نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوههای تربیت اخالقی سورهی
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هــدف از پژوهــش حــارض ،تبییــن شــیوههای تربیــت اخالقــی
چکیده ســورهی حجــرات و نقــد و بررســی آرای مفــران دراینبــاره
اســت .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا بــا تدبــر در آیــات ســورهی
حجـرات« ،شــیوههای تربیتــی» آن استخراجشــده و ســپس بــا توجــه به شــیوههای
ارائهشــده بهعنــوان معیــار ،بــه نقــد و بررســی آرای مفـران پرداختهشــده اســت.
بــر اســاس مطالعــهی انجامشــده میتــوان شــیوههای تربیتــی مطرحشــده در
ایــن ســوره را در دو دســتهی کلــی جــای داد .دســتهی اول ،ناظــر بــر انگیــزش
الهــی و دربرگیرنــدهی شــیوههای «پــروای الهــی»« ،محبــت الهــی»« ،انــذار» و
«تبشــیر» و دســتهی دوم ،ناظــر بــر بینــش الهــی و متضمــن شــیوههای «بیــان
حقایــق امــور» و «بیــان متثیــل» اســت .نتیجــه بهدســتآمده ایــن اســت کــه
مف ـران در تفســیر ایــن آیــات ،بیشــر بــه مباحــث اخالقــی پرداختهانــد و آرای
ایشــان دربــارهی شــیوههای تربیتــی ایــن ســوره ،کاســتیهایی دارد و مطالعــه
دراینبــاره نشــان میدهــد مف ـران ،گاهــی میــان مطالــب تربیتــی ،اخالقــی و
احــکام خلــط کردهانــد.
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 .1بیان مسئله

ســورهی حجـرات ،بــه ســورهی آداب مشــهور و معــروف اســت؛ زیـرا وظایــف دینــی ،اجتامعــی ،اخالقی و
تربیتــی مؤمنــان در ایــن ســوره بیانشــده اســت؛ بنابرایــن ،بســیاری از مفـران آن را ســورهی اخــاق و آداب
نامیدهانــد (مــکارم شــیرازی ،1371 ،ج  ،22ص  30و 36؛ طباطبایــی ،1390 ،ج  ،18ص 455؛ زحیلــی ،1411 ،ج
 ،26ص 212؛ حــوی ،1424 ،ج ،9ص 5396؛ حجــازی ،1413 ،ج ،3ص 498؛ جزائــری ،1416،ج ،5ص  121و 134؛
قرشــی بنابــی ،1375 ،ج ،10ص 263؛ قطــب ،1425 ،ج ،6ص  3335و .)...
تربیــت و اخــاق ،دو حــوزهی متفــاوت از یکدیگــر هســتند کــه بعضــی از مباحــث ایــن دو حــوزه در این
ســوره آمــده اســت .پرســشهای اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه متایــز میــان اخــاق و تربیــت چیســت؟
در کدامیــک از آیــات ســورهی حجــرات ،بــه شــیوههای تربیــت اخالقــی اشارهشــده اســت؟ عملكــرد
مفـران در بیــان راهكارهــای تربیــت اخالقــی ســورهی حجـرات چگونــه اســت؟
موضوعــات اخالقــی در خــال آیــات ســورهی حج ـرات مطرحشــده اســت و مف ـران و عاملــان آن را
اســتخراج کــرده و کتــب یــا مقاالتــی دربــارهی آن نگاشــتهاند1؛ امــا بحــث شــیوههای تربیــت اخالقــی ســورهی
حجـرات مغفــول مانــده و تاکنــون ،دربــارهی شــیوههای تربیتــی ســورهی حجـرات و بررســی آرای مفـران
در ایــن زمینــه ،پژوهــش مســتقلی انجامنشــده اســت.
ایــن پژوهــش ،شــیوههای تربیتــی ســورهی حجـرات را اســتنباط کــرده و عملکــرد مفـران در ایــن زمینــه
را بررســی منــوده اســت .اهمیــت پژوهــش حــارض در متایــز نهــادن میــان مفاهیــم «اخــاق» و «تربیــت» و
نیــز نقــد آرای مفـران در تبییــن شــیوههای تربیــت اخالقــی ایــن ســوره اســت .بهمنظــور بررســی کیفیــت
آرای مف ـران دراینبــاره ،ابتــدا «شــیوههای تربیتــی» تبییــن میشــود و بهعنــوان معیــار ق ـرار میگیــرد و
ســپس نقــاط ضعــف و قــوت مفـران ترشیــح خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه آیــات اخالقــی -تربیتــی در ســورهی حجــرات بســیار اســت و مفــران آن را
ســورهی اخــاق نامیدهانــد؛ لــذا ایــن ســوره بهعنــوان موضــوع بحــث انتخــاب شــد .دادههــای ایــن پژوهــش،
بهصــورت کتابخانــهای گردآوریشــده؛امــا بــه توصیــف (گ ـزارش) محــض بســنده نشــده ،بلکــه بــه تحلیــل
( ،)analysisنقــد ( )criticو ارائــهی نظــر نیــز پرداختــه اســت.

 .2مفهومشناسی اخالق و تربیت

بهمنظــور تبییــن مفهــوم «اخــاق» و «تربیــت» و نیــز تفکیــک ایــن دو حــوزه از یکدیگــر ،ابتــدا بهعنــوان
منونــه چنــد مــورد از تعاریــف ارائهشــده از اخــاق و تربیــت را بیــان میگــردد و ســپس تعریــف مدنظــر در
ایــن پژوهــش رشح داده خواهد شــد.

 -1ازجملـه ،کتـب :تفسـیر سـورهی حجـرات از محسـن سـعیدیان؛ تفسـیر سـورهی حجـرات سـوره رسارس اخلاق ،از محمدعلـی انصـاری؛ اخلاق و رفتار
اجتامعـی در سـورهی حجـرات و سـوره همـزه از ابوالفضـل بهرامپـور؛ اخلاق آسمانی ،درسنامه سـوره مبارکـه حجـرات از محمدرضا پیونـدی و دیگران؛
تفسـیر سـورهی حجـرات از سـید رضـا صـدر؛ نظام اخالقی اسلام (تفسـیر سـورهی حجرات) جعفر سـبحانی؛ مقـاالت« :نـکات اخالقی سـورهی حجرات»
از زهـره ربانـی؛ «آموزههایـی از سـورهی حجـرات» از محمدهـادی معرفـت؛ «بررسـی اثربخشـی آموزههـای اخالقـی -اجتامعـی سـورهی حجـرات بـر
مهارتهـای ارتباطـی دانشآمـوزان» از مرتضـی کرمـی و دیگـران.
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 .1-2اخالق

ـر «خُلــق» و « ُخلُــق» ،از ریشــهی «خ ل ق» گرفتهشــده و بــه معنــای خــوی
واژهی «اخــاق» جمــع مکـ ّ
(ســجیّه) و رسشــت (طبــع) اســت (راغــب اصفهانــی ،بیتــا ،ص 141؛ ابنمنظــور ،1405 ،ج  ،10ص .)86
واژگان «خَلــق» و «خلیقــه» ،بــه معنــای صــورت و شــکل ظاهــری اســت که خداوند ،انســان را بــدان گونه
آفریــده اســت .شــباهت میــان صفــات درونــی بــا صفــات ظاهــری از حیــث صورتبخشــی و قالبدهــی
بــه ســیرت (ابناثیــر ،1364 ،ج  ،2ص  )70و نیــز ثبــات ایــن صفــات در روح انســان ،بهســان ویژگیهــای
ذاتــی و خَلقــی فــرد (طربســی ،1370 ،ص  )500ســبب شــده اســت کــه عــرب ،واژگان «خُلــق» و « ُخلُــق» را
بــر صفــات باطنــی اطــاق ســازد؛ از همیــن روســت کــه برخــی همچــون زمخــری ،کاربــرد ایــن واژگان در
معنــای ملــکات درونــی را کاربــردی مجــازی میداننــد (زمخــری ،1385 ،ص .)173
در قرآن کریم ،واژهی اخالق و نیز ُخلْق بهکار نرفته است؛ ا ّما واژهی « ُخلُق»  ۲بار ذکرشده است:
ى ُخل ٍُق َع ِظ ٍیم (قلـم)۴ ،؛ و
 خداونـد متعـال در سـتایش پیامبر گرامـی اسلام(ص) میفرمایـدَ « :و إِنَّكَ لَ َعل ٰیقینـاً تـو بر بلندای سـجایای اخالقـی عظیمی قـرار داری».
 مخاطبــان حــرت هــود(ع) ،در پاســخ بــه دعوتهــای مکـ ّرر او بــه اخــاق پســندیدهی عقلــی و رشعــیگفتنــد« :چــه تــو مــا را موعظــه کنــی و چــه از وعــظ و تبلیــغ مــا دسـتبرداری ،مــا ایــان نخواهیــم آورد»
(شــعراء)۱۳۶ ،؛ زیـرا از منظــر آنــان ،ایــن ســخنان چیــز تــازهای نبــود ،بلکــه تکـرار سـ ّنتهای گذشــتگان بــود
و ارزش پیــروی نداشــت« :إِنْ هٰــ ٰذا إِالّٰ ُخلُ ُــق ا َْلَ َّولِیــ َن (هــان)۱۳۷ ،؛ ایــن [پنــد و اندرزهــا و تقســیم امــور بــه
حــال و حـرام] جــز شــیوهی پیشــینیان [کــه اهــل واپسگرایــی و خرافــات بودنــد] نیســت».
واژهی ُخلُــق در همیــن دو آیــه ب ـهکار رفتــه اســت؛ امــا بیتردیــد ،بســیاری از آیــات قــرآن کریــم بــا
مســائل اخالقــی ارتبــاط دارنــد .ازجملــه آیــات مرتبــط بــا موضــوع اخــاق ،آیــات مشــتمل بــر واژههایــی
اســت کــه بااخــاق ،پیونــد مفهومــی دارنــد؛ ماننــد واژههــای ســعادت و شــقاوت (هــود۱۰۵ ،؛ شــمس۹ ،ـ)۱۰
و هدایــت و ضاللــت (تغابــن )۶ ،و نیــز آیاتــی کــه بــه عمــل خاصــی اشــارهکرده و ب ـرای مثــال ،از زشــتی
رسقــت (مائــده ،)33 ،ربــا (بقــره )۲۷۵ ،و امربهمعــروف و نهــی از منکــر (آلعمــران ۱۱۰ ،۱۰۴ ،و ،)۱۱۴
حســن انفــاق (نحــل۷۵ ،؛ آلعمـران )۹۲ ،و صــدق و راســتی (مریــم )۴۱ ،ســخن گفتهانــد .افــزون بــر ایــن،
بیشــر آیاتــی کــه از خداونــد متعــال ،عــامل ملکــوت ،انســان و عــامل طبیعــت ،وحــی و رســالت و معــاد ســخن
میگوینــد ،بااخــاق نیــز مرتبــط هســتند.
(ص)
در روایــات نیــز بــه مباحــث اخالقــی توجــه ویــژهای شــده اســت تــا بدانجــا کــه پیامــر اســام فرموده
ـت ألُمتِّــم مــکار َم األخــاق (متقــی هنــدی ،بیتــا ،ج  ،3ص )16؛ ب هراســتیکه مــن بـرای بــه
اســت« :إنّ ــا بُ ِعثْـ ُ
(ص)
کــال رســاندن مــکارم اخــاق مبعــوث شــدهام» و در حدیــث دیگــرى از رســول خــدا آمــده اســتَ « :جعـ َـل
مسـ َـك بخُلــقٍ ُمتَّ ِصــلٍ باللّــه
ـب أ َح ِدكُــم أ ْن یَتَ ّ
اللّـ ُه ُســبحانَ ُه َمــكا ِر َم األ ْخــاقِ ِصلَـ ًة بَی َنـ ُه و بَیـ َن ِعبــا ِد ِه ،ف َح ْسـ ُ
(ورام ،1369 ،ج  ،2ص )362؛ خداونــد ســبحان ،مــکارم اخــاق و فضائــل اخالقــی را وســیلهی ارتبــاط میــان خــود
و بندگانــش قـرار داد ،همیــن بــس کــه هریــک از شــا بــه اخالقــی دســت بزنــد کــه او را بــه خــدا مربــوط ســازد».
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اخــاق در اصطــاح علــا ،مجموعــه ملــکات روحــی پایــدار اســت کــه بهصــورت اختیــاری و آگاهانــه
درگــذر زمــان ،در ضمیــر انســان شــکل میگیــرد و ســبب میشــود انســان بهآســانی و بــدون نیــاز بــه
اندیشــه و تأمــل ،رفتــار ویــژهای را انجــام دهــد (نــک :ابنمســکویه ،1405 ،ص 26؛ غزالــی ،بیتــا ،ج  ،3ص
53؛ مجلســی ،1403 ،ج  ،۶۷ص .)۳۷۲

