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ــی  ــت اخالق ــن شــیوه  های تربی هــدف از پژوهــش حــارض، تبیی
ــاره  ــران دراین  ب ــی آرای مف ــد و بررس ــرات و نق ــوره ی حج س
ــوره ی  ــات س ــر در آی ــا تدب ــدا ب ــور، ابت ــن منظ ــرای ای ــت. ب اس
حجــرات، »شــیوه  های تربیتــی« آن استخراج شــده و ســپس بــا توجــه به شــیوه های 
ارائه شــده به عنــوان معیــار، بــه نقــد و بررســی آرای مفــران پرداخته شــده اســت. 
ــده در  ــی مطرح ش ــیوه  های تربیت ــوان ش ــده می  ت ــه  ی انجام ش ــاس مطالع ــر اس ب
ــزش  ــر انگی ــر ب ــته  ی اول، ناظ ــای داد. دس ــی ج ــته  ی کل ــوره را در دو دس ــن س ای
ــذار« و  ــی«، »ان ــت اله ــی«، »محب ــروای اله ــیوه  های »پ ــده  ی ش ــی و دربرگیرن اله
ــان  ــش الهــی و متضمــن شــیوه  های »بی ــر بین »تبشــیر« و دســته  ی دوم، ناظــر ب
ــه  ــت ک ــن اس ــت آمده ای ــه به دس ــت. نتیج ــل« اس ــان متثی ــور« و »بی ــق ام حقای
مفــران در تفســیر ایــن آیــات، بیشــر بــه مباحــث اخالقــی پرداخته  انــد و آرای 
ــه  ــتی  هایی دارد و مطالع ــوره، کاس ــن س ــی ای ــیوه  های تربیت ــاره  ی ش ــان درب ایش
ــی و  ــی، اخالق ــب تربیت ــان مطال ــاره نشــان می دهــد مفــران، گاهــی می دراین  ب

ــد. ــط کرده  ان ــکام خل اح

واژگان کلیدی: 
اخالق، تربیت، تربیت اخالقی، سوره ی 

حجرات، آراء تربیتی مفران.
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1. بیان مسئله
ســوره ی حجــرات، بــه ســوره  ی آداب مشــهور و معــروف اســت؛ زیــرا وظایــف دینــی، اجتامعــی، اخالقی و 
تربیتــی مؤمنــان در ایــن ســوره بیان شــده اســت؛ بنابرایــن، بســیاری از مفــران آن را ســوره  ی اخــالق و آداب 
نامیده انــد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج 22، ص 30 و 36؛ طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 455؛ زحیلــی، 1411، ج 
26، ص 212؛ حــوی، 1424، ج 9، ص 5396؛ حجــازی، 1413، ج 3، ص 498؛ جزائــری،1416، ج 5، ص 121 و 134؛ 

قرشــی بنابــی، 1375، ج 10، ص 263؛ قطــب، 1425، ج  6، ص 3335 و ...(.
تربیــت و اخــالق، دو حــوزه  ی متفــاوت از یکدیگــر هســتند کــه بعضــی از مباحــث ایــن دو حــوزه در این 
ســوره آمــده اســت. پرســش  های اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه متایــز میــان اخــالق و تربیــت چیســت؟ 
در کدام یــک از آیــات ســوره ی حجــرات، بــه شــیوه های تربیــت اخالقــی اشاره شــده اســت؟ عملكــرد 

مفــران در بیــان راهكارهــای تربیــت اخالقــی ســوره ی حجــرات چگونــه اســت؟
ــان آن را  ــران و عامل ــده اســت و مف ــرات مطرح ش ــوره ی حج ــات س ــی در خــالل آی ــات اخالق موضوع
اســتخراج کــرده و کتــب یــا مقاالتــی دربــاره  ی آن نگاشــته  اند1؛ امــا بحــث شــیوه های تربیــت اخالقــی ســوره ی 
حجــرات مغفــول مانــده و تاکنــون، دربــاره  ی شــیوه  های تربیتــی ســوره ی حجــرات و بررســی آرای مفــران 

در ایــن زمینــه، پژوهــش مســتقلی انجام  نشــده اســت.
ایــن پژوهــش، شــیوه  های تربیتــی ســوره ی حجــرات را اســتنباط کــرده و عملکــرد مفــران در ایــن زمینــه 
را بررســی منــوده اســت. اهمیــت پژوهــش حــارض در متایــز نهــادن میــان مفاهیــم »اخــالق« و »تربیــت« و 
نیــز نقــد آرای مفــران در تبییــن شــیوه  های تربیــت اخالقــی ایــن ســوره اســت. به منظــور بررســی کیفیــت 
ــرد و  ــار قــرار می  گی ــوان معی ــدا »شــیوه  های تربیتــی« تبییــن می  شــود و به عن ــاره، ابت آرای مفــران دراین  ب

ســپس نقــاط ضعــف و قــوت مفــران ترشیــح خواهــد شــد.
ــران آن را  ــت و مف ــیار اس ــرات بس ــوره ی حج ــی در س ــی  - تربیت ــات اخالق ــه آی ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ســوره  ی اخــالق نامیده  انــد؛ لــذا ایــن ســوره به عنــوان موضــوع بحــث انتخــاب شــد. داده  هــای ایــن پژوهــش، 
به صــورت کتابخانــه  ای گردآوری شــده؛  امــا بــه توصیــف )گــزارش( محــض بســنده نشــده، بلکــه بــه تحلیــل 

)analysis(، نقــد )critic( و ارائــه  ی نظــر نیــز پرداختــه اســت.

2. مفهوم شناسی اخالق و تربیت
به منظــور تبییــن مفهــوم »اخــالق« و »تربیــت« و نیــز تفکیــک ایــن دو حــوزه از یکدیگــر، ابتــدا به عنــوان 
منونــه چنــد مــورد از تعاریــف ارائه شــده از اخــالق و تربیــت را بیــان می  گــردد و ســپس تعریــف مدنظــر در 

ایــن پژوهــش رشح داده خواهد شــد.

1- ازجملـه، کتـب: تفسـیر سـوره ی حجـرات از محسـن سـعیدیان؛ تفسـیر سـوره ی حجـرات سـوره رسارس اخـالق، از محمدعلـی انصـاری؛ اخـالق و رفتار 
اجتامعـی در سـوره ی حجـرات و سـوره همـزه از ابوالفضـل بهرام پـور؛ اخـالق آسـامنی، درس نامه سـوره مبارکـه حجـرات از محمدرضا پیونـدی و دیگران؛ 
تفسـیر سـوره ی حجـرات از سـید رضـا صـدر؛ نظام اخالقی اسـالم )تفسـیر سـوره ی حجرات( جعفر سـبحانی؛ مقـاالت: »نـکات اخالقی سـوره ی حجرات« 
از زهـره ربانـی؛ »آموزه هایـی از سـوره ی حجـرات« از محمدهـادی معرفـت؛ »بررسـی اثربخشـی آموزه هـای اخالقـی- اجتامعـی سـوره ی حجـرات بـر 

مهارت هـای ارتباطـی دانش آمـوزان« از مرتضـی کرمـی و دیگـران.
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2-1. اخالق
واژه  ی »اخــالق«1 جمــع مکــّر »ُخلــق« و »ُخلـُـق«، از ریشــه  ی »خ ل ق« گرفته  شــده و بــه معنــای خــوی 

)ســجیّه( و رسشــت )طبــع( اســت )راغــب اصفهانــی، بی تــا، ص 141؛ ابن منظــور، 1405، ج 10، ص 86(.
واژگان »َخلــق« و »خلیقــه«، بــه معنــای صــورت و شــکل ظاهــری اســت که خداوند، انســان را بــدان گونه 
ــا صفــات ظاهــری از حیــث صورت  بخشــی و قالب  دهــی  آفریــده اســت. شــباهت میــان صفــات درونــی ب
ــات در روح انســان، به  ســان ویژگی  هــای  ــن صف ــات ای ــز ثب ــر، 1364، ج 2، ص 70( و نی ــه ســیرت )ابن اثی ب
ذاتــی و َخلقــی فــرد )طربســی، 1370، ص 500( ســبب شــده اســت کــه عــرب، واژگان »ُخلــق« و »ُخلُــق« را 
بــر صفــات باطنــی اطــالق ســازد؛ از همیــن روســت کــه برخــی همچــون زمخــرشی، کاربــرد ایــن واژگان در 

معنــای ملــکات درونــی را کاربــردی مجــازی می داننــد )زمخــرشی، 1385، ص 173(.
در قرآن کریم، واژه  ی اخالق و نیز ُخلْق به  کار نرفته است؛ اّما واژه  ی »ُخلُق« 2 بار ذکرشده است:

 - خداونـد متعـال در سـتایش پیامـرب گرامـی اسـالم)ص( می فرمایـد: »َو إِنََّك لََعلٰى ُخلٍُق َعِظیٍم )قلـم،  4(؛ و 
یقینـاً تـو بر بلندای سـجایای اخالقـی عظیمی قـرار داری.«

- مخاطبــان حــرت هــود)ع(، در پاســخ بــه دعوت هــای مکــّرر او بــه اخــالق پســندیده  ی عقلــی و رشعــی 
گفتنــد: »چــه تــو مــا را موعظــه کنــی و چــه از وعــظ و تبلیــغ مــا دســت برداری، مــا ایــامن نخواهیــم آورد« 
)شــعراء، 136(؛ زیــرا از منظــر آنــان، ایــن ســخنان چیــز تــازه ای نبــود، بلکــه تکــرار ســّنت های گذشــتگان بــود 
لِیللَن )هــامن، 137(؛ ایــن ]پنــد و اندرزهــا و تقســیم امــور بــه  و ارزش پیــروی نداشــت: »إِْن ٰهللٰذا إاِلّٰ ُخلُللُق اَْلَوَّ

