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چکیده

تفسیر اخالقی ،یکی از گونه هـا مممـایز تفسـیر قـرآن ـریم اسـت و از
جمله مهمترین مؤلفهها این مکمـ تفسـیر  ،منـانی و زیرسـاختهـا
معرفمی آن محسوب می شود .اعمقاد به وحیانی بودن قرآن ،حجیت ظواهر
قرآن و جواز تفسیر آن ه از منانی عام تفسیر است ،در تفسـیر اخالقـی
قرآن نیز وجود دارد اما آنچه رویکرد اخالقی بـه تفسـیر قـرآن را از سـایر
رویکردها تفسیر مممایز می ند ،منانی خاص آن است ـه مهـمتـرین
آنها عنارتند از :هدایت بخشی و انسانساز قرآن ،انحصار مـال انسـانی
در اخالق مدار  ،مالزمۀ مفاهیم قرآنی با فضایل اخالقی ،اشممال تکالیف
شرعی بر بنمایه ها اخالقی و اخالقی بودن زبـان تخابـ در قـرآن .بـر
اساس این منانی و مسمندات قرآنـی ،روایـی و عقلـی ـه زیرسـاخت ایـن
منانی را تشکیل میدهد ،میتوان ادعا رد ـه در سراسـر قـرآن ،مفـاهیم
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اخالقی در قال و زبان خاصی حضور دارد .از ایـن رو عنایـت بـه تفسـیر
قرآن با رویکرد اخالقی امر بایسمه و ضرور است.
واژههای کلیدی :اخالق مدار  ،تفسیر اخالقی ،زبان اخالقـی ،منـانی
تفسیر  ،مننا تکالیف شرعی.

مقدمه
تفسیر اخالقی قرآن ریم به عنوان یک مکم

تفسیر  ،پیشینها به اممداد پیشینۀ قـرآن

دارد .آغازگر این تفسیر ،پیامنر (ص) بوده و این رویکرد از عصر نـزول ،در قالـ

روایـات

اخالقی مطرح شده است .عصر نزول قرآن ه منطنق بر حضور پیامنر(ص) و اهـل بیـت( )
در جامعۀ اسالمی است ،شرو توجه خاص بـه مفـاهیم اخالقـی اسـت .از آنجـا ـه پیـامنر
ا رم(ص) ،تممیم مکارم اخالقی را هدف رسالت خود میداند و نزول قـرآن در راسـما
بعثت پیامنر(ص) و با همان هدف صورت گرفمه است؛ پیـامنر(ص) و بـه تنـا ایشـان ،اهـل
بیت ( ) در تنیین آیات قرآن ،ارائۀ نکـات مسـمور در آیـات و تربیـت مـردم بـر مننـا ایـن
مفاهیم نقش روشنی دارند.
به بور مثال در روایمی از پیامنر(ص) آمـدهاسـت« :بهمـرین شـما سـانی هسـمند ـه در
سخن گفمن مؤدبند ،گرسنگان را سیر می نند و در شـ  ،آن هنگـام ـه مـردم در خوابنـد
نماز میخوانند» .7در این روایت برا بهمرین بودن ،سه شرط ذ ـر شـده ـه نخسـمین آنهـا
نمیجۀ سالمت شخصیت فرد است ،دومین شرط ،ارتنـاط صـحیا او را بـا افـراد جامعـه بیـان
می ند و سومین ،رابطۀ او را با خداوند نشان میدهد .در حقیقت ،فضایل اخالقـی در نـار
عنادت ارزشمند چون نماز ش

قرار گرفمهاست .روایت مـذ ور ،مـیتوانـد تنیـین آیـات

شانزدهم و هفدهم سورۀ سجده و آیۀ هشماد و سوم سورۀ بقره باشد.0

« 7خَيْرُكُمْ مَنْ أَطَابَ اَلْكَالَمَ وَ أَطْعَمَ اَلطَّعَامَ وَ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّاسُ نِيَامٌ» (مجلسی ،7323 ،ج ، 71ص.)730
« 0تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ *فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ماا أُخْفِاََ
لَهُمْ مِنْ قُرَّ ۀِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا یَعْمَلُونَ» (سجده)71-71 :
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همچنین از پیامنر ا رم(ص) روایت شده است ه دربارۀ «ظن» چنـین فرمـود« :از گمـان
بپرهیزید ه گمان ،بدترین دروغ است»« .7ظـن» در اینجـا معنـا مقابـل «علـم» اسـت .ایـن
روایت میتواند در تنیین آیۀ دوازدهم سورۀ حجرات؛ آیۀ سی و ششم سـورۀ یـونو و آیـۀ
سوم سورۀ إسراء به ار رود.0
در عصر نزول ،الگو نگریسـمن بـه قـرآن بـا رویکـرد اخالقـی توسـ معصـوم ترسـیم
میشود ه در قال

روایات اخالقی با ار رد تفسیر به تفاسیر روایـی یـا جوامـا روایـی

ادوار بعد منمقل میشوند .به بور مثال در بحـاراننوار ،روایمـی از امـام عسـکر ( ) بـا ایـن
مضمون آمدهاست« :سـخاوت انـدازها دارد ـه اگـر از آن فراتـر رود تنـدیل بـه اسـراف
میشود ...و سخمگیر اندازها دارد ه اگر از آن بگذرد به بخل تندیل میشـود 3.»...ایـن
روایت ،تنیین آیۀ شصت و هفمم سورۀ فرقان و آیۀ بیست و نهم سورۀ اسراء است.