 .2-2تربیت

واژهی «تربیــت»  ،پــرورش دادن (عمیــد ،1389 ،ص  )123و بــار آوردن اســت (معیــن ،1386 ،ص .)89
معنــای لغــوی تربیــت ،چــه ریشــهی آن از «ر ب و» (فراهیــدی ،بیتــا ،ج  ،۸ص  )۲۸۴و چــه از «ر ب ی»
(ابنفــارس ،بیتــا ،ج  ،۲ص  ۴۸۳و مصطفــوی ،1360 ،ج  ،۴ص  )۳۵باشــد ،بــه معنــای زیــادت هســت .راغــب
واژه را از (ربــب) میدانــد (راغــب اصفهانــی ،بیتــا ،ص  .)۳۴۰نکتــهی مهــم در ســخن
اصفهانــی اصــل ایــن 
وی در بــاب تربیــت ،تدریجــی بــودن آن اســت (هــان ،ص .)336
«رب» معانــی مختلفــی چــون مالــک ،صاحــب ،سـ ّید،
طربســی در مجمعالبیــان ،پسازآنکــه بـرای واژهی ّ
رب از مصــدر تربیــت اشــتقاق یافتــه اســت،
مطــاع ،مصلــح و تربیتکننــده را برمیشــمرد ،میگویــد« :واژهی ّ
(چــه بهصــورت مجــرد بــه کار بــرود و یــا مضاعــف) معنــای یگانــه دارد و فالنــی کار و ســاختهی خــود را
تربیــت کــرد؛ یعنــی آن را رشــد داد( ».طربســی ،1372 ،ج  ،1ص )22
«رب در اصل ،به معنای مالک و صاحب چیزی اسـت کـه به تربیت و اصالح آن
در تفسـیر منونـه نیـز آمـدهّ :
میپـردازد و بایـد توجـه داشـت کـه رب از مـادهی «ربـب» اسـت ،نه «ربو» (مادهی اشـتقاق آن مضاعف اسـت
و نـه ناقـص) و بههـرروی ،در معنـای آن پرورش و تربیت نهفته اسـت» (مکارم شـیرازی ،1371 ،ج  ،1ص .)54
بــرای شــناخت اجاملــی تعریــف تربیــت ،بــه دو گــروه از تعریفهــای بروندینــی و دروندینــی از
تربیــت میپردازیــم:
الف .تعاریف بروندینی
 امانوئـل کانـت 2تربیـت را پـرورش و تأدیـب و تعلیـم همراه با فرهنـگ میداند که در پـی کامیابیِ مرتبیدر جامعـهی آینـده اسـت؛ جامعـهای کـه بهمراتب از جامعه کنونی برتر اسـت (رفیعـی ،1388 ،ج  ،3ص .)91
 فریدریــش فروبــل 3تربیــت را رشــد و تعالــی نیروهــا و اســتعدادهای بالقــوه در نهــاد آدمــی میدانــد(هامن).
4
 از دیــد میشــل دو مونتنــی  ،تربیــت ،تنهــا انباشــت معلومــات نیســت؛ زیـرا ایــن فرآیند ،مرتبــی را برایزندگــی آمــاده منیکنــد .عنــر گوهریــن تربیــت ،ســازندگی انســان اســت ،چنانکــه ب ـرای زندگــی مفیــد و
مؤثــر باشــد (هــان ،ص .)90
1
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ب .تعاریف دروندینی
غزالــی در تعریــف تربیــت ،دو قیــد و پســوند را لحــاظ کــرده و مؤلفههــای تربیــت را مرکــب از ســه
ضلــع مربــی ،پیراســن و آراســن مرتبــی دانســته و آورده اســت« :پیــری بایــد کــه او را راهنامیــی کنــد و
تربیــت کنــد و اخــاق بــد از وی ســتاند و بــه در انــدازد و اخــاق نیکــو بهجــای آن نهــد و معنــای تربیــت
ایــن اســت» (غزالــی ،1362 ،ص .)87
محمــد رشــید رضــا ،تربیــت را رشــد نیروهایــی میخوانــد کــه درخــور پیرشفــت و تعالیانــد و ریشــه
در رسشــت آدمــی دارنــد .از دیــد او ،ایــن رشــد از دو راهــکار ســلبی و ایجابــی بــه دســت میآیــد؛ راهــکار
ســلبی ،برداشــن موانــع رشــد اســتعدادها و از میــان بــردن آنچــه نیروهــای گوهریــن آدمــی را از اعتــدال
بازمـیدارد و راهــکار ایجابــی بــه معنــای افزایــش ،رشــد دادن و پــرورش جســم و جــان ،از راه تغذیــهی ســامل
و آمــوزش علــم و دانــش اســت (رفیعــی ،1388 ،ص .)92
از دیــدگاه شــهید مطهــری ،تربیــت عبــارت اســت از پــرورش دادن؛ یعنــی اســتعدادهای درونـیای را کــه
بالقــوه در یــک شــیء موجــود اســت ،بــه فعلیــت درآوردن و ایجــاد تعــادل و هامهنگــی میــان آنهــا تــا از این
راه ،مرتبــی بهحداعــای کــال (خــود) برســد (بــه نقــل از :هاشــمی ،1388 ،ص .)23
برخــی نیــز تربیــت اســامی را پــرورش همهجانبــهی انســان در همــهی مراحــل زندگــی بــر اســاس
مبــادی ،ارزشهــا و راهکارهــای تربیتــی اســام میداننــد (یالجــن ،1409 ،ص .)20

 .3-2تربیت اخالقی

«تربیــت اخالقــی» بهعنــوان یکــی از مباحــث چالشبرانگیــز در حــوزهی تربیــت اســت کــه توجــه
بســیاری از متفک ـران در زمینــهی رشــد و کــال انســان را بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ بنابرایــن ،اهمیــت
ویــژهای دارد .بدیــن علــت ،جهتگیریهــای متنوعــی دربــارهی ایــن نــوع از تربیــت مطــرح اســت.
متخصصـان عرصـهی تربیـت ،هرکـدام بـا توجـه بـه رویکـرد تربیتـی خاص خـود ،بـه تعریف مفهـوم باال
پرداختهانـد؛ بهعنوانمثـال ،ارسـطو بـا تکیـه بـر «منـش» ،تربیـت اخالقـی را نوعـی مامرسـت و عـادت دادن
نفـس بـه سـلوک و فضایـل اخالقـی دانسـته (ارسـطو ،1364 ،ص  )31و کانـت ،بـا تأکیـد بـر «بینـش» ،آن را
ارتقـای بصیـرت اخالقـی مرتبـی ،بـرای متییـز فضیلـت از رذیلـت معرفی کـرده اسـت (کانـت ،1372 ،ص  20و
 .)64دورکیـم ،آن را پـرورش اسـتعدادها و زمینههـای سـلوک اخالقـی در مرتبی معرفی منوده اسـت (دورکیم،
 ،1376ص  )48و متص ّوفـه بـا تأکیـد بـر روح و باطـن ،آن را بـا تأدیـب و ریاضتهـای سـخت نفسـانی ،بـرای
تبدیـل کاسـتیها و رذایـل به واالییهای اخالقی برابر شـمردهاند (صبحـی ،بیتـا ،ص  236-232و .)267-256
برخــی بــا نــگاه ســلبی ،بــه «تربیــت اخالقــی» پرداختهانــد و آن را متضمــن نوعــی رفتــار مصنوعــی
قلمــداد میکننــد کــه منجــر بهنوعــی نبــودن آزادی فــردی و مانعــی بــر رس راه ایجــاد یک جامعــه دمکراتیک
میشــود و بــر ایــن باورنــد کــه تربیــت اخالقــی ،مبتنــی بــر اصــول تحــول اخالقــی نیســت؛ بنابرایــن ،ایــن
گــروه بــا نــگاه ســلبی خــود ،در رضورت تربیــت اخالقــی و ارزشــی تردیــد دارنــد و امــکان چنیــن تربیتــی را
1
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منتفــی میداننــد (دیویــی ،اســنوک و اتفیلــد ،بــه نقــل از ســجادی ،1383 ،ص .)37-34
شــار دیگــری از فالســفه و متخصصــان تعلیــم و تربیــت ازجملــه افالطون ،ارســطو و غزالی ،بــا دیدگاهی
ایجابــی ،بــه تربیــت اخالقــی نــگاه کــرده و در آثــار خــود بــا ســه جهتگیــری .1 :تعریــف نکــردن تربیــت
اخالقــی و بررســی آن بهصــورت غیرمســتقیم .2 ،تعریــف و بررســی تربیــت اخالقــی بهصــورت رصیــح و
مســتقیم و  .3مطالعــه و بررســی مصداقهــای مفهــوم تربیــت اخالقــی ،ضمــن پذیــرش ایــن نــوع تربیــت ،بــا
اعتقــاد بــه امــکان تحقــق آن ،بــه بررســی ایــن مقولــه پرداختهانــد (کاردان ،1372 ،ص .)336-333
در ایــن میــان ،دانشــمندان مســلامن ،ســه عنــر بینــش ،منــش و انگیــزش را در کنــار هــم مدنظــر قـرار
داده و تربیــت اخالقــی را اینگونــه تعریــف کردهانــد:
تربیــت اخالقــی ،فرآینــد و بســری اســت کــه در آن ،انســان توانایــی مییابــد از روی اختیــار ،ملــکات
و صفاتــی را بپذیــرد و در کنــار ســاختار خَلقــی خویــش ،از رسشــت و طبعــی دیگــر برخــوردار شــود
(باقــری ،1377،ص .)10
در ایــن مقالــه ،حــوزهی اخــاق از تربیــت جداســت« .اخــاق» بــه متــام امــوری گفتــه میشــود کــه
هامهنــگ و مــورد تأییــد فطــرت اســت؛ «تربیــت» پــرورش ،عــادت دادن و بــار آوردن اســت و «تربیــت
اخالقــی» بــار آوردن و پایبنــد کــردن شــخص بــه امــور اخالقــی اســت.
«شــیوههای تربیــت اخالقــی» ،راهکارهــای تربیتــیای هســتند کــه بـرای بــاال بــردن انگیــزهی شــخص و
پایبنــدی بــه اخــاق و نهادینــه کــردن مســائل اخالقــی بــهکار میرونــد.
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در ســورهی حجـرات ،راهکارهــای اخالقــی بــه دو صــورت «ســلبی» و «ایجابــی» بیانشــده؛ نــکات ســلبی
آن بــا حــرف نهــی «ال» و حالــت ایجابــی آن بهصــورت جملــهی امــری آمــده اســت.
در ایــن پژوهــش ،بــه عباراتــی کــه پــس از مــوارد ایجابــی یــا ســلبی بیانشــده و ســبب تأثیــر و یــا ایجــاد
تغییــر در «انگیــزه» و یــا «بینــش» افــراد مســلامن میشــود ،بهعنــوان شــیوهها و راهکارهــای تربیــت
اخالقــی توجــه شــده اســت .بــر اســاس ایــن ،شــیوههای تربیتــی موجــود در آیــات ایــن ســوره ،در دو دســتهی
انگیــزش الهــی و بینــش الهــی استخراجشــده و ســپس بــه بررســی ونقــد عملکــرد مف ـران در حــوزه ایــن
آیــات پرداختهشــده اســت.