حــالل و حــرام[ جــز شــیوه  ی پیشــینیان ]کــه اهــل واپس گرایــی و خرافــات بودنــد[ نیســت.«
ــا  ــم ب ــرآن کری ــات ق ــد، بســیاری از آی ــا بی تردی ــه اســت؛ ام ــه کار رفت ــه ب ــن دو آی ــق در همی واژه  ی ُخلُ
مســائل اخالقــی ارتبــاط دارنــد. ازجملــه آیــات مرتبــط بــا موضــوع اخــالق، آیــات مشــتمل بــر واژه هایــی 
اســت کــه بااخــالق، پیونــد مفهومــی دارنــد؛ ماننــد واژه هــای ســعادت و شــقاوت )هــود، 105؛ شــمس، 9 ـ 10( 
و هدایــت و ضاللــت )تغابــن، 6( و نیــز آیاتــی کــه بــه عمــل خاصــی اشــاره کرده و بــرای مثــال، از زشــتی 
ــران، 104، 110 و 114(،  ــر )آل عم ــی از منک ــروف و نه ــره، 275( و امربه مع ــا )بق ــده، 33(، رب ــت )مائ رسق
حســن انفــاق )نحــل، 75؛ آل عمــران، 92( و صــدق و راســتی )مریــم، 41( ســخن گفته  انــد. افــزون بــر ایــن، 
بیشــر آیاتــی کــه از خداونــد متعــال، عــامل ملکــوت، انســان و عــامل طبیعــت، وحــی و رســالت و معــاد ســخن 

می گوینــد، بااخــالق نیــز مرتبــط هســتند.
در روایــات نیــز بــه مباحــث اخالقــی توجــه ویــژه ای شــده اســت تــا بدان  جــا کــه پیامــرب اســالم)ص( فرموده 
اســت: »إمّنــا بُِعثْــُت ألمُتِّــم مــکارَم األخــالق )متقــی هنــدی، بی تــا، ج 3، ص 16(؛ به راســتی که مــن بــرای بــه 
کــامل رســاندن مــکارم اخــالق مبعــوث شــده ام« و در حدیــث دیگــرى از رســول خــدا)ص( آمــده اســت: »َجعــَل 
اللّــُه ُســبحانَُه َمــكارَِم األْخــالِق ِصلَــًة بَیَنــُه و بَیــَن ِعبــاِدِه، فَحْســُب أَحِدكُــم أْن یَتَمّســَك بُخلــٍق ُمتَِّصــٍل باللّــه 
)ورام، 1369، ج 2، ص 362(؛ خداونــد ســبحان، مــکارم اخــالق و فضائــل اخالقــی را وســیله ی ارتبــاط میــان خــود 
و بندگانــش قــرار داد، همیــن بــس کــه هریــک از شــام بــه اخالقــی دســت بزنــد کــه او را بــه خــدا مربــوط ســازد.«

1- Morality
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اخــالق در اصطــالح علــام، مجموعــه ملــکات روحــی پایــدار اســت کــه به صــورت اختیــاری و آگاهانــه 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــانی و ب ــان به آس ــود انس ــبب می  ش ــرد و س ــکل می    گی ــان ش ــر انس ــان، در ضمی ــذر زم درگ
اندیشــه و تأمــل، رفتــار ویــژه  ای را انجــام دهــد )نــک: ابن  مســکویه، 1405، ص 26؛ غزالــی، بی تــا، ج 3، ص 

53؛ مجلســی، 1403، ج 67، ص 372(.

2-2. تربیت
ــن، 1386، ص 89(.  ــار آوردن اســت )معی ــد، 1389، ص 123( و ب ــرورش دادن )عمی ــت«1، پ واژه  ی »تربی
ــا، ج 8، ص 284( و چــه از »ر ب ی«  ــدی، بی ت ــای لغــوی تربیــت، چــه ریشــه  ی آن از »ر ب و« )فراهی معن
)ابن فــارس، بی تــا، ج 2، ص 483 و مصطفــوی، 1360، ج 4، ص 35( باشــد، بــه معنــای زیــادت هســت. راغــب 
اصفهانــی اصــل ایــن واژه   را از )ربــب( می  دانــد )راغــب اصفهانــی، بی تــا، ص 340(. نکتــه  ی مهــم در ســخن 

وی در بــاب تربیــت، تدریجــی بــودن آن اســت )هــامن، ص 336(.
طربســی در مجمع البیــان، پس ازآنکــه بــرای واژه  ی »رّب« معانــی مختلفــی چــون مالــک، صاحــب، ســیّد، 
مطــاع، مصلــح و تربیت کننــده را برمی شــمرد، می گویــد: »واژه  ی رّب از مصــدر تربیــت اشــتقاق یافتــه اســت، 
)چــه به صــورت مجــرد بــه کار بــرود و یــا مضاعــف( معنــای یگانــه دارد و فالنــی کار و ســاخته  ی خــود را 

تربیــت کــرد؛ یعنــی آن را رشــد داد.« )طربســی، 1372، ج 1، ص 22(
در تفسـیر منونـه نیـز آمـده: »رّب در اصل، به معنای مالک و صاحب چیزی اسـت کـه به تربیت و اصالح آن 
می پـردازد و بایـد توجـه داشـت کـه رب از مـاده  ی »ربـب« اسـت، نه »ربو« )ماده  ی اشـتقاق آن مضاعف اسـت 

و نـه ناقـص( و به هـرروی، در معنـای آن پرورش و تربیت نهفته اسـت« )مکارم شـیرازی، 1371، ج 1، ص 54(.
ــی از  ــی و درون دین ــای برون دین ــروه از تعریف ه ــه دو گ ــت، ب ــف تربی ــی تعری ــناخت اجامل ــرای ش ب

تربیــت می پردازیــم:
الف. تعاریف برون دینی

- امانوئـل کانـت2 تربیـت را پـرورش و تأدیـب و تعلیـم همراه با فرهنـگ می داند که در پـی کامیابِی مربی 
در جامعـه  ی آینـده اسـت؛ جامعـه ای کـه به مراتب از جامعه کنونی برتر اسـت )رفیعـی، 1388، ج 3، ص 91(.

- فریدریــش فروبــل3 تربیــت را رشــد و تعالــی نیروهــا و اســتعداد های بالقــوه در نهــاد آدمــی می دانــد 
)هامن(.

 - از دیــد میشــل دو مونتنــی4، تربیــت، تنهــا انباشــت معلومــات نیســت؛ زیــرا ایــن فرآیند، مربــی را برای 
زندگــی آمــاده منی کنــد. عنــر گوهریــن تربیــت، ســازندگی انســان اســت، چنان کــه بــرای زندگــی مفیــد و 

مؤثــر باشــد )هــامن، ص 90(.

1- Education
2- Immanuel Kant
3- Friedrich Frobel
4- Michel de Montaigne
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ب. تعاریف درون دینی
غزالــی در تعریــف تربیــت، دو قیــد و پســوند را لحــاظ کــرده و مؤلفه هــای تربیــت را مرکــب از ســه 
ــد و  ــی کن ــه او را راهنامی ــد ک ــری بای ــی دانســته و آورده اســت: »پی ــی، پیراســن و آراســن مرب ــع مرب ضل
تربیــت کنــد و اخــالق بــد از وی ســتاند و بــه   در انــدازد و اخــالق نیکــو به جــای آن نهــد و معنــای تربیــت 

ــی، 1362، ص 87(. ــن اســت« )غزال ای
محمــد رشــید رضــا، تربیــت را رشــد نیروهایــی می خوانــد کــه درخــور پیرشفــت و تعالی انــد و ریشــه 
در رسشــت آدمــی دارنــد. از دیــد او، ایــن رشــد از دو راهــکار ســلبی و ایجابــی بــه دســت می آیــد؛ راهــکار 
ــردن آنچــه نیروهــای گوهریــن آدمــی را از اعتــدال  ــان ب ســلبی، برداشــن موانــع رشــد اســتعدادها و از می
بازمــی دارد و راهــکار ایجابــی بــه معنــای افزایــش، رشــد دادن و پــرورش جســم و جــان، از راه تغذیــه  ی ســامل 

و آمــوزش علــم و دانــش اســت )رفیعــی، 1388، ص 92(.
از دیــدگاه شــهید مطهــری، تربیــت عبــارت اســت از پــرورش دادن؛ یعنــی اســتعدادهای درونــی ای را کــه 
بالقــوه در یــک شــیء موجــود اســت، بــه فعلیــت درآوردن و ایجــاد تعــادل و هامهنگــی میــان آنهــا تــا از این 

راه، مربــی به حداعــالی کــامل )خــود( برســد )بــه نقــل از: هاشــمی، 1388، ص 23(.
ــاس  ــر اس ــی ب ــل زندگ ــه  ی مراح ــان در هم ــه  ی انس ــرورش همه جانب ــالمی را پ ــت اس ــز تربی ــی نی برخ

مبــادی، ارزش هــا و راهکارهــای تربیتــی اســالم می داننــد )یالجــن، 1409، ص 20(.

2-3. تربیت اخالقی
ــه  ــه توج ــت ک ــت اس ــوزه  ی تربی ــز در ح ــی از مباحــث چالش  برانگی ــوان یک ــی«1 به عن ــت اخالق »تربی
بســیاری از متفکــران در زمینــه  ی رشــد و کــامل انســان را بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ بنابرایــن، اهمیــت 

ــرح اســت. ــت مط ــوع از تربی ــن ن ــاره  ی ای ــی درب ــای متنوع ــت، جهت  گیری  ه ــن عل ــژه  ای دارد. بدی وی
متخصصـان عرصـه  ی تربیـت، هرکـدام بـا توجـه بـه رویکـرد تربیتـی خاص خـود، بـه تعریف مفهـوم باال 
پرداخته انـد؛ به عنوان مثـال، ارسـطو بـا تکیـه بـر »منـش«، تربیـت اخالقـی را نوعـی مامرسـت و عـادت دادن 
نفـس بـه سـلوک و فضایـل اخالقـی دانسـته )ارسـطو، 1364، ص 31( و کانـت، بـا تأکیـد بـر »بینـش«، آن را 
ارتقـای بصیـرت اخالقـی مربـی، بـرای متییـز فضیلـت از رذیلـت معرفی کـرده اسـت )کانـت، 1372، ص 20 و 
64(. دورکیـم، آن را پـرورش اسـتعدادها و زمینه هـای سـلوک اخالقـی در مربی معرفی منوده اسـت )دورکیم، 
1376، ص 48( و متصّوفـه بـا تأکیـد بـر روح و باطـن، آن را بـا تأدیـب و ریاضت هـای سـخت نفسـانی، بـرای 
تبدیـل کاسـتی ها و رذایـل به واالیی های اخالقی برابر شـمرده اند )صبحـی، بی تـا، ص 232-236 و 267-256(.
ــار مصنوعــی  ــد و آن را متضمــن نوعــی رفت ــی« پرداخته  ان ــت اخالق ــه »تربی ــگاه ســلبی، ب ــا ن برخــی ب
قلمــداد می کننــد کــه منجــر به نوعــی نبــودن آزادی فــردی و مانعــی بــر رس راه ایجــاد یک جامعــه دمکراتیک 
می شــود 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- Moral Education
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منتفــی می داننــد )دیویــی، اســنوک و اتفیلــد، بــه نقــل از ســجادی، 1383، ص 37-34(.
شــامر 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 جهت گیــری: 1. تعریــف نکــردن تربیــت 
ــح و  ــی به صــورت رصی ــت اخالق ــف و بررســی تربی ــی و بررســی آن به صــورت غیرمســتقیم، 2. تعری اخالق
مســتقیم و 3. مطالعــه و بررســی مصداق  هــای مفهــوم تربیــت اخالقــی، ضمــن پذیــرش ایــن نــوع تربیــت، بــا 

اعتقــاد بــه امــکان تحقــق آن، بــه بررســی ایــن مقولــه پرداخته انــد )کاردان، 1372، ص 336-333(.
در ایــن میــان، دانشــمندان مســلامن، ســه عنــر بینــش، منــش و انگیــزش را در کنــار هــم مدنظــر قــرار 

ــد: ــه تعریــف کرده  ان داده و تربیــت اخالقــی را این گون
تربیــت اخالقــی، فرآینــد و بســری اســت کــه در آن، انســان توانایــی می یابــد از روی اختیــار، ملــکات 
و صفاتــی را بپذیــرد و در کنــار ســاختار َخلقــی خویــش، از رسشــت و طبعــی دیگــر برخــوردار شــود 

)باقــری،1377، ص 10(.
ــه  ــه می  شــود ک ــوری گفت ــام ام ــه مت ــت جداســت. »اخــالق« ب ــه، حــوزه  ی اخــالق از تربی ــن مقال در ای
ــت  ــار آوردن اســت و »تربی ــادت دادن و ب ــرورش، ع ــت« پ ــد فطــرت اســت؛ »تربی ــورد تأیی ــگ و م هامهن

ــه امــور اخالقــی اســت. ــد کــردن شــخص ب ــار آوردن و پایبن اخالقــی« ب
»شــیوه  های تربیــت اخالقــی«، راهکار هــای تربیتــی  ای هســتند کــه بــرای بــاال بــردن انگیــزه  ی شــخص و 

پایبنــدی بــه اخــالق و نهادینــه کــردن مســائل اخالقــی بــه  کار می  رونــد.

3- شیوه  های تربیت اخالقی در سوره ی حجرات
در ســوره ی حجــرات، راهکارهــای اخالقــی بــه دو صــورت »ســلبی« و »ایجابــی« بیان شــده؛ نــکات ســلبی 

آن بــا حــرف نهــی »ال« و حالــت ایجابــی آن به صــورت جملــه  ی امــری آمــده اســت.
در ایــن پژوهــش، بــه عباراتــی کــه پــس از مــوارد ایجابــی یــا ســلبی بیان شــده و ســبب تأثیــر و یــا ایجــاد 
ــت  ــای تربی ــیوه  ها و راهکار  ه ــوان ش ــود، به عن ــلامن می  ش ــراد مس ــش« اف ــا »بین ــزه« و ی ــر در »انگی تغیی
اخالقــی توجــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن، شــیوه  های تربیتــی موجــود در آیــات ایــن ســوره، در دو دســته  ی 
انگیــزش الهــی و بینــش الهــی استخراج شــده و ســپس بــه بررســی و  نقــد عملکــرد مفــران در حــوزه ایــن 

ــات پرداخته شــده اســت. آی

3-1. انگیزش الهی
ایجــاد انگیــزه بــرای شــخص مربــی، یکــی از شــیوه  های تربیــت اســت. امــام حســین)ع( عبــادت را بــه ســه 
نــوع تقســیم فرمودنــد: عــده ای خــدا را از روی تحصیــل منافــع بهشــت بندگــی می کننــد؛ ایــن عبــادت تجــار 
اســت. گروهــی خــدا را از روی تــرس بندگــی می کننــد؛ ایــن عبــادت بــردگان اســت. گروهــی خدا را شایســته  ی 
پرســتش می داننــد و از اینکــه خــدا منــت بندگــی را بــر آنــان نهــاد شــکر و ســپاس او را می گوینــد و ایــن 
ــت،  ــن روای ــاس ای ــر اس ــعبه، 1404، ص 250(. ب ــت )ابن ش ــن عبادت هاس ــه برتری ــت ک ــادت آزادگان اس عب
پــروای الهــی، محبــت الهــی و بشــارت بــه پــاداش الهــی، شــیوه هایی بــرای ایجــاد انگیــزه در شــخص مربــی 
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اســت. ایــن شــیوه  ها در ســوره ی حجــرات بیان شــده اســت کــه در ذیــل بــدان اشــاره می  شــود.

3-1-1. پروای الهی
در بعضــی از آیــات قــرآن، پــروای الهــی انگیــزه ای بــرای مرتکــب نشــدن کار غیراخالقــی اســت. در ایــن 
آیــات، بحثــی اخالقــی مطــرح می شــود کــه اغلــب به صــورت ســلبی اســت و در ادامــه  ی آن، موضــوع تقــوا 
و رعایــت حریــم و احــرام در برابــر پــروردگار بیــان می  گــردد. در آیــه  ی 1 ســوره ی حجــرات می  خوانیــم: »یٰللا 
ُمللوا بَْیللَن یَللَدِی اَللّٰللِه َو رَُسللولِِه َو اِتَُّقللوا اَللّٰللَه إِنَّ اَللّٰللَه َسللِمیٌع َعلِیللٌم؛ ای اهــل ایــامن!  أَیَُّهللا اَلَِّذیللَن آَمُنللوا الٰ تَُقدِّ
بــر خــدا و پیامــربش ]در هیــچ امــری از امــور دیــن و دنیــا و آخــرت[ پیشــی مگیریــد و از خــدا پــروا کنیــد 

کــه خــدا شــنوا و داناســت.«
ُموا؛ پیشـی مگیریـد« بیان شـده و در ادامه  ی آیه که  در ایـن آیـه، دسـتور اخالقـی به صورت سـلبی »الٰ تَُقدِّ
می  فرمایـد: »اِتَُّقلوا اَللّٰلَه إِنَّ اَللّٰلَه َسلِمیٌع َعلِیلٌم؛ از خـدا پـروا کنیـد که خدا شـنوا و داناسـت«، شـیوه  ی تربیت 
مطرح شـده اسـت. پروا داشـن از خدا، انگیزه ای برای انجام ندادن کار ناشایسـت و غیراخالقی اسـت. منظور 
از مقـدم نداشـن چیـزى در برابـر خدا و پیامـرب، پیىش نگرفن بر آنها در كارها و ترك عجله و شـتاب در مقابل 

دسـتور خدا و پیامرب اسـت )مکارم شـیرازی و دیگران، 1371، ج 22، ص 137(.
طباطبایــی معتقــد اســت: جملــه  ی »إِنَّ اَللّٰللَه َسللِمیٌع َعلِیللٌم«، نهــى از تقــدم و امــر بــه تقــوى را تعلیــل 
مى كنــد. مى فرمایــد: از خــدا برســید 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 شــامرا مى شــنود و از اعــامل ظاهــر و باطــن 

و نهــان و آشــکار شــام خــرب دارد )طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 307(.
ُسللوا َو الٰ یَْغَتللْب  ــم: »یٰللا أَیَُّهللا اَلَِّذیللَن آَمُنللوا ... الٰ تََجسَّ ــز می  خوانی ــرات نی ــوره ی حج ــه  ی 12 س در آی
ــد و از  ــی نکنی بَْعُضكُللْم بَْعضللاً ... اِتَُّقللوا اَللّٰللَه إِنَّ اَللّٰللَه تَللوّٰاٌب َرِحیللم: ای اهــل ایــامن! ... تفحــص و پی جوی

ــان اســت.« ــر و مهرب ــه خــدا بســیار توبه  پذی ــد ک ــروا کنی ــد ... و از خــدا پ ــت ننامیی یکدیگــر غیب
ُسللوا َو الٰ یَْغَتللْب؛ تفحــص و پی جویــی نکنیــد و غیبــت ننامیید«،  در ایــن آیــه، دســتورات اخالقــی »الٰ تََجسَّ
ــت  ــیوه  ی تربی ــد«، ش ــروا کنی ــدا پ ــده »اِتَُّقللوا اَللّٰللَه؛ از خ ــه آم ــه  ی آن ک ــان  و در ادام ــلبی بی ــورت س به ص
مطرح شــده اســت. پــروای الهــی انگیــزه ای بــرای مرتکــب نشــدن کار غیراخالقــِی تجســس و غیبــت اســت.

3-1-2. محبت الهی
بــر اســاس روایــت امــام حســین)ع(، محبــت الهــی باالتریــن و برتریــن مرحلــه از مراحــل انگیــزش الهــی 
اســت کــه شــخص بــرای رضــای خــدا کاری انجــام دهــد؛ بنابرایــن، محبــت الهــی عالی تریــن انگیــزه بــرای 
ــد: »ُقللْل إِْن كُْنُتللْم تُِحبُّللوَن اَللّٰللَه َفاتَِّبُعونِللی  ــد متعــال می فرمای ــه مســائل اخالقــی اســت. خداون پایبنــدی ب
یُْحِبْبكُللُم اَللّٰللُه َو یَْغِفللْر لَكُللْم ُذنُوبَكُللْم َو اَللّٰللُه َغُفللوٌر َرِحیللم )آل عمــران، 31( بگــو؛ اگــر خــدا را دوســت داریــد، 
پــس مــرا پیــروی کنیــد تــا خــدا هــم شــام را دوســت بــدارد و گناهانتــان را بیامــرزد و خــدا بســیار آمرزنــده 
و مهربــان اســت.« ایــن آیــه، مــالک محبــت بــه خداونــد را تبعیــت از فرســتاده او یعنــی پیامــرب)ص( و پیامــد 
محبــت خداونــد بــه بنــده را آمــرزش گناهــان او و مــورد رحمــت و مغفــرت الهــی قــرار گرفــن می دانــد. بناى 
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اســالم بــر محبــت عبــودى و ترجیــح دادن جانــب خــدا بــر جانــب خلــق و بنــده اســت. »حــّب و بغــض«، 
زیربنــای ســاختامن جامعــه ای صالــح اســت کــه عالقــه  ی افــراد را بــه ســاختار جامعــه مســتحکم می ســازد و 

هــر چــه بیشــر و بهــر، پیونــد آنــان را بــا تشــکیالت یــک اّمــت اســتوارتر می کنــد.
در آیــه  ی 9 ســوره ی حجــرات، خداونــد می  فرمایــد: »... َو أَْقِسللطُوا إِنَّ اَللّٰللَه یُِحللبُّ اَلُْمْقِسللِطینَ؛ و همــواره 
ــت پیشــه  ــی »أَْقِسللطُواْ؛ عدال ــران را دوســت دارد.« دســتور ایجاب ــه خــدا دادگ ــری را پیشــه ســازید ک دادگ
کنیــد« در ایــن آیــه، دســتور بــه عدالــت و یــک دســتور اخالقــی اســت و در حــوزه  ی اخــالق قــرار دارد؛ امــا 
ادامــه  ی آیــه کــه می فرمایــد: »إِنَّ اَللّٰللَه یُِحللبُّ اَلُْمْقِسللِطینَ؛ خــدا دادگــران را دوســت مــى دارد«، در حــوزه  ی 
ــاد  ــی، ایج ــت اله ــه محب ــه  ای ک ــد، به  گون ــان می  کن ــی را بی ــت اله ــیوه  ی محب ــرد و ش ــای می  گی ــت ج تربی
انگیــزه بــرای انجــام امــر عدالــت در مربــی اســت. عالمــه طباطبایــی جملــه  ی  »إِنَّ اَللّٰللَه یُِحللبُّ اَلُْمْقِسللِطیَن« 
ــور  ــه  ی ام ــد و در هم ــت كنی ــاً عدال ــد: »دامئ ــد و مى گوی ــت می دان ــالح و عدال ــه اص ــتور ب ــل دس را تعلی
ــت دارد«  ــان دوس ــبب عدالتش ــه س ــران را ب ــد عدالت گس ــه خداون ــراى اینك ــد؛ ب ــت منایی ــت را رعای عدال

)طباطبایــی،1390، ج 18، ص 470(.

3-1-3- تبشیر
تبشــیر بــه معنــای بشــارت دادن بــه عطایایــی اســت کــه پــس از بــه دوش گرفــن تکالیــف، بــه فــرد داده 
می شــود و مظهــری از فضــل و رحمــت اســت )باقــری، 1385، ص 169(. تبشــیر نوعــی تشــویق اســت کــه 
در وجــود آدمــی امیــد می آفرینــد و او را آمــاده  ی تــالش و کوشــش می کنــد. هنگامی  کــه بــه شــخص بــرای 
انجــام کار نیــک خویــش بشــارت داده شــود، انگیــزه  ای بــرای مداومــت بــدان ایجــاد می گــردد و ماننــد یــک 
عامــل جذب کننــده اســت کــه مــردم را بــه کســب پــاداش فرامی خوانــد. در آیــات 3 و 14 ســوره ی حجــرات 

ایــن شــیوه بیان شــده اســت.
للوَن أَْصٰواتَُهللْم ِعْنللَد رَُسللوِل اَللّٰللِه أُولِٰئللَك اَلَِّذیللَن اِْمَتَحللَن  الــف. آیــه  ی 3 ســوره ی حجــرات: »إِنَّ اَلَِّذیللَن یَُغضُّ
ــزد رســول خــدا  ــد کســانی کــه صدایشــان را ن اَللّٰللُه ُقلُوبَُهللْم لِلتَّْقللوٰى لَُهللْم َمْغِفللرٌَة َو أَْجللٌر َعِظیللٌم؛ بی تردی
پاییــن می آورنــد، هامنــان هســتند کــه خــدا دل هایشــان را بــرای پرهیــزکاری امتحــان کــرده، آنــان را آمــرزش 

و پاداشــی بــزرگ اســت.«
ایــن آیــه، پــاداش كســاىن را بیــان مى كنــد كــه بــه دســتور الهــى عمــل مى كننــد و انضبــاط و ادب را در 
برابــر پیامــرب خــدا)ص( رعایــت مى مناینــد. مفــر تفســیر منونــه می  گویــد: »رَُســوِل اَللّٰــِه«، فرســتاده  ی خــدا و 
پیــام آور او اســت، اســائه  ی ادب در برابــر او، اســائه  ی ادب نســبت بــه خــدا اســت و رعایــت ادب نســبت بــه 

او، رعایــت ادب نســبت بــه خداونــد اســت )مــكارم شــیرازى و دیگــران، 1371، ج 22، ص 140(.
شــاهد مثــال شــیوه  ی تربیتــی ایــن آیــه، عبــارت »لَُهللْم َمْغِفللرٌَة َو أَْجللٌر َعِظیللٌم« اســت. آمرزیــده شــدن، 
بیــان پیامــد عمــل نیکــی اســت کــه آنــان انجــام داده انــد. پــاداش بــزرگ، بشــارتی بــرای شــخص مربــی اســت 

و انگیــزه ای بــرای او اســت تــا بــه طمــع پــاداش، کار نیــک انجــام دهــد.
مفـر انـوار درخشـان، ایـن آیـه را مبنـى بر بشـارت بـه اهل ایـامن می  داند و معتقد اسـت كـه گفتگو و 
سـخن بـا رسـول خـدا)ص( به  طور 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 15، ص 385(.
ــه  ی 14 ســوره ی حجــرات: »ٰقالَللِت اَْلَْعللرٰاُب آَمنّٰللا ُقللْل لَللْم تُْؤِمُنللوا َو لِٰكللْن ُقولُللوا أَْسلللَْمٰنا َو لَللاّٰ  ب. آی
یَْدُخللِل اَْلِیللٰاُن ِفللی ُقلُوِبكُللْم َو إِْن تُِطیُعللوا اَللّٰللَه َو رَُسللولَُه الٰ یَلِْتكُللْم ِمللْن أَْعٰالِكُللْم َشللْیئاً إِنَّ اَللّٰللَه َغُفللوٌر َرِحیٌم؛ 
ــرا  ــم؛ زی ــد: اســالم آورده  ای ــد، بلکــه بگویی ــامن نیاورده  ای ــو: ای ــم. بگ ــامن آوردی ــا ای ــد: م بادیه نشــینان گفتن
هنــوز ایــامن در دل  هایتــان وارد نشــده اســت و اگــر خــدا و پیامــربش را اطاعــت کنیــد، چیــزی از اعاملتــان را 

منی  کاهــد؛ زیــرا خــدا بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت.«
ــا از شــام در ســطح  ــد، م ــامن بیاوری ــت ای ــا صــدق نی ــر شــام ب ــد: اگ ــد می فرمای ــه، خداون ــن آی در ای
قابل  قبولــی می پذیریــم و از اجــر شــام منی کاهیــم، بلکــه آن طــوری کــه توقــع داریــد، جــزا می دهیــم )فخــر 

ــا، ج 9، ص 93(. ــوی، بی ت ــی بروس رازی،1420، ج 28، ص 117 و حق
للْن أَْعَالِكُللْم َشللیًئا«، شــاهد مثــال شــیوه  ی تربیتــی اســت کــه بشــارت می دهــد در صــورت  »اَل یَلِْتكللُم مِّ

اطاعــت از خــدا و رســولش، از ارزش اعاملتــان کــم منی شــود.

3-1-4. انذار
انـذار در لغـت، بـه معنـای آگاه کـردن همـراه بـا پرهیـز دادن و ترسـاندن معنـا شـده اسـت )ابن منظور، 
1405، ج 14، ص 100(. انـذار، توجـه دادن بـه مسـئولیت ها و ترسـانیدن انسـان از تـرک وظایفـی اسـت کـه 
گاهـی بـرای تربیـت کـردن الزم اسـت بـه کار گرفته شـود. پیامـد یک عمل می توانـد نقش مهمـی را در انجام 
یـا انجـام نـدادن آن عمـل ایفـا کند. از نظر قرآن کریـم، انذار و ترسـانیدن، تنها در افرادی اثـر می کند که روح 
حقیقت طلبـی و حق  جویـی در آنـان وجـود دارد و در افـراد معانـد و لجـوج بی  تأثیـر اسـت، چنان کـه قـرآن 
ٰا أَنْلَت ُمْنلِذُر َملْن یَْخٰشلاٰها )نازعـات، 45(؛ وظیفه  ی تـو، تنها بیم  کریـم بـه ایـن مطلـب تریـح می کنـد: »إنَّ
دادن کسـانی اسـت کـه همـواره از آن می  ترسـند.« شـیوه  ی تربیتـی »انذار«، انگیـزه ای برای تکـرار نکردن کار 
ناشایسـت اسـت؛ بنابرایـن، در عیـن آنکـه مـردم را بیـم می دهـد تـا از کیفـر اجتناب کننـد، آنـان را به رصاط 

مسـتقیم رهنمون می سـازد.
در آیات 2 و 6 سوره ی حجرات این شیوه مطرح شده است.

الــف. »یللا أَیَُّهللا اَلَِّذیللَن آَمُنللوا الٰ تَرَْفُعللوا أَْصٰواتَكُللْم َفللْوَق َصللْوِت اَلنَِّبللیِّ َو الٰ تَْجَهللُروا لَللُه ِبالَْقللْوِل كََجْهللِر 
بَْعِضكُللْم لَِبْعللٍض أَْن تَْحَبللَط أَْعٰالُكُللْم َو أَنُْتللْم الٰ تَْشللُعُروَن )حجــرات، 2(؛ ای مؤمنــان! صدایتــان را بلندتــر از 
صــدای پیامــرب نکنیــد و آن گونــه کــه بــا یکدیگــر بلنــد ســخن می گوییــد، بــا او بلنــد ســخن نگوییــد، مبــادا 

ــد.« ــر شــود و شــام تباهــی آن را درک نکنی ــاه و بی اث ــان تب اعاملت
آلوســی بــاال بــردن صــدا را در ایــن آیــه، بــه  قصــد توهیــن و جســارت بــه مقــام قــدس پیامــرب)ص( می  دانــد 
ــردد  ــته می گ ــامل شایس ــی اع ــاخن متام ــون س ــط و نگ ــبب حب ــن رو، س ــود و ازای ــر می ش ــه موجــب کف ک
ــوان آن  ــه، عــام اســت و منی ت ــد: »مفــاد آی )آلوســی، 1415، ج 13، ص 288(؛ امــا معرفــت در رّد آن می  گوی
را مخصــوص صورتــی دانســت کــه قصــد گســتاخی داشــته و درصــدد هتــک حرمــت مقــام نبــّوت بوده انــد؛ 
زیــرا ظاهــر امــر نشــان می دهــد کــه چنیــن قصــدی در میــان نبــوده اســت؛ به عــالوه، مفــاد آیــه، بــه زمــان 
رســالت اختصــاص نــدارد و همــه زمان هــا را در برمی گیــرد و ایــن یــک ادب اســت کــه در حضــور پیشــوایان، 
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بایــد آهســته ســخن گفــت و آنــان را بلنــد و بــا نــام شــخصی فــرا نخوانــد کــه ایــن بی ادبــی، ســبب حبــط 
عمــل می گــردد« )معرفــت، 1377، ص 58(.

شــیخ طوســی در تفســیر آیــه می  گویــد: منظــور، بلنــد کــردن صــدا اســت در پیشــگاه پیامــرب گرامــی، 
به گونــه ای کــه آن مقــام را ســبک شــمرده باشــند؛ همچنیــن معتقــد اســت کــه عــادت بــر آن اســت صــدا را 
هنگامــی بلنــد می کننــد کــه احرامــی بــرای طــرف مخاطــب قائــل نباشــند )طوســی، بی تــا، ج 9، ص 338(.
در ســوره  ی نــور آیــه 63 نیــز آمــده اســت: »الٰ تَْجَعلُللوا ُدٰعللاَء اَلرَُّسللوِل بَْیَنكُللْم كَُدٰعللاِء بَْعِضكُللْم بَْعضللاً؛ 
ــی  ــد«؛ یعن ــرار ندهی ــر ق ــی دیگ ــام از برخ ــی از ش ــوت برخ ــد دع ــود، مانن ــان خ ــرب را در می ــوت پیام دع
ــام  ــی ش ــون فراخوان ــه همچ ــد؛ ن ــز باش ــه ای احرام آمی ــد به گون ــد، بای ــرب را فرامی خوانی ــه پیام هنگامی ک

ــی اســت. ــادی و معمول ــور ع ــه به ط ــر ک ــه یکدیگ ــبت ب نس
»الٰ تَرَْفُعللوا َو الٰ تَْجَهللُروا«، دســتور اخالقــی اســت کــه در ایــن آیــه، به صــورت ســلبی آمــده و در ادامــه 
کــه می  فرمایــد: »أَْن تَْحَبللَط أَْعٰالُكُللْم َو أَنُْتللْم الٰ تَْشللُعُروَن؛ مبــادا اعاملتــان تبــاه و بی  اثــر شــود و شــام تباهــی 
ــدادن کار ناشایســت  ــرای انجــام ن ــزه ب ــد و ایجــاد انگی ــان می  کن ــی را بی ــد«، شــیوه  ی تربیت آن را درک نکنی
)بلنــد کــردن صــدا در حضــور پیامــرب)ص(( اســت. حبــط عمــل به صــورت انــذار بیان شــده اســت؛ شــخص اگــر 
بدانــد عمــل ناشایســت او، ســبب تباهــی اعاملــی اســت کــه تاکنــون انجــام داده، درک ایــن مطلــب، هشــدار 

و نیــروی بازدارنــده  ای بــرای انجــام نــدادن آن عمــل بــد اســت.
ب. »یٰللا أَیَُّهللا اَلَِّذیللَن آَمُنللوا إِْن ٰجاءَكُللْم ٰفاِسللٌق ِبَنَبللإٍ َفَتَبیَُّنللوا أَْن تُِصیُبللوا َقْومللاً ِبَجٰهالَللٍة َفُتْصِبُحللوا َعللٰى ٰمللا 
َفَعلُْتللْم نٰاِدِمیللَن )حجــرات، 6(؛ ای اهــل ایــامن! اگــر فاســقی خــربی برایتــان آورد، خــربش را بررســی و تحقیــق 
کنیــد تــا مبــادا از روی ناآگاهــی، بــه گروهــی آســیب و گزنــد برســانید و از کــرده  ی خــود پشــیامن شــوید.«

در ایــن آیــه، خداونــد انســان را از پذیــرش خــرب از انســان فاســق، بــدون اینکــه راجــع بــه آن خــرب تحقیــق 
کنــد، انــذار می کنــد کــه مبــادا انســان ایــن کار را انجــام دهــد کــه در ایــن صــورت، پشــیامنی در پــی دارد.

طباطبایــی می گویــد: »اعتــامد بــه خــرب بــه ایــن معناســت كــه عمــالً ترتیــب اثــر بــه آن بدهیــم و بــا 
مضمــون آن تــا حــدى معاملــه  ی علمــى بكنیــم كــه گویــا خــود از راه مشــاهده بــه دســت آورده ایــم و ایــن 
الزمــه  ی زندگــى اجتامعــى انســان اســت و احتیــاج ابتدایــى او اســت و بنــاى عقــال و مــدار عملكــرد آنــان، بــر 
قبــول خــرب دیگــران اســت. حــال اگــر خــربى كــه بــه مــا مى دهنــد، متواتــر باشــد؛ یعنــى از بســیارى آورنــدگان 
آن، بــراى انســان یقیــن  آور باشــد و یــا اگــر بــه ایــن حــد از كــرت نیســت، حداقــل همــراه بــا قرینه هایــى 
قطعــى باشــد كــه انســان نســبت بــه صــدق مضمــون آن یقیــن پیــدا كنــد، چنیــن خــربى حجــت  و معتــرب 

اســت« )طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 465(.
ایــن آیــه هشــدار می دهــد کــه هــر فاســقی هــر خــربی را آورد، زود بــاور نکنیــد و بــدان ترتیــب اثــر 
ندهیــد، بلکــه دربــاره  ی آن تحقیــق کنیــد کــه چنانچــه بــدون تحقیــق عمــل کنید، پشــیامنی بــه همــراه دارد.

3-2. بینش الهی
اثــر بینــش و آگاهــی در رشــد انگیــزه، مســلّم اســت و در ایــن شــیوه، تــالش بــر آن اســت کــه تلّقــی آدمی 
ــی  ــای گوناگون ــات و ابزاره ــرا از امکان ــد؛ زی ــش متفاوت ان ــه  ی بین ــیوه  های ارائ ــود. ش ــون ش ــور دگرگ از ام
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ــه  ــه  ی بینشــی درســت و الهــی نســبت ب ــا ارائ ــم ب ــرآن کری ــرای دادن آگاهــی اســتفاده کــرد. ق ــوان ب می  ت
حقایــق جهــان هســتی، پرده  هــای غفلــت را از دیــدگان انســان می  زدایــد. در ذیــل بــه مــواردی از ایــن  دســت 

اشــاره می  شــود کــه در ســوره ی حجــرات آمــده اســت.

3-2-1. بیان حقایق امور
آگاهــی از حقیقــت یــک امــر، بینــش و آگاهــی فــرد مربــی را افزایــش می  دهــد و ســبب ارتــکاب یــا 
انجــام نــدادن کار بــرای او می  شــود. در ســوره ی حجــرات، بیــان حقایــق در آیــات 4-5 و 11 آمــده اســت.

الــف. »إِنَّ اَلَِّذیللَن یُٰناُدونَللَك ِمللْن َوٰراِء اَلُْحُجللرٰاِت أَكَْثُُهللْم الٰ یَْعِقلُللوَن ﴿﴾ َو لَللْو أَنَُّهللْم َصللَرُوا َحتّٰللى تَْخللُرَج 
إِلَْیِهللْم لَللكٰاَن َخْیللراً لَُهللْم َو اَللّٰللُه َغُفللوٌر َرِحیللٌم )حجــرات، 4-5(؛ یقینــاً کســانی کــه تــو را از پشــت اطاق  ها صدا 
می  کننــد، بیشرشــان ]بــه حرمــت و عظمــت تــو[ معرفــت و آگاهــی ندارنــد و اگــر آنــان صــرب می  کردنــد تــا 

بــه سویشــان بیــرون آیــی، یقینــاً بــرای آنــان بهــر بــود و خــدا بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت.«
در شــأن نــزول ایــن آیــات آمــده کــه منــزل پیامــرب اکــرم)ص( و همــران ایشــان در کنــار مســجد قــرار 
داشــت و درب آنهــا بــه مســجد بــاز می شــد. هیئــت اعزامــی بنــی متیــم کــه بــه دیــدار حــرت آمــده بودنــد، 
ــد و  ــا می گردیدن ــرد اتاق ه ــذا گ ــرد؛ ل ــه رس می ب ــا ب ــک از اتاق ه ــرب)ص( در کدام ی ــه پیغم ــتند ک منی دانس
ــا« )ای محمــد! خــارج شــو!( کــه لحــن بســیار  ــرُج اِلَین ــد اُخ ــا ُمحَم ــد: »ی ــدا در می دادن ــد ن ــا صــدای بلن ب
ــان  ــاره  ی آن ــه درب ــن آی ــن رو، ای ــرد؛ ازای ــت می ک ــود و از کمــی ادب و فهــم ایشــان حکای ــدی ب ــده و تن زنن
نــازل شــد )معرفــت، 1377، ص 60 و نیــز بــا همیــن مضمــون نــک: طربســی، 1372، ج 9، ص 197 و مــکارم 

شــیرازی،1371، ج 22، ص 141(.
در آیــه  ی 4، فریــاد بــرآوردن از پشــت اتاق هــا کاری غیراخالقــی اســت؛ امــا ادامــه  ی آیــه کــه می فرمایــد: 
»أَكَْثُُهللْم الٰ یَْعِقلُللوَن؛ بیشرشــان معرفــت و آگاهــی ندارنــد« در حــوزه  ی تربیــت قــرار می گیــرد؛ زیــرا بــا بیان 
ــان را از انجــام ایــن کار ناپســند بازمــی دارد و نوعــی »بیــان حقیقــت«  ایــن مطلــب کــه »منی فهمنــد!«، آن
ــی از کار  ــب ســبب بازدارندگــی شــخص مرب ــن مطل ــد و ای ــادان انجــام می دهن ــراد ن ــه اف ــی اســت ک عمل

ــود. نادرســت می ش
خداونــد متعــال اشــخاصی را کــه رســول خــدا)ص( را بــا بی ادبــی صــدا می  کردنــد، بــا صفــات نفهمــی و 
بی عقلــی رسزنــش می  کنــد کــه از صفــات بهایــم اســت. از اینکــه در آیــه  ی بعــد، بــه صــرب امــر می کنــد و در 
آخــر می  فرمایــد: »َو اَللّٰللُه َغُفللوٌر َرِحیللم؛ و خــدا بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت« می فهمیــم کــه اگــر ادب 
را رعایــت کننــد و مقــام رســالت را بــزرگ بدارنــد، خداونــد آنــان را می  بخشــد و مــورد رحمــت خــود قــرار 
خواهــد داد )طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 338(. اگــر صــرب مى كردنــد هــم گناهــان آن هــا آمرزیــده می  شــد 

و هــم مشــمول رحمــت می شــدند )طیــب، 1369، ج 12، ص 224(.
ــود، در زمــان  ــاروا ب ــد کــردن صــدا، در زمــان زندگــی پیامــرب و در حضــور ایشــان ن ــه کــه بلن هامن گون
وفــات و نــزد قــرب آن حــرت نیــز نارواســت؛ زیــرا نفــوس طیبــه، حیــات و مــامت ندارنــد: »أَْحیٰــاٌء ِعْنــَد َربِِّهــْم 
ــزد پروردگارشــان روزی داده می  شــوند« )آل عمــران، 169( )آلوســی، 1415، ج 26، ص  ــد و ن ــوَن؛ زنده  ان یُْرزَقُ

125؛ بــا همیــن مضمــون نــک: زحیلــی، 1411، ج 26، ص 222؛ فخــر رازی، 1420، ج 28، ص 110(.
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هــر انــدازه ســطح عقــل و خــرد انســان باالتــر مــى رود، بــر ادب او افــزوده مى شــود؛ زیــرا »ارزش هــا« و 
»ضــد ارزش هــا« را بهــر درك مى كنــد و بــه همیــن علــت، ىب  ادىب همیشــه   نشــانه  ی ىب خــردى اســت؛ یــا بــه 
تعبیــر دیگــر، ىب  ادىب كار حیــوان و ادب  كار انســان اســت )مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1371، ج 22، ص 141(.

ب. »یٰللا أَیَُّهللا اَلَِّذیللَن آَمُنللوا الٰ یَْسللَخْر َقللْوٌم ِمللْن َقللْوٍم َعللٰى أَْن یَكُونُللوا َخْیللراً ِمْنُهللْم َو الٰ نِٰسللاٌء ِمللْن نِٰسللاٍء 
َعللٰى أَْن یَكُللنَّ َخْیللراً ِمْنُهللّن )حجــرات، 11(؛ ای اهــل ایــامن! نبایــد گروهــی، گــروه دیگــر را مســخره کننــد. 
شــاید مسخره  شــده  ها از مســخره  کنندگان بهــر باشــند و نبایــد زنانــی، زنــان دیگــر را ]مســخره کننــد[ شــاید 

ــند.« ــر باش ــخره  کنندگان به ــده  ها از مس مسخره  ش
ــی  رود و  ــامر م ــی به ش ــلبی اخالق ــتور س ــک دس ــردن، ی ــخره ک ــی از مس ــَخْر« نه ــه، »الٰ یَْس ــن آی در ای
ــن حقیقــت  ــر ای ــی و بیانگ ــد: »َعللٰى أَْن یَكُونُللوا َخْیللراً ِمْنُهللْم«، شــیوه ی تربیت ــه می  فرمای ــه ک ــه  ی آی ادام
اســت کــه »شــاید کســانی کــه متســخر می شــوند، بهــر باشــند از کســانی کــه دســت بــه متســخر می زننــد«؛ 
ــه  ــد ک ــان می کن ــت را بی ــن حقیق ــه، ای ــن آی ــرد. ای ــاوت ک ــراد را قض ــر، اف ــوان از روی ظاه ــن منی ت بنابرای
ــان  ــه، بی ــن آی ــای خــدا باشــد. در ای ــن حــد بهــر باشــد کــه از اولی ــا ای ــد ت شــخص مسخره  شــونده می توان

ــه شــخص، کار ناپســند متســخر دیگــران را مرتکــب نشــود. حقیقــت ســبب می  شــود ک

3-2-2. بیان متثیل
»بیــان متثیــل« از شــیوه  های دیگــر تربیــت اخالقــی اســت کــه مربــی در آن، باطــن عمــل را در قالــب 
مثــال بــرای مربــی بــه تصویــر می  کشــد و بینــش و آگاهــی او را می  افزایــد و انگیــزه  ی وی را بــرای انجــام 
ــیوه  ــن ش ــه  ی 12 ســوره ی حجــرات، ای ــرار می  دهــد. در آی ــر ق ــل مدنظــر، تحــت تأثی ــدادن فع ــا ن دادن ی
به خوبــی قابــل  دیــدن اســت. در ایــن آیــه، خداونــد متعــال می  فرمایــد: »... َو الٰ یَْغَتللْب بَْعُضكُللْم بَْعضللاً أَ 
یُِحللبُّ أََحُدكُللْم أَْن یَللأْكَُل لَْحللَم أَِخیللِه َمْیتللاً َفكَرِْهُتُمللوُه )حجــرات، 12(؛ ... و از یکدیگــر غیبــت نکنیــد. آیــا 
یکــی از شــام دوســت دارد کــه گوشــت بــرادر مــرده اش را بخــورد؟ بی تردیــد ]از ایــن کار[ نفــرت داریــد.«
ــا  ــگ ب ــی هامهن ــتوری اخالق ــوان دس ــر اســت و به عن ــی از منک ــد«، نه ــت نکنی ــْب؛ غیب ــل »الٰ یَْغتَ فع
فطــرت الهــی، بــه گونــه  ی ســلبی بیان شــده اســت؛ امــا ادامــه  ی آیــه کــه می فرمایــد: »أَ یُِحللبُّ أََحُدكُللْم أَْن 
یَللأْكَُل لَْحللَم أَِخیللِه َمْیتللاً َفكَرِْهُتُمللوُه؛ آیــا یکــی از شــام دوســت دارد گوشــت بــرادر مــرده خــود را بخــورد؟ پس 
كراهــت داریــد«، یــک موضــوع تربیتــی اســت. در اینجــا، باطــن عمــل در قالــب متثیــل بــه تصویــر کشــیده 
شــده اســت و ایــن یــک شــیوه ی تربیتــی اســت کــه خداونــد بــرای ملمــوس کــردن زشــتی کار غیبــت، آن را 
در قالــب متثیــل )خــوردن گوشــت مــرده غیبــت شــونده( بیــان می کنــد و انگیــزه  ای بــرای دوری از انجــام 

رذیلــه  ی اخالقــی غیبــت اســت.
برخــی از مفــران بــه متثیلــی بــودن آن، به  طــور ضمنــی اشــاره داشــته و گفته انــد: »امــر معقــول را از 
نظــر اینكــه افــرادى بــه حقیقــت آن احاطــه منى یابنــد، از طریــق مثــال می  تــوان تنــزل داد؛ مثــالً چنانچــه 
ــرادر مؤمــن غایــب ماننــد آن اســت كــه از گوشــت بــدن او  ــاره  ی ب گفتــه شــود كــه غیبــت و بدگــوىئ درب
ــن را به رصاحــت  ــك احــرام مؤم ــوىئ و هت ــت بدگ ــق، حقیق ــن طری ــرده اســت؛ بدی ــه م ــورد، درحالی ک بخ
ترشیــح منــوده و بیــان مثــال در آیــات قــرآىن، به منظــور تنــزل حقایــق مرمــوز اســت« )حســینی همدانــی، 



67 نقد و بررسی آرای مفسران در تبیین شیوه  های تربیت اخالقی سوره  ی حجرات

1404، ج 12، ص 350 و نیــز نــک: مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1371، ج 22، ص 184؛ طباطبایــی، 1390، ج 18، 
ــرب، 1410، ص 483(. ــوی، 1424، ج 9، ص 5414 و ش ص 324؛ ح

4. نقد و بررسی عملکرد مفرسان1
عملکرد مفران در سه دسته قابل بررسی است:

ــه،  ــه شــیوه ی تربیتــی یادشــده در آی ــان مباحــث اخالقــی، ب ــر بی دســته  ی اول. مفرانــی کــه عــالوه ب
به طــور رصیــح یــا ضمنــی اشــاره کرده اند.

ــاه عبدالعظیمی، 1363،  ــاره کرده اند )ش ــه  ی 1 اش ــل آی ــی« ذی ــروای اله ــیوه  ی »پ ــه ش ــران ب برخــی مف
ج 12، ص 175؛ حجــازی، 1413، ج 3، ص 498؛ جرجانــی، 1378، ج 9، ص 156(.

مفر املیزان ذیل آیه ی 2، به شیوه  ی »انذار« توجه داشته است )طباطبایی، 1390، ج 18، ص 308(.
ــی، 1390، ج 18، ص 310(، االســاس  ــزان )طباطبای ــگاه مفــران املی ــه ی 3، از ن شــیوه  ی »تبشــیر« در آی
)حــوی، 1424، ج 9، ص 5403( و انــوار درخشــان )حســینی همدانــی، 1404، ج 15، ص 385( مغفــول منانــده 

اســت.
 شـیوه  ی »بیـان حقایـق« در آیـات 4 و 5، در اطیب البیان ذکرشـده اسـت )طیـب، 1369، ج 12، ص 223(. 
در تفسـیر آیـه ی 6، مفـر التفسـیر الواضـح )حجـازی، 1413، ج 3، ص 503( بـه شـیوه  ی »انـذار« اشـاره کرده 
اسـت و ذیل آیه ی 11، تفاسـیر منهج الصادقین )کاشـانی، بی  تا، ج 8، ص 418(، التفسـیر املنیر )زحیلی، 1411، 
ج 26، ص 251(، مـن هـدی القـرآن )مدرسـی، 1419، ج 13، ص 409(، احسـن الحدیـث )قرشـی بنابـی، 1375، 
ج 10، ص 279(، روان جاویـد )ثقفـی تهرانـی، 1398، ج 5، ص 43( و نفحـات الرحمن )نهاوندی، 1386، ج 6، ص 

15( بـه شـیوه  ی »بیـان حقایق« اشـاره کرده اند.
 تفاســیر االســاس )حــوی، 1424، ج 9، ص 5414(، شــرب )شــرب، 1410، ص 483(؛ منونــه )مــکارم شــیرازی و 
دیگــران، 1371، ج 22، ص 184( و املیــزان )طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 323(، بــه شــیوه  ی »متثیــل« در آیــه ی 
12 توجــه داشــته  اند؛ همچنیــن در تفســیر آیــه ی 14، حجــازی و حســینی همدانــی بــه شــیوه  ی »تبشــیر« 

ــی، 1404، ج 15، ص 409(. ــینی همدان ــازی، 1413، ج 3، ص 513 و حس ــاره کرده اند )حج اش
دســته دوم. مفرانــی کــه ذیــل آیــه ی مربوطــه، شــیوه ی تربیتــی را بیــان نکــرده و بــه جنبــه  ی اخالقــی 

آن اکتفــا منوده  انــد کــه در ادامــه، بــه ذکــر آنهــا پرداختــه می  شــود.
ذیــل آیــه ی 1: ســمرقندی، 1416، ج 3، ص 323؛ حــوی، 1424، ج 9، ص 5400؛ خــازن، 1415، ج 4، ص 175؛ 
کاشــانی، بی  تــا، ج 8، ص 401؛ جزایــری، 1416، ج 5، ص 121؛ زحیلــی، 1411، ج 26، ص 219؛ مدرســی، 1419، 

1- تفاسـیر منتخب در این مقاله برای بررسـی عملکرد مفران، اغلب تفاسـیری هسـتند که تفسـیر پژوهان صبغه ی آنها را تحلیلی و تربیتی دانسـته اند؛ 
ماننـد االسـاس )ایـازی، 1378، ص 27(، سـمرقندی )هـامن، ص 41(، خـازن )هـامن، ص 235(، منهـج الصادقین )هامن، ص 265(، تفسـیر املنیر )هامن، ص 
141(، مـن هـدی القـرآن )هـامن، ص 267(، ایـر التفاسـیر )هـامن، ص 39(، منونه )هـامن، ص 145(، املیزان )هـامن، ص 278(، جالء االذهـان )هامن، ص 
162(، اثنـی عـرشی )هـامن، ص 71(، نفحـات الرحمـن )هـامن، ص 284(، روان جاوید )هـامن، ص 190(، الوجیز )هامن، ص 290(، انوار درخشـان )هامن، 
ص 38(، احسـن الحدیـث )هـامن، ص 23(، خـروی )هامن، ص 83(، جامع )هامن، ص 78(، حجة التفاسـیر )هامن، ص 178(، شـرّب )هـامن، ص 172(، زاد 

املسـیر )هـامن، ص 197(، روض الجنـان )هـامن، ص 196(، اطیب البیان )هامن، ص 31( و التفسـیر الواضـح )داودنیا، 1393، ص 5(.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث68
دوره 5 :: شماره 2  

ج 13، ص 363؛ مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1371، ج 22، ص 136 و طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 306.
ــا، ج 8، ص  ــانی، بی  ت ــمرقندی، 1416، ج 3، ص 323؛ کاش ــوی، 1424، ج 9، ص 5402؛ س ــه ی 2: ح ــل آی ذی
405؛ جرجانــی، 1378، ج 9، ص 157؛ خــازن، 1415، ج 4، ص 176؛ شــاه عبدالعظیمی، 1363، ج 12، ص 177؛ 
مغنیــه، 1425، ص 684؛ مدرســی، 1419، ج 13، ص 368؛ حجــازی، 1413، ج 3، ص 500؛ جزایــری، 1416، ج 5، 

ص 121؛ مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1371، ج 22، ص 138.
ذیــل آیــه ی 3: طیــب، 1369، ج 12، ص 223؛ مدرســی، 1419، ج 13، ص 369؛ مــکارم شــیرازی و دیگــران، 
1371، ج 22، ص 142؛ جرجانــی، 1378، ج 9، ص 158؛ کاشــانی، بی  تــا، ج 8، ص 406؛ شــاه عبدالعظیمی، 1363، 

ج 12، ص 178.
ذیــل آیــات 4 و 5: طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 311؛ ابن جــوزی، 1422، ج 4، ص 145؛ حــوی، 1424، ج 9، 
ص 5404؛ مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1371، ج 22، ص 142؛ حجــازی، 1413، ج 3، ص 501 و طربســی، 1372، 

ج 9، ص 197.
ذیل آیه ی 6: جرجانی، 1378، ج 9، ص 163 و نهاوندی، 1386، ج 6، ص 10.

ذیــل آیــه ی 9: زحیلــی، 1411، ج 26، ص 238؛ مدرســی، 1419، ج 13، ص 389؛ قرشــی بنابــی، 1375، ج 10، 
ص 278؛ طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 315.

ــی، 1404،  ــب، 1369، ج 12، ص 229؛ حــوی، 1424، ج 9، ص 5413؛ حســینی همدان ــه ی 11: طی ــل آی ذی
ج 15، ص 397-399؛ طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 321-322؛ مغنیــه، 1425، ص 686؛ جرجانــی، 1378، ج 9، ص 

169-171؛ حجــازی، 1413، ج 3، ص 509-507.
ذیــل آیــه ی 12: ابوالفتــوح رازى، 1408، ج 18، ص 32-39؛ ابن جــوزی، 1422، ج 4، ص 151-152؛ جرجانــی، 
ــمرقندی،  ــا، ج 8، ص 421-427؛ س ــانی، بی  ت ــازن، 1415، ج 4، ص 181-183؛ کاش 1378، ج 9، ص 172-176؛ خ
1416، ج 3، ص 328-330؛ بروجــردی، 1366، ج 6، ص 402-403؛ مغنیــه، 1425، ص 686؛ حجــازی، 1413، ج 3، 

ص 508-511؛ مدرســی، 1419، ج 13، ص 416-429؛ حســینی همدانــی، 1404، ج 15، ص 402-399.
ذیل آیه ی 14: تفسیر االساس )حوی، 1424، ج 9، ص 5421(.

این گروه از مفران از شیوه  های تربیتی موجود در آیه ی مغفول بوده  اند.
دســته ســوم. تفاســیری کــه ذیــل آیــه ی مربوطــه، میــان مباحــث اخالقــی و تربیتــی و احــکام فقهــی خلط 

ــد. کرده  ان
مفــر انــوار درخشــان ذیــل آیــه ی 1 کــه در آن »پــروای الهــی« مطرح شــده و آیــه ی 2 کــه مربــوط بــه 
»انــذار« اســت، هــر دو را تهدیــد در نظــر گرفتــه اســت )حســینی همدانــی، 1404، ج 15، ص 382 و 383(. 
مفــر نفحــات الرحمــن )نهاونــدی، 1386، ج 6، ص 8( و مفــر املیــزان )طباطبایــی، 1390، ج 18، ص 310(، 
ــات 2 و 6  ــل آی ــی ذی ــد. زحیل ــر گرفته  ان ــات 4 و 5 را »ذم« در نظ ــق« در آی ــان حقای ــی »بی ــیوه ی تربیت ش
ــه ی 3، ترغیــب را  ــل آی ــدی ذی ــد. نهاون ــاد می کن ــر ی ــی، 1411، ج 26، ص 220 و 227(، از واژه  ی تحذی )زحیل
به جــای تبشــیر بیــان می منایــد )نهاونــدی، 1386 ج 6، ص 8( و مفــر منهــج الصادقیــن، انــذار در آیــه ی 6 را 

تنبیــه در نظــر گرفتــه اســت )کاشــانی، بی  تــا، ج 8، ص 411(.
تفســیر منونــه، موضــوع عدالــت و شــیوه  ی محبــت الهــی در انتهــای آیــه ی 9 را هشــدار برشــمرده اســت 
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)مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1371، ج 22، ص 168(؛ همچنیــن مباحــث تربیتــی آیــات 11 و 12 را در حیطــه  ی 
احــکام اخــالق اجتامعــی می دانــد و می گویــد: »در هــر یــك از دو آیــه  ی موردبحــث، ســه حكــم اســالمى 
در زمینــه  ی مســائل اخــالق اجتامعــى مطرح شــده، احــكام ســه گانه آیــه  ی اول بــه ترتیــب، عــدم ســخریه و 
تــرك عیب جویــی و تنابــز بــه القــاب بــود و احــكام ســه گانه آیــه  ی دوم بــه ترتیــب، اجتنــاب از گــامن بــد، 
تجســس و غیبــت اســت« )هــامن، ص 181(. نهاونــدی نیــز بــه بحــث احــکام در آیــات 11 و 12 اشــاره کرده 

اســت )نهاونــدی، 1386، ج 6، ص 18(.
مفر تفسیر اثنی عرشی، بیان حقیقت در آیه ی 11 را باطن در نظر گرفته است.

ذیــل آیــه ی 12، تفاســیر روان جاویــد )ثقفــی تهرانــی، 1398، ج 5، ص 44(، نفحــات الرحمــن )نهاونــدی، 
1386، ج 6، ص 18( و احســن الحدیــث )قرشــی بنابــی، 1375، ج 10، ص 282( تشــبیه را مطــرح کرده انــد.

بــا توجــه بــه اینکــه تفاســیر منتخــب در ایــن مقالــه، اغلــب صبغــه  ی تربیتــی داشــتند؛ امــا ذیــل آیــات 
یادشــده در تفاســیر روان جاویــد )ثقفــی تهرانــی، 1398، ج 5، ص 43(، احســن الحدیث )قرشــی بنابــی، 1375، 
ج 10، ص 279(، شــرب )شــرب، 1410، ص 483( و منهــج الصادقیــن )کاشــانی، بی  تــا، ج 8، ص 418(، تنهــا بــه یــک 
ــز فــی تفســیر، ایــر التفاســیر، خــروی، جامــع، حجــه  مــورد از شــیوه ها اشاره شــده و در تفاســیر الوجی
التفاســیر، التفســیر املبیــن، خــازن، زاد املســیر، روض الجنــان، الکشــف و البیــان و الســمرقندی، هیــچ شــیوه ی 

تربیتــی بیان نشــده اســت1.

نتیجه 
بــا تدبــر و بررســی در آیــات ســوره ی حجــرات، شــیوه  های تربیــت اخالقــی اســتخراج شــد. در ایــن ســوره، 

دو شــیوه  ی کلــی »انگیــزش الهــی« و »بینــش الهــی« بــه چشــم می  خــورد:
1. در شــیوه انگیــزش الهــی، »پــروای الهــی« در آیــه ی 1، »محبــت الهــی« در آیــه ی 9، »انــذار« در آیــات 

2 و 6 و »تبشــیر« در آیــات 3 و 14 ســوره ی حجــرات آمــده اســت.
ــه ی 12  ــل« در آی ــان متثی ــات 4، 5 و 11 و »بی ــور« در آی ــق ام ــان حقای ــی، »بی ــش اله ــیوه بین 2. در ش

ســوره ی حجــرات ذکرشــده اســت.
در بررسی عملکرد مفران نیز نتایج زیر به  دست آمد:

1- اغلــب مفــران، ســوره ی حجــرات را ســوره  ی »اخــالق« می  داننــد؛ بنابرایــن، تنهــا بــه بیــان مباحــث 
اخالقــی اکتفــا کرده  انــد و جــای خالــی شــیوه  های تربیتــی )کــه ســبب ایجــاد انگیــزه در مربــی می  شــود(، 
پــس از مباحــث اخالقــی، در تفاســیر آنان مشــهود اســت. اغلب تفاســیری که تفســیرپژوهان شــیوه و صبغه  ی 

تفســیری آن را تربیتــی دانســته، بــه مطالــب تربیتــی موجــود در ســوره ی حجــرات اشــاره  ای نکرده  انــد.
2- برخــی از مفــران، میــان مباحــث »اخالقــی« و »تربیتــی« خلــط منــوده و مطالــب اخالقــی را 
به جــای مباحــث تربیتــی بیــان کرده  انــد. ایــن مفــران مباحــث تربیتــی مطرح شــده را در جایــگاه اخــالق 

پنداشــته  اند.

1- به تفاسیر یادشده مراجعه شد و ذیل آیات سوره ی حجرات مطلب تربیتی یافت نشد.
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3- برخـی دیگـر از مفـران، ضمـن ترشیـح مباحـث اخالقـی آیـات یادشـده، به طـور مختر، شـیوه  های 
تربیتـی را بیـان منـوده و ذیـل آیـه، به طـور رصیـح یـا ضمنـی بـدان اشـاره کرده  اند. ایـن گـروه، تنهـا بـه بیـان 
شـیوه ی تربیتـی بسـنده منوده  انـد، بـدون اینکـه توضیحـی دربـاره  ی شـیوه و چگونگـی برداشـت آن را از آیه 
ارائـه بدهنـد؛ امـا ایـن پژوهـش، شـیوه  های تربیتـی را بـا توجـه بـه مطالبی اسـتخراج کرده اسـت کـه پس از 

مباحـث اخالقـی آیـه ی ذکرشـده و سـبب ایجـاد انگیـزه در شـخص بـرای انجام عمـل اخالقی می  شـود.
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