3

در عصر حاضر ه انگیزهها احیاء رویکرد اخالقی فزونی یافمهاند ،شاهد اقنال مفسـران
به تفسیر اخالقی هسمیم اما علیرغم اهمیت این شیوه از تفسیر و ارتناط آن با هدف هـدایمی
قرآن ،در جهت نظاممند ردن منانی آن حر ت خاصی صورت نگرفمه است؛ بـر ایـن پایـه
جا دارد ه با اسمناد به قرآن و روایات و مطالعـۀ نمونـههـا تفاسـیر اخالقـی ـه بـا وجـود
اهمیت مغفول ماندهاند ،در جسمجو پاسخ این سؤاالت برآییم:

«وَ إِذْ أَخَذْنا ميثاقَ بَنَ إِسْرائيلَ ال تَعْبُدُونَ إِ الَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ
قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ أَقيمُوا الصَّال ۀَ وَ آتُوا الزَّكاۀَ» (بقره.)73 :
« 7إِیَّاكُمْ وَ اَلظَّنَّ فَإِنَّ اَلظَّنَّ أَكْذَبُ اَلْكَذِبِ اَلْخَبَرَ» (حر عاملی ،7373 ،ج ،77ص.)37
« 0یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم ( »...حجرات)70 :؛ «وَ ما یَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِالَّ ظَنًّا
إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» (یونو)01 :؛ «وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ
أُولئِکَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُالً» (اسراء.)3 :
« 3إِنَّ لِلسَّخَاءِ مِقْدَاراً ،فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَرَفٌ  ...وَ لِالِقْتِصَادِ مِقْادَاراً ،فَاإِنْ زَادَ عَلَيْاهِ فَهُاوَ بُخْال» (مجلسـی،
 ،7323ج ،17ص.)311
« 3وَ الَّذینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِکَ قَواما» (فرقان)11 :؛ «وَ ال تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَۀً إِلى
عُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا» (اسراء.)03 :
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تفسیر اخالقی قرآن ریم چیسـت چـه منـانی خاصـی در تفسـیر اخالقـی قـرآن ،قابـل
شناسایی و اسمخراج از ممن قرآن ریم است و اسمنناط منانی تفسیر اخالقـی از مـمن قـرآن
ریم ،بیانگر چه موضوعی است
پیشینه تحقیق
یکی از رسالتها دین اسالم ،اصالح رفمار انسانها و ارائۀ مکارم اخالق است .بر ایـن
پایه ،تنیین اخالق اسالمی ضـمن آیـات قرآنـی و سـنت ننـو در بـول حیـات پیـامنر(ص)
صورت پذیرفت .نیز از همان زمان ،تفسیر اخالقی بـه مثابـه یکـی ازگـرایشهـا

تفسـیر

مورد توجه مفسران قرار گرفمه و تفاسیر با رویکرد اخالقی تدوین شده است.
اما علیرغم این ه گرایش اخالقی در بسیار از تفاسیر اهل سنت و شـیعه وجـود دارد
و تا نون ماب ها و مقاالت مخملفی نیز در باب این موضو تـللیف شـده اسـت ،رویکـرد
این تفاسیر و تللیفات به مقولۀ اخالق ،رویکرد جزئی است و در میـان فـریقین ،تفسـیر بـا
رویکرد اخالقی صرف یا به عنارت دیگـر بـا رویکـرد غـالنی ـه بـه تمـامی آیـات قـرآن
پرداخمه باشد ،وجود ندارد؛ لذا توجه تفاسیر قـرآن تـا بـه امـروز ،غالنـا محـدود بـه آیـات
اخالقی است ه در این باره صراحت دارند؛ اگرچه در خـالل ایـن تفاسـیر ،نمونـههـایی از
رویکرد اخالقی در سایر آیات قرآن نیز مالحظه میشود.
تللیفات ارزشمند نیز دربارۀ مقولۀ اخالق در قرآن نگاشمه شده اسـت ـه النمـه ایـن
آثار نیز به جریان روح اخالق ،مناد  ،مراحل و مصادیق آن در قرآن اشاره دارند .معـدود
مقاالتی نیز دربارۀ رویکرد اخالقی به تفسیر قرآن النمه با عنوان تفسیر تربیمـی نگاشـمه شـده
است .در تمامی تللیفات مذ ور ،رویکرد

