـی ،بسـیار تعیینکننـده اسـت .البته نفـی واقعمنایـی ،مانع چنین نتیجهای اسـت.
ـواس
ش الْ َو ْسـ ِ
ـ عوامــل مؤثــر بــر حــاالت روحیروانــی انســان :ماننــد وسوس ـههای شــیطان در « ِم ـ ْن َ ِّ
ـاس» (نــاس4/ـ .)5طبــق ایــن آیــه ،شــیطان بــدون ســلطه بر انســان
ـاس ٭ الَّــذی یُ َو ْسـو ُِس فـ ی ُصــدُو ِر ال َّنـ ِ
الْ َخ َّنـ ِ
(نــک .فضلاللــه ،1419 ،ج  ،24ص  )503وســاوس خــود را بــه قلــب ،یعنــی بــه مرکــز عــزم و تصمیمگیــری،
القــاء میکنــد (نــک .مرتجــان ،1377 ،ج  ،18ص  .)430پــس در حــوزه تربیــت ،بایــد مراقــب واردات قلبــی
و گزینــش و پاالیــش آنهــا بــود .منونــه دیگــرِ « ،ذکـ ِر اللّـ ِه» (رعــد )28/اســت کــه تأثیــر قرآنــیِ آن بــر آرامــش
انســان گذشــت .شــناخت قرآنــی نســبت بــه چنیــن عواملــی بــا مبنــای واقعنامنایــی اِخبارهــای قــرآن حاصــل
منیشــود.
ـ ارتبـاط حـاالت روحیروانـی بـا زندگـی مـادی :منونـه آن ظاهر آیه رشیفـه « َو َم ْن أَ ْعـ َر َض َع ْن ِذكْـری فَ ِإ َّن
لَـ ُه َمعیشَ ـ ًه ضَ ْنـكاً» (طـه )124/اسـت .طبـق ایـن آیـه« ،رویگردانـی از اوامـر الهـی» موجب «محدود شـدن
ظرفیـت روحـی انسـان بـه تفکـر در مـورد معـاش» میشـود (نـک .نخجوانـی ،1999 ،ج  ،1ص  .)524منونـه
دیگـر ،ظاهـر آیـه رشیفـه « َو لَـ ْو أَنَّ أَه َْـل الْقُـر ى آ َم ُنـوا َو اتَّقَـ ْوا لَ َف َت ْحنـا َعلَ ْیه ِْم بَـ َر ٍ
السما ِء َو ْالَ ْر ِض»
كات ِمـ َن َّ
(اعـراف )96/اسـت کـه بیانگـر ارتبـاط ایامن بـا رونق زندگـی در اثر بـاران و رستنیهاسـت (نک .سـورآبادی،
 ،1380ج  ،2ص  .)781خروجـی تربیتـی چنیـن آیاتـی ،از جملـه میتواند لزوم تربیت دینـی مرتبی به گونهای
باشـد کـه نپنـدارد دیـن ،مسـتلزم ترک دنیاسـت .بلکـه برعکس ،باید بـرای وی تبیین شـود که اجتنـاب از ذکر
بررسی تحلیلی ارتباط انکار واقعنمایی ا ِخبارهای قرآن با نقش تربیتیهدایتی آن
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خداونـد اسـت کـه موجـب سـختی امر معـاش میشـود ،و در مقابـل ،ایامن و تقوا سـبب وفور بـرکات زمینی
و آسامنیسـت .ایـن نتایـج بـا واقعنامنایـی اِخبارهـای قـرآن حاصل منیشـود.
ـ مرجعیــت و اســتواری مضامیــن تربیتــی قــرآن :غیرواقعــی دانســن مضامیــن تربیتــی قــرآن ،همچنین به
ـب الْ َخ ْیـ ِر لَشَ ــدیدٌ» (عادیــات)8/
تناقــض آنهــا بــا واقعیتهــای ملمــوس میانجامــد .مثـاً ذیــل « َو إِنَّــهُ لِ ُحـ ِّ
م ـراد از «خیــر» مختلــف بیــان شــده :مــال و امــوال (نــک .فخــر رازی ،1420 ،ج  ،32ص  ،)262و مطلــق
مطلوبهــای دنیــوی (نــک .فضلاللــه ،1419 ،ص  ،24ص  .)379امــا در ایــن آیــه ،نفــی واقعمنایــی اِخبــار،
بــه محبــوب نبــودن امــوال و جلوههــای دنیــا بـرای انســان میانجامــد؛ درحالیکــه در عــامل واقــع شــاهدیم
کــه طبــع انســان ،طالــب مــال و دیگــر مواهــب دنیــوی ماننــد مقــام ،قــدرت و  ...اســت .مشــاهده چنیــن
تناقضهایــی بیــن مضمــون اِخبارهــای قــرآن و واقعیــات خارجــی ،مان ـعِ اثرگــذاری تربیتــی آیــه و انگیــزش
مرتبّــی اســت .حتــی در مــوارد عــدم تناقــض ،واقعــی ندانســن مضامیــن تربیتــی باعــث بیاعتنایــی مرتبّــی
بــه آنهــا و در نتیجــه ،عــدم تأثیرپذیــری از آنهاســت.
در مــورد روشهــای تربیتــی ،بــا لحــاظ تبییــن ارتبــاط آنهــا بــا مبنــای عــدم واقعمنایــی در ضمــن مطالــب
پیشــین ،تنهــا بــه ذکــر چنــد منونــه بســنده میکنیــم:
(ص)
ـ ارائــه الگــو :براســاس نفــی واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن ،اِخبــار قــرآن از الگــو بــودن پیامــر اکــرم در
ـم فـی َر ُســولِ اللَّـ ِه أُ ْسـ َو ٌه َح َسـ َنهٌ » (احـزاب )21/غیرواقعــی اســت ،و در نتیجــه ،ایشــان واقعـاً
«لَ َقــدْ كانَ لَكُـ ْ
الگــو نخواهنــد بــود ،پــس مرتبــی بــا ایــن الگــو همذاتپنــداری نکــرده ،آن را دس ـتیافتنی منیبینیــد و
ب ـرای شــبیه شــدن بــه آن منیکوشــد.
ـ براســاس واقعمنــا نبــودن اِخبارهــای قــرآن ،در شــیوه تربیتــی تذکــر ،انــذار و تبشــیر ،نکاتــی کــه قــرآن
متذکــر میشــود یــا نســبت بــه آنهــا انــذار و تبشــیر میکنــد ،وهمــی میشــوند؛ پــس مرتبّــی بــا امــوری
مواجــه میشــود کــه یــادآوری یــا ترســاندن یــا امیــد دادن نســبت بــه آنهــا ،انگیــزش تربیتــی و قصــد اصــاح
ایجــاد منیکنــد.
در خصــوص شــیوههای تربیتــی بیــان حکمــت ،و تبییــن علــت و عواقــب نامطلــوب نیــز اگــر مرتبــی
قائــل باشــد امــوری کــه بــه نــام حکمــت بــه وی ارائــه میشــود و آنچــه کــه بهمنزلــه علــت حــوادث
ناخوشــایند آتــی بــه او گوشــزد میگــردد ،حقیقــت و واقعیتــی ندارنــد ،عــاوه بــر بدبیــن شــدن بــه مربــی و
محتــوای تربیتــی ،آن حکمــت و آن علــت را در رفتــار و زندگــی واقعــی خــود تأثیــر منیدهــد و تغییــری در
وی ایجــاد منیشــود.
در شــیوههای تربیتــی متثیــل و بیــان داســتان ،متثیلــی مؤثــر اســت کــه شــباهت مدعایــیِ آن بیــن مشـ َّبه
و مشـ َّب ٌهبه واقعــی باشــد ،تــا مرتبّــی بــا مشــاهده آن شــباهت بپذیــرد کــه عاقبــت رفتــار و وضعیــت وی نیــز
هامننــد آن چیــزی خواهــد بــود کــه برایــش متثیــل شــده اســت .شــیوه بیــان داســتان نیز چنیــن اســت ،وگرنه،
مرتبــی چ ـرا بایــد از داســتانی کــه اســاس آن بــر واقعیــت نیســت انگیــزش یافتــه ،آن را بــا زندگــی و رفتــار
واقعــی خــود مقایســه کــرده و براســاس نــکات و نتایــج غیرحقیقــی داســتان ،خــود را اصــاح کنــد؟
در شــیوه تربیتــی نصیحــت و توصیــه بــه خیــر و حـ ّـق ،فــرض ایــن اســت کــه بـرای مرتبّــی خیرخواهــی
شــده و وی بــه امــور شایســته و راســتین ســفارش شــود .امــا چنیــن خیرخواهــی و توصیـهای هنگامــی محقق
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میشــود کــه آنچــه در ایــن قالبهــا بــه وی گوشــزد میگــردد ،واقع ـاً موجــود باشــند .پــس اگــر مرتبّــی
واقعــی بــودن نــکات مطرحشــده بـرای وی در ایــن شــیوهها را نپذیــرد ،آیــا آنهــا را حـ ّـق و خیــر دانســته و
طبــق آنهــا خــود را اصــاح میکنــد؟

نتیجه

از حیــث زبانشــناختی ،در ر ّد واقعمنایــی اِخبارهــای قــرآن دیدگاههــای مختلفــی وجــود دارد کــه برخــی
منکــر واقعمنایــی همــه اِخبارهــای قــرآن و برخــی منکــر بخشهایــی از اِخبارهــای آن هســتند.
از دیگـر سـو ،مهمتریـن نقـش قـرآن ،یعنی نقـش تربیتیهدایتی از طریـق دو رکن مضامین و شـیوههای
تربیتـی ایفـا میشـود ،که میتـوان آنها را چنیـن خالصه کرد :مضامین ناظـر به کاملجویی ،اخلاق اجتامعی،
اخلاق اقتصـادی ،اخلاق جنـگ ،روابط خانوادگی ،معـاد و اخالق فردی؛ و شـیوههای الگودهـی ،تذکر ،انذار،
تبشـیر ،بیـان حکمـت و علت عواقب نامطلـوب ،متثیل ،داسـتانگویی ،نصیحت ،و موعظه.
بررســی لغــوی و قرآنــی مهمتریــن واژگان قرآنــی مرتبــط بــا تربیــت و هدایــت نشــان میدهــد کــه ایــن
دو هــدف اصلــی قــرآن کــه مســتلزم پویایــی هســتند ،و نیــز خصائــص آنهــا کــه عبارتنــد از رفــع کاســتیها،
هدایــت بــه کــال ،زیــاد شــدن ،و اســتفاده از علــوم و اخــاق فاضلــه ،در صــورت عــاری بــودن مضامیــن و
روشهــای تربیتــی قــرآن از واقعیــت ،محقــق منیشــوند.
ِ
ِ
ازای ـنرو بررســی تأثیــر تکتــک دیدگاههــای قائــل بــه واقعنامنایــی متــام اخبارهــا ،اخبارهــای حــاوی
عنــارص فرهنگــی باطــل عــر نــزول ،اِخبارهــای بیانگــر وعــد و وعیــد ،اِخبارهای حاوی رسگذشــت پیشــینیان،
نشــان داد کــه همگــی ایــن دیدگاههــا از حیــث تربیتــی نقشــی تخریبــی دارنــد .زیـرا غیرواقعــی نشــان دادن
مضامیــن خربهــای قرآنــی ،موجــب میشــود کــه مرتبــی نیــز آنهــا را واقعــی ،مؤثــر ،و همســنخ بــا زندگــی
خــود تلقــی نکــرده ،بــه واســطه آنهــا دارای انگیــزه نشــده ،و در نتیجــه آنهــا را در زندگــی خــود دخالــت
ندهــد .ایــن موضــوع باعــث میشــود شــیوههای تربیتیهدایتــی قــرآن نیــز کــه از ایــن مضامیــن بهــره
میگیرنــد ،کارکــرد تربیتیهدایتــی خــود را از دســت بدهنــد.

بررسی تحلیلی ارتباط انکار واقعنمایی ا ِخبارهای قرآن با نقش تربیتیهدایتی آن
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•س ــعیدی روش ــن ،محمدباق ــر ،تحلی ــل زب ــان ق ــرآن و روششناس ــی فه ــم آن ،چ  ،1ق ــم ،مؤسس ــه پژوهش ــی ح ــوزه
و دانش ــگاه ،ته ـران ،پژوهش ــگاه فرهن ــگ و اندیش ــه اس ــامی ،س ــازمان انتش ــارات.1383 ،
•ســعیدی روشــن ،محمدباقــر ،زبــان قــرآن و مســائل آن ،چ  ،1قــم ،پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،تهـران ،ســازمان
مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت) ،مرکــز تحقیــق و توســعه علــوم انســانی.1389 ،
•س ــورآبادى ،ابوبك ــر عتیقب ــن محم ــد ،تفس ــیر س ــورآبادى ،تحقی ــق عىلاك ــر س ــعیدى س ــیرجاىن ،چ  ،1تهــران،
فرهن ــگ ن ــر ن ــو.1380 ،
تـقاهره ،دارالرشوق.1412 ،
•سیدبن قطب ،ابن ابراهیم شاذلی ،ىف ظالل القرآن ،چ  ،17بیرو 
•طباطبای ــی ،محمدحس ــین ،املیــزان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن ،چ  ،5ق ــم ،دف ــر انتش ــارات اس ــامى جامع ــه مدرس ــین
ح ــوزه علمی ــه ق ــم.1417 ،
•ط ــرىس ،فضلب ــن حس ــن ،تفس ــیر جوام ــع الجام ــع ،چ  ،1ته ـران ،انتش ــارات دانش ــگاه ته ـران و مدیری ــت ح ــوزه
علمی ــه ق ــم.1377 ،
•فخر رازى ،ابو عبدالله محمدبن عمر ،مفاتیح الغیب ،چ  ،3بیروت ،دار احیاء الرتاث العرىب.1420 ،
•فراســتخواه ،مقصــود« ،قــرآن ،آراء و انتظــارات گوناگــون» ،مجلــه دانشــگاه انقالب ،ش  ،110تابســتان و پاییــز ،1376
صص 127ـ.142
•فراهیدى ،خلیلبن احمد ،كتاب العین ،چ  ،2قم ،انتشارات هجرت.1410 ،
•فضلالله ،سید محمدحسین ،تفسیر من وحى القرآن ،چ  ،2بیروت ،داراملالك للطباعه و النرش.1419 ،
•قـــدردان قراملکـــی ،محمدحســـن« ،زبـــان قـــرآن از منظـــر عالمـــه طباطبایـــی» ،قبســـات ،دوره  ،7شـــاره ،25
زمســـتان  ،1381صـــص 65ـ.78
•مرتجامن ،تفسیر هدایت ،چ  ،1مشهد ،بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى.1377 ،
•مجتهد شبسرتی/الف ،محمد ،قرائت نبوی از جهان ( ،)10بازیابیشده در  92/4/2از:
• http://neeloofar.org/thinker/mojtahedshabestari/119-article/prophetic-interpretation-of-the.htmlقرائت-نبوی-از-جهـــانworld/472--10
•مجتهد شبسرتی/ب ،محمد« ،قرائت نبوی از جهان ( ،»)15بازیابیشده در تاریخ  92/7/5از:
• http://neeloofar.org/thinker/mojtahedshabestari/119-article/prophetic-interpretation-of-theworld/517-prophetic-interpretation-of-the-world15.html
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•محدث دهلوی ،شاه ولیالله بن عبدالرحیم ،حجه الله البالغه ،چ  ،1قاهره ،دارالرتاث.1355 ،
•مصب ــاح ی ــزدی ،محمدتق ــی ،ب ــه س ــوی او ،محق ــق محمدمه ــدی ن ــادری قم ــی ،چ  ،3ق ــم ،انتش ــارات مؤسس ــه
آموزش ــی و پژوهش ــی ام ــام خمینــیره.1383 ،
•مصب ــاح ی ــزدی ،محمدتق ــی ،مع ــارف ق ــرآن ( )3جهانشناس ــی ،تصحی ــح و بازن ــگاری حمی ــد آری ــان ،چ  ،1ق ــم،
انتش ــارات مؤسس ــه آموزش ــی و پژوهش ــی ام ــام خمینــیره.1390 ،
•مصب ــاح ی ــزدى ،محمدتق ــى ،اخ ــاق در ق ــرآن (ج  ،)3تحقی ــق و ن ــگارش محمدحس ــین اس ــکندری ،چ  ،5ق ــم،
انتش ــارات مؤسس ــه آم ــوزىش و پژوه ــى ام ــام خمینــىره.1391 ،
•مصطفوى ،حسن ،التحقیق فی كلامت القرآن الكریم ،بیچا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نرش كتاب.1360 ،
•مغنیه ،محمدجواد ،التفسیر املبین ،بیچا ،قم ،بنیاد بعثت ،بیتا.
•مكارم شیرازى ،نارص ،األمثل ىف تفسیر كتاب الله املنزل ،چ  ،1قم ،مدرسه امام عىلبن اىبطالب.1421 ،
•منصوری/الف ،خلیل« ،روشهای تربیتی از منظر قرآن ( ،»)1بازیابیشده در  1400/7/7از:
• http://www.samamos.com/%d8%b1%d988%%d8%b4-%d987%%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%
b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d985%%d986%%d8%b8%d8%b1%d982%%d8%b1%d8%a2%d986%/?hilite=%27%D8%B1%D988%%D8%B42%27%C%27%
D987%%D8%A7%DB%8C%272%C%27%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
%DB%8C%272%C%27%D985%%D986%%D8%B8%D8%B12%27%C%27%D982%%D8%B1%D8%A2%D927%86%
•منصوری/ب ،خلیل« ،روشهای تربیتی از منظر قرآن ( ،»)2بازیابیشده در  1400/7/7از:
• http://www.samamos.com/%d8%b1%d988%%d8%b4-%d987%%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%
b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d985%%d986%%d8%b8%d8%b1%d982%%d8%b1%d8%a2%d92-86%/?hilite=%27%D8%B1%D988%%D8%B42%27%C%2
7%D987%%D8%A7%DB%8C%272%C%27%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%
AA%DB%8C%272%C%27%D985%%D986%%D8%B8%D8%B12%27%C%27%D982%%D8%B1%D8%A2%D927%86%
•منصوری/ج ،خلیل« ،روشهای تربیتی از منظر قرآن ( ،»)3بازیابیشده در  1400/7/7از:
•%B1%AA%D8%8C-%D8%DB%A7%D8%87%D9%-B4%D8%88%D9%B1%http://www.samamos.com/%D8
/863%D9%A2%D8%B1%D8%82%8C-%D9%AA%DB%8C%D8%DB%A8%D8
•منصوری/د ،خلیل« ،روشهای تربیتی از منظر قرآن ( ،»)4بازیابیشده در  1400/7/7از:
• http://www.samamos.com/%d8%b1%d988%%d8%b4-%d987%%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b
1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d982%%d8%b1%d8%a2%d9864%/?hilite=%27%D8%B1
%D988%%D8%B42%27%C%27%D987%%D8%A7%DB%8C%272%C%27%D8%AA%D8%B1
%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%272%C%27%D985%%D986%%D8%B8%D8%B12%
2%7C%27%D982%%D8%B1%D8%A2%D927%86%
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•موس ــوى س ــبزوارى ،س ــید عبداالع ــى ،مواه ــب الرح ــان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن ،چ  ،2بی ــروت ،موسس ــه اه ــل
بیـــت(ع).1409 ،
•مهــد یزاده ،حســین« ،کاوشــی در ریشــه قرآنــی واژه «تربیــت» و پیامــد معنایــی آن» ،معرفــت ،ســال  ،11شــاره ،8
پیاپــی  ،59آبــان  ،1381صــص 104ـ.110
•نخجواىن ،نعمتالله بن محمود ،الفواتح االلهیه و املفاتح الغیبیه ،چ  ،1مرص ،دار ركاىب للنرش.1999 ،
•نیلســاز نــرت ،و حاجیخانــی ،علــی ،و جلیلیــان ســعید« ،معناشناســی زبــان قــرآن از دیــدگاه عالمــه طباطبایـیره
در تفســیر البیــان فــی املوافقــه بیــن الحدیــث و القــرآن» ،پژوهشنامــه معــارف قرآنــی ،ســال  ،6شــاره ،21
تابســتان  ،1394صــص 143ـ.161
•هن ــدی ،رسس ــید احمدخ ــان ،تفس ــیر الق ــرآن و ه ــو اله ــدی و الفرق ــان ،ترجم ــه محمدتق ــی فخ ــر داع ــی گیالن ــی،
چ  ،1تهــران ،رشک ــت تضامن ــی محمدحس ــن علم ــی و رشکاء ،بیت ــا.
•یداللهپ ــور ،محمده ــادی ،و محم ــودی ،محمدمه ــدی« ،ویژگیه ــای زب ــان ق ــرآن ب ــا تأکی ــد ب ــر آراء آی ــت الل ــه
خوئ ـیره و آی ــت الل ــه معرف ـتره» ،دوفصلنام ــه الهی ــات قرآن ــی (ب ــا رویک ــرد کالم ــی) ،س ــال چه ــارم ،ش ــاره
 ،7پاییــز و زمســتان  ،1395صــص 9ـ.27
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