تحلیل شیوههای بیان استداللی در آیات تربیتی قرآن

قــرآن کتــاب تربیــت انســان اســت .ازایـنرو ،یکــی از اصلیتریــن
چکیده زمینههــای پژوهــش در قــرآن ،بررســی رویکــرد تربیتــی آن
اســت .ازآنجاکــه شــیوهیبیــان آموزههــای تربیتــی ،در اثرپذیــری
مخاطــب نقــش اساســی دارد ،قــرآن کریــم شــیوههای متنــوع بیانــی را بــه کار
بســته اســت .شــاخصترین آنهــا اســتفاده از شــیوههای اســتداللی اســت .تعالیــم
تربیتــی قــرآن ،ضمــن توجــه بــه عقــل و منطــق مخاطــب ،انــواع اســتدالل شــامل
قیــاس ،اســتقراء و متثیــل را بــه کار بســته اســت.عالوه بر ایــن ،در مــواردی جنبهی
اســتداللی ایــن آیــات ،قویتــر از ســایر زمینههــای آن اســت .شــیوهی بیــان آیــات
تربیتــی نیــز ،کامـاً متناســب بــا رهنمودهــای تربیتــی آن اســت؛ بنابرایــن ،میــان
روشهــای تربیتــی قــرآن و شــیوههای بیــان آن ،تناســب و هامهنگــی فراوانــی
وجــود دارد.
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بیان مسئله

دوری از ریش ـهی آســانی اخــاق و بیتوجهــی بــه خــدا و آخــرت کــه از پایههــای اساســی معرفــت
انســانی بهشــار میرونــد ،از آفاتــی اســت کــه بــه ایجــاد شــبهات و سســت شــدن پایههــای اخــاق منجــر
شــده اســت .در چنیــن رشایطــی ،طــرح نظــام فکــری اســام ،اهمیــت دارد .ایــن نظــام ،نــه بــه نظامهــای
دیگــر شــباهت دارد و نــه تلفیــق یــا التقاطــی از نظامهــای مختلــف اســت .بهطورکلــی ،نظــام فکــری اســام،
جنب ـهیتربیتــی بــا ویژگیهــای معینــی دارد.
قــرآن کریــم در آیــات تربیتــی ،عــاوه بــر اســلوبهای بالغــی ماننــد ترصیــح ،تشــبیه ،کنایــه و مجــاز ،از
شــیوههای اســتداللی یعنــی قیــاس و اســتقراء و متثیــل نیــز اســتفاده کــرده اســت.
بالغــت آیــات قــرآ ن کریــم و شــیوههای منحرصبهفــرد بیانــی آنهــا موجــب شــده کــه توجــه بــه
اســلوبهای بالغــی و تعمیــق در شــیوههای بیانــی آیــات قــرآن کریــم ،همــواره مــورد اهتــام قرآنپژوهــان
ق ـرار گیــرد .بالغــت ســخن ،یکــی از ابزارهــای کارآمــد در تأثیــر کالم اســت .ایــن موضــوع ،هنگامیکــه در
زمینـهی کالم تربیتــی عنــوان شــود ،معنــای ژرفتــری مییابــد؛ زیـرا شــیوهی بیــان تربیــت ،نقــش مهمــی در
تأثیــر تربیــت ایفــا میکنــد.
شــیوههای منطقــی و اســتداللی آیــات تربیتــی نیــز از عنــارص قابلتأمــل در ایــن آیــات اســت؛ زی ـرا
گفتــار منطقــی و ارائ ـهیدلیــل ب ـرای یــک امــر ،مخاطــب را در پذیــرش آن یــاری میکنــد.
تحقیــق پیــش رو ،تالشــی اســت بـرای آشــنایی نزدیکتــر بــا تربیــت در قــرآن کریــم و ســپس اســتخراج
شــیوههای بیــان اســتداللی در آیــات تربیتــی آن .بــه همیــن منظــور ،بــه ارائــهی تعاریــف کوتاهــی از
شــیوههای بیــان اســتداللی پرداختــه اســت .پیداســت کــه ایــن شــیوهها در تأثیــر تربیــت بــر مخاطــب،
اهمیــت خاصــی دارنــد و شــیوهای کــه قــرآن بــرای القــای ایــن مفاهیــم برگزیــده اســت ،برتریــن و
اثربخشتریــن آنهاســت.
رضورت پرداخــن بــه بحــث تربیــت قرآنــی بــر کســی پوشــیده نیســت؛ امــا در ایــن زمینــه ،بــا وجــود
تالشهــای فراوانــی کــه صــورت گرفتــه اس ـت ،هنــوز هــم نیــاز بــه پژوهشهایــی بــا اصالــت کامــل در
منابــع و متــون دینــی ،جامــع و نوپردازانــه وجــود دارد؛ زیـرا اکنــون ،هــر قلمــی میتوانــد نوشــتهای در بــاب
تربیــت اســامی رقــم زنــد .اینچنیــن اســت کــه تکـرار مکــرر در آثــار مربــوط بــه تربیــت اســامی ،فـراوان
دیــده میشــود.
بــه ایــن منظــور ،اگرچــه تالشهــای درخــور توجهــی صــورت گرفتــه و آثــار پربــاری تدوینشــده اســت؛
امــا بیشــر آنهــا ،یــا تخصصــی و علمــی نیســت و یــا بــر پای ـ ه ی آموزههــای اســامی بنــا نشــده اســت و
هنــوز تعلیــم و تربیــت اســامی ،در ابتــدای راه پــر ف ـراز و نشــیب خویــش اســت و ایــن میطلبــد کــه
پژوهشگـران متعهــد همــت کننــد و نظــام تربیتــی اســام را بهگونـهای بهســامان و درخــور تقدیــر عرضــه
مناینــد؛ زیـرا هیچیــک از ایــن آثــار ،آیــات تربیتــی را از حیــث شــیوههای بیــان بررســی نکردهانــد .تحقیــق
حــارض بــر آن اســت تــا بــا انجــام ایــن بررســی در حــد وســع ،نــگاه دیگــری را پیــش روی تربیــت در قــرآن
بگشــاید .در میــان کتــب تربیتــی نــگارش یافتــه ،کتــاب نگاهــی دوبــاره بــه تربیــت اســامی ،تألیــف خــرو
باقــری ،تــاش نــو و موفقــی در زمینــهی تربیــت در اســام اســت کــه در ایــن نوشــته ،از شــیوهی ارائهشــده
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در ایــن کتــاب در تقســیمبندی روشهــای تربیتــی استفادهشــده اســت.
ب ـرای انجــام ایــن پژوهــش ،کتابهــای تربیتــی متعــددی مطالعــه و شــیوههای آنهــا بررســی شــد و
پــساز انتخــاب یــک شــیوه ،بارهــا قــرآن کریــم مــورد مطالعــه ق ـرار گرفــت و آیــات تربیتــیِ منطبــق بــا
شــیوههای تربیتــیِ ارائهشــده ،انتخــاب شــد و پــس از معرفــی یــک الگــوی طبقهبنــدی روشهــای تربیتــی،
منونههایــی از آیــات تربیتــی قــرآن کــه بــر روشهــای تربیتــیِ معرفیشــده ،قابــل انطبــاق باشــد ،ذیــل هــر
شــیوه ذکرشــد ه اســت و ســعی بــر آن اســت کــه آیــات ذیــل هــر شــیوه ،در عیــن رعایــت اختصــار ،بــه حــد
کفایــت ارائــه شــود .پ ـسازآن ،آیــات یادشــده ،از جهــت شــیوههای اســتداللی بررســی شــدهاند.
درنهایــت ،بــه ایــن ســؤال پاســخ داده میشــود کــه شــیوههای بیــان اســتداللی در آیــات تربیتــی قــرآن
کــدام اســت؟
 .۱مروری بر شیوههای بیانی_استداللی قرآن کریم
در آیــات اســتداللی ،شــیوههای بیــان مختلــف اســت .بعضــی از ایــن شــیوههای بیانــی -اســتداللی
عبــارت اســت از:
 .۱-۱تلقیــن و تحمیــل بــه نفــس کــه حالتــی اجبــاری دارد؛ ازای ـنرو ،مطلوبتــر آن اســت کــه بــا ذکــر
یــک علــت ،مرتبــی بـرای پذیــرش ایــن اجبــار آمــاده شــود.
 .۱-۲اعطــای بینــش ،تحریــک ایــان و دعــوت بــه آ ن کــه تلقــی آدمــی را از امــور دگرگــون میکنــد و
احســاس مســئولیت و الزامــی درونــی در وی برپــا میســازد.
 .۱-۳محاسبهی نفس که مداومت و محافظت بر عمل را میرس میسازد.
 .1-4زمینهســازی ،تغییــر موقعیــت و ابتــا کــه امــکان شــکلگیریها و شــکلدهیهای مطلــوب را در
آدمــی بــاال میبــرد.
 .۱-۵مبالغه در عفو و پاداش و پذیرش توبه که بر اصل فضل مبتنی است.
 .۱-۶معرفی اسوه.
 .1-7تکلیف به قدر وسع ،مجازات ب ه اندازهی خطا.
 .۱-۸مرحل ـهای کــردن تکالیــف و تجدیدنظــر در آنهــا کــه نشــاندهندهی ایــن اســت کــه مربــی ،تنهــا
بایــد بــه وســع مخاطــب خویــش نظــر بــدوزد.
 .1-9تزکیــه و تعلیــم حکمــت کــه طغیانهــای نفســانی را مهــار میکنــد کــه مانــع اندیشــه و تعقــل
اســت.
 .۱-۱۰بیان مهر و قهر و عطا و حرمانکه مایهیتحکیم پیوند تربیتی است.

 .۱-۱تلقین و تحمیل به نفس

تلقیــن بــه نفــس بــه ایــن معناســت کــه از طریــق بــه زبــان آوردن ســخن معینــی ،تغییــری بهمقتضــای
آن در ضمیــر پدیــد آیــد و یــا بــا آشــکار ســاخنت فعلــی در اعضــا و جــوارح ،ســایه و طنیــن آن عمــل را بــه
درون بیفکنیــم .هــرگاه دو گونــه تلقیــن قولــی و فعلــی در هــم آمیــزد ،تأثیــری مضاعــف بــه بــار مـیآورد
(نــک :باقــری ،1374 ،ص .)70-68
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در تحمیــل بــه نفــس نیــز ،باطــن انســان توســط ظاهــر وی ســاخته میشــود؛ امــا در تلقیــن ،باطــن
انســان لزوم ـاً گریزنــده و بیرغبــت نیســت ،درصورتیکــه در تحمیــل بــه نفــس چنیــن فرضــی ملحــوظ
اســت (نــک :هــان ،ص  .)73-70آنچــه در آیــات ایــن دو شــیوهی تربیتــی دیــده میشــود ،بیشتــر شــیوهی
اســتداللی آنهــا اســت .گویــی بنــا بــه ذات تلقیــن و تحمیــل کــه حالــت اجبــاری دارنــد ،مطلوبتــر آن اســت
کــه بــا ذکــر یــک ســبب ،مرتبــی را ب ـرای پذیــرش ایــن اجبــار آمــاده کنــد .هنگامیکــه فــردی میخواهــد
بپذیــرد کــه آگاهانــه و بــا دســت خــود ،عملــی را بــر اعضــا و جــوارح خویــش تحمیــل کنــد ،معمــوالً بــا
دشــواری همـراه اســت و احتــال دارد کــه مرتبــی از آن رسبــاز زنــد؛ امــا درصورتیکــه حداقــل یــک علــت
ب ـرای ایــن عمــل اجبــاری داشــته باشــد ،بــا رضایــت درونــی آن را انجــام میدهــد و بــه پذیــرش آن گــردن
مینهــد؛ بهعنوانمثــال در آیــهای میفرمایــد« :اى كســاىن كــه ایــان آوردهایــد! صدایتــان را بلندتــر از
صــداى پیامــر نكنیــد و هــم چنانکــه برخــی از شــا بــا برخــی دیگــر بلنــد ســخن مىگوییــد بــا او بــه صــداى
بلنــد ســخن نگوییــد ،مبــادا بیآنکــه بدانیــد ،كردههایتــان تبــاه شــود» (حج ـرات .)2،ایــن آیــه شــامل یــک
اســتدالل اســت .رونــد اســتداللی کــه از ایــن آیــه میتــوان اســتنباط کــرد ،چنیــن اســت:
.1اگر صدایتان را در برابر پیامرب باال بربید یا مغرضید یا بیغرض.
.2اگــر مغرضانــه و عامدانــه چنیــن کنیــد ،شــأن پیامــر را انــکار کردهایــد و اگــر بیغــرض چنیــن کنیــد،
پیامــر را آزردهایــد.
2
1
.3اگــر شــأن پیامــر را انــکار کنیــد ،کافریــد و اگــر پیامــر را بیازاریــد ،بنــا بــر آیــات  61توبــه و  57احزاب
موجــب خشــم خــدا شــدهاید.
4
3
.4اگــر کافریــد ،بنــا برآیـهی 105کهــف و اگــر موجــب خشــم خــدا شــوید ،بنــا بــر آیـهی 28محمــد ،
عملتــان نابــود میشــود.
∴ /پس اگر صدایتان را در برابر پیامرب باال بربید ،عملتان نابود میشود.
چنیــن شــیوهی بیانــی در آیــات دیگــری نظیــر آیــات  221بقــره 19 ،نســاء 37،اح ـزاب و  18،15و 19
لقــان نیــز مشــاهده میشــود.
فریضهســازی یکــی دیگــر از شــیوههای بیــان اســت .ایــن روش از اختصاصــات رشایــع الهــی اســت کــه
پــارهای از دســتورالعملهای اساســی را کــه بــه کار بســن آنهــا بـرای تربیــت انســان رضوری اســت ،بهعنــوان
فریضــه ق ـرار داده اســت .فریضــه یعنــی حکمــی کــه انجــام آن واجــب اســت و بههیچوجــه تعطیلبــردار
نیســت .فریضهســازی در تربیــت ،تضمینکننــد ه ی مداومــت و محافظــت اســت؛ زیـرا فریضــه ،امــری اســت
کــه بههرحــال بایــد انجــام پذیــرد و انجامپذیــر بــودن آن ،بســته بــه فراهــم آوردن رشایطــی اســت کــه
دربــارهی آن خواستهشــده اســت( .نــک :باقــری ،1374 ،ص 92-91؛ نــک :احمــدی ،1364 ،ص .)178-173
 ... -1و كساىن كه پیامرب خدا را آزار مىرسانند ،عذاىب پردرد [در پیش] خواهند داشت.
 -2ىبگامن ،كساىن كه خدا و پیامرب او را آزار مىرسانند ،خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت كرده و برایشان عذاىب خفتآور آماده ساخته است.
 -3آنان كساىناند كه آیات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند؛ در نتیجه ،اعاملشان تباه شد و روز قیامت براى آنان [قدر و] ارزىش نخواهیم نهاد.
 -4زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده ،پیروى كردهاند و خرسندیش را خوش نداشتند؛ پس اعاملشان را باطل گردانید.
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عللــی کــه ب ـرای آیــات ایــن بخــش ذکرشــده اســت ،نهایت ـاً در ایــن حــد اســت کــه «ایــن کار را انجــام
دهیــد؛ چــون بـرای شــا بهــر اســت و بــه ســود شامســت» .ایــن آیــات ،ســاختار اســتدالل قیاســی 1دارنــد؛ اما
دالیــل آنهــا بــه خــوب بــودن یــا بــد بودنــی بازمیگــردد کــه خــدا از آن خــر میدهــد؛ بهعنوانمثــال ،در
آیـهای میفرمایــد« :بــر شــا كارزار واجــب شــده اســت ،درحالیکــه بـراى شــا ناگــوار اســت؛ و بســا چیــزى
را خــوش منىداریــد و آن ب ـراى شــا خــوب اســت و بســا چیــزى را دوســت مىداریــد و آن ب ـراى شــا بــد
اســت و خــدا مىدانــد و شــا منىدانیــد» (بقــره .)216 ،چنیــن شــیوهی بیانــی در آیــات دیگــری نظیــر آیــات
 6مائــده 114 ،هــود و  45عنکبــوت نیــز مشــاهده میشــود.
2
در مــوارد فــوق ،نــوع اســتداللها بهصــورت قیــاس اقرتانــی تنظیمشــده اســت .البتــه در بســیاری
مــوارد ،همـهی مقدمــات قیــاس ذکــر نشــده اســت و بهصــورت قیاسهــای مضمــر ،ضمیــر یــا مرخــم 3آمــده
اســت .در صورتســازی قیاسهــای یادشــده ،ناگزیــر بــه افــزودن مقدمــات محــذوف (صغــرا یــا کــرای
حذفشــده) و یــا نتیجـهی غیــر مذکــور شــدهایم .بدیهــی اســت در بیشــر قیاسهــای قرآنــی بــا توجــه بــه
غنــای مفاهیــم و ایجــاز قــرآن ،الزم اســت مقدمــات عدیــدهای را صورتبنــدی کــرد و باملــآل بــا قیاسهــای
مرکــب (شــامل بیــش از دو مقدمــه) ،رسوکار خواهیــم داشــت.

 .۲-۱اعطای بینش ،تحریک ایامن و دعوت به آن

در روش اعطــای بینــش ،ســعی بــر آن اســت کــه تلقــی آدمــی از امــور دگرگــون شــود .ایجــاد دگرگونــی در
تلقــی افـراد ،ازجملــه لــوازم قطعــی تغییــر رفتارهــا و اعــال آنــان اســت؛ زیـرا نــوع تلقــی و بهعبارتدیگــر،
نحــوهی ارزیابــی امــور ،یکــی از مبانــی مؤثــر در نــوع رفتارهــا و اعــال اســت (نــک :باقــری  ،1374ص .)75
یکــی از ایــن آیــات چنیــن اســت« :مثَــل آنچــه [آنــان] در زندگــى ایــن دنیــا [در راه دشــمنى بــا پیامــر]
خــرج مىكننــد ،همچــون مثــلِ بــادى اســت كــه در آن ،رسمــاى ســختى اســت كــه بــه كشــتزار قومــى كــه بــر
خــود ســتم کردهانــد بــوزد و آن را تبــاه ســازد و خــدا بــه آنــان ســتم نكــرده ،بلكــه آنــان خــود بــر خویشــن
ســتم كردهانــد» (آلعمـران .)117،بنــا بــر اســتدالل متثیلــی در ایــن آیــه میتــوان گفــت:
 .1انفاقی که انسان در آن امید نتیجه دارد؛ مانند بذر پاشیدن در زمین به امید مثر دادن است.
 .2انگیــز ه ی انفــاق اگــر غیرالهــی باشــد؛ ماننــد بــاد ســوزناک و مخربــی اســت کــه بــر ایــن زمیــن بــوزد
(نــک :مــکارم شــیرازی  ،1374ج ،3ص .)60
 .3چنین بادی محصول را نابود میکند.
∴ /انفاقــی کــه انگیــزهی آن در غیــر مســیر الهــی باشــد ،مثــرهاش نابــود میشــود؛ یعنــی بیمثــر خواهــد
بود.

 -1قیـاس ،مجموعـهای از قضایـای تالیـف یافته اسـت که با فرض صدق آنها و به سـبب نحوهی تألیفشـان ،بالرضوره قضیه دیگـری را الزم بیاورند (مظفر،
 ،1968ص 230-229؛ ابنسینا.)236 ،1375 ،
 -2قیاس اقرتانی ،قیاسی است که نتیجه یا نقیض آن ،به نحو آشکارا در مقدمات نیامده است (مظفر ،1968 ،ص 233-232؛ ابنسینا.)236 ،1375 ،
 -3قیـاس مضمـر قیاسـی اسـت کـه یکـی از اجـزای آن حذفشـده باشـد .قیـاس ضمیر ،قیـاس محذوفه الکربی و قیاس مرخم ،قیاسـی اسـت کـه نتیجهی
آن ذکـر نشـده باشـد (مظفـر ،1968 ،ص 230-229؛ عالمـه حلـی299-298 ،1381 ،؛ نصیرالدین طوسـی.)368 ،1380 ،
تحلیل شیوههای بیان استداللی در آیات تربیتی قرآن
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مشابه چنین استداللی در آیات  24سورهی یونس و  20سورهی حدید نیز مشاهده میشود.
آیــات داخــل در ایــن شــیوه ،بیشتــر اســتداللی هســتند؛ زیـرا بــر اســاس بینشهایــی کــه ارائهشــدهاند،
نتیجهگیــری میکنــد کــه در چنیــن رشایطــی ،بایــد ایــان بیاوریــد؛ بهعنوانمثــال آیــهای میفرمایــد:
«كســاىن كــه كفــر ورزیدنــد ،پنداشــتند كــه هرگــز برانگیختــه نخواهند شــد .بگــو :آرى ،ســوگند به پــروردگارم!
حتـاً برانگیختــه خواهیــد شــد ،ســپس شــا را بــه [حقیقـت] آنچــه كردهایــد قطعـاً واقــف خواهنــد ســاخت
و ایــن بــر خــدا آســان اســت؛ پــس بــه خــدا و پیامــر او و آن نــورى كــه مــا فــرو فرســتادیم ،ایــان آوریــد
و خــدا بــه آنچــه مىكنیــد ،آگاه اســت» (تغابــن 7 ،و  .)8جمل ـهی دعوتکننــده بــه ایــان در ایــن آیــه،
نتیجهگیــرى از مضمــون آیــه قبلــی اســت .بــه عبــارت دقیقتــر میتــوان گفــت:
 .1شام مبعوث میشوید و درنتیجه ،به نیک و بد عملتان جزا داده میشوید.
 .2اگر کافر شوید ،سزای بد میبینید.
∴ /کسی که میخواهد سزای نیک ببیند ،باید ایامن بیاورد.
تحریــک ایــان نیــز از دیگــر روشهــای تربیتــی اســت .ایــان ،فعلــی ارادی و مبتنــی بر اندیشــه و تعقل
اســت (نــک :رحیمــی  ،1389ص  .)154-148ایــان بــه معنــی بــاور و اعتقــادی اســت کــه عمیقـاً در وجــود
انســان رســوخ میکنــد.
بهکارگیــری شــیوهی تحریــک ایــان ،احســاس مســئولیت و الـزام درونــی را در آدمــی برپــا میکنــد کــه
بــه ســبب مبتنــی بــودن بــر ایــان بــه خــدا ،آن را احســاس تکلیــف نیــز میگوینــد؛ امــا در ایــن روش ،قــوهی
محرکــه ،ایــان بــه خداســت و آن نیــز مســتلزم فراتــر رفــن از خودخواهــی بســیط اولیــه اســت .ازای ـنرو،
گســرهی بهــرهوری از ای ـ ن روش ،محــدود بــه کســانی اســت کــه ایــان بــه دل آنــان راهیافتــه باشــد .روش
پیشــین ،درعینحــال ،مقدمــه و مدخلــی بــر ایــن روش محســوب میشــود؛ زیـرا بــا تکیــه بــر خودخواهــی
اولیــه ،میتــوان بــه ایــان فراخوانــد و وقتــی ایــان حاصــل شــد ،بــا تکیــه بــر آن میتــوان بــه تکالیــف
فراخوانــد.
کســی کــه بــه خــدا ایــان دارد ،از نیــروی بالقــوهای در درون خــود برخــوردار اســت کــه در حــال ســکون،
حتــی از خــود او نیــز پنهــان اســت؛ امــا اگــر ایــن نیــرو بــه جنبــش در آیــد ،مظهــر تحــوالت درونــی عظیــم
و اقدامــات چشــمگیری خواهــد شــد و ایــن در حالــی اســت کــه حتــی خــود فــرد ،آنهــا را از خویــش گــان
منیبــرد .در ایــن روش تربیتــی ،مقصــود ،پدیــد آوردن چنیــن جنبشــی اســت کــه حاصــل آن ،احســاس تکلیــف
و انگیختگــی عمیــق درونــی اســت .بــا ظهــور ایــن احســاس و انگیختگــی کــه منایشــی از اراده و اختیــار
انســان اســت ،امــکان ایســتادگی در برابــر فشــارها و مقتضیــات محیطــی و بلکــه حرکــت در برابــر آن فراهــم
میآیــد (باقــری ،1374 ،ص  .)109-108آیــات  118انعــام 13،توبــه و  36احـزاب ازجملــه آیاتــی هســتند کــه
از ای ـ ن روش تربیتــی بهــره بردهانــد.
روش دعــوت بــه ایــان نیــز ناظــر بــه ایجــاد تحولــی باطنــی اســت و هــرگاه چنیــن تحولــی رخ دهــد،
آثــار آن بــر ظاهــر آدمــی و اعــال وی پدیــدار خواهــد شــد .در ایــن روش ،نظــر بــر آن اســت کــه بــا تکیــه
بــر بینشهــای یادشــده ،جنبشــی در عــزم آدمــی پدیــد آیــد و بــه ایــن ترتیــب ،بینــش بــه عقیــده بــدل شــود
و گــره ریشـهی خــود را در قلــب افکنــد .ازایـنرو ،قــرآن بــه اعطــای بینــش اکتفــا منیکنــد ،بلکــه انســانها
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را فرامیخوانــد تــا بهمقتضــای آن بینــش ایــان بیاورنــد و عــزم و ارادهای بــر انجــام لــوازم عملــی آن اتخــاذ
کننــد؛ زی ـرا بســیار پیــش میآیــد کــه انســان دانســتههایی دارد؛ امــا خــود را ملتــزم بــه لــوازم عملــی آن
منیکنــد .در روش دعــوت بــه ایــان ،بنــا بــر آن نیســت کــه علــم تــازهای بــه انســان عطــا شــود ،بلکــه
انگیخــن او بــه التـزام نســبت بــه آنچــه میدانــد ،مدنظــر اســت .همیــن انگیخــن بــه عــزم ،گاه طریقـهای
اســت کــه فــرد را بــه حرکــت درمـیآورد و او را آمــاد ه ی التـزام میســازد .روش دعــوت بــه ایــان ،ناظــر بــه
ایجــاد تحولــی باطنــی اســت و هــرگاه چنیــن تحولــی رخ دهــد ،آثــار آن بــر ظاهــر آدمــی و اعــال وی پدیدار
خواهــد شــد (نــک :هــان ،ص  .)87-86آیــات  47و  136نســاء و  8-7تغابــن ازجملــه آیاتــی هســتند که روش
دعــوت بــه ایــان در آنهــا مشــاهده میشــود.
هامنگونــه کــه مشــاهده شــد ،ســاختار اســتداللی آیــات یادشــده ،همگــی از نــوع اســتدالل قیاســی
اســت .در ایــن آیــات ،معمــوالً بــا یــک گـزارهی رشطــی و گـزارهای حملــی (بهصــورت وضــع مقــدم و یــا رفــع
تالــی) مواجــه میشــویم .اســتفاده از قیاسهــای اســتثنایی 1در ایــن مــوارد بیشــر بــه چشــم میخــورد.

 .۱-۳محاسبهی نفس

محاســبهی نفــس عبــارت اســت از ارزیابــی اعــال و نیتهــای پنهــان در آنهــا .محاســبهی خویــش بــا
توجــه بــه ویژگیهایــی کــه در تربیــت اســامی بـرای آن ذکرشــده ،شــیوهای اســت کــه مداومــت و محافظــت
بــر عمــل را میــر میســازد (نــک :هــان ،ص  .)94-92آیـهای در ایــن زمینــه مشــهور اســت و آیــات دیگــری
کــه از نظــارت خداونــد بــر اعــال و رفتــار انســان حکایــت دارد و از روز ج ـزا و حــارض و مجســم شــدن
اعــال در آن روز ســخن میگویــد و یــا انســان را بــه پــروای الهــی و تقــوا فرامیخوانــد ،نیــز از ایــن قبیــل
بهحســاب میآیــد:
«اى كســاىن كــه ایــان آوردهایــد! از خــدا پــروا داریــد و هرکســی بایــد بنگــرد كــه بـراى فــردا [ى خــود] از
پیــش چــه فرســتاده اســت و [بــاز] از خــدا برتســید .در حقیقــت ،خــدا بــه آنچــه مىكنیــد ،آگاه اســت»(حرش،
 .)18گفتنــی اســت کــه میتــوان عبــارت تتمـهیآیــه را بهعنــوان ذکــر یــک علــت بـرای عبــارات پیــش از آن
محســوب کــرد (نــک :قــرىش  ،1377ج ،11ص 107؛ طباطبایــی  ،1417ج ،19ص .)219
 .1خداوند به اعامل نیک و بد شام آگاه است.
 .2در آخرت ،همهیاعامل ریزودرشت و پنهان و پیدای شام را برایتان حارض میکند.
∴ /پس از خدا برتسید و مراقب اعاملتان باشید و خود ،نیک و بد آن را محاسبه کنید.
بــا توضیحاتــی کــه داده شــد ،بهکارگیــری قیاسهــای اقرتانــی در ایــن نــوع اســتداللها مشــهود اســت.
بدیهــی اســت کــه در صورتســازی اینگونــه قیاسهــا ،گاهــی تقــدم و تأخــر آیــات بهگون ـهای اســت کــه
 -1قیـاس اسـتثنایی ،قیاسـی اسـت کـه نتیجـه یا نقیـض آن در مقدمات وجـود دارد .یکـی از مقدمات قیاس اسـتثنایی ،لزوما رشطی اسـت و مقدمه دیگر
یـا عیـن مقـدم اسـت (وضـع مقـدم) و یـا نقیـض تالی (رفع تالـی)؛ و نتیجه ایـن دو قیاس بـه ترتیب یا عین تالی اسـت و یـا نقیض مقدم (مظفـر،1968 ،
ص 233-232؛ ابنسـینا ،1375 ،ص 281-280؛ عالمـه حلـی.)279-278 ،1381 ،
تحلیل شیوههای بیان استداللی در آیات تربیتی قرآن
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تتم ـهی آیــه بهعنــوان یکــی از مقدمــات اســتدالل لحــاظ میشــود.

 .۴-۱زمینهسازی ،تغییر موقعیت و ابتال

حــاالت و اعــال آدمــی در بســر رشایــط و موقعیتهــا میرویــد .ازای ـنرو ،رشایــط و موقعیتهــای
مختلــف ،حامــل بالقوگیهــای متفــاوت در شــکلدهی حــاالت و اعــال انســان اســت .انتخــاب و
تنظیــم مناســب زمینههــا و رشایــط ،بهمثابــهعامــل تســهیلکنندهای اســت کــه امــکان شــکلگیریها و
شــکلدهیهای مطلــوب را بــاال میبــرد .در روش زمینهســازی ،همیــن امکانــات بالقــوه مدنظــر اســت.
طبــق ایــن روش ،بایــد رشایطــی را کــه تســهیلکنندهی حــاالت و رفتارهــای مطلــوب یــا نامطلــوب اســت ،از
پیــش ،بــه نحــو مقتضــی دگرگــون کــرد (نــک :باقــری ،1374 ،ص .)99-96
در بخشــی از آیــات ایــن روش ،خداونــد انســا ن را بــه پیشــگیری از وقــوع حادثـهای توصیــه میکنــد .ایــن
آیــات معمــوالً بــا ذکــر علــت همراهند.
«اى كســاىن كــه ایــان آوردهایــد! از غیــر خودتــان[ ،دوســت و] همـراز مگیریــد[ .آنــان] از هیــچ نابــكارى
در حــق شــا كوتاهــى منىورزنــد .آرزو دارنــد كــه در رنــج بیفتیــد .دشــمنى از لحــن و سخنشــان آشــكار
اســت و آنچــه سینههایشــان نهــان مـىدارد ،بزرگتــر اســت .در حقیقــت ،مــا نشــانهها [ى دشــمنى آنــان]
را بـراى شــا بیــان كردیــم ،اگــر تعقــل كنیــد .هــان! شــا كســاىن هســتید كــه آنــان را دوســت داریــد و [حــال
آنكـه] آنــان شــا را دوســت ندارنــد و شــا بــه همـهیكتابهــا [ى خــدا] ایــان داریــد و چــون بــا شــا
برخــورد كننــد ،مىگوینــد" :ایــان آوردیــم" و چــون [بــا هـم] خلــوت كننــد ،از شــدت خشــم بــر شــا ،رس
انگشــتان خــود را مىگزنــد .بگــو" :بــه خشــم خــود مبیریــد" كــه خداونــد بــه راز درون ســینهها داناســت.
اگــر بــه شــا خــوىش رســد ،آنــان را بدحــال مىكنــد و اگــر بــه شــا گزنــدى رســد ،بــدان شــاد مىشــوند و
اگــر صــر كنیــد و پرهیــزگارى مناییــد ،نیرنگشــان هیــچ زیــاىن بــه شــا منىرســاند .یقینـاً خداونــد بــه آنچــه
مىكننــد ،احاطــه دارد» (آلعمــران .)120-118،در ابتــدای آیــهیاول میفرمایــد کــه بــا غیرخودیهــا و
غیرمســلامنان (معانــد) دوســتی نکنیــد و بـرای همیــن یــک عبــارت ،ادامـهی آیــه و دو آیـ ه پــس از آن را بــه
ذکــر علــت ب ـرای ایــن نهــی اختصــاص میدهــد.
 .1کسانی که همکیش مسلامنان نیستند ،در نابکاری نسبت به آنان کوتاهی منیورزند.
 .2کسانی که همکیش مسلامنان نیستند ،آرزوی در رنج افتادن آنان را دارند.
 .3دشــمن ی آنــان بــا مســلامنان بســیار اســت و بــا وجــود تــاش در پنهــان کردنــش ،بــاز هــم در لحــن
کالمشــان آشــکار میشــود.
 .4آنان مسلامنان را دوست ندارند.
 .5آنــان پشــت رس مســلامنان ،رفتــار دوگان ـهای نســبت بــه حضورشــان دارنــد و عداوتشــان در غیــاب
ایشــان آشــکار میشــود.
 .6آنان از خوشی مسلامنان ناراحت میگردند و از ناراحتی ایشان شاد میشوند.
 .7کسانی که چنین خصوصیاتی دارند ،شایستگی دوستی و همراز بودن با مسلامنان را ندارند.
 .8غیر همکیشان با مسلامنان نسبت به ایشان چنین هستند.
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∴ /غیر همکیشان با مسلامنان ،شایستگی دوستی و همراز بودن با مسلامنان را ندارند.
چنین بیانی در آیهی  59سورهی احزاب نیز مشاهده میشود.
تغییــر موقعیــت از دیگــر شــیوههای بیــان اســت .ازآنجاکــه رشایــط مختلــف زمانــی ،مکانــی و اجتامعــی،
مبــدأ اثرگذاریهــای متفاوتــی بــر انســان اســت ،بـرای ایجــاد حــاالت مطلــوب در وی الزم اســت روابــط او بــا
رشایــط مزبــور دگرگــون شــود .تفــاوت ایــن روش بــا روش زمینهســازی در آن اســت کــه زمینهســازی ،مبتنــی
بــر بالقوگیهــای بلنــد دامنــه در رشایــط مختلــف اســت؛ امــا در روش حــارض ،آنچــه بیشتــر مدنظــر اســت،
جنبـ ه ی بالفعــل موقعیتهــا و اثــر آفرینــی آنهــا اســت (نــک :باقــری  ،1374ص  .)101-99بیشــر ایــن آیــات،
بهطــور رصیــح ،بــه اســتفاده و غنیمــت شــمردن موقعیتهــای پرســود و پرهیــز از موقعیتهــای زیانبــار
امــر میکننــد؛ بهعنــوان منونــه میتــوان بــه آیــات  49ســورهی طــور و  6-2مزمــل اشــاره کــرد.
در آی ـ های آمــده اســت« :و البتّــه [خــدا] در كتــاب [قــرآن] ،بــر شــا نــازل كــرده اســت كــه هــرگاه
شــنیدید آیــات خــدا مــورد انــكار و ریشــخند ق ـرار مىگیــرد ،بــا آنــان منشــینید تــا بــه ســخنى غیــر از آن
درآینــد؛ زیـرا در ایــن صــورت شــا هــم مثــل آنــان خواهیــد بــود .خداونــد ،منافقــان و كافـران را همگــى در
دوزخ گــرد خواهــد آورد» (نســاء .)140،در ایــن آیــه نیــز ،ســبب نهــی از حضــور در مجلســی را کــه در آن
آیــات خــدا بــه اســتهزاء گرفتــه میشــود ،در پایــان آیــه عنــوان میکنــد؛ بنابرایــن ،میتــوان گفــت:
 .1کسی که آیات خدا را به انکار و ریشخند میگیرد ،کافر است.
 .2کســی کــه همنشــین او اســت و اعـراض منیکنــد یــا بــه هــر ترتیــب بــا او همــکاری میکنــد ،منافــق
اســت (نک :مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج ،4ص .)172
 .3سزای کافران دوزخ است.
 .4منافقـان هامننـد کافراننـد( .چـون با آنـان همکاری میکنند ،حتی به اندازهینشستن در مجلسشـان.
یا چون مانند ایشـان میشـوند به سـبب نشستوبرخاسـت با ایشـان (نک :طباطبایی  ،1417ج ،5ص .)116
 .5پــس سـزای منافقــان نیــز دوزخ اســت (خداونــد هــر دو گــروه منافقــان و كافـران را بــا هــم در دوزخ
جمــع میكنــد).
∴ /پس برای دوری از دوزخ ،در اینگونه مجالس ننشینید.
ابتــا نیــز از دیگــر شــیوههای بیــان اســتداللی اســت .در ایــن روش ،م ـراد ایــن اســت کــه فــرد بتوانــد
علیرغــم فشــار و اقتضــای رشایــط ،خــود مبــدأ نحــوهی حرکــت و شــکلگیری خویشــن قـرار گیــرد .در روش
ابتــا ،مقاومــت در برابــر رشایــط و درنتیجــه پیــروی از الزامهــای درونــی ،مفــروض اســت؛ یعنــی مربــی بــه
کام بــا میافکنــد و مرتبــی بایــد بــه مواجهــه برخیــزد تــا جایــی کــه کار را بــه پایــان بــرد .ایــن ایســتادگی در
مــن عمــل ،مایـهی شــکوفایی و مثردهــی وجــود مرتبــی اســت (نــک :باقــری ،1374 ،ص .)110-109
این آیات ،نوعی اطالعرسانی به مردم از سنتهای الهی ،ازجمله ابتال است نه خود ابتال.
«آیــا مــردم پنداشــتند كــه تــا گفتنــد ایــان آوردیــم ،رهــا مىگردنــد و آزمایــش منىشــوند؟ و بــه یقیــن،
كســاىن را كــه پیــش از اینــان بودنــد ،آزمودیــم تــا خدا آنــان را كــه راســت گفتهانــد ،معلــوم دارد و دروغگویان
را [نیــز] معلــوم دارد» (عنکبــوت 2 ،و  .)3ایــن آیــات ،عمــده و اصــل ســبب ابتــای انســانها از جانــب
خداونــد را بازشــناخنت راس ـتگویان از دروغگویــان ،مجاهــدان و شــکیبایان از خانهنشــینان و بیص ـران و
تحلیل شیوههای بیان استداللی در آیات تربیتی قرآن
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در یــک کالم ،جــدا شــدن مؤمنــان واقعــی از غیــر واقعــی معرفــی میکنــد (نــک :زمخــری  ،1407ج ،3ص
439 -440؛ طباطبایــی  ،1417ج ،16ص .)100
بنابراین ،میتوان این آیات را استداللی بهحساب آورد و دربارهیآنها چنین گفت:
 .1ابتــا و یــا آزمایــش ،انســانهای نیــک و بــد و بهطــور کلــی ،ســطح و انــداز ه ایــان و قیمــت عمــل
هــر کــس را مشــخص میکنــد.
 .2وقوع معاد حتمی است.
 .3انســانها در معــاد ،در نظــام جـزا قـرار میگیرنــد؛ یعنــی هرکــس بایــد بازتــاب اعــال و ســطح ایــان
خــود را ببیند.
∴ /پس الزمهیمعاد این است که انسانها آزمایش شوند.
چنیــن شــیوهی بیانــی در آیــات  94ســورهی مائــده و  31ســورهی محمــد نیــز مشــاهده میشــود .در ایــن
دســته از آیــات نیــز بــا اســتداللهای قیاســی مواجهیــم؛ امــا تفــاوت قابــل مالحظ ـهای نســبت بــه مــوارد
پیشــین مشــاهده میشــود .برخــی از مقدمــات بـهکار گرفتهشــده ،مســتند بــه تجربیــات بــر و تکـرار آن
اســت .درواقــع ،بعضــی از شــواهد و مــدارک مســتند و تاریخــی و تکرارپذیــر ،بهعنــوان مقدمــات مســلم
بحــث در نظــر گرفتهشــده اســت .شــاید بتــوان اســتناد بــه ایــن مــوارد را نوعــی اســتقرای ناقــص مبتنــی بــر
تعلیــل 1محســوب کــرد.

 .۱-۵مبالغه در عفو و پاداش و پذیرش توبه

اصــل فضــل مانــع آن اســت کــه فــرد ،بــه محــض ارتــکاب اولیــن خطــا مؤاخــذه و مجــازات شــود ،بلکــه
بــه موجــب آن الزم اســت کــه مربــی ،ابتــدا بــه عفــو کنــد و حتــی در ایــن عفــو مبالغــه ورزد؛ نــه اینکــه عفــو
او در برابــر اعتــذار مرتبــی باشــد .طبــق ایــن روش ،مربــی مــوارد فراوانــی از خطاهــا و لغزشهــای مرتبــی را
نادیــده میگیــرد (نــک :باقــری ،1374 ،ص .)115
بخشــی از آیــات مربــوط بــه ایــن شــیوه ،بیــان و تأییــد ایــن روش و بخشــی دیگــر ،اعــام بخشــش پیشــتاز
الهــی اســت .در ایــن آیــات ،بــا رصاحــت و بــدون هیچگونــه پیچشــی در کالم ،اعــام م ـیدارد کــه خداونــد،
شــا را بخشــید؛ بهعنــوان منونــه میتــوان بــه آیــات  155آلعمــران و  70فرقــان اشــاره کــرد .درآیــات
ت عنوانشــده اســت؛ نــه بــا کنایــه یــا فنــون دیگــر .تنهــا علتــی نیــز کــه بـرای
یادشــده ،عفــو الهــی بــا رصاحـ 
آن ذکرشــده اســت ،اوصــاف خداســت؛ یعنــی خداونــد بســیار آمرزنــده و بخشــنده و بردبــار اســت و یا نســبت
بــه مؤمنــان بــا تفضــل اســت و بــه همیــن ســبب ،عفــو و بخشــش در شــأن کریامنـهیاوســت .ازایـنرو ،بــر
هرکــس کــه بخواهــد ،میبخشــد .پــس در ایــن آیــات ،بــا اســتناد بــه صفــات الهــی ،ازجملــه غفــور و رحیــم
و ذوفضــل ،ایــن ســنت خداونــد ،یعنــی بخشــش پیشــتاز و حتــی مبالغهآمیــز ،تعلیــل شــده اســت .توبــه نیــز

 -1درصورتیکه موارد مشاهدهشـده در اسـتقرا وصف مشترکی داشـته باشـند که مبتنی بر علت واحدی باشـد ،به سـبب اسـتحاله تخلف معلول از علت
تامـه ،بـا مشـاهدهی تعـداد محـدودی از مـوارد جزئـی ،میتـوان حکم را به همـهی افراد نوع نسـبت داد .به این نوع اسـتقرای یقینآور ،اسـتقرای ناقص
مبتنی بر تعلیل میگویند (مظفر ،1968 ،ص 298-297؛ ابنسـینا ،1375 ،ص 231-229؛ نصیرالدین طوسـی ،1380،ص .)362-360
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از دیگــر شــیوههای بیــان در آیــات اســتداللی اســت .توبــه بهمثابـ ه یــک روش تربیتــی اســت .از آیــات قــرآن
برمیآیــد کــه خداونــد دو توبــه دارد :توب ـهیاول ،توب ـهی هدایــت و توفیــق اســت و خداونــد ضمــن آن،
بنــدهی خویــش را نســبت بــه زش ـتکاریاش واقــف میگردانــد و بــه ســمت اســتغفار هدایتــش میکنــد.
توبـهی اول خــدا (بــه اســتناد آیــات  102و  118ســورهی توبــه و  26و  27ســورهی نســاء) ،توبــه ســاز اســت و
موجــب میشــود کــه انســان خطــاکار ،تائــب شــود و بازآیــد و هنگامیکــه بنــده در اثــر توبـهی اول خــدا ،بــه
اســتغفار روی آورد و تائــب شــد ،توبـهی دوم خــدا آشــکار میشــود و آن توبـهی قبــول اســت و بــا مغفــرت
همـراه میشــود و خداونــد کــه اینچنیــن کثیرالرجــوع اســت ،خــود را تــواب نامیــده و ایــن نــام نشــانگر فضــل
و رحمــت او بــر انســانها اســت( 1نــک :باقــری117-116 ،1374 ،؛ نــک :احمــدی ،1364 ،ص .)295-288
در آیــات مربــوط بــه ایــن روش تربیتــی نیــز بیشتــر بــه صفــات خداونــد اســتناد شــده اســت .شــاید
بتــوان گفــت در ایــن روش نیــز ،ماننــد روش مبالغــه در عفــو ،ایــن آیــات معمــوالً بــا ذکــر بعضــی از صفــات
خداونــد و اســتناد بــه آن ،صــورت اســتداللی پیــدا کــرده اســت.
همچنیــن ،اصــل فضــل ایجــاب میکنــد کــه اگــر از مرتبــی ،عمــل مطلوبــی (هرچنــد ناچیــز) رس زنــد،
مربــی آن را بیپاســخ نگــذارد .بلکــه بایــد گفــت بــه اقتضــای ایــن اصــل ،پــاداش بــه چنیــن فــردی میتوانــد
از مــرز عدالــت درگــذرد و مربــی بــه صالحدیــد خویــش میتوانــد او را بیشازحــد اســتحقاقش ،مــورد
لطــف قـرار دهــد .چنیــن بلندنظــری در جـزا و پــاداش ،مرتبــی را بــا شــوق و انگیــزهای مضاعــف بــه حرکــت
وام ـیدارد (نــک :باقــری ،1374 ،ص .)120-119
بنــا بــر آنچــه در روش توبــه نیــز گفتــه شــد ،روش مبالغــه در پــاداش از فضــل خداونــد ناشــی میشــود و
بنابرایــن الزم نیســت بـرای آن علتــی اقامــه شــود .تنهــا علتــی کــه گاه دیــده میشــود؛ ماننــد ایــن آیــه اســت:
«و هــر كــس نیــى بــه جــاى آورد [و طاعتــى انــدوزد] ،ب ـراى او در ثــواب آن خواهیــم افــزود .قطع ـاً خــدا
آمرزنــده و قدرشــناس اسـت» (شــوری)23،؛ یعنــی ایــن صفــت خداونــد را ســبب افزایــش در پــاداش مقــرر
معرفــی کــرده اســت (نــک :قرشــی ،1377 ،ج ،9ص  .)478همچنیــن در ایــن مــورد میتــوان بــه آیــات 261
ســورهی بقــره و  40ســورهی نســاء نیــز اشــاره کــرد.
ایــن نــوع آیــات نیــز مشــتمل بــر اســتدالل قیاســی هســتند؛ امــا مقدمــات آن از مســلامت آموزههــای
دینــی اخذشــده اســت .درواقــع ،صفــات الهــی بهعنــوان پیشفــرض و مقدمــات صــادق لحــاظ شــده اســت.
در برخــی مــوارد نیــز شــیوهی اســتداللی متثیلــی مشــهود اســت .هــرگاه آیـهی رشیفــه بــه انســان بهعنــوان
خلیفهاللــه نگریســته و از او خواســته اســت تــا رفتــار و کــردارش را بــه صفــات الهــی نزدیــک ســازد ،درواقــع،
از متثیــل استفادهشــده اســت .توضیــح اینکــه خداونــد چنیــن صفتــی دارد؛ پــس از شــا انســانها بهعنــوان
کســانی کــه ق ـرار اســت متمثــل بــه صفــات الهــی شــوید ،نیــز چنیــن صفاتــی (ولــو در درجــات پایینتــر)
انتظــار مـیرود.

 -1به استناد آیات  160بقره 64،نساء 39،مائده 104،توبه 3،غافر 25،شوری.
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 .۶-۱معرفی الگو

در ایـن روش مربـی میکوشـد منونـهی رفتـار و کـردار مطلوب را عملاً در معرض دید مرتبی قـرار دهد و
بدینگونـه ،موقعیـت اجتامعـی او را دگرگـون کند تـا او به پیروی بپردازد و حـاالت نیکویی مطابق با آن عمل
منونـه ،در خویـش پدید آورد (نک :باقـری ،1374 ،ص 104-101؛ قطب ،1362 ،ص .)253-244
نکتـهای کــه در شــیوهی بیــان آیــات ایــن بخــش دیــده میشــود ،دقــت در معرفــی الگوســت؛ در بیشــر
قریــب بهاتفــاق مــواردی کــه الگویــی معرفــی میشــود ،بــه ویژگــی خاصــی کــه موجــب الگــو شــدن وی
اســت ،نیــز اشــار ه میکنــد؛ بهعنوانمثــال ،آیــات  9ســورهی انعــام 54-51 ،ســورهی انبیــاء 55-54 ،ســورهی
مریــم و  4ســورهی ممتحنــه از ایــن دســته هســتند .بــه بیــان دیگــر ،همیــن ارائـهی معیــار ،نشــانهی عقالنــی
و منطقــی بــودن انتخــاب الگــو از نظــر قــرآن اســت و گویــای ایــن اســت کــه حتــی تقلیــد ،بایــد از روی
انتخــاب دقیــق و آگاهانــه باشــد و تقلیــد کورکورانــه جایــز نیســت.
ایــن دســته آیــات ،مشــمول یــک اســتدالل عقلــی کلــی هســتند کــه میتوانــد مــوارد مشــابه را تحــت
پوشــش ق ـرار دهــد .توضیــح اینکــه همــواره رفتــار مربــی در مرتبــی مؤثــر اســت .اگــر مربــی مــؤدب بــه
آداب الهــی باشــد ،مرتبــی نیــز چنیــن خواهــد شــد .پــس شناســایی و معرفــی مربــی مــؤدب بــه آداب الهــی
الزم اســت .هامنگونــه کــه بیــان شــد ،در ایــن مــوارد بــا یــک قیــاس اســتثنایی وضــع مقــدم روبــرو هســتیم.

 .۷-۱تکلیف بهقدر وسع و مجازات به قدر خطا

در نظــام تربیتــی اســام ،مربــی تنهــا مجــاز اســت بــه وســع مخاطــب خــود نظــر بــدوزد و بــر پایـهی آن
تکلیــف کنــد .بایــد چیــزی بگویــد کــه در تــوان فهمــی او باشــد و چیــزی بخواهــد کــه در تــوان عملــی او
باشــد (نــک :باقــری ،1374 ،ص  .)129-127آیاتــی کــه در زمینـهی ایــن روش تربیتــی یافــت میشــود ،یــک
شــاهکلید دارد کــه در چنــد ســوره و بــا چنــد عبــارت شــبیه بــه هــم ذکرشــده اســت و اصــل آن ایــن اســت:
ـف اللَّــهُ نَفْسـاً إِالَّ ُو ْسـ َعها1؛ خداونــد هیچکــس را جــز بــه قــدر توانایـىاش تكلیــف منىكنــد ».بیشــر
«ال یُكَلِّـ ُ
آیــات دیگــر نیــز بــا ق ـرار گرفــن کنــار ایــن آیــه ،اســتداللی کامــل بــه دســت میدهنــد؛ بهعنوانمثــال ،در
آیـهای میفرمایــد[« :روزه در] روزهــاى معــدودى [بــر شــا مقررشــده اسـت]؛ [وىل] هــر كــس از شــا بیــار
یــا در ســفر باشــد[ ،بــه هــان شــاره] تعــدادى از روزهــاى دیگــر [را روزه بــدارد] و بــر كســاىن كــه [روزه]
طاقتفرساســت ،كفــارهاى اســت كــه خــوراك دادن بــه بینوایــى اســت( »...بقــره .)184 ،میتــوان چنیــن
گفــت کــه حکــم روزه در روزهــای مــاه رمضــان واجــب اســت .کســی کــه در مــاه رمضــان بیــار باشــد و توان
روزه را نداشــته باشــد ،روزه از حــد وســع او خــارج اســت .بنــا بــر آی ـهی کلیــدی ،خداونــد ،تکلیفــی فراتــر
از حــد وســع ،از کســی منیخواهــد .پــس روزه بــر بیــاری واجــب نیســت کــه تــوان آن را نــدارد؛ بنابرایــن،
حکــم دیگــری ب ـرای او جایگزیــن روزه میشــود (نــک :طباطبایــی ،1417 ،ج ،2ص  .)11ب ـرای مشــاهدهی
ســایر منونههــا میتــوان بــه آیــات  89ســورهی مائــده و نیــز  93-91ســورهی توبــه مراجعــه کــرد.
در روش مجــازات بــه قــدر خطــا نیــز ،بایــد مجــازات و میـزان و نحــوهی آن ،تابــع خطــای مرتبــی باشــد
 -1بقره286 ،؛ برخی آیات مشابه نیز عبارت است از :بقره233 ،؛ انعام152 ،؛ اعراف42 ،؛ مؤمنون.62،
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و عوامــل دیگــری چــون وضــع و حــال مربــی در حیــن مجــازات دخیــل نباشــد.
خطـای فـرد ،تنهـا محـدود بـه آنچه از او رسزده ،نیسـت بلکه آثار خطـای او بر روی دیگـران نیز جزئی از
خطـای او محسـوب میشـود .اگرچـه هیچکـس بـار دیگری را بـر دوش منیگیرد؛ اما اگر کسـی بـاری بر دوش
دیگـران گذاشـته باشـد ،ایـن بـار بـر دوش خـود او نیـز خواهـد آمـد و درواقـع ،این بار خود اوسـت نـه از آن
دیگـری و چنانچـه سـنگینی آن ،از حـد طاقـت فرد نیز درگذرد ،مانعـی برای مجازات نخواهد بـود؛ زیرا معیار
حـد طاقـت ،در تکلیف مطرح اسـت نه در تنبیه (نـک :باقـری  ،1374ص .)132-130
ایــن روش شــامل ســه مطلــب اساســی اســت کــه هــر یــک از آنهــا از دســتهای از آیــات برداشــت
میشــود .مرتب ـهی اول کــه ناظــر بــه افــزون نبــودن مجــازات بــر می ـزان قبــح عمــل اســت ،بــا رصاحــت
بیانشــده اســت؛ ماننــد اینکــه میفرمایــد ...« :و هــر كــس كار بــدى بیــاورد ،جــز ماننــد آن جـزا نیابــد و بــر
آنــان ســتم نــرود» (انعــام.)160،
مرتب ـهی دوم ناظــر بــر محاســبهی نتایــج و مث ـرات ســوء عمــل در کل ادوار زمانــی و مکانــی اســت و
دربــارهی آن آیاتــی دیــده میشــود کــه بــا اســتدالل ایــن امــر را تأییــد میکنــد؛ مثـاً میفرمایــد« :تــا اینکــه
روز قیامــت بــار گناهــان خــود را متــام بردارنــد و [نیــز] بخــى از بــار گناهــان كســاىن را كــه ندانســته آنــان را
گم ـراه مىكننــد .آگاه باشــید چــه بــد بــارى را مىكشــند» (نحــل.)25 ،
با توجه به این آیات میتوان گفت:
 .1هرکس در روز قیامت باید بار گناهانش را بهطور متام و کامل بردارد.
 .2تفاوتــی نــدارد کــه کســی عامــل گنــاه باشــد یــا آمــر یــا مســبب آن؛ در ایــن مــوارد نیــز او در گنــاه
رشیــک اســت.
 .3پس متام گناهان یک فرد ،شامل گناهانی است که او عامل یا آمر یا مسبب آن بوده است.
∴ /پــس بایــد بــار گناهــان خــود و نیــز بــار گناهانــی را بــه دوش بکشــد کــه دیگـران بهواســطهیاو
مرتکــب شــدهاند.
در ایــن دســته آیــات نیــز مســئلهی تکلیــف در حــد وســع و مجــازات بــه قــدر خطــا بهعنــوان یکــی از
افعــال پســندیدهی الهــی مطرحشــده اســت و بــه هــان منظــور ،از انســان خواستهشــده کــه او نیــز چنیــن
مالحظاتــی را در روش تربیتــی خــود پیــش گیــرد .بدیهــی اســت عــاوه بــر اســتدالل عقلــی و قیاســی مبنــی
بــر حســن فعلــی چنیــن امــوری بــه انســان یــادآور میشــود کــه در مقــام خلیفهاللهــی ،چنیــن صفاتــی را در
ارتبــاط بــا مرتبــی خویــش بـهکار گیــرد .هامنگونــه کــه پیــش از ایــن نیــز اشــاره شــد ،چنیــن روشــی هــان
بهکارگیــری متثیــل منصوصالعلــه 1خواهــد بــود.

 -1هنگامیکـه جهـت مشـابهت در متثیـل ،علـت تامه برای ثبوت حکم در موضوع اصلی باشـد ،به سـبب اسـتحاله تخلف معلول از علـت تامه ،میتوان
حکـم موضـوع اصلـی را بـه مـورد مشـابهش تسری داد .این نـوع متثیل ،یقیـنآور اسـت و منصوصالعله نامیـده میشـود (مظفـر ،1968 ،ص 301-299؛
نصیرالدین طوسـی ،1380 ،ص 366-362؛ عالمـه حلی.)298 ،1381 ،
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 .۸-۱مرحلهای کردن تکالیف و تجدیدنظر در آنها

خداونــد در مقــام تربیــت ،انجــام پــارهای از تکالیــف را بـ ه جــای آنکــه یکبــاره و بهمتامــی درخواســت
کنــد ،بهتدریــج در چنــد مرحلــه بــه میــان آورده و نهایت ـاً صــورت کامــل تکلیــف را مطــرح ســاخته اســت.
بهمقتضــای ایــن روش ،مربــی بایــد پــارهای از تکالیــف را کــه مایـ ه یزحمــت اســت ،در چنــد مرحلــه تنظیــم
کنــد و صــورت نهایــی تکلیــف را در مرحلـهی آخــر آشــکار ســازد .خداوند دربــارهی برخــی از تکالیــف ،از این
روش اســتفاده کــرده اســت و بــه جــای اینکــه حکــم نهایــی را بهیکبــاره اعــام کنــد ،آن را مرحلهبهمرحلــه
مطــرح کــرده اســت؛ بهعنوانمثــال ،دوســتی بــا کفــار و دشــمنان خــدا 1ازجملـهی ایــن تکالیــف اســت (نــک:
باقــری ،1374 ،ص .)154-153
همچنیــن دربــارهی ربــا کــه منفورتریــن چیزهــا نــزد خداونــد اســت؛ ابتــدا در مکــه ،آی ـهای نــازل شــد
کــه در آن هیــچ غلظتــی دیــده منیشــود ،بلکــه بهصــورت مالیمــی عنــوان میکنــد کــه برکــت مــال ،در
زکات اســت؛ نــه در ربــا 2.پـسازآن در مدینــه ،آیـهای نــازل شــد کــه در آن بــا تنــدی ،از ربــا نهــی نکــرده امــا
بــا امــر بــه تقــوا ،از عــذاب خداونــد حــذر دادهاســت 3.امــا دسـتآخر ،آیــات دیگــری نــازل شــد کــه جــزو
شــدیداللحنترین آیــات قــرآن بهشــار میرونــد( 4نــک :باقــری ،1374 ،ص .)154-153
خداونــد متعــال در تکالیفــی کــه آنهــا را بهصــورت مرحل ـهای واجــب کــرده اســت ،ابتــدا بهوســیلهی
اســتدالل از رضرهــا و معایــب چیــزی ســخن میگویــد کــه ق ـرار بــر تحریــم آن اســت و اف ـراد را از نظــر
فکــری ب ـرای پذیــرش حکــم آمــاده میکنــد و ســپس حکــم تحریــم را مطــرح میســازد .در رونــد تحریــم
ربــا در آیـهای میفرمایــد« :و آنچــه [بــه قصــد] ربــا مىدهیــد تــا در امــوال مــردم ســود و افزایــش بــردارد،
نــزد خــدا فــزوىن منىگیــرد و [وىل] آنچــه را از زكات -درحالیکــه خشــنودى خــدا را خواســتارید -دادیــد،
پــس آنــان هــان فــزوىنیافتگاننــد [و مضاعــف مىشــود]» .در ایــن آیــه میفرمایــد کــه مــال ربــوی افزایــش
پیــدا منیکنــد؛ امــا چــرا؟ در ادامــه میفرمایــد :آنچــه زکات میدهیــد ،درصورتیکــه خشــنودی خــدا را
بخواهیــد ،فزونــی مییابــد .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه زکات نیــز هنگامــی فزونــی مییابــد کــه انگیــزهی
آن خشــنودی خــدا باشــد .پــس فزونــی یافــن مــال ،رصف ـاً آن زمانــی اتفــاق میافتــد کــه خشــنودی خــدا
در آن باشــد .خداونــد بــه ربــا راضــی نیســت؛ پــس مالــی کــه بهعنــوان ربــا داده و گرفتــه میشــود ،هرگــز
فزونــی منییابــد؛ بنابرایــن ،بایــد گفــت فزونــی یافــن مــال ،رصف ـاً ناشــی از رضایــت خداســت .پــس:
 .1اگر مالی بخواهد بهواقع فزونی بیابد ،باید رضایت خدا در آن باشد.
 .2خداوند از دادن و گرفنت مال به ربا راضی نیست.

 -1ایـن آیـات بنـا بـر ترتیـب تقریبی نزولشـان عبارت اسـت از 29-27 :فرقان؛  105بقـره؛  109همان؛  28و  69و  120-118آل عمـران؛  1،2و  13ممتحنه؛
 144،139و  89نسـاء؛ در بعضـی از آیـات قـرآن ،اهـل کتـاب نیـز کافـر نامیده شـدهاند؛ مانند بقـره105 ،؛ آلعمـران 70 ،و 98؛ نسـاء 44 ،و 51؛ حرش 2 ،و
11؛ بینـه 1 :و 6؛ در برخـی از آیـات ،ایـن موضـوع نیـز بـا وعـدهی عـذاب همـراه اسـت؛ از جملـه 14:و  15و  22مجادلـه 60 ،مائـده 51،52،57،80 ،و 81
مائـده 23،و  24توبه.
 -2نک 31 :روم.
 -3نک 131-130 :آلعمران.
 -4نک :بقره 276-275 ،و .279-278
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 .3مالی که دادوستد آن مرضی خدا نباشد ،افزون منیشود.
∴ /پس مالی که در طریقهی ربا قرار میگیرد ،فزونی حقیقی نخواهد یافت.
قــرآن ربــا را بــا انفاقهــاى خالصانــه مقایســه میکنــد و میفرمایــد :ربــا گرچــه ظاه ـرا ً افزایــش مــال
اســت؛ امــا نــزد پــروردگار افزایــش نیســت ،افزایــش واقعــى در انفــاق ىف ســبیل اللَّــه اســت و بــر اســاس ایــن
تفســیر ،آیــه مقدمـهاى اســت بــر مســئلهیتحریــم ربــا كــه نخســت پیــش از هجــرت پیامــر(ص) ،بهصــورت
یــك انــدرز اخالقــى بیــان شــد و پــس از هجــرت ،در ســه ســورهی دیگــر قــرآن (ســورههای بقــره ،آلعمـران و
نســاء) ،تحریــم آن بهصــورت تدریجــى پیــاده گشــت .اگــر چنیــن باشــد ،نهایتـاً از ایــن آیــه چنیــن اســتدالل
میشــود کــه ربــا ،منفعتــی نــدارد (ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه رضر هــم نــدارد)؛ امــا هنــوز بــه حرمــت
آن اشــارهی مســتقیم نشــده اســت.
امــا بــر اســاس روش تجدیدنظــر در تکالیــف ،اگــر ضعــف مرتبــی در بــه دوش گرفــن تکلیــف ،عم ـاً
آشــکار شــد ،بایــد مربــی فروتــر آیــد و آســانتر بگیــرد و پــس از تجدیدنظــر ،تکلیــف تــازهای بــه دســت
دهــد .خداونــد از اینکــه در دســتور اولی ـهاش تجدیدنظــر کنــد ،رشم نکــرده و ایــن را وهنــی بــه ســاحت
خویــش ندیــده اســت (نــک :باقــری ،1374 ،ص )155-154؛ بهعنــوان منونــه میتــوان بــه آیــات 65،ـ 66
انفــال و  178ـ  187بقــره اشــاره کــرد.
ازآنجاییکـه وضـع و یـا لغو تکالیف در حیطهی اختیارات الهی اسـت ،تجدیدنظـر در آنها نیز در حیطهی
اختیـارات اوسـت؛ بهعنـوان منونـه در آیاتـی میفرماید« :اى پیامرب! مؤمنـان را به جهاد برانگیـز .اگر از [میان]
شما بیسـت تن شـكیبا باشـند ،بر دویسـت تن چیره مىشـوند و اگر از شما یكصد تن باشـند ،بر هزار تن از
كافـران پیـروز مىگردنـد؛ زیـرا آنـان قوم ى هسـتند كه منىفهمنـد .اكنون خدا بر شما تخفیـف داده و معلوم
داشـت كـه در شما ضعفـى هسـت .پس اگر از [میان] شما یكصد تن شـكیبا باشـند ،بر دویسـت تـن پیروز
شـوند و اگـر از شما هـزار تـن باشـند ،بـه توفیـق الهى بـر دو هزار تـن غلبه كنند و خدا با شـكیبایان اسـت»
(انفـال .)66-65،در ایـن آیـات ،ضعـف مؤمنـان در قبـال تکلیف ،موجب تخفیف شـده اسـت .بهطور ضمنی
بـا اسـتدالل از ایـن آیـه اسـتفاده میشـود کـه «در مدیریت ،گاهـى باید به دلیـل تغییر رشایط و متناسـب با
مخاطـب ،آییننامههـا تغییـر كنـد و ایـن منافـات با قاطعیـت نـدارد .در قانونگـذارى باید به روحیـه و توان
افـراد نیز تو ّجه داشـت» (قرائتـی ،1383 ،ج ،4ص .)361
ایــن دســته آیــات بــه تدریجــی بــودن برخــی از فرمانهــای الهــی اشــاره دارنــد و بــا ذکــر علــل و یــا
رضورت انقیــاد از دســتورات شــارع مقــدس ،بــه انســانها میآموزنــد کــه در فرآینــد تعلیــم و تربیــت الزم
اســت بــه ایــن امــر خطیــر توجــه شــود .در اینجــا نیــز مجــددا ً بــا متثیلهــای منصوصالعلــه روبــرو هســتیم.

 .۹-۱تزکیه و تعلیم حکمت

کشـشها و کشــمکشهای نفســانی ،تــوازن عقــل را بــه هــم میزنــد و عقــل را هــم در حیطـهی نظــر و
اندیشــه و هــم در حیطـهی عمــل و کــردار ،بــه خطــا م یرانــد .چنانکــه حــب و بغــض ،چشــم عقــل را چنــان
احــول میکنــد کــه اندیشـهی حــق را سســت و اندیشـهی باطــل را اســتوار و متیــن میپنــدارد .در عرصـهی
عمــل نیــز تــن دادن بــه هوسهــا و پیــروی هویهــا کار عقــل را بهجایــی میرســاند کــه عمــل شــنیع را
تحلیل شیوههای بیان استداللی در آیات تربیتی قرآن
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نیــک میبینــد و عمــل نیــک را شــنیع .ازایـنرو ،در ایــن روش ،ســعی بــر آن اســت کــه جلــوی طغیانهــای
درونــی و نفســانی گرفتــه شــود کــه مانــع عق ـلورزی و اندیش ـهی صحیــح اســت .ایــن هویهــای درونــی،
ماننــد عالقــه و دلبســتگی یــا کینــه و نفــرت ،بــرآوردن همـهیامیــال نفــس ،عجــب ،خشــم و غضــب ،عنــاد
و انــکار و نظایــر آنهــا اســت (نــک :باقــری ،1374 ،ص .)142-141
در ایــن شــیوه ،نظــر بــر مهــار طغیانهــای نفســانیِ مانــع اندیشــه و تعقــل اســت .در میــان ایــن آیــات،
خداونــد متعــال ،از انســانهایی یــاد میکنــد کــه دچــار موانــع عقــلورزی هســتند و آن خصوصیتــی را
برمیشــمرد کــه در آنــان موجبــات ایــن موانــع را ایجــاد کــرده اســت .ایــن شــیوهی بیــان مصــداق اســتدالل
اســت؛ مثـاً در آیـهای میفرمایــد« :پــس آیــا دیــدى كــى را كــه هــوس خویــش را معبــود خــود قـرار داده و
خــدا او را دانســته گمـراه گردانیــده و بــر گــوش او و دلــش ُمهــر زده و بــر دیــدهاش پــرده نهــاده اســت؟ آیــا
پــس از خــدا چــه كــى او را هدایــت خواهــد كــرد؟ آیــا پنــد منىگیریــد؟» (جاثیــۀ .)23،از ایــن آیــه میتــوان
چنیــن نتیجــه گرفــت کــه:
 .1کســی کــه خواســتههای نفســانیاش را معبــود خــود قـرار دهــد ،مانعــی بــر حــواس باطنـیاش ایجــاد
میشــود.
 .2کسی که در حواس باطنیاش مانعی از فهم داشته باشد ،دچار مانع برای هدایت میشود.
∴ /پس پیروی از هوای نفس ،مانع هدایت انسان است.
بســیاری از آیــات دیگــر ایــن روش (ازجملــه  155نســاء 74 ،یونــس و  35غافــر) نیــز مشــابه مورد یادشــده
هستند.
حکمـت ،علمـی اسـت کـه میتوان بـا آن در حیطهی اندیشـه و عمل ،بـهواقع و حق نایل شـد .دربارهی
تعلیـم حکمـت ،خداونـد متعـال بـا بـه چالـش کشـیدن عقـل آدمـی ،او را بـه تفکـر وامـیدارد تا پله بـه پله،
بـه حکمـت دسـت یابـد .بـا نظـر بـه ایـن روش ،مربـی باید چنیـن سـیری را همـراه با مرتبـی بپیامیـد و او را
در معـرض علـم و حکمـت قـرار دهـد .بـا حصـول حکمـت ،عقـل فربـه میشـود و بنیـهای اسـتوار مییابد و
شـکوفایی عقـل در فراهـم آمـدن چنین بنیهای اسـت (نـک :باقـری ،1374 ،ص .)145-142
در آیات مربوط به این روش تربیتی ،دو شیوه دیده میشود:
 .1ب هرصاحــت بــاب یــک اســتدالل کامـاً عقلــی را بــاز میکنــد و فکــر انســان را در برابــر یــک پرســش
ق ـرار میدهــد.
 .2روش دیگــر آنکــه مســتقیام بــه تفکــر امــر منیکنــد یــا بــه اســتداللی اشــاره نــدارد ،بلکــه بــا عباراتــی
غیرمســتقیم مخاطــب را وادار بــه تفکــر میکنــد؛ مثـاً در آیــات مرتبــط بــه حــرت ابراهیــم و قومــش ،ایــن
روش دیــده میشــود .ایشــان پـساز آنکــه بتهــا را شکســت و قــوم دربــارهی شکســن آنهــا از ایشــان ســؤال
کردنــد ،بــه قــوم خــود گفــت[ ...« :ن ـه] بلكــه آن را ایــن بزرگرتشــان كــرده اســت ،اگــر ســخن مىگوینــد از
آنهــا بپرســید» (انبیــاء .)63،ایــن جملـهیحــرت ابراهیــم ،قــوم را بــه تفکــر وامـیدارد .چنانکــه مشــاهده
میشــود قــوم دربــارهی شکســن بتهــا میپرســند کــه آیــا تــو شکســتهای؟ حــرت ابراهیــم بــه جــای
اینکــه مســتقیم بــه ســؤال پاســخ دهــد یــا رشوع بــه انتقــاد از بتپرســتی منایــد ،بــه ایشــان میگویــد کــه از
خودشــان بپرســید اگــر میتواننــد حــرف بزننــد .ایــن کالم ،آنــان را از فضــای پیشــین خــارج میکنــد و بــه فکــر
16

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 1

میانــدازد .ســخنان ابراهیــم ،بتپرســتان را تــكان داد وجــدان خفتــه آنــان را بیــدار كــرد؛ همچــون طوفــاىن
كــه خاكســرهاى ف ـراوان را از روى شــعلههاى آتــش برگیــرد و فــروغ آن را آشــكار ســازد ،فطــرت توحیــدی
آنــان را از پشــت پردههــاى تعصــب و جهــل و غــرور آشــكار ســاخت .در یــك لحظ ـهیكوتــاه و زودگــذر،
گزا بیــدار شــدند ،چنانكــه قــرآن مىگویــد« :آنــان بــه وجــدان و فطرتشــان
از ایــن خــواب عمیــق و مــر 
بازگشــتند و بــه خــود گفتنــد حقــا کــه شــا ظــامل و ســتمگرید هــم بــه خویشــن ظلــم و ســتم كردیــد و هــم
بــر جامعـهاى كــه بــه آن تعلــق داریــد و هــم بــه ســاحت مقــدس پــروردگار بخشــندهی نعمتهــا ».جالــب
اینكــه در آیــات قبــل ،آنــان ابراهیــم را متهــم بــه ظــامل بــودن كردنــد؛ وىل در اینجــا دریافتنــد كــه ظــامل اصــى
و حقیقــى خودشــان هســتند (نــک :مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج ،13ص  .)440-439ســورهی انعــام آیــات 79-76
نیــز نکاتــی مشــابه را مطــرح کــرده اســت.
آیاتــی از ایــن دســت ،بــه برخــی زنجیرههــای غیبــی علــت و معلولــی اشــاره دارنــد کــه ذهــن بــر را
یــارای فهــم آن نیســت .در ایــن آیــات ،بــه تأثیــر تزکیه و رشــد معنــوی در بالندگی و کســب حکمــت در افراد
اشــاره میشــود .مــواد ایــن اســتدالل قیاســی ،از تجربیــات یــا تعقــل انســان بــه دســت نیامــده اســت ،بلکــه
بهعنــوان یــک فرآینــد قطعــی علــی معلولــی از جانــب شــارع مقــدس بیانشــده اســت.

 .۱-۱۰بیان مهر و قهر و عطا و حرمان

بیــان محبــت یــک رضورت اســت .بــه زبــان آوردن مهــر ،مایـهی تحکیــم پیونــد تربیتــی اســت و حفــظ
ایــن پیونــد ،الزمــه و زمینـهی اثرگــذاری مربــی و مرتبــی اســت .ازایـنرو ،در توصیههــای اســامی ،بــه زبــان
آوردن مهــر مــورد تأکیــد اســت ،بهطوریکــه در کتــب روایــی ،بابــی بــا عنــوان آگاهانــدن دوســتان از محبــت
درونــی بــه آنــان واردشــده اســت.
مربــی بــا بیــان محبــت پیشـیجویند ه خویــش نســبت بــه مرتبــی ،او را دلبســتهی خویــش میگردانــد.
ایــن دلبســتگی ،بســیار قدرمتنــد و کارســاز اســت و میتــوان بــا تکیــه بــر آن ،فــرد را آمــاده و بلکــه طالــب
ى َع ْینــی (طــه)39،؛...و
ـت َعلَ ْیــكَ َم َح َّب ـ ًة ِم ِّنــی َو لِ ُت ْص َنـ َـع َع ـ 
بــه بــر دوش گرفــن تکالیــف ســاختَ « :و أَلْ َق ْیـ ُ
مهــرى از خــودم بــر تــو افكنــدم تــا زیــر نظــر مــن پــرورش یــاىب».
بیــان محبــت عــاوه بــر اظهــار رصیــح آن ،گاه بــه صــور دیگــری انجــام میپذیــرد .ســتایش یکــی از ایــن
گونــه مــوارد اســت کــه آن نیــز همچــون بیــان محبــت ،در مســتمع ،مؤثــر و کارآمــد اســت .البتــه ســتایش
ى ُخلُــقٍ َعظیــمٍ » (نــک:
بیجــا کــه م ـرادف چاپلوســی اســت ،از ایــن ســخن مســتثنا اســتَ « :و إِنَّـ َـك لَ َع ـ 
باقــری ،1374 ،ص .)160-158
گاه نیــز ســتایش بــه نحــو غیابــی انجــام میشــود کــه در ایــن صــورت ،مســتمع را بــر رس شــوق و رغبــت
اب(ص)30،؛
مـیآورد تــا خــود را الیــق چنیــن ستایشــی بگردانــدَ « :و َو َهبْنــا لِــدا ُو َد ُسـلَیْام َن نِ ْعـ َم الْ َعبْـ ُد إِنَّـ ُه أَ َّو ٌ
و ســلیامن را بــه داوود بخشــیدیم .چــه نیكــو بنــدهاى! ب هراســتی او توب ـهكار [و ستایشــگر] بــود».؛ و «إِنَّــا
اب (ص)44،؛ مــا او را شــكیبا یافتیــم .چــه نیكوبنــدهاى! ب هراســتی او
َو َجدْنــا ُه صابِــراً نِ ْع َ
ــم الْ َع ْبــدُ إِنَّــهُ أَ َّو ٌ
توبـهكار بــود».
بســیار مشــاهده میشــود کــه خداونــد نســبت بــه جهادگ ـران ،تقواپیشــگان ،توکلکننــدگان و ...اب ـراز
تحلیل شیوههای بیان استداللی در آیات تربیتی قرآن
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محبــت کــرده اســت (نــک :بقــره22،؛ آلعمـران146،159 ،؛ مائــده93 ،؛ توبــه4،108 ،؛ حجـرات9 ،؛ صــف.)4،
بایــد ایــن تکملــه را افــزود کــه بیــان قهــر نیــز همچــون بیــان مهــر ،قدرمتنــد اســت؛ زی ـرا قهــر ،منــع
مهــر اســت .اگــر مهــر نافــذ باشــد ،منــع آن نیــز نافــذ و برانگیزنــده خواهــد بــود .بــه زبــان آوردن و اب ـراز
بیمهــری ،تــرس از حرمــان را در مخاطبــی کــه دلبســته اســت ،دامــن میزنــد و همیــن تــرس ،عامــل
بازدارنــدهی نیرومنــدی اســت کــه تخطــی را مهــار میزنــد .نبایــد از ایــن نیرومنــدی و تعیینکنندگــی غافــل
شــد و بــه روشهایــی چــون زجــر و تنبیــه روی بــرد ،چــه ایــن شــیوهها از حیــث تأثیــر ،بســی فروتــر هســتند
(نــک :باقــری ،1374 ،ص  .)159خداونــد در آیــات دیگــری نیــز نســبت بــه متجاوزان ،ناسپاســان ،فخرفروشــان
و ...بیــان قهــر کــرده اســت (بقــره190،276 ،؛ آلعمـران32،57 ،؛ نســاء36 ،؛ مائــده64 ،؛ انفــال58 ،؛ نحــل.)23 ،
هــان گونــه کــه ســتایش ،یکــی از شــاخههای بیــان مهــر اســت ،در برابــر آن ،نکوهــش نیز از شــاخههای
بیــان قهــر اســت (نــک :باقــری ،1374 ،ص  .)160در ایــن زمینــه میتــوان آیــات ذیــل را ذکــر کــردَ « :م َثـ ُـل
ـس َم َثـ ُـل الْ َق ـ ْو ِم الَّذی ـ َن كَ َّذبُــوا
ـم لَـ ْ
الَّذی ـ َن ُح ِّملُــوا ال َّت ـ ْورا َة ثُـ َّ
ـم یَ ْح ِملُوهــا كَ َم َثــلِ الْ ِحــا ِر یَ ْح ِمـ ُـل أَ ْســفاراً ِب ْئـ َ
بِآیـ ِ
ـات اللَّـ ِه َو اللَّــهُ ال َی ْهـ ِدی الْ َقـ ْو َم الظَّالِمیـنَ» (جمعــه)5،؛ همچنیــن« :كانُــوا ال َی َتنا َهـ ْونَ َعـ ْن ُمنكَـ ٍر َف َعلُــو ُه
ـس مــا كانُــوا َی ْف َعلُــونَ» (مائــده)79،
لَ ِب ْئـ َ
ویژگــی روش عطــا و حرمــان ایــن اســت کــه محبــت یــا عــدم محبــت را در کســوت کــردار منــودار
میســازد .ازآنجاکــه کــردار ،دلیــل صــدق گفتــار اســت ،ایــن دوشــیوه درکنــارهمنــد و مکمــل همدیگــر.
ابـراز محبــت هنگامیکــه جامـ ه عمــل بپوشــد ،بهصــورت اعطــای هدیــه بــه کســی و منــع محبــت بــه
طریــق محــروم ســاخنت او از آنچــه بــه وی ارزانــی شــده بــود ،منــودار میشــود .چنانکــه خداونــد متعــال
میفرمایــد :ب ـرای اهــل آبادیهــا اگــر ایــان میآوردنــد و پرهیــزکار میشــدند ،درهــای بــرکات آســان و
ـم َبـ َر ٍ
الســا ِء َو ْالَ ْر ِض َو
زمیــن را میگشــودیمَ « :و لَـ ْو أَنَّ أَ ْهـ َـل الْ ُقــر ى آ َم ُنــوا َو اتَّ َقـ ْوا لَ َف َت ْحنــا َعلَ ْی ِهـ ْ
كات ِمـ َن َّ
ـم بِ ــا كانُــوا َیك ِْسـ ُبونَ» (أعـراف .)96 ،خداونــد از ایــن عطــا بــا نــام هبــه یــاد میکنــد
ل ِكـ ْن كَ َّذ ُبــوا َفأَ َخ ْذنا ُهـ ْ
(نــک :باقــری ،1374 ،ص .)160
در آیــات مربــوط بــه ایــن روش ،منونههایــی از عطایــا و حرمانهــای الهــی نــا م بردهشــده اســت و
شــیوههای بیــان آن از نظــر بالغــی ،کامـاً رصیــح بــه نظــر میرســند؛ ولــی میتــوان در آنهــا اســتداللهایی
را یافــت؛ مثـاً آیـهای میفرمایــد« :پــس [دعــاى] او را اجابــت منودیــم و یحیــى را بــدو بخشــیدیم و همرسش
را بـراى او شایســته [و آمــاده حمـل] كردیــم؛ زیـرا آنــان در كارهــاى نیــك شــتاب مىکردنــد و مــا را از روى
رغبــت و بیــم مىخواندنــد و در برابــر مــا فروتــن بودنــد» (أنبیــاء.)90،
«رسعــت در كار خیــر و دعــا همـراه بــا بیــم و امیــد ،در اســتجابت دعــا مؤثــر اســت» (قرائتــی،1383 ،
ج ،7ص  )493و چــون آنــان رسعــت در خیـرات داشــتند و خــدا را بــا بیــم و امیــد میخواندنــد ،پــس خداونــد
دعایشــان را اجابــت کــرد و بــه آنــان عطایایــی بخشــید .آیــات  39ســورهی ابراهیــم 49،50 ،و  53ســورهی
مریــم و  30و  43ســورهی ص نیــز منونههــای دیگــری از عطایــای الهــی را متذکـ ر شــده اســت.
چنانکــه گفتــه شــد ،محــروم کــردن نیــز ابـزاری بـرای تربیــت اســت کــه آن نیــز در قــرآن کریــم دیــده
میشــود :پــس بــه س ـزاى ســتمى كــه از یهودیــان رسزَد و بــه ســبب آنکــه [مــردم را] بســیار از راه خــدا
بازداشــتند ،چیزهــاى پاكیــزهاى را كــه بــر آنــان حــال شــده بــود ،حــرام گردانیدیــ م (نســاء)160،؛ و بــر
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یهودیــان ،هــر [حیــوان] چنــگالدارى را حـرام كردیــم و از گاو و گوســفند ،پیــه آن دو را بــر آنــان حـرام كردیم،
بهاســتثنای پیههایــى كــه بــر پشــت آن دو یــا بــر رودههاســت یــا آنچــه بــا اســتخوان درآمیختــه اســت.
ایــن [تحریـم] را بــه سـزاى ســتم كردنشــان ،بــه آنــان كیفــر دادیــم و مــا البتّــه راسـتگوییم (انعــام)146،؛ و
هــر كــس از یــاد مــن دل بگردانــد ،در حقیقــت ،زندگــىِ تنــگ [و ســختى] خواهــد داشــت و روز رســتاخیز
او را نابینــا محشــور مىكنیــم (طــه .)124،در آیــات قــرآن کریــم کــه در آنهــا بیــان مهــر یــا قهــر دیــده
میشــود ،بیشــر آنهــا بیــان رصیــح اســت؛ ماننــد آیـهای کــه میفرمایــد« :از انــدازه درنگذریــد؛ زیـرا خداونــد
تجــاوزكاران را دوســت منـىدارد» (بقــره)190،؛ خداونــد متجــاوزان را دوســت منـیدارد پــس اگــر میخواهیــد
از محبــت خــدا محــروم نباشــید ،متجــاوز نباشــید؛ یــا اینکــه میفرمایــد« :و نیــى كنیــد كــه خــدا نیكــوكاران
را دوســت مـىدارد» (هــان)195 ،؛ «محبــوب خــدا شــدن ،بهرتیــن تشــویق بـراى احســان اســت» (قرائتــی،
 ،1383ج ،1ص  .)310در ایــن گونــه آیــات کــه بهعنــوان فــرض اولیــه ،محبــت یــا عــدم محبــت خداونــد
نســبت بــه گروههــای مختلــف اعــام میشــود ،اثــر تربیتــی بدیــن گونــه اســت کــه شــخص نتیجــه میگیــرد
کــه اگــر جــزو ایــن گــروه باشــد ،خــدا او را دوســت دارد و اگــر جــزو آن گــروه باشــد ،خــدا او را دوســت
نــدارد.
ایــن دســته از آیــات ،بــا ذکــر حقایقــی از احــوال بــر ،بــه زبــان آوردن برخــی احساســات توســط مربــی
را موجــب رشــد مرتبــی میدانــد .ذکــر منونههــای متعــدد و ســپس درخواســت از انســانها بـرای الگوگیــری
از مــوارد مشــابه ،متثیــل منطقــی را رقــم میزنــد .ازآنجاکــه بـرای مــوارد ذکرشــده ،دلیــل و برهــان و قیــاس
نیــز آورده شــده اســت ،میتــوان بــه متثیــل منصوصالعلــه اشــاره کــرد.

نتیجهگیری

 .1آیــات تربیتــی قــرآن کریــم بــه فراخــور مرتبـهی شــناختی افـراد ،بــا روشهــای منطقــی و اســتداللی،
حقایــق نجــات بخــش را القــاء کــرده اســت.
 .2تبییــن آیــات تربیتــی ،نوعـاً جنبـهی منطقــی و اســتداللی دارد و تحریــک عقــل و منطــق آدمــی بـرای
رشــد و تربیــت وی مــورد عنایــت قــرآن کریــم اســت .در متــام مــوارد دهگانـهی یادشــده مشــاهده شــد کــه
بهکارگیــری قیاسهــای اقرتانــی و اســتثنایی شــایع بــوده و در مــواردی از متثیــل منصوصالعلــه و گاهــی از
اســتقرای ناقــص مبتنــی بــر تعلیــل نیــز استفادهشــده اســت.
 .3ازآنجاکــه برخــی اف ـراد بــا تحریــک عواطــف و احســاس درونــی ،بهــر برانگیختــه میشــوند ،پیــام
مســتقیم بعضــی از آیــات تربیتــی قــرآن ،انگیزشــی و تحریکــی اســت.
 .4تربیــت انســان و منایانــدن راه صحیــح بــه او و ایجــاد الـزام در او بـرای پیمــودن یــک مســیر ،نیازمنــد
درک عمیــق و شــعور منطقــی اســت تــا در ف ـراز و نشــیبهای زندگــی ،تحــت تأثیــر عوامــل محیطــی و
یــا دگرگونــی رشایــط بــر آن پایبنــد مبانــد؛ ازایـنرو ،آیــات تربیتــی قــرآن بــا ارائـهی مفاهیــم واال و مطالــب
عقالنــی ،برشیــت را بــه ایــن ســمت ســوق داده اســت.
 .5مضامیــن تربیتــی قــرآن کریــم بــا شــیوههای بیانــی آن در کــال تناســب و هامهنگــی هســتند؛
بهطــور مثــال ،روشهــای تکلیــف بــه قــدر وســع و مجــازات بــه قــدر خطــا ،بهصــورت کام ـاً منطقــی،
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چرایــی و چگونگــی تکلیــف و جـزا و سـزای عمــل کــردن یــا رسبــاز زدن از آن را تحلیــل و تفهیــم میکنــد.
 .6ازآنجاکــه تنهــا بــه کارگیــری منطــق و اســتدالل ب ـرای هدایــت و راهیابــی در مســیر رشــد و تربیــت
کفایــت منیکنــد ،قــرآن کریــم از روشهــای دیگــری ماننــد تصویرســازی و تشــبیه نیــز اســتفاده کــرده اســت
و ایــن یکــی از رمــوز جاودانگــی قــرآن کریــم اســت.
 .7منــای کلــی آیــات تربیتــی قــرآن ،در قالبهــای معرفتــی و انگیزشــی ،بهمنظــور دســتیابی بــه هدایــت
و کــال مطلــوب برشیت اســت.
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