ه به تفسیر اخالقی مشاهده میشود« ،رویکـرد

جزئی» نامیده می شود اما آنچه ه در این مقاله مورد توجه است« ،رویکرد غـالنی» و توجـه
به غرض هدایمی و تربیمی قرآن در تمام آیات و بررسی ل مجموعـه آیـات قـرآن بـر ایـن
اساس است.
آنچــه حضــور گــرایش تفســیر اخالقــی را در تمــامی ادوار تفســیر قــرآن از عصــر
معصـومان( ) تـا نون تضــمین ـرده ،آیــاتی از قـرآن اســت ـه در بــارۀ مفـاهیم اخالقــی
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صراحت دارند .بدیهی است تمامی مفسران و پژوهشگران قرآنی ه به تنیین مفـاهیم مـورد
نظر پرداخمهاند ،به هدف تربیمی و هدایمی آن عنایت داشمهاند؛ با ایـن حـال ،گرچـه اهمیـت
رویکرد اخالقی در بول تاریخ تفسیر قرآن مورد توجه بوده ،لکن آنچه از آن غفلت شـده،
پرداخت مسمقل به رویکرد غالنی در تفسیر اخالقی قـرآن و اسـمنناط «منـانی» و «روشهـا
آن» از خالل آثار موجود و تللیف اثر مسمقلی در ایـن زمینـه اسـت .از ایـن جهـت پـژوهش
پیش رو ،اسمخراج مهمترین منانی تفسیر اخالقی قرآن را با توجه به رویکرد غالنی بر عهـده
گرفمه است.
 .1تفسیر اخالقی
شمول موضوعی در معارف قرآن بر اساس دیدگاه مشهور ،عقایـد ،احکـام و اخـالق را
دربرمیگیرد (نـک :بنابنـایی ،7377 ،ج ،0ص .)737برخـی مفسـران بـا توجـه بـه اهمیـت
اعمقادات اسالمی ،به تللیف تفاسیر بـا رویکـرد المـی رو آوردنـد و گروهـی تفاسـیر
فقهی ارائه ردند .پرداخمن به مفاهیم اخالقی ،محدود به آیاتی شد ـه در آنهـا صـراحت
داشــمند؛ برخــی ،مــابهــایی بــا موضــو تفســیر آیــات اخالقــی ارائــه ردنــد 7و بعضــی،
موضوعات اخالقی قرآن را گردآور نمودند .0آنچه دربارۀ مفاهیم اخالقی قرآن صـورت
گ رفمه ،بر اساس این نگـرش اسـت ـه اخـالق ،هماننـد احکـام یـا قصـص ،تنهـا بخشـی از
محموا قرآن را تشکیل میدهد 3و ارتناط معنـادار میـان آن و سـایر تعـالیم قـرآن وجـود
ندارد.
دیدگاه دیگر نیز وجود دارد ه مقولۀ اخالق را در قـرآن ،محـدود بـه آیـاتی ـه در
توصیهها اخالقی صراحت دارند نمی بیند .بـر اسـاس ایـن دیـدگاه ،اخـالق ،نـه بخشـی از
تعالیم قرآن ،ه روح جار در سراسر قـرآن اسـت؛ عقایـد دیـن و احکـام عنـاد آن نیـز
اخالقی است؛ محموا قرآن و ابزار بیان این محموا نیز اخالقی است.
 7نظیر «تفسیر سوره حجرات» سیدرضا صدر.
 0مانند «آیین اخالق در قرآن» ترجمۀ اثر محمد عنداهلل دراز.
 3رویکرد جزئی.
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قـرآن ،مــاب هــدایت و انسـانســاز اســت؛ غایـت هــدایمی آن نیــز تربیـت انســانی بــا
مکرمتها اخالقی است و الگو نیکویی ه برا بشریت معرفی می ند ،7صاح خلـق
عظیم است .0در این دیدگاه ،اخالق ،فراتر از آداب معاشرت ،بشاشت و گشادهرویی است؛
یعنی اخالق ،مجموعه ملکات فاضلۀ نفسانی اسـت ـه ا مسـاب آن ،راه رسـیدن انسـان بـه
تعالی و تقرب به خداوند است ه خود صاح

اسماء الحسنی اسـت3؛ بـه عنـارت دیگـر

الزمۀ رسیدن انسان به مقام قرب الهی ،آراسمن خویش به اسماء و صفات الهی است.
تجلی این اسماء و صفات در الگوهایی ه خداوند برا راهنمایی بشر قرار داده است
دیده می شود .در روایمی از امام صادق( ) آمده است« :به خدا سوگند ،ما اسـماء حسـنی
هسمیم و خداوند ،عملی را از بندگان جز به معرفت ما قنول نمی ند».

3

بر اساس نگرش مذ ور ،مفاهیم اخالقـی قـرآن در خـالل موضـوعات گونـاگون دیـده
میشود و همۀ این مفاهیم در شنکها درونسازگار قرار دارند ـه غایـت آن انسـانسـاز
است؛ بنابراین مراد از «رویکرد اخالقی» در تفسیر قرآن ،گرایشی است ه مفسر بـر اسـاس
منانی تفسیر خود برا اسمنناط مفاهیم اخالقی دارد.
از آنجا ه رویکرد اخالقی ،علیرغم اصالت و سـیطرۀ مـاهو اش بـر سـایر رویکردهـا
مشهور نیست ،گاهی آن را تفسیر تربیمی و گاهی تفسیر آیات اخالقی قرآن میانگارند؛ لـذا
الزم است وجه تمایز «رویکرد اخالقی»« ،تفسیر تربیمـی» و «تفسـیر آیـات اخالقـی» شـناخمه
شود.

« 7لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَِ رَسُولِ اللََّهِ أُسْوَۀ حَسَنَۀ( » ...احزاب.)00 :
« 0وَإِنََّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم» (قلم.)3 :
« 3وَلِلََّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى( » ...اعراف.)772 :
« 3نَحنُ وَاهللِ األسماءُ الحُسنَ الََّتَ ال یَقبَلُ اهللُ مِنَ العِبادِ عَمَاالً االَّ بِمَعرفَتِناا» ( لینـی ،7377 ،ج ،7ص733؛
بحرانی ،7371 ،ج ،0ص.)171
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 .1-1وجه تمایز تفسیر اخالقی با تفسیر تربیتی
بر اساس برخی تعاریف ،تفسیر تربیمی با رویکـرد اخالقـی قریـ

المعناسـت و محمـوا

آن ،پردازش جننه ها اخالقـی اسـت ـه بـا اسـمناد بـه روایـات و تـدبر در آیـات صـورت
میگیرد .به بور مثال گفمهانـد :از رویکردهـا تفسـیر اجمهـاد  ،تفسـیر تربیمـی اسـت ـه
مفسران در آن به جننهها اخالقـی قـرآن مـیپردازنـد .از نگـاه آنـان مهـمتـرین نکمـههـا
تفسیر  ،مطال

اخالقی است ه در یافمن آنها از روایات و تطنیق آیات اسمفاده می نند و

هدف آنان ،تفسیر آیات تربیمی است (نک :مؤدب ،7330 ،ص.)013
برخی از پژوهشگران معاصر براین باوراند ه رویکرد اخالقی مـیتوانـد زیـر مجموعـۀ
تفسیر تربیمی به شمار رود ،مشروط بر آن ه تعریف عـامتـر از تربیـت ارائـه شـود؛ زیـرا
تربیت ،دارا دو معنا عام و خاص است .اگر آن را به معنا عام بگیریم شامل اخالق هم
میشود اما در معنا خاص ،شامل آن نمیشود .یـک سـر اصـول اخالقـی چـه در حـوزۀ
صفات نفسانی (فضایل و رذایل) و چـه در حـوزۀ افعـال اخالقـی وجـود دارد ـه در آن از
حسن و قنا صفات یا افعال بحث میشود (نک :اعرافی ،7371 ،ص.)73
ایشان معمقداند ه هم چنین ممکن است مـرز تربیـت و اخـالق را در دو بحـث اساسـی
جدا نمود :به این صورت ه پو از معرفت فضایل و رذایل چگونه آنها را س