 .1-3انگیزش الهی

ایجــاد انگیــزه بـرای شــخص مرتبــی ،یکــی از شــیوههای تربیــت اســت .امــام حســین عبــادت را بــه ســه
نــوع تقســیم فرمودنــد :عــدهای خــدا را از روی تحصیــل منافــع بهشــت بندگــی میکننــد؛ ایــن عبــادت تجــار
اســت .گروهــی خــدا را از روی تــرس بندگــی میکننــد؛ ایــن عبــادت بــردگان اســت .گروهــی خدا را شایســتهی
پرســتش میداننــد و از اینکــه خــدا منــت بندگــی را بــر آنــان نهــاد شــکر و ســپاس او را میگوینــد و ایــن
عبــادت آزادگان اســت کــه برتریــن عبادتهاســت (ابنشــعبه ،1404 ،ص  .)250بــر اســاس ایــن روایــت،
پــروای الهــی ،محبــت الهــی و بشــارت بــه پــاداش الهــی ،شــیوههایی بـرای ایجــاد انگیــزه در شــخص مرتبــی
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(ع)

اســت .ایــن شــیوهها در ســورهی حج ـرات بیانشــده اســت کــه در ذیــل بــدان اشــاره میشــود.

 .1-1-3پروای الهی

در بعضــی از آیــات قــرآن ،پــروای الهــی انگیــزهای بـرای مرتکــب نشــدن کار غیراخالقــی اســت .در ایــن
آیــات ،بحثــی اخالقــی مطــرح میشــود کــه اغلــب بهصــورت ســلبی اســت و در ادامــهی آن ،موضــوع تقــوا
و رعایــت حریــم و احـرام در برابــر پــروردگار بیــان میگــردد .در آیــهی  1ســورهی حجـرات میخوانیــمٰ « :یــا
ــم؛ ای اهــل ایــان!
یع َعلِی ٌ
أَیُّ َهــا اَلَّ ِذیــ َن آ َم ُنــوا الٰ تُ َقدِّ ُمــوا بَ ْیــ َن یَــدَیِ اَللّٰــ ِه َو َر ُســولِ ِه َو اِتَّقُــوا اَللّٰــهَ إِنَّ اَللّٰــهَ َســ ِم ٌ
بــر خــدا و پیامــرش [در هیــچ امــری از امــور دیــن و دنیــا و آخــرت] پیشــی مگیریــد و از خــدا پــروا کنیــد
کــه خــدا شــنوا و داناســت».
در ایـن آیـه ،دسـتور اخالقـی بهصورت سـلبی «الٰ تُ َق ِّد ُموا؛ پیشـی مگیریـد» بیانشـده و در ادامهی آیه که
یـم؛ از خـدا پـروا کنیـد که خدا شـنوا و داناسـت» ،شـیوهی تربیت
یع َعلِ ٌ
میفرمایـد« :اِتَّقُـوا اَللّٰـهَ إِنَّ اَللّٰـهَ َسـ ِم ٌ
مطرحشـده اسـت .پروا داشتن از خدا ،انگیزهای برای انجام ندادن کار ناشایسـت و غیراخالقی اسـت .منظور
از مقـدم نداشتن چیـزى در برابـر خدا و پیامبر ،پیىش نگرفنت بر آنها در كارها و ترك عجله و شـتاب در مقابل
دسـتور خدا و پیامرب اسـت (مکارم شـیرازی و دیگران ،1371 ،ج ،22ص .)137
یــم» ،نهــى از تقــدم و امــر بــه تقــوى را تعلیــل
یع َعلِ ٌ
طباطبایــی معتقــد اســت :جملــهی «إِنَّ اَللّٰــهَ َســ ِم ٌ
مىكنــد .مىفرمایــد :از خــدا برتســید و ایــن امــر را اطاعــت و آن نهــى را امتثــال كنیــد و نــه بــا زبــان و نــه
در نهــان ،بــر خــدا و رســولش تقــدم مجوییــد؛ كــه خــدا ســخنان شــارا مىشــنود و از اعــال ظاهــر و باطــن
و نهــان و آشــکار شــا خــر دارد (طباطبایــی ،1390 ،ج ،18ص .)307
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در آیــهی  12ســورهی حجــرات نیــز میخوانیــمٰ « :یــا أَ ُّی َهــا اَلَّ ِذ
َ
َُ
َ َّ ُ َ َ َ ْ
اب َر ِحیــم :ای اهــل ایــان!  ...تفحــص و پیجویــی نکنیــد و از
َب ْعضُ ك ْ
ُــم َب ْعضــاً  ...اِتَّقُــوا اَللّٰــهَ إِنَّ اَللّٰــهَ تَــ ّٰو ٌ
یکدیگــر غیبــت ننامییــد  ...و از خــدا پــروا کنیــد کــه خــدا بســیار توبهپذیــر و مهربــان اســت».
ــب؛ تفحــص و پیجویــی نکنیــد و غیبــت ننامیید»،
در ایــن آیــه ،دســتورات اخالقــی «الٰ تَ َج َّس ُســوا َو الٰ یَ ْغ َت ْ
بهصــورت ســلبی بیــا ن و در ادامــهی آن کــه آمــده «اِتَّقُــوا اَللّٰــهَ ؛ از خــدا پــروا کنیــد» ،شــیوهی تربیــت
مطرحشــده اســت .پــروای الهــی انگیــزهای بـرای مرتکــب نشــدن کار غیراخالقــیِ تجســس و غیبــت اســت.

 .2-1-3محبت الهی

بــر اســاس روایــت امــام حســین  ،محبــت الهــی باالتریــن و برتریــن مرحلــه از مراحــل انگیــزش الهــی
اســت کــه شــخص ب ـرای رضــای خــدا کاری انجــام دهــد؛ بنابرایــن ،محبــت الهــی عالیتریــن انگیــزه ب ـرای
ــم تُ ِح ُّبــونَ اَللّٰــهَ فَاتَّ ِب ُعونِــی
پایبنــدی بــه مســائل اخالقــی اســت .خداونــد متعــال میفرمایــد« :ق ُْــل إِنْ كُ ْن ُت ْ
ــم َو اَللّٰــهُ َغفُــو ٌر َر ِحیــم (آلعمـران )31 ،بگــو؛ اگــر خــدا را دوســت داریــد،
ــم ُذنُوبَكُ ْ
ــم اَللّٰــهُ َو یَ ْغ ِفــ ْر لَكُ ْ
یُ ْح ِب ْبكُ ُ
پــس مـرا پیــروی کنیــد تــا خــدا هــم شــا را دوســت بــدارد و گناهانتــان را بیامــرزد و خــدا بســیار آمرزنــده
و مهربــان اســت ».ایــن آیــه ،مــاک محبــت بــه خداونــد را تبعیــت از فرســتاده او یعنــی پیامــر(ص) و پیامــد
محبــت خداونــد بــه بنــده را آمــرزش گناهــان او و مــورد رحمــت و مغفــرت الهــی قـرار گرفــن میدانــد .بناى
(ع)
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ـب و بغــض»،
اســام بــر محبــت عبــودى و ترجیــح دادن جانــب خــدا بــر جانــب خلــق و بنــده اســت« .حـ ّ
زیربنــای ســاختامن جامعـهای صالــح اســت کــه عالقــهی افـراد را بــه ســاختار جامعــه مســتحکم میســازد و
هــر چــه بیشــر و بهــر ،پیونــد آنــان را بــا تشــکیالت یــک ا ّمــت اســتوارتر میکنــد.
ِ
ِ
ــب اَلْ ُمقْســطینَ؛ و همــواره
در آیــهی  9ســورهی حجـرات ،خداونــد میفرمایــدَ ...« :و أَق ِْســطُوا إِنَّ اَللّٰــهَ یُ ِح ُّ
دادگــری را پیشــه ســازید کــه خــدا دادگ ـران را دوســت دارد ».دســتور ایجابــی «أَق ِْســطُواْ؛ عدالــت پیشــه
کنیــد» در ایــن آیــه ،دســتور بــه عدالــت و یــک دســتور اخالقــی اســت و در حــوزهی اخــاق قـرار دارد؛ امــا
ــب اَلْ ُمق ِْس ِ
ــطینَ؛ خــدا دادگـران را دوســت مـىدارد» ،در حــوزهی
ادامــهی آیــه کــه میفرمایــد« :إِنَّ اَللّٰــهَ یُ ِح ُّ
تربیــت جــای میگیــرد و شــیوهی محبــت الهــی را بیــان میکنــد ،بهگونــهای کــه محبــت الهــی ،ایجــاد
ــب اَلْ ُمق ِْس ِ
ــطینَ»
انگیــزه بـرای انجــام امــر عدالــت در مرتبــی اســت .عالمــه طباطبایــی جملــه ی «إِنَّ اَللّٰــهَ یُ ِح ُّ
را تعلیــل دســتور بــه اصــاح و عدالــت میدانــد و مىگویــد« :دامئــاً عدالــت كنیــد و در همــهی امــور
عدالــت را رعایــت مناییــد؛ بــراى اینكــه خداونــد عدالتگســران را بــه ســبب عدالتشــان دوســت دارد»
(طباطبایــی ،1390،ج  ،18ص .)470

 -3-1-3تبشیر

تبشــیر بــه معنــای بشــارت دادن بــه عطایایــی اســت کــه پــس از بــه دوش گرفــن تکالیــف ،بــه فــرد داده
میشــود و مظهــری از فضــل و رحمــت اســت (باقــری ،1385 ،ص  .)169تبشــیر نوعــی تشــویق اســت کــه
در وجــود آدمــی امیــد میآفرینــد و او را آمــادهی تــاش و کوشــش میکنــد .هنگامیکــه بــه شــخص ب ـرای
انجــام کار نیــک خویــش بشــارت داده شــود ،انگیــزهای بـرای مداومــت بــدان ایجــاد میگــردد و ماننــد یــک
عامــل جذبکننــده اســت کــه مــردم را بــه کســب پــاداش فرامیخوانــد .در آیــات  3و  14ســورهی حجـرات
ایــن شــیوه بیانشــده اســت.
ــم ِع ْنــدَ َر ُســولِ اَللّٰــ ِه أُولٰ ِئــكَ اَلَّ ِذیــ َن اِ ْم َت َحــ َن
الــف .آیــهی  3ســورهی حجـرات« :إِنَّ اَلَّ ِذیــ َن یَغُضُّ ــونَ أَ ْص ٰواتَ ُه ْ
یــم؛ بیتردیــد کســانی کــه صدایشــان را نــزد رســول خــدا
ــم َم ْغ ِفــ َر ٌة َو أَ ْجــ ٌر َع ِظ ٌ
ْــوى لَ ُه ْ
اَللّٰــهُ ُقلُوبَ ُه ْ
ــم لِل َّتق ٰ
پاییــن میآورنــد ،هامنــان هســتند کــه خــدا دلهایشــان را بـرای پرهیــزکاری امتحــان کــرده ،آنــان را آمــرزش
و پاداشــی بــزرگ اســت».
ایــن آیــه ،پــاداش كســاىن را بیــان مىكنــد كــه بــه دســتور الهــى عمــل مىكننــد و انضبــاط و ادب را در
برابــر پیامــر خــدا(ص) رعایــت مىمناینــد .مفــر تفســیر منونــه میگویــدَ « :ر ُســو ِل ا َللّٰـ ِه» ،فرســتادهی خــدا و
پیــامآور او اســت ،اســائهی ادب در برابــر او ،اســائهی ادب نســبت بــه خــدا اســت و رعایــت ادب نســبت بــه
او ،رعایــت ادب نســبت بــه خداونــد اســت (مــكارم شــیرازى و دیگـران ،1371 ،ج  ،22ص .)140
یــم» اســت .آمرزیــده شــدن،
ــم َم ْغ ِفــ َر ٌة َو أَ ْجــ ٌر َع ِظ ٌ
شــاهد مثــال شــیوهی تربیتــی ایــن آیــه ،عبــارت «لَ ُه ْ
بیــان پیامــد عمــل نیکــی اســت کــه آنــان انجــام دادهانــد .پــاداش بــزرگ ،بشــارتی بـرای شــخص مرتبــی اســت
و انگیــزهای بـرای او اســت تــا بــه طمــع پــاداش ،کار نیــک انجــام دهــد.
مفسر انـوار درخشـان ،ایـن آیـه را مبنـى بر بشـارت بـه اهل ایمان میداند و معتقد اسـت كـه گفتگو و
سـخن بـا رسـول خـدا(ص) بهطور آهسـته ،رعایت ادب و سـبب مغفرت و آمـرزش گناهان و رفـع نقص اخالقى
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اسـت و ثـواب و پـاداش را بـراى اهـل ایامن مقـرر خواهد کرد (حسـینى همـداىن ،1404 ،ج  ،15ص .)385
ب .آیــهی  14ســورهی حج ـرات« :قٰال ِ
َــا
اب آ َم ّٰنــا ق ُْــل ل ْ
َــت ا َْلَ ْعــ ٰر ُ
َــم تُ ْؤ ِم ُنــوا َو لٰ ِكــ ْن قُولُــوا أَ ْســلَ ْم ٰنا َو ل ّٰ
َ
ِ
یم؛
ــم شَ ــ ْیئاً إِنَّ اَللّٰــهَ َغفُــو ٌر َرح ٌ
ــم ِمــ ْن أ ْع ٰملِكُ ْ
ــم َو إِنْ ت ُِطی ُعــوا اَللّٰــهَ َو َر ُســولَهُ الٰ یَلِ ْتكُ ْ
یَدْ خُــلِ ا ْ َِلی ٰــانُ ِفــی ُقلُو ِبكُ ْ
بادیهنشــینان گفتنــد :مــا ایــان آوردیــم .بگــو :ایــان نیاوردهایــد ،بلکــه بگوییــد :اســام آوردهایــم؛ زی ـرا
هنــوز ایــان در دلهایتــان وارد نشــده اســت و اگــر خــدا و پیامــرش را اطاعــت کنیــد ،چیــزی از اعاملتــان را
منیکاهــد؛ زی ـرا خــدا بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت».
در ایــن آیــه ،خداونــد میفرمایــد :اگــر شــا بــا صــدق نیــت ایــان بیاوریــد ،مــا از شــا در ســطح
قابلقبولــی میپذیریــم و از اجــر شــا منیکاهیــم ،بلکــه آن طــوری کــه توقــع داریــد ،جـزا میدهیــم (فخــر
رازی ،1420،ج  ،28ص  117و حقــی بروســوی ،بیتــا ،ج  ،9ص .)93
َ
ــم شَ ــی ًئا» ،شــاهد مثــال شــیوهی تربیتــی اســت کــه بشــارت میدهــد در صــورت
ــم ِّمــ ْن أَ ْع َملِكُ ْ
«ل یَلِ ْتك ُ
اطاعــت از خــدا و رســولش ،از ارزش اعاملتــان کــم منیشــود.

 .4-1-3انذار

انـذار در لغـت ،بـه معنـای آگاه کـردن همـراه بـا پرهیـز دادن و ترسـاندن معنـا شـده اسـت (ابنمنظور،
 ،1405ج  ،۱۴ص  .)۱۰۰انـذار ،توجـه دادن بـه مسـئولیتها و ترسـانیدن انسـان از تـرک وظایفـی اسـت کـه
گاهـی بـرای تربیـت کـردن الزم اسـت بـه کار گرفته شـود .پیامـد یک عمل میتوانـد نقش مهمـی را در انجام
یـا انجـام نـدادن آن عمـل ایفـا کند .از نظر قرآن کریـم ،انذار و ترسـانیدن ،تنها در افرادی اثـر میکند که روح
حقیقتطلبـی و حقجویـی در آنـان وجـود دارد و در افـراد معانـد و لجـوج بیتأثیـر اسـت ،چنانکـه قـرآن
ْـت ُم ْنـ ِذ ُر َمـ ْن َیخْشٰ ـاهٰا (نازعـات)45 ،؛ وظیفهی تـو ،تنها بیم
کریـم بـه ایـن مطلـب ترصیـح میکنـد« :إنَّ ٰا أَن َ
دادن کسـانی اسـت کـه همـواره از آن میترسـند ».شـیوهی تربیتـی «انذار» ،انگیـزهای برای تکـرار نکردن کار
ناشایسـت اسـت؛ بنابرایـن ،در عیـن آنکـه مـردم را بیـم میدهـد تـا از کیفـر اجتناب کننـد ،آنـان را به رصاط
مسـتقیم رهنمون میسـازد.
در آیات  2و  6سورهی حجرات این شیوه مطرحشده است.
ِ
ِــی َو الٰ تَ ْج َهــ ُروا لَــهُ بِالْقَــ ْولِ كَ َج ْهــ ِر
الــف« .یــا أَیُّ َهــا اَلَّ ِذیــ َن آ َم ُنــوا الٰ تَ ْر َف ُعــوا أَ ْص ٰواتَك ْ
ُــم فَــ ْو َق َصــ ْوت اَل َّنب ِّ
ــض أَنْ تَ ْح َب َ
ُــم لِ َب ْع ٍ
ــم الٰ تَشْ ــ ُع ُرونَ (حجـرات)2 ،؛ ای مؤمنــان! صدایتــان را بلندتــر از
ُــم َو أَنْ ُت ْ
ــط أَ ْع ٰملُك ْ
َب ْع ِضك ْ
صــدای پیامــر نکنیــد و آنگونــه کــه بــا یکدیگــر بلنــد ســخن میگوییــد ،بــا او بلنــد ســخن نگوییــد ،مبــادا
اعاملتــان تبــاه و بیاثــر شــود و شــا تباهــی آن را درک نکنیــد».
(ص)
آلوســی بــاال بــردن صــدا را در ایــن آیــه ،بـ ه قصــد توهیــن و جســارت بــه مقــام قــدس پیامــر میدانــد
کــه موجــب کفــر میشــود و ازایــنرو ،ســبب حبــط و نگــون ســاخنت متامــی اعــال شایســته میگــردد
(آلوســی ،1415 ،ج  ،13ص )288؛ امــا معرفــت در ر ّد آن میگویــد« :مفــاد آیــه ،عــام اســت و منیتــوان آن
را مخصــوص صورتــی دانســت کــه قصــد گســتاخی داشــته و درصــدد هتــک حرمــت مقــام نبـ ّوت بودهانــد؛
زیـرا ظاهــر امــر نشــان میدهــد کــه چنیــن قصــدی در میــان نبــوده اســت؛ بهعــاوه ،مفــاد آیــه ،بــه زمــان
رســالت اختصــاص نــدارد و همــه زمانهــا را در برمیگیــرد و ایــن یــک ادب اســت کــه در حضــور پیشــوایان،
نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوههای تربیت اخالقی سورهی حجرات
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بایــد آهســته ســخن گفــت و آنــان را بلنــد و بــا نــام شــخصی فـرا نخوانــد کــه ایــن بیادبــی ،ســبب حبــط
عمــل میگــردد» (معرفــت ،1377 ،ص .)58
شــیخ طوســی در تفســیر آیــه میگویــد :منظــور ،بلنــد کــردن صــدا اســت در پیشــگاه پیامــر گرامــی،
بهگونـهای کــه آن مقــام را ســبک شــمرده باشــند؛ همچنیــن معتقــد اســت کــه عــادت بــر آن اســت صــدا را
هنگامــی بلنــد میکننــد کــه احرتامــی بـرای طــرف مخاطــب قائــل نباشــند (طوســی ،بیتــا ،ج  ،9ص .)338
ُــم َب ْعضــاً؛
ُــم كَدُ ٰعــا ِء َب ْع ِضك ْ
در ســورهی نــور آیــه  63نیــز آمــده اســت« :الٰ تَ ْج َعلُــوا ُد ٰعــا َء اَل َّر ُســولِ َب ْی َنك ْ
دعــوت پیامــر را در میــان خــود ،ماننــد دعــوت برخــی از شــا از برخــی دیگــر قــرار ندهیــد»؛ یعنــی
هنگامیکــه پیامــر را فرامیخوانیــد ،بایــد بهگونــهای احرتامآمیــز باشــد؛ نــه همچــون فراخوانــی شــا
نســبت بــه یکدیگــر کــه بهطــور عــادی و معمولــی اســت.
«الٰ تَ ْر َف ُعــوا َو الٰ تَ ْج َهــ ُروا» ،دســتور اخالقــی اســت کــه در ایــن آیــه ،بهصــورت ســلبی آمــده و در ادامــه
کــه میفرمایــد« :أَنْ تَ ْح َب َ
ــم الٰ تَشْ ــ ُع ُرونَ؛ مبــادا اعاملتــان تبــاه و بیاثــر شــود و شــا تباهــی
ــم َو أَنْ ُت ْ
ــط أَ ْع ٰملُكُ ْ
آن را درک نکنیــد» ،شــیوهی تربیتــی را بیــان میکنــد و ایجــاد انگیــزه ب ـرای انجــام نــدادن کار ناشایســت
(بلنــد کــردن صــدا در حضــور پیامــر(ص)) اســت .حبــط عمــل بهصــورت انــذار بیانشــده اســت؛ شــخص اگــر
بدانــد عمــل ناشایســت او ،ســبب تباهــی اعاملــی اســت کــه تاکنــون انجــام داده ،درک ایــن مطلــب ،هشــدار
و نیــروی بازدارنــدهای بـرای انجــام نــدادن آن عمــل بــد اســت.
َ
ى ٰمــا
ب« .یٰــا أَیُّ َهــا اَلَّ ِذیــ َن آ َم ُنــوا إِنْ ٰجا َءك ْ
ُــم ف ِٰاس ٌــق ِب َن َبــإٍ َف َت َب َّی ُنــوا أنْ ت ُِصی ُبــوا َق ْومــاً ِب َج ٰهالَــ ٍة َف ُت ْص ِب ُحــوا َعــ ٰ
ــم نٰا ِد ِمیــ َن (حجـرات)6 ،؛ ای اهــل ایــان! اگــر فاســقی خــری برایتــان آورد ،خــرش را بررســی و تحقیــق
َف َعلْ ُت ْ
کنیــد تــا مبــادا از روی ناآگاهــی ،بــه گروهــی آســیب و گزنــد برســانید و از کــردهی خــود پشــیامن شــوید».
در ایــن آیــه ،خداونــد انســان را از پذیــرش خــر از انســان فاســق ،بــدون اینکــه راجــع بــه آن خــر تحقیــق
کنــد ،انــذار میکنــد کــه مبــادا انســان ایــن کار را انجــام دهــد کــه در ایــن صــورت ،پشــیامنی در پــی دارد.
طباطبایــی میگویــد« :اعتــاد بــه خــر بــه ایــن معناســت كــه عم ـاً ترتیــب اثــر بــه آن بدهیــم و بــا
مضمــون آن تــا حــدى معاملـهی علمــى بكنیــم كــه گویــا خــود از راه مشــاهده بــه دســت آوردهایــم و ایــن
الزمـهی زندگــى اجتامعــى انســان اســت و احتیــاج ابتدایــى او اســت و بنــاى عقــا و مــدار عملكــرد آنــان ،بــر
قبــول خــر دیگـران اســت .حــال اگــر خــرى كــه بــه مــا مىدهنــد ،متواتــر باشــد؛ یعنــى از بســیارى آورنــدگان
آن ،ب ـراى انســان یقی ـنآور باشــد و یــا اگــر بــه ایــن حــد از كــرت نیســت ،حداقــل هم ـراه بــا قرینههایــى
ت و معتــر
قطعــى باشــد كــه انســان نســبت بــه صــدق مضمــون آن یقیــن پیــدا كنــد ،چنیــن خــرى حج ـ 
اســت» (طباطبایــی ،1390 ،ج ،18ص .)465
ایــن آیــه هشــدار میدهــد کــه هــر فاســقی هــر خــری را آورد ،زود بــاور نکنیــد و بــدان ترتیــب اثــر
ندهیــد ،بلکــه دربــارهی آن تحقیــق کنیــد کــه چنانچــه بــدون تحقیــق عمــل کنید ،پشــیامنی بــه همـراه دارد.

 .2-3بینش الهی

اثــر بینــش و آگاهــی در رشــد انگیــزه ،مسـلّم اســت و در ایــن شــیوه ،تــاش بــر آن اســت کــه تل ّقــی آدمی
از امــور دگرگــون شــود .شــیوههای ارائــهی بینــش متفاوتانــد؛ زیــرا از امکانــات و ابزارهــای گوناگونــی
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میتــوان ب ـرای دادن آگاهــی اســتفاده کــرد .قــرآن کریــم بــا ارائــهی بینشــی درســت و الهــی نســبت بــه
حقایــق جهــان هســتی ،پردههــای غفلــت را از دیــدگان انســان میزدایــد .در ذیــل بــه مــواردی از ایـ ن دســت
اشــاره میشــود کــه در ســورهی حج ـرات آمــده اســت.

 .1-2-3بیان حقایق امور

آگاهــی از حقیقــت یــک امــر ،بینــش و آگاهــی فــرد مرتبــی را افزایــش میدهــد و ســبب ارتــکاب یــا
انجــام نــدادن کار ب ـرای او میشــود .در ســورهی حج ـرات ،بیــان حقایــق در آیــات  5-4و  11آمــده اســت.
الــف« .إِنَّ اَلَّ ِذیــ َن یُ ٰنادُونَــكَ ِمــ ْن َو ٰرا ِء اَلْ ُح ُجــ ٰر ِ
ــروا َح ّٰتــى تَخْــ ُر َج
ُــم الٰ یَ ْع ِقلُــونَ ﴿﴾ َو لَــ ْو أَنَّ ُه ْ
ات أَك َ ُْثه ْ
ــم َص َ ُ
ــم (حجـرات)5-4 ،؛ یقینـاً کســانی کــه تــو را از پشــت اطاقها صدا
ــم َو اَللّٰــهُ َغفُــو ٌر َر ِحی ٌ
ِــم لَــكٰانَ َخ ْیــراً لَ ُه ْ
إِلَ ْیه ْ
میکننــد ،بیشرتشــان [بــه حرمــت و عظمــت تــو] معرفــت و آگاهــی ندارنــد و اگــر آنــان صــر میکردنــد تــا
بــه سویشــان بیــرون آیــی ،یقینـاً بـرای آنــان بهــر بــود و خــدا بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت».
در شــأن نــزول ایــن آیــات آمــده کــه منــزل پیامــر اکــرم(ص) و هم ـران ایشــان در کنــار مســجد ق ـرار
داشــت و درب آنهــا بــه مســجد بــاز میشــد .هیئــت اعزامــی بنــی متیــم کــه بــه دیــدار حــرت آمــده بودنــد،
منیدانســتند کــه پیغمــر(ص) در کدامیــک از اتاقهــا بــه رس میبــرد؛ لــذا گــرد اتاقهــا میگردیدنــد و
بــا صــدای بلنــد نــدا در میدادنــد« :یــا ُمح َمــد ا ُخ ـ ُرج اِلَینــا» (ای محمــد! خــارج شــو!) کــه لحــن بســیار
زننــده و تنــدی بــود و از کمــی ادب و فهــم ایشــان حکایــت میکــرد؛ ازای ـنرو ،ایــن آیــه دربــارهی آنــان
نــازل شــد (معرفــت ،1377 ،ص  60و نیــز بــا همیــن مضمــون نــک :طربســی ،1372 ،ج  ،9ص  197و مــکارم
شــیرازی ،1371،ج  ،22ص .)141
در آیــهی  ،4فریــاد بــرآوردن از پشــت اتاقهــا کاری غیراخالقــی اســت؛ امــا ادامــهی آیــه کــه میفرمایــد:
ُــم الٰ َی ْع ِقلُــونَ؛ بیشرتشــان معرفــت و آگاهــی ندارنــد» در حــوزهی تربیــت قـرار میگیــرد؛ زیـرا بــا بیان
«أَك َ ُْثه ْ
ایــن مطلــب کــه «منیفهمنــد!» ،آنــان را از انجــام ایــن کار ناپســند بازم ـیدارد و نوعــی «بیــان حقیقــت»
عملــی اســت کــه اف ـراد نــادان انجــام میدهنــد و ایــن مطلــب ســبب بازدارندگــی شــخص مرتبــی از کار
نادرســت میشــود.
(ص)
خداونــد متعــال اشــخاصی را کــه رســول خــدا را بــا بیادبــی صــدا میکردنــد ،بــا صفــات نفهمــی و
بیعقلــی رسزنــش میکنــد کــه از صفــات بهایــم اســت .از اینکــه در آیــهی بعــد ،بــه صــر امــر میکنــد و در
آخــر میفرمایــدَ « :و اَللّٰــهُ َغفُــو ٌر َر ِحیــم؛ و خــدا بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت» میفهمیــم کــه اگــر ادب
را رعایــت کننــد و مقــام رســالت را بــزرگ بدارنــد ،خداونــد آنــان را میبخشــد و مــورد رحمــت خــود قـرار
خواهــد داد (طباطبایــی ،1390 ،ج  ،18ص  .)338اگــر صــر مىكردنــد هــم گناهــان آنهــا آمرزیــده میشــد
و هــم مشــمول رحمــت میشــدند (طیــب ،1369 ،ج  ،12ص .)224
هامنگونــه کــه بلنــد کــردن صــدا ،در زمــان زندگــی پیامــر و در حضــور ایشــان نــاروا بــود ،در زمــان
وفــات و نــزد قــر آن حــرت نیــز نارواســت؛ زیـرا نفــوس طیبــه ،حیــات و مــات ندارنــد« :أَ ْحیٰــا ٌء ِع ْنـ َد َربِّ ِهـ ْم
یُ ْر َزقُــونَ؛ زندهانــد و نــزد پروردگارشــان روزی داده میشــوند» (آلعم ـران( )169 ،آلوســی ،1415 ،ج  ،26ص
125؛ بــا همیــن مضمــون نــک :زحیلــی ،1411 ،ج  ،26ص 222؛ فخــر رازی ،1420 ،ج  ،28ص .)110
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هــر انــدازه ســطح عقــل و خــرد انســان باالتــر مـىرود ،بــر ادب او افــزوده مىشــود؛ زیـرا «ارزشهــا» و
«ضــد ارزشهــا» را بهــر درك مىكنــد و بــه همیــن علــت ،ىبادىب همیشــه نشــانهی ىبخــردى اســت؛ یــا بــه
ب كار انســان اســت (مــکارم شــیرازی و دیگـران ،1371 ،ج  ،22ص .)141
تعبیــر دیگــر ،ىبادىب كار حیــوان و اد 
َ
ــم َو الٰ نِ ٰســا ٌء ِمــ ْن نِ ٰســاءٍ
ِ
ِ
ــى أنْ یَكُونُــوا َخ ْیــراً م ْن ُه ْ
ب« .یٰــا أَیُّ َهــا اَلَّ ِذیــ َن آ َم ُنــوا الٰ یَ ْســ َخ ْر قَــ ْو ٌم مــ ْن قَــ ْو ٍم َع ٰ
ــى أَنْ َیكُــ َّن َخ ْیــراً ِم ْن ُهــ ّن (حجـرات)11 ،؛ ای اهــل ایــان! نبایــد گروهــی ،گــروه دیگــر را مســخره کننــد.
َع ٰ
شــاید مسخرهشــدهها از مســخرهکنندگان بهــر باشــند و نبایــد زنانــی ،زنــان دیگــر را [مســخره کننــد] شــاید
مسخرهشــدهها از مســخرهکنندگان بهــر باشــند».
در ایــن آیــه« ،الٰ یَ ْســ َخ ْر» نهــی از مســخره کــردن ،یــک دســتور ســلبی اخالقــی بهشــار مــیرود و
ــم» ،شــیوهی تربیتــی و بیانگــر ایــن حقیقــت
ــى أَنْ یَكُونُــوا َخ ْیــراً ِم ْن ُه ْ
ادامــهی آیــه کــه میفرمایــدَ « :ع ٰ
اســت کــه «شــاید کســانی کــه متســخر میشــوند ،بهــر باشــند از کســانی کــه دســت بــه متســخر میزننــد»؛
بنابرایــن منیتــوان از روی ظاهــر ،افــراد را قضــاوت کــرد .ایــن آیــه ،ایــن حقیقــت را بیــان میکنــد کــه
شــخص مسخرهشــونده میتوانــد تــا ایــن حــد بهــر باشــد کــه از اولیــای خــدا باشــد .در ایــن آیــه ،بیــان
حقیقــت ســبب میشــود کــه شــخص ،کار ناپســند متســخر دیگ ـران را مرتکــب نشــود.

 .2-2-3بیان متثیل

«بیــان متثیــل» از شــیوههای دیگــر تربیــت اخالقــی اســت کــه مربــی در آن ،باطــن عمــل را در قالــب
مثــال ب ـرای مرتبــی بــه تصویــر میکشــد و بینــش و آگاهــی او را میافزایــد و انگیــزهی وی را ب ـرای انجــام
دادن یــا نــدادن فعــل مدنظــر ،تحــت تأثیــر ق ـرار میدهــد .در آیــهی  12ســورهی حج ـرات ،ایــن شــیوه
ُــم َب ْعضــاً أَ
ــب َب ْعضُ ك ْ
بهخوبــی قاب ـ ل دیــدن اســت .در ایــن آیــه ،خداونــد متعــال میفرمایــدَ ...« :و ٰال َی ْغ َت ْ
ــم أَ ِخیــ ِه َم ْیتــاً َفكَ ِر ْه ُت ُمــو ُه (حج ـرات)12 ،؛  ...و از یکدیگــر غیبــت نکنیــد .آیــا
ُــم أَنْ َیــأْك َُل لَ ْح َ
ــب أَ َحدُ ك ْ
ُی ِح ُّ
یکــی از شــا دوســت دارد کــه گوشــت ب ـرادر مــردهاش را بخــورد؟ بیتردیــد [از ایــن کار] نفــرت داریــد».
ـب؛ غیبــت نکنیــد» ،نهــی از منکــر اســت و بهعنــوان دســتوری اخالقــی هامهنــگ بــا
فعــل «الٰ یَ ْغتَـ ْ
ُــم أنَْ
َ
َ
ِ
ــب أ َحدُ ك ْ
فطــرت الهــی ،بــه گونــهی ســلبی بیانشــده اســت؛ امــا ادامــهی آیــه کــه میفرمایــد« :أ یُح ُّ
ــم أَ ِخیــ ِه َم ْیتــاً َفكَ ِر ْه ُت ُمــوهُ؛ آیــا یکــی از شــا دوســت دارد گوشــت بـرادر مــرده خــود را بخــورد؟ پس
یَــأْك َُل لَ ْح َ
كراهــت داریــد» ،یــک موضــوع تربیتــی اســت .در اینجــا ،باطــن عمــل در قالــب متثیــل بــه تصویــر کشــیده
شــده اســت و ایــن یــک شــیوهی تربیتــی اســت کــه خداونــد بـرای ملمــوس کــردن زشــتی کار غیبــت ،آن را
در قالــب متثیــل (خــوردن گوشــت مــرده غیبــت شــونده) بیــان میکنــد و انگیــزهای ب ـرای دوری از انجــام
رذیلــهی اخالقــی غیبــت اســت.
برخــی از مفـران بــه متثیلــی بــودن آن ،بهطــور ضمنــی اشــاره داشــته و گفتهانــد« :امــر معقــول را از
نظــر اینكــه اف ـرادى بــه حقیقــت آن احاطــه منىیابنــد ،از طریــق مثــال میتــوان تنــزل داد؛ مث ـاً چنانچــه
گفتــه شــود كــه غیبــت و بدگــوىئ دربــارهی ب ـرادر مؤمــن غایــب ماننــد آن اســت كــه از گوشــت بــدن او
بخــورد ،درحالیکــه مــرده اســت؛ بدیــن طریــق ،حقیقــت بدگــوىئ و هتــك اح ـرام مؤمــن را ب هرصاحــت
ترشیــح منــوده و بیــان مثــال در آیــات قــرآىن ،بهمنظــور تنــزل حقایــق مرمــوز اســت» (حســینی همدانــی،
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 ،1404ج ،12ص  350و نیــز نــک :مــکارم شــیرازی و دیگـران ،1371 ،ج  ،22ص 184؛ طباطبایــی ،1390 ،ج ،18
ص 324؛ حــوی ،1424 ،ج ،9ص  5414و شــر ،1410 ،ص .)483

 .4نقد و بررسی عملکرد مفرسان1

عملکرد مفرسان در سه دسته قابلبررسی است:
دســتهی اول .مفرسانــی کــه عــاوه بــر بیــان مباحــث اخالقــی ،بــه شــیوهی تربیتــی یادشــده در آیــه،
بهطــور رصیــح یــا ضمنــی اشــارهکردهاند.
برخــی مف ـران بــه شــیوهی «پــروای الهــی» ذیــل آیــهی  1اشــارهکردهاند (شــاهعبدالعظیمی،1363 ،
ج ،12ص 175؛ حجــازی ،1413 ،ج ،3ص 498؛ جرجانــی ،1378 ،ج ،9ص .)156
مفرس املیزان ذیل آیهی  ،2به شیوهی «انذار» توجه داشته است (طباطبایی ،1390 ،ج ،18ص .)308
شــیوهی «تبشــیر» در آی ـهی  ،3از نــگاه مف ـران املی ـزان (طباطبایــی ،1390 ،ج ،18ص  ،)310االســاس
(حــوی ،1424 ،ج ،9ص  )5403و انــوار درخشــان (حســینی همدانــی ،1404 ،ج ،15ص  )385مغفــول منانــده
اســت.
شـیوهی «بیـان حقایـق» در آیـات  4و  ،5در اطیب البیان ذکرشـده اسـت (طیـب ،1369 ،ج ،12ص .)223
در تفسـیر آیـهی  ،6مفسر التفسـیر الواضـح (حجـازی ،1413 ،ج ،3ص  )503بـه شـیوهی «انـذار» اشـارهکرده
اسـت و ذیل آیهی  ،11تفاسـیر منهج الصادقین (کاشـانی ،بیتا ،ج ،8ص  ،)418التفسـیر املنیر (زحیلی،1411 ،
ج ،26ص  ،)251مـن هـدی القـرآن (مدرسـی ،1419 ،ج ،13ص  ،)409احسـن الحدیـث (قرشـی بنابـی،1375 ،
ج ،10ص  ،)279روان جاویـد (ثقفـی تهرانـی ،1398 ،ج ،5ص  )43و نفحـات الرحمن (نهاوندی ،1386 ،ج ،6ص
 )15بـه شـیوهی «بیـان حقایق» اشـارهکردهاند.
تفاســیر االســاس (حــوی ،1424 ،ج ،9ص  ،)5414شــر (شــر ،1410 ،ص )483؛ منونــه (مــکارم شــیرازی و
دیگـران ،1371 ،ج  ،22ص  )184و املیـزان (طباطبایــی ،1390 ،ج ،18ص  ،)323بــه شــیوهی «متثیــل» در آیـهی
 12توجــه داشــتهاند؛ همچنیــن در تفســیر آی ـهی  ،14حجــازی و حســینی همدانــی بــه شــیوهی «تبشــیر»
اشــارهکردهاند (حجــازی ،1413 ،ج ،3ص  513و حســینی همدانــی ،1404 ،ج ،15ص .)409
دســته دوم .مفرسانــی کــه ذیــل آیـهی مربوطــه ،شــیوهی تربیتــی را بیــان نکــرده و بــه جنبــهی اخالقــی
آن اکتفــا منودهانــد کــه در ادامــه ،بــه ذکــر آنهــا پرداختــه میشــود.
ذیــل آیـهی  :1ســمرقندی ،1416 ،ج ،3ص 323؛ حــوی ،1424 ،ج ،9ص 5400؛ خــازن ،1415 ،ج ،4ص 175؛
کاشــانی ،بیتــا ،ج ،8ص 401؛ جزایــری ،1416 ،ج ،5ص 121؛ زحیلــی ،1411 ،ج ،26ص 219؛ مدرســی،1419 ،
 -1تفاسـیر منتخب در این مقاله برای بررسـی عملکرد مفرسان ،اغلب تفاسـیری هسـتند که تفسـیر پژوهان صبغهی آنها را تحلیلی و تربیتی دانسـتهاند؛
ماننـد االسـاس (ایـازی ،1378 ،ص  ،)27سـمرقندی (همان ،ص  ،)41خـازن (همان ،ص  ،)235منهـج الصادقین (هامن ،ص  ،)265تفسـیر املنیر (هامن ،ص
 ،)141مـن هـدی القـرآن (همان ،ص  ،)267ایسر التفاسـیر (همان ،ص  ،)39منونه (همان ،ص  ،)145املیزان (همان ،ص  ،)278جالء االذهـان (هامن ،ص
 ،)162اثنـی عشری (همان ،ص  ،)71نفحـات الرحمـن (همان ،ص  ،)284روان جاوید (همان ،ص  ،)190الوجیز (هامن ،ص  ،)290انوار درخشـان (هامن،
شبر (همان ،ص  ،)172زاد
ص  ،)38احسـن الحدیـث (همان ،ص  ،)23خسروی (هامن ،ص  ،)83جامع (هامن ،ص  ،)78حجة التفاسـیر (هامن ،ص ّ ،)178
املسـیر (همان ،ص  ،)197روض الجنـان (همان ،ص  ،)196اطیب البیان (هامن ،ص  )31و التفسـیر الواضـح (داودنیا ،1393 ،ص .)5
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ج ،13ص 363؛ مــکارم شــیرازی و دیگـران ،1371 ،ج ،22ص  136و طباطبایــی ،1390 ،ج ،18ص .306
ذیــل آیــهی  :2حــوی ،1424 ،ج ،9ص 5402؛ ســمرقندی ،1416 ،ج ،3ص 323؛ کاشــانی ،بیتــا ،ج ،8ص
405؛ جرجانــی ،1378 ،ج ،9ص 157؛ خــازن ،1415 ،ج ،4ص 176؛ شــاهعبدالعظیمی ،1363 ،ج ،12ص 177؛
مغنیــه ،1425 ،ص 684؛ مدرســی ،1419 ،ج ،13ص 368؛ حجــازی ،1413 ،ج ،3ص 500؛ جزایــری ،1416 ،ج،5
ص 121؛ مــکارم شــیرازی و دیگ ـران ،1371 ،ج ،22ص .138
ذیــل آیـهی  :3طیــب ،1369 ،ج ،12ص 223؛ مدرســی ،1419 ،ج ،13ص 369؛ مــکارم شــیرازی و دیگـران،
 ،1371ج ،22ص 142؛ جرجانــی ،1378 ،ج ،9ص 158؛ کاشــانی ،بیتــا ،ج ،8ص 406؛ شــاهعبدالعظیمی،1363 ،
ج ،12ص .178
ذیــل آیــات  4و  :5طباطبایــی ،1390 ،ج  ،18ص 311؛ ابنجــوزی ،1422 ،ج ،4ص 145؛ حــوی ،1424 ،ج،9
ص 5404؛ مــکارم شــیرازی و دیگـران ،1371 ،ج ،22ص 142؛ حجــازی ،1413 ،ج ،3ص  501و طربســی،1372 ،
ج  ،9ص .197
ذیل آیهی  :6جرجانی ،1378 ،ج ،9ص  163و نهاوندی ،1386 ،ج ،6ص .10
ذیــل آیـهی  :9زحیلــی ،1411 ،ج ،26ص 238؛ مدرســی ،1419 ،ج ،13ص 389؛ قرشــی بنابــی ،1375 ،ج،10
ص 278؛ طباطبایــی ،1390 ،ج ،18ص .315
ذیــل آی ـهی  :11طیــب ،1369 ،ج ،12ص 229؛ حــوی ،1424 ،ج ،9ص 5413؛ حســینی همدانــی،1404 ،
ج ،15ص 399-397؛ طباطبایــی ،1390 ،ج ،18ص 322-321؛ مغنیــه ،1425 ،ص 686؛ جرجانــی ،1378 ،ج ،9ص
171-169؛ حجــازی ،1413 ،ج ،3ص .509-507
ذیــل آیـهی  :12ابوالفتــوح رازى ،1408 ،ج ،18ص 39-32؛ ابنجــوزی ،1422 ،ج ،4ص 152-151؛ جرجانــی،
 ،1378ج ،9ص 176-172؛ خــازن ،1415 ،ج ،4ص 183-181؛ کاشــانی ،بیتــا ،ج ،8ص 427-421؛ ســمرقندی،
 ،1416ج ،3ص 330-328؛ بروجــردی ،1366 ،ج ،6ص 403-402؛ مغنیــه ،1425 ،ص 686؛ حجــازی ،1413 ،ج،3
ص 511-508؛ مدرســی ،1419 ،ج ،13ص 429-416؛ حســینی همدانــی ،1404 ،ج ،15ص .402-399
ذیل آیهی  :14تفسیر االساس (حوی ،1424 ،ج ،9ص .)5421
این گروه از مفرسان از شیوههای تربیتی موجود در آیهی مغفول بودهاند.
دســته ســوم .تفاســیری کــه ذیــل آیـهی مربوطــه ،میــان مباحــث اخالقــی و تربیتــی و احــکام فقهــی خلط
کردهانــد.
مفــر انــوار درخشــان ذیــل آیـهی  1کــه در آن «پــروای الهــی» مطرحشــده و آیـهی  2کــه مربــوط بــه
«انــذار» اســت ،هــر دو را تهدیــد در نظــر گرفتــه اســت (حســینی همدانــی ،1404 ،ج ،15ص  382و .)383
مفــر نفحــات الرحمــن (نهاونــدی ،1386 ،ج ،6ص  )8و مفــر املیـزان (طباطبایــی ،1390 ،ج  ،18ص ،)310
شــیوهی تربیتــی «بیــان حقایــق» در آیــات  4و  5را «ذم» در نظــر گرفتهانــد .زحیلــی ذیــل آیــات  2و 6
(زحیلــی ،1411 ،ج ،26ص  220و  ،)227از واژهی تحذیــر یــاد میکنــد .نهاونــدی ذیــل آی ـهی  ،3ترغیــب را
بهجــای تبشــیر بیــان میمنایــد (نهاونــدی 1386 ،ج ،6ص  )8و مفــر منهــج الصادقیــن ،انــذار در آیـهی  6را
تنبیــه در نظــر گرفتــه اســت (کاشــانی ،بیتــا ،ج ،8ص .)411
تفســیر منونــه ،موضــوع عدالــت و شــیوهی محبــت الهــی در انتهــای آیـهی  9را هشــدار برشــمرده اســت
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(مــکارم شــیرازی و دیگـران ،1371 ،ج ،22ص )168؛ همچنیــن مباحــث تربیتــی آیــات  11و  12را در حیطــهی
احــکام اخــاق اجتامعــی میدانــد و میگویــد« :در هــر یــك از دو آیــهی موردبحــث ،ســه حكــم اســامى
در زمینــهی مســائل اخــاق اجتامعــى مطرحشــده ،احــكام سـهگانه آیــهی اول بــه ترتیــب ،عــدم ســخریه و
تــرك عیبجویــی و تنابــز بــه القــاب بــود و احــكام س ـهگانه آیــهی دوم بــه ترتیــب ،اجتنــاب از گــان بــد،
تجســس و غیبــت اســت» (هــان ،ص  .)181نهاونــدی نیــز بــه بحــث احــکام در آیــات  11و  12اشــارهکرده
اســت (نهاونــدی ،1386 ،ج ،6ص .)18
مفرس تفسیر اثنی عرشی ،بیان حقیقت در آیهی  11را باطن در نظر گرفته است.
ذیــل آیـهی  ،12تفاســیر روان جاویــد (ثقفــی تهرانــی ،1398 ،ج ،5ص  ،)44نفحــات الرحمــن (نهاونــدی،
 ،1386ج ،6ص  )18و احســن الحدیــث (قرشــی بنابــی ،1375 ،ج ،10ص  )282تشــبیه را مطــرح کردهانــد.
بــا توجــه بــه اینکــه تفاســیر منتخــب در ایــن مقالــه ،اغلــب صبغــهی تربیتــی داشــتند؛ امــا ذیــل آیــات
یادشــده در تفاســیر روان جاویــد (ثقفــی تهرانــی ،1398 ،ج ،5ص  ،)43احســن الحدیث (قرشــی بنابــی،1375 ،
ج ،10ص  ،)279شــر (شــر ،1410 ،ص  )483و منهــج الصادقیــن (کاشــانی ،بیتــا ،ج ،8ص  ،)418تنهــا بــه یــک
مــورد از شــیوهها اشارهشــده و در تفاســیر الوجیــز فــی تفســیر ،ایــر التفاســیر ،خــروی ،جامــع ،حجــه
التفاســیر ،التفســیر املبیــن ،خــازن ،زاد املســیر ،روض الجنــان ،الکشــف و البیــان و الســمرقندی ،هیــچ شــیوهی
تربیتــی بیان نشــده اســت.1

نتیجه

بــا تدبــر و بررســی در آیــات ســورهی حجـرات ،شــیوههای تربیــت اخالقــی اســتخراج شــد .در ایــن ســوره،
دو شــیوهی کلــی «انگیــزش الهــی» و «بینــش الهــی» بــه چشــم میخــورد:
 .1در شــیوه انگیــزش الهــی« ،پــروای الهــی» در آیـهی « ،1محبــت الهــی» در آیـهی « ،9انــذار» در آیــات
 2و  6و «تبشــیر» در آیــات  3و  14ســورهی حجـرات آمــده اســت.
 .2در شــیوه بینــش الهــی« ،بیــان حقایــق امــور» در آیــات  5 ،4و  11و «بیــان متثیــل» در آیــهی 12
ســورهی حج ـرات ذکرشــده اســت.
در بررسی عملکرد مفرسان نیز نتایج زیر بهدست آمد:
 -1اغلــب مفـران ،ســورهی حجـرات را ســورهی «اخــاق» میداننــد؛ بنابرایــن ،تنهــا بــه بیــان مباحــث
اخالقــی اکتفــا کردهانــد و جــای خالــی شــیوههای تربیتــی (کــه ســبب ایجــاد انگیــزه در مرتبــی میشــود)،
پــس از مباحــث اخالقــی ،در تفاســیر آنان مشــهود اســت .اغلب تفاســیری که تفســیرپژوهان شــیوه و صبغهی
تفســیری آن را تربیتــی دانســته ،بــه مطالــب تربیتــی موجــود در ســورهی حجـرات اشــارهای نکردهانــد.
 -2برخــی از مفــران ،میــان مباحــث «اخالقــی» و «تربیتــی» خلــط منــوده و مطالــب اخالقــی را
بهجــای مباحــث تربیتــی بیــان کردهانــد .ایــن مف ـران مباحــث تربیتــی مطرحشــده را در جایــگاه اخــاق
پنداشــتهاند.
 -1به تفاسیر یادشده مراجعه شد و ذیل آیات سورهی حجرات مطلب تربیتی یافت نشد.
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 -3برخـی دیگـر از مفسران ،ضمـن ترشیـح مباحـث اخالقـی آیـات یادشـده ،بهطـور مخترص ،شـیوههای
تربیتـی را بیـان منـوده و ذیـل آیـه ،بهطـور رصیـح یـا ضمنـی بـدان اشـارهکردهاند .ایـن گـروه ،تنهـا بـه بیـان
شـیوهی تربیتـی بسـنده منودهانـد ،بـدون اینکـه توضیحـی دربـارهی شـیوه و چگونگـی برداشـت آن را از آیه
ارائـه بدهنـد؛ امـا ایـن پژوهـش ،شـیوههای تربیتـی را بـا توجـه بـه مطالبی اسـتخراج کرده اسـت کـه پس از
مباحـث اخالقـی آیـهی ذکرشـده و سـبب ایجـاد انگیـزه در شـخص بـرای انجام عمـل اخالقی میشـود.
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•ابوالفت ــوح رازى ،حس ــین ب ــن ع ــى ،روض الجن ــان و روح الجن ــان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن ،چ ــاپ ،1 :مش ــهد مق ــدس:
بنی ــاد پژوهشه ــای اس ــامى 1408 ،ق.
•ارسطو ،اخالق نیکوماخوس ،ترجمه رضا مشایخی ،چاپ ،۱ :تهران :دهخدا.1364 ،
•انصاری ،محمدعلی ،تفسیر سوره حجرات ،چاپ ،۱ :مشهد :بیان هدایت نور.1386 ،
•ایازی ،محمدعلی ،شناخت نامه تفاسیر ،چاپ ،۱ :رشت :کتاب مبین.1378 ،
•باقری ،خرسو ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،چاپ ،۱۳ :تهران :مدرسه.۱۳۸۵ ،
•باقری ،خرسو ،مبانی شیوههای تربیت اخالقی معارص ،تهران :دفرت تبلیغات اسالمی.1377 ،
•بروجردى ،محمدابراهیم ،تفسیر جامع ،چاپ ،6 :تهران :كتابخانه صدر.1366 ،
•بالغى ،عبدالحجه ،حجة التفاسیر و بالغ اإلكسیر ،چاپ ،1 :قم ،حكمت (چاپخانه) 1386 ،ق.
•بهرام پور ،ابوالفضل ،اخالق و رفتار اجتامعی در سوره حجرات و سوره همزه ،چاپ ،۱ :تهران ،مدرسه.1394 ،
•پیوندی ،محمدرضا و دیگران ،اخالق آسامنی ،درسنامه سوره مبارکه حجرات ،چاپ ،۱ :زمزم هدایت.1391 ،
•ثعلب ــى ،احم ــد ب ــن محم ــد ،الكش ــف و البی ــان املع ــروف تفس ــیر الثعلب ــی ،چ ــاپ ،1 :بی ــروت :دار إحی ــاء ال ـراث
العرب ــی 1422 ،ق.
•ثقفى تهراىن ،محمد ،روان جاوید در تفسیر قرآن مجید ،چاپ ،2 :تهران :برهان 1398 ،ق.
•جزایرى ،ابوبكر جابر ،ایرس التفاسیر لكالم العىل الكبیر ،چاپ ،1 :مدینه :مكتبة العلوم و الحكم 1416 ،ق.
•جرجاىن ،حسین بن حسن ،جالء األذهان و جالء األحزان (تفسیر گازر) ،چاپ ،1 :تهران :دانشگاه تهران 1378 ،ق.
•حجازى ،محمد محمود ،التفسیر الواضح ،چاپ ،10 :بیروت :دار الجیل 1413 ،ق.
•حسینى همداىن ،محمد ،انوار درخشان در تفسیر قرآن ،چاپ ،1 :تهران :لطفى 1404 ،ق.
•حقى برسوى ،اسامعیل بن مصطفى ،تفسیر روح البیان ،چاپ ،1 :بیروت :دار الفكر ،بیتا.
•حوى ،سعید ،االساس ىف التفسیر ،چاپ ،6 :قاهره :دار السالم 1424 ،ق.
•خ ــازن ،ع ــى ب ــن محم ــد ،تفس ــیر الخ ــازن املس ــمى لب ــاب التأوی ــل ف ــی معان ــی التنزی ــل ،چ ــاپ ،1 :بی ــروت :دار
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الكت ــب العلمی ــة ،منش ــورات محمدعل ــی بیض ــون 1415 ،ق.
•خرسواىن ،علیرضا ،تفسیر خرسوى ،چاپ ،1 :تهران :كتابفروىش اسالمیه 1390 ،ق.
•داودنیـــا ،اعظـــم« ،روششناســـی التفســـیر الواضـــح» ،پایـــان نامـــه کارشناســـی ارشـــد ،اســـتاد راهنـــا :علـــی
غضنفـــری ،دانشـــکده علـــوم قرآنـــی تهـــران ،دانشـــگاه علـــوم و معـــارف قـــرآن کریـــم.1393 ،
•دخیل ،عىل محمدعلی ،الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز (دخیل) ،چاپ ،2 :بیروت :دار التعارف 1422 ،ق.
•دورکی ــم ،داوی ــد امی ــل ،تربی ــت و جامع ــه شناس ــی ،ترجم ــه علیمحم ــد کاردان ،چ ــاپ ،۱ :تهــران :دانش ــگاه
تهـــران.1376 ،
•راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،چاپ ،۱ :بیروت :دارالقلم ،بیتا.
•رفیع ــی ،به ــروز؛ آراء دانش ــمندان مس ــلامن در تعلی ــم و تربی ــت و مبان ــی آن ،چ ــاپ ،۲ :بیج ــا ،مؤسس ــه چ ــاپ
س ــبحان.1388 ،
•زمخرشی ،محمود بن عمر ،اساس البالغه ،بیروت :دار صادر 1385 ،ق.
•زحیىل ،وهبه ،التفسیر املنیر فی العقیدة و الرشیعة و املنهج ،چاپ  ،2سوریه ،دمشق :دار الفكر 1411 ،ق.
•س ــبحانی ،جعف ــر ،نظ ــام اخالق ــی اس ــام (تفس ــیر س ــوره حج ـرات) ،چ ــاپ ،۲ :ق ــم :مؤسس ــه ام ــام ص ــادق علی ــه
الس ــام.1386 ،
•سجادی ،سید مهدی« ،رویکردها و روشهای تربیت اخالقی و ارزشی» ،انتشارات جاودانه.1383 ،
•سلطانعىلشـــاه ،ســـلطان محمـــد بـــن حیـــدر ،بیـــان الســـعادة فـــی مقامـــات العبـــادة ،چـــاپ ،2 :بیـــروت:
مؤسســـة األعلمـــی للمطبوعـــات 1408 ،ق.
•سمرقندى ،نرص بن محمد ،تفسیر السمرقندى املسمى بحر العلوم ،چاپ ،1 :بیروت :دار الفكر 1416 ،ق.
•شاهعبدالعظیمى ،حسین ،تفسیر اثنى عرشى ،چاپ ،1 :تهران :میقات.1363 ،
•شرب ،عبدالله ،تفسیر القرآن الكریم (شرب) ،چاپ ،2 :قم :موسسة دار الهجرة 1410 ،ق.
•صبحی ،احمد محمود ،الفلسفه االخالقیه فی الفکر االسالمی ،قاهره :دار املعارف ،بیتا.
•صدر ،سید رضا ،تفسیر سوره حجرات ،چاپ ،۲ :تهران :کتابخانه صدر ،بیتا.
•طباطبایى ،محمدحسین ،املیزان فی تفسیر القرآن ،چاپ ،2 :بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات 1390 ،ق.
•طربسی ،فضل بن حسن ،مکارم االخالق ،ترجمه سید ابراهیم میر باقری ،چاپ ،۴ :قم :رشیف رضی.1370 ،
• ،-----------مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،تهران :نارص خرسو.1372 ،
•طوىس ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،چاپ ،۱ :بیروت :دار إحیاء الرتاث العربی ،بیتا.
•طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،چاپ ،۲ :تهران ،اسالم.۱۳۶۹ ،
•عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،ویرایش :فرهاد قربا نزاده ،چاپ ،۱ :بیجا :اشجع.۱۳۸۹ ،
•غزالی ،محمدبن محمد ،احیاء علوم الدین ،بیروت :داراملعرفه ،بیتا.
•ـــــــــــــــــــ؛ مکاتیب فارسی ،چاپ ،۲ :تهران :امیرکبیر.۱۳۶۲ ،
•فخر رازى ،محمد بن عمر ،التفسیر الكبیر (مفاتیح الغیب) ،چاپ ،۳ :بیروت :دار إحیاء الرتاث العربی ۱۴۲۰ ،ق.
•فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،چاپ ،۲ :قم :هجرت ،بیتا.
•فیض كاشاىن ،محمد بن شاه مرتىض ،تفسیر الصافی ،چاپ ،۲ :تهران ،مكتبة الصدر ۱۴۱۵ ،ق.
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•قرىش بناىب ،عىلاكرب ،تفسیر احسن الحدیث ،چاپ ،2 :تهران :بنیاد بعثت ،مركز چاپ و نرش.۱۳۷۵ ،
•قطب ،سید ،ىف ظالل القرآن ،چاپ ،۳۵ :بیروت :دار الرشوق ۱۴۲۵ ،ق.
•کاردان ،عل ــی محم ــد و هم ــکاران ،فلس ــفه تعلی ــم و تربی ــت (جل ــد اول)؛ دف ــر هم ــكاری ح ــوزه و دانش ــگاه و
س ــازمان مطالع ــه و تدوی ــن كت ــب عل ــوم انس ــانی دانش ــگاهها (س ــمت)1372 ،ش.
•كاشاىن ،فتحالله بن شكرالله ،منهج الصادقین فی إلزام املخالفین ،تهران :كتابفروىش اسالمیه ،بیتا.
•کانت ،ایامنوئل ،تعلیم و تربیت ،ترجمه غالمحسین شکوهی ،تهران.۱۳۷۲ ،
•گ ــروه عل ــوم تربیت ــی موسسهآموزش ــی و پژوهش ــی ام ــام خمین ــی ،مجموع ــه مق ــاالت تربیت ــی ،چ ــاپ ،۱ :ق ــم:
موسس ــه ام ــام خمین ــی.۱۳۸۸ ،
•متقی هندی ،عالءالدین علی بن حسام ،کنز العامل فی سنن االقوال و االفعال ،بیجا ،بیتا.
•مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء۱۴۰۳ ،ق.
•مدرىس ،محمدتقى ،من هدى القرآن ،چاپ ،۱ :تهران :دار محبی الحسین ۱۴۱۹ ،ق.
•معرفت ،محمدهادی« ،آموزههایی از سوره حجرات» ،اندیشه حوزه ،شامره .۱۳۷۷ ،۱۲
•مغنیه ،محمدجواد ،املبین ،چاپ ،۳ :قم :دار الكتاب اإلسالمی ۱۴۲۵ ،ق.
•مکارم شیرازی ،نارص و دیگران ،تفسیر منونه ،چاپ ،۱۰ :تهران :دار الكتب اإلسالمیة.1371 ،
•مصطفوی ،حسن ،التحقیق قی کلامت القرآن الکریم ،چاپ ،۳ :بیروت :دارالکتب العلمیه.1360 ،
•معین ،محمد ،فرهنگ معین ،چاپ ،۳ :نرش زرین.۱۳۸۶ ،
•نهاوندى ،محمد ،نفحات الرحمن ىف تفسیر القرآن ،چاپ ،۱ :قم :مركز الطباعة و النرش.1386 ،
•ورام ،مس ــعود ب ــن عیس ــی ،تنبی ــه الخواط ــر و نزه ــة النواظ ــر مع ــروف ب ــه مجموع ــه ورام ،ترجم ــه محمدرض ــا
عطای ــی ،چ ــاپ ،۱ :مش ــهد مق ــدس :آس ــتان ق ــدس رض ــوی ،بنی ــاد پژوهشه ــای اس ــامى.1369 ،
•هاشمی ،سید حسین« ،چیستی و اهداف تربیت» ،پژوهشهای قرآنی ،شامره  59و .1388 ،60
•یالجن ،مقداد ،اهداف الرتبیۀ االسالمیۀ ،ریاض :دارالهدی.1409 ،
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