یا از آنهـا

اجمناب نیم دیگر آنکه چگونه دیگران را به این اوصاف ممخلق ـرده یـا آنهـا را از ایـن
صفات پاک نیم و بر این اساس معمقداند تفسیر تربیمی بر پایۀ این تعریف بنا میشـود ـه
چون بحثها اخالقی در تفاسیر گنجانـده شـده ،مناسـ

آن اسـت ـه تفسـیر تربیمـی بـه

معنا خاص آن صورت پذیرد ،یعنی بیشـمر فرآینـدهایی ـه میـان مربـی و ممربـی ممصـور
است ،مورد توجه قرار گیرد (نک :اعرافی ،7371 ،ص.)73
یکی دیگر از محققان نیز معمقد است ه تا نون سی در باب تفسیر تربیمی اظهـار نظـر
نکرده است(نک :نابقی ،7371 ،ص ،)03از این رو ،تفسیر تربیمی در جهت هـدف هـدایمی
قرآن برح شده ه مننا آن «هد للنّاس» بودن قرآن است (نک :مؤدب ،7371 ،ص.)71

 8تفسیر اخالقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن

در تعریف مذ ور ،اخالق به صورت لی به شـناخت فضـایل و رذایـل محـدود شـده؛
حال آن ه اخالق ،ملکات نفسانی است و «ملکات» از سویی با علم مرتن است و از سو
دیگر با عمل(نک :سنحانینیا ،7330 ،ص.)37
هم چنین اگر فرض شود تربیت بـه معنـا خـاص -فرآینـدها میـان مربـی و ممربـی و
تربیت -هدف اصلی قرآن باشد ،معیارهایی ه تربیت بر اساس آن صورت میگیـرد ـدام
است
تربیمی ه برخاسمه از قرآن است ،بر اساس موازینی حاصل مـیشـود ـه همـان اصـول
اخالقی است و اگر تربیت را از آنها تهی نیم ،ماحصـل آن ،انسـان ممخلـق بـه اخـالق اهلل
نیست .چنانکه در بسیار از نظامها ،افراد را تربیت می نند ه عملکرد آنها مغایر اصـول
اخالقی است .به نظر میرسد اگر بخـواهیم واهها از قـرآن را بـرا تربیمـی ـه بـر اسـاس
اصول اخالقی است برگزینیم ،آن «تز یه» است نه هدایت.
قرآن ریم خود را ماب هدایت معرفی می ند ،7هدایت را از شئون الوهیت و ربوبیت
بر میشمرد0و تربیت در راسما این هدایت را بـه دسـت پیـامنر(ص) مـیسـپارد .3در بـرح
تربیمی قرآن ،سه عامل ماب ،رسول و انسان(أمیین /مؤمنین) وجود دارد و تربیـت (تز یـه)
نمیجۀ تعامل آنهاست .قـرآن و پیـامنر ،ار ـان تربیـتانـد و ار ـان تربیـت الهـی بـر مـوازین
اخالقی اسموار است؛ لذا میتوان گفت :تفسیر تربیمی با رویکرد اخالقی قری

المعناست ،با

این تفاوت ه رویکرد اخالقی دقیقتر است؛ زیرا موازین تربیت در آن ذ ر شده است.
 .2-1وجه تمایز تفسیر اخالقی با تفسیر آیات اخالقی
مفهومی ه از عنارت «رویکرد اخالقی» مد نظر است با آنچـه از تفسـیر آیـات اخالقـی
میفهمیم نیز منطنق نیست .تفسیر آیات اخالقی بخشی از نمـای رویکـرد اخالقـی اسـت امـا
رویکرد اخالقی نوعی گرایش است.
« 7شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذِی أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنََّاسِ وَبَيَِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ( » ...بقره.)777 :
« 0لَيْسَ عَلَيْکَ هُدَاهُمْ وَلَكِنََّ اللََّهَ یَهْدِی مَنْ یَشَاء( » ...بقره .)010:
« 3هُوَ الََّذِی بَعَثَ فَِ الْأُمَِّيَِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكَِّيهِمْ وَیُعَلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَۀَ( » ...جمعه.)0 :
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تفسیر آیات اخالقی ،تفسیر موضـوعی بـا موضـو مفـاهیم اخالقـی و ماحصـل تنیـین
آیات اخالقی است ه ممکن است با هر رویکرد حاصل شده باشد .در رویکرد اخالقی،
گرایش مفسر در تنیین آیات ،اعم از آنکه ظاهر در رساندن مفاهیم اخالقی هسمند یـا چنـین
ظهور اولیه ا را ندارند ،تل ید بر تعالیم اخالقی است .مفسر مـی وشـد تـا بـر مننـا پـیش
فرض اولیۀ خود ه حضور مفاهیم اخالقی در الم خداست ،این حضور را انمقال دهد.
 .2مبانی تفسیر اخالقی
مراد از منانی تفسیر اخالقی در این نوشمار ،منانی خاص آن است .به دلیل ارتنـاط تفسـیر
اخالقی با هدف از نزول قرآن ،این منانی از قرآن قابل اسـمخراج اسـت .اسـمناد بـه روایـات
معصومان( ) ،دالیـل عقلـی و مسـمندات مفسـران نیـز در نـار بـراهین قرآنـی ،شـاهد ایـن
مدعاست .منانی تفسیر اخالقی بر اساس تحلیل نصـوص قرآنـی و شـیوۀ قـرآن در بیـان ایـن
نصوص ،در قال

پن مننا مسمقل ارائه میگردد.

 .1-2هدایت بخشی و انسانساز بودن قرآن
شاخصترین مننا عام تفسیر قرآن ،هدایتبخشی این ماب آسمانی 7است اما آنچـه
سن

میشود ه در اینجا از آن به عنوان نخسمین مننا خاص یاد شود ،این اسـت ـه در

تفسیر اخالقی ،مفسر در مواجهه با هر آیه ،ابمـدا آن را بـه ایـن مننـا عرضـه مـی نـد .مننـا
مذ ور از منانی عام تفسیر است ه در تفسیر اخالقی بـه صـورتی خـاص بـه ـار گرفمـه
می شود؛ چه ،مفسران در راسما پذیرش این مننا به دننال رسیدن به هدف قرآن هسـمند ـه
هدایت از بریق تربیت است .از آنجا ه تربیت قرآنی بر اصول اخالقی اسموار است ،نمیجـۀ
چنین نگرشی ،به تفسیر اخالقی منجر میشود.

 .7هدایت ،بر اساس نص قرآن و روایات ،هدف نهایی انـزال قـرآن اسـت ـه یکـی از منـانی اصـلی تفسـیر
قلمداد می شود .در رویکرد اخالقی بر این نکمـه تل یـد مـی شـود ـه رسـیدن بـه هـدف هـدایمی قـرآن از
مسیرها اخالقی تحقق می یابد.

 01تفسیر اخالقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن

مننا هدایتگر از آیات قرآن و روایات اهـل بیـت( ) اسـمفاده مـیشـود؛ خداونـد،
قرآن را هدایت برا بندگان 7و ممقین مینامد .0قرآن ،هدایت ننـده بـه سـو اسـموارترین
راه 3و به رشد 3است« .رشد» خالف «غی» و اربرد آن همان اربرد «هدایت» است (راغ
اصفهانی ،7370 ،ص.)373
بــه واســطۀ قــرآن ،انســان بــه ســو نــور رهنمــون مــیشــود .7در روایمــی از پیــامنر(ص)
آمدهاست« :قرآن ملدبۀ خداوند است ،پو هر قدر ه میتوانید آن را یادگیرید؛ چرا ـه
قرآن همانا ریسمان خداوند و نور روشنگر و شفا سودمند است».

1

برخی منانی عام ،ممکن است از منظر یک مفسر از اهمیت ویـژها برخـوردار و مننـا
خاص آن مفسر یا مکم

تفسیر محسوب شود .نگاهی به اهممام تفاسیر اخالقـی بـه مسـئلۀ

هدایت بخشی قرآن ،ما را به چنین باور

ه میتوان به این مننا در تفاسیر مذ ور به عنـوان

مننا خاص نگریست ،واقـف مـیسـازد(نک :قمـی ،7311 ،ج ،7ص 3؛ فضـل اهلل،7373 ،
ج ،7ص1؛ شنر ،7377 ،ج ،7صص.)31-7
در مقدمۀ تفسیر النرهان آمده است:

« ماب خدا نور است و هدایت و راه و روش عمل در زندگی بشر است،
پو گریز از فهمیدن آن نیست» (بحرانی ،7371 ،ص.)73
در تفسیر پرتو از قرآن ،این مننا به صورت دقیقتر بیان شده است:

« 7شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذِی أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنََّاسِ( » ...بقره.)777 :
« 0ذَلِکَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتََّقِين» (بقره.)0 :
« 3إِنََّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلََّتَِ هََِ أَقْوَم( » ...اسراء.)3 :
 ...« 3فَقَالُوا إِنََّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یَهْدِی إِلَى الرَُّشْدِ فَآمَنََّا بِهِ( » ...جن.)0-7 :
 « 7قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللََّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين یَهْدِی بِهِ اللََّهُ مَنِ اتََّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السََّلَامِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَُّلُمَاتِ إِلَاى
النَُّورِ بِإِذْنِهِ» (مائده.)71-7 :
 ...« 1الْقُرْآنَ مَأْدُبَۀُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ،إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِی أَمَارَ بِاهِ ،وَهُاوَ النُّاورُ
الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ(»...مجلسی ،7323 ،ج ،73ص)73
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«آیاتى ه پرتو مسمقیم آن ،نواحى مخملف نفسانى ،حدود ،حقوق ،رواب
عمومى و غایـات وجـود را روشـن مـینمایـد ...همـین هـدایت امـل و
مطلق ،عنوان و معرف قرآن است «هد للممقین»( »...بالقـانی ،7310 ،ج،7
صص.)1-7
حضور رویکرد اخالقی در این تفسیر ،حضور برجسمه و روشن دارد .فـی

اشـانی

نیز در مقدمۀ تفسیر الصافی ،روایاتی را در باب فضیلت قرآن نقل می ند ه بیانگر مننا
تفسیر و اعمقاد او به هدایمگر قرآن و نقـش آن در تربیـت انسـان اسـت (نـک :فـی

،

 ،7377ج ،7صص ،)71-1از آن جمله روایمی از پیـامنر ا ـرم(ص) اسـت ـه مـیفرمایـد:
«قرآن ،راهنما گمراهى است».7
گزینش غال

آیات و روایات مرتن با این موضو در مقدمۀ تفسـیر مـذ ور ،نشـان

میدهد ه مننا فوق در مر ز اهممام مفسر بوده است(نک :فی
 .)71صاح

 ،7377 ،ج ،7صـص-1

تفسیر روان جاوید نیز در دیناچۀ تفسیر خود می نویسد:

«از جهات قرآن ،جهمى را در نظـر گـرفمم ـه بـرا آن نـازل شـده و آن
هدایت ممقین است» (ثقفی ،7337 ،ج ،7ص)0
لذا هرگاه مفسر ،مننا مذ ور را در تفسیر خویش ،مورد تل ید فراوان قرار داده ،تفسیر
و صنغۀ اخالقی پیدا ردهاست.
 .2-2انحصار کمال انسان در اخالقمداری
دیگر از منانی تفسیر اخالقی ،این است ه مال انسان در گرو اخالقمدار اوسـت و
اگر مفسر ،بهرۀ اخالقی مرتن با آیه را در مسیر مال مخاب

ارائه ند با هدف نزول آیـه

یعنی مال انسان همسو گشمه است .بر اساس آیۀ «وَمَا خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَ الْـنِنْوَ إِلَّـا لعیَعدنُـدُونِ»
(ذاریات ،)17 :فلسفۀ خلقت انسان ،عنودیت است.

« 7الْقُرْآنُ هُدًى مِنَ الضَّلَالِ وَ تِبْيَان مِنَ الْعَمَى وَ اسْتِقَالَۀ مِنَ الْعَثْرَۀِ وَ نُورٌ مِانَ الظُّلْمَاۀِ ( » ...لینـی ،7377،ج،0
ص.)122
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در آیۀ شریفۀ مذ ور «اال لیعندون» اسمثناء از نفى است و ظهور در این دارد ــه هـدف
از خلقت ،منحصرا عنودیت اسـت( .نـک :بنابنـایی ،7333 ،ج ،77ص .)371هـمچنـین بـا
توجه به آیۀ «یَا أَیُّهَا الْنِنْسَانُ إِنَّکَ َادعحٌ إِلَى رَبِّکَ َددحًا فَمُلَاقعیهع» (انشـقاق ،)1 :انسـان دائمـا
در مسیر مال تالش می ند و اوج مال او لقاء اهلل است .هدف نهایى سیر انسان به جهـت
عند بودن او ،حر ت به سو خداوند است ه رب اوست (نـک :بنابنـایی ،7333 ،ج،02
ص.)030
نیز با توجه به آیاتی از قرآن ه از پیامنران به عنـوان مصـداق «عنـد» یـاد ـرده اسـت،7
درمییابیم برا معرفی این بزرگواران ،از فضایل اخالقی ایشان یاد شده و این مطل  ،نشان
از آن دارد ه آراسمگی به فضایل اخالقی ،زمینه ساز عنودیـت تـا حـد نایـل شـدن بـه مقـام
برگزیدگان خاص خداوند است .در قرآن ریم ،ویژگـیهـا انسـان ممعـالی ـه در همـۀ
حوزهها بر مدار اخالق سیر می ند ،ارائه شدهاست و همگی آن ویژگیها در زمـرۀ فضـایل
اخالقی هسمند .الگوبردار از اسوهها قرآنی نیز به ساخمن انسان ممعالی منمهی میشـود .از
دیگرسو با نگاه به فلسفۀ رسالت نیز ه در الم پیامنر(ص) از آن بـه تممـیم مکـارم اخـالق
تعنیر شده است 0و تلفیق قضایا فوق میتوان به ارتناط مال انسان و المزام بـه اخـالق ـه
از آن به اخالقمدار یاد می نیم و فراتر از آن به انحصار مـال انسـان در اخـالقمـدار
دست یافت.
از جمله مسمنداتی ه به تلسیو این مننا منمهی میشود ،موضو خالفـت انسـان ممعـالی
است .خداوند در بیان خلقت آدم( ) ،میفرماید« :وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لعلْمَالئعکَۀِ إِنِّـی جاععـلف فعـی
الْلَردضِ خَلیفَۀ»(بقره .)32 :عالمه بنابنایی مینویسد:

«مقام خالفت ،تحقق نمییابد مگر اینکه خلیفـه نمایشـگر مسـمخلف باشـد و
تمـــامى شـــئون وجـــود  ،آثـــار ،احکـــام و تـــدابیر او را حکایـــت نـــد»
(بنابنایی ،7371،ج ،7ص.)711
 7برا نمونه می توان به این ایات اشاره رد« :كَذََّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذََّبُوا عَبْدَنَا ( » ...قمر )3 :؛ « قَالَ إِنََِّ
عَبْدُ اللََّه ( »...مریم )32 :؛ «وَإِنْ كُنْتُمْ فَِ رَیْبٍ مِمََّا نَزََّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَۀٍ مِنْ مِثْلِه ( » ...بقره.)03 :
 « 0إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ » (مجلسی ،7323 ،ج ،11ص.)310
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برخی روایات هم بر این مفهوم تل یـد مـی نـد ماننـد« :تَخَلَّقُـوا بِلَخْلَـاقِ اللَّـه»(مجلسـی،
 ،7323ج ،77ص.)703
همچنین انسان در مسیر رسیدن به مقام خلیفۀ اللهی باید خود را به اسماء و صـفات الهـی
بیاراید ه قرآن از آن به «انسماء الحسنی» تعنیر می ند 7و عنارت اسـت از صـفات مالیـه
ه حمی اگر ظاهر لفظ آنها مشابه صفات غیر خدا باشد ،مفهوم و یفیت آنها مشـابه نیسـت
زیرا خداوند مثل و مانند ندارد(نک :بنابنایی ،7371،ج ،7صص.)330-3
مضمون دیگر

ه در قرآن در وصف اسماء و صفات الهی به ار رفمه ،عنارت «المثل

انعلی» است« .0مثل» به معنا صـفت ببرجسـمها اسـت (راغـ

اصـفهانی ،7370 ،ص177؛

مصطفو  ،7312 ،ج ،77ص )01و در هر دو آیه «مثل اعلی» به خداوند اخمصاص داده شده
است .خداوند از هر صفت قنیحی منزه است -قنا عقلی یا بنعی -3و نیز منـزه اسـت از ایـن
ه به صفات ممکنات -عارضی و دارا محدودیت -ممصف شود ،چـرا ـه ایـن صـفات،
مثلها سوء هسمند .اسماء و صفات نیکو از آن خداست و خداوند آنها را به هر ـو ـه
در دایرۀ والیت الهی قرار گیرد افاضه می ند(بنابنایی ،7371 ،ج ،70صص.)013-72
موضو دیگر

ه در این مورد می توان بـدان اسـمناد جسـت ،وصـف اولیـاء الهـی بـا

مضامین اخالقی در قرآن است .هنگـامی ـه خداونـد برتـرین بنـدگان خـود را مـیسـماید،
معیارها برتر دروغین را ه پیش از نزول قرآن ،حا م بوده است ،رد رده و معیارهـا
واالیی جایگزین آنها نموده ه همان فضایل اخالقی هسمند و فطرتها پـاک بـه راسـمین
بودن آنها گواهی میدهد.
خداوند ،اننیاء را از جهمی وصف می ند ه به اخالق اهلل ممخلـق شـدهانـد و شایسـمگی
خلیفۀ اللهی یافمهاند .قرآن در وصف پیامنر(ص) ،اخالق ایشـان را مـورد تحسـین قـرار داده
است« :وَ إِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ» (قلم.)3 :

« 7وَلِلََّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِها( » ...أعراف.)772 :
 ... « 0وَلِلََّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى(...نحل» )06:؛ « ...وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فَِ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْض( » ...روم.)01 :
3

یعنی بشر به واسطۀ بنا خود از آن راهت داشمه باشد.
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پیامنر(ص) پیش از آنکه عقلها را جذب ند ،دلها را میربود .این همان چیز اسـت
ه دعوت ننده ا

ـه مسـئولیت دعـوت بـه سـو خـدا را بـر عهـده دارد بـه آن نیازمنـد

است(نک :فضل اهلل ،7373 ،ج ،77ص .)073در روایت «إِنَّمَا بُععثْتُ لعـلُتَمممَ مَکَـارِمَ الْلَخْلَـاقِ»
(مجلسی ،7323 ،ج ،11ص ،)310تممیم مکارم اخالقی ،هدف بعثت شمرده شدهاست .ایـن
هدف به قدر اهمیت دارد ه امل شدن ایمان را با یفیت اخالق میسنجند.
امام باقر( ) مـیفرمایـد« :أَ ْمَـلُ الْمُـؤْمعنعینَ إِیمَانـا أَحدسَـنُهُمد خُلُقـا» ( لینـی ،7377 ،ج،0
ص )33و میزان عقل انسان را  -ه زمینـۀ هـدایتپـذیر و ایمـان او اسـت -نیـز بـا یفیـت
اخالق و سنجش می نند .امام صادق( ) میفرماید« :أَ ْمَلُ النـاس عقـال أَحدسَـنُهُمد خُلُقـا»
( لینی ،7377 ،ج ،7ص.)03
از آنجا ه انسان ممعالی با شئون اخالقـی وصـف مـیشـود و هـدف رسـالت نیـز تممـیم
مکارم اخالقی است ،میتوان گفت ه چون قرآن ،ماب هـدایت اسـت ،بـا تصـویر انسـان
ممعالی ،در صدد ایجاد مکرمتها است .این مننا از مهـمتـرین منـانی مفسـرانی اسـت ـه بـا
رویکرد اخالقی به تفسیر میپردازند.
 .3-2مالزمۀ مفاهیم قرآنی با فضایل اخالقی
دیگر از منانی تفسیر اخالقی ،مالزمۀ مفاهیم قرآنـی و اخـالق اسـت .مفـاهیم قرآنـی در
حوزهها گوناگون ،ارتناط تنگاتنگی با مفاهیم اخالقـی دارنـد ،بـه گونـها

ـه مفسـر در

تنیین مراد خداوند ،ناگزیر از ذ ر آنهاست .در قرآن ،چهار حوزۀ مفهومی مممایز مـییـابیم
ه النمه هر چهار حوزه در بافت یک نظام واحد ،با هم پیوند دارند.
 .1-3-2حوزۀ صفات الهی در ارتباط با آفرینش
صفات خداوند از مقولۀ فضایل اخالقی است و مفهومی ه از خداوند با دیـدن صـفات
او در قرآن در ذهن شکل میگیرد ،یک مفهوم اخالقی است.7

 7برخی از دانشمندان معمقدند خدا ،خود یک مفهوم اخالقی است (ایزوتسو ،7317 ،ص.)037
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خداوند ،خود را از توصیف بشر منزه دانسمهاست7و توصیه می ند ـه او را بـا اسـماء
حسنی بخوانند .0به دلیل ارتناط رویکرد اخالقی در تفسیر قرآن با مقولۀ صـفات الهـی و اثـر
هدایمی عظیمی ه شـناخت ایـن صـفات بـه همـراه دارد ،بـه تعـداد از پربسـامدترین ایـن
صفات اشاره میشود:
برجســمهتــرین صــفت الهــی ،رحمــت و مهــرورز اســت ــه همــۀ موجــودات را در
برمیگیرد 3و گسمرۀ آن ،چنان است ه به دننال صفات دیگر خداونـد از آن یـاد مـیشـود.
صفاتی چون :رأفت  ،3غفران ،7توبهپذیر  1و حمی قدرت الهـی همـراه رحمـت اوسـت .1از
دیگر صفات خداوند« ،مغفرت» است« .غفر» ،محو اثر چیز است ـه در قـرآن در معنـا
«محو اثر گناه» به ار رفمه است(مصطفو  ،7312،ج ،1ص.)037
مؤمنان گناهکار ،با واسطه یا بدون واسطه از مغفـرت الهـی بهـرهمنـد مـیشـوند . 7یکـی
دیگر از صفات خداوند« ،ظالم ننودن بر بندگان» اسـت .خداونـد ،ظلـم و ارادۀ آن را نیـز از
خود نفی می ند 3و موضا خود را در برابر ظالمان بیان می ند.72
نیز «وفا به عهد» و «صدق وعده» از دیگر صفات خداوند است« .خلف وعده» از خدا
نفی شدهاست 7و هیچ و در وفادار به عهد از خدا پیشمر نیست« :وَ مَنْ أَودفى بِعَهدـدعهع معـنَ
اللَّهع»(توبۀ.0)777 :

« 7سُبْحَانَ اللََّهِ عَمََّا یَصِفُونَ» (مومنون.)37:
« 0وَلِلََّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِها( » ...أعراف.)772:
 ...« 3وَرَحْمَتَِ وَسِعَتْ كُلََّ شََْءٍ( » ...أعراف.)771 :
 ...« 3إِنََّ اللََّهَ بِالنََّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ» (ح .)17:
 ...« 7وَهُوَ الْغَفُورُ الرََّحِيمُ» (یونو.)721:
...« 1إِنََّ اللََّهَ هُوَ التََّوََّابُ الرََّحِيمُ» (توبۀ.)777:
 ...« 1وَهُوَ الْعَزِیزُ الرََّحِيمُ» (روم .)7:این امر ،یکی از وجوه تمایز قدرت الهی و قدرتها غیر الهی است.
 ...« 7یَغْفِرُ اللََّهُ لَكُمْ( » ...یوسف)30:؛ «قَالُوا یَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ( » ...یوسف.)31:
« 3إِنََّ اللََّهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرََّۀٍ( » ...نساء)32:؛ «  ...وَمَا اللََّهُ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ» (آل عمران.)727:
 ...« 72وَاللََّهُ لَا یُحِبَُّ الظََّالِمِينَ» (آل عمران.)732:

 06تفسیر اخالقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن

 .2-3-2حوزۀ ارتباط انسان با خدا
دومین حوزۀ مفهومی قرآن ،شامل مفاهیمی اسـت ـه رابطـۀ انسـان بـا خـدا را تعریـف
می ند؛ یعنی انسان آنگونه ه مطلوب خداوند است .ایزوتسو معمقد است خدا خود یـک
مفهوم اخالقی است؛ لذا رابطۀ میـان خـدا و انسـان نیـز بایـد اخالقـی باشـد(نک :ایزوتسـو،
 ،7317ص.)037
نخسمین مفهوم در رابطۀ انسان با خدا ،ایمـان اسـت .ایمـان از ریشـۀ «امـن» و بـه معنـا
بملنینۀ نفو و زوال خوف (راغ

اصفهانی ،7370 ،ص )32و قرار دادن نفو و غیر آن در

امنیت و سکون است(مصطفو  ،7312،ج ،7ص .)772انسان مؤمن ،نفو خود را به واسـطۀ
ایمان در بملنینه قرار داده و خوف و اضطراب را از آن زایل ساخمهاسـت و دیگـران نیـز از
ناحیۀ او در امنیت قرار دارند.3
دیگر از مهم ترین صفات در رابطۀ انسـان و خداونـد «اخـالص» اسـت .اخـالص ،تنـر
جسمن از غیر خداست (راغـ  ،7370 ،صـص )030-3و خـالص ـردن نیـت از شـائنههـا و
اخمصاص تمام توجه به خدا و انقطا از غیر او (مصـطفو  ،7312 ،ج ،3ص .)720اخـالص
رابطۀ تنگاتنگی با توحید دارد و از آن جا ه خدا مثل و مانند نـدارد 3ننایـد چیـز را در
نار خداوند قرار داد.7
همچنین از مفاهیم این حوزه ،مفهوم تو ل است ،یعنی گزینش سی ـه بـه او اعممـاد
شــود و واگــذار امــر خــود بــه او(مصــطفو  ،7312 ،ج ،73ص .)730خالقیــت و ربوبیــت

 ...« 7إِنََّ اللََّهَ لَا یُخْلِفُ الْمِيعَادَ» (آل عمران.)3 :
 0صفات دیگر نظیر شکور بودن خداوند نسنت به بندگان ،وهابیت ،رزاقیت و حلم نیز در این حـوزه قـرار
دارند ه پرداخمن به آنها در این مجال نمیگنجد.
 « 3قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» (مؤمنون.)7 :
 ...« 3لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََْءٌ( » ...شور .)77 :
...« 7وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَِّینَ( » ...أعراف.)03 :
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خداوند اقمضا می ند ه بنده امور خود را به خدا واگذار ند .7شناخت خـدا شـلنیت او را
برا بر عهده گرفمن امور بندهاش اثنات می ند.
نیز از مفاهیم این حوزه «حسن ظن به خدا» است ،ه حاصل شناخت صفات اوست .این
امر ،عامل حفظ ایمان است و فقدان آن به فر و هال ت میافکند .0رابطۀ شـناخت خـدا و
حسن ظن به او در روایمی از حضرت داود ( ) چنین بیان شدهاست« :یَا رَبم مَا آمَنَ بِکَ مَنْ
عَرَفَکَ فَلَمد یُحدسعنِ اَلظَّنَّ بِکَ» (مجلسی ،7323 ،ج ،11ص.)373
در این حوزه هم چنین میتوان از مفهوم شکر نام برد ه به معنا تصور نعمت و اظهـار
آن است (راغ  ،7370 ،ص )317و در اصطالح ،اسمعمال نعمت است به نحو
منعم را یادآور

ه احسـان

ند و در مورد خداوند در ایمان و تقو تجلـی مـی نـد(نک :بنابنـایی،

 ،7371ج ،70ص .)00شکر ،راهى است برا شناخت خداونـد و علمـا علـم ـالم بـرا
اثنات «وجوب معرفۀ اللَّه» از بریق وجوب شکر «منعم» وارد شدهاند (نک :مکارم شـیراز ،
 ،7313ج ،72ص.)070
از مهمترین مفاهیم این حوزه ،وفا به عهد است ه میان خدا و بنده منعقد شده اسـت
 .خداوند پیمانی را ه از بندگان خویش به واسطۀ ارسال رسوالن و انزال م

3

گرفمهاسـت

یادآور می ند 3و وفا به این عهد را از خصوصیات خردمندان معرفی می ند .7وفا بـه
عهد را در روایات ،برابر با همۀ دین یا اصل آن برشمردهاند.1
 .3-3-2حوزۀ ارتباط انسان با همنوعان
« 7ذَلِكُمُ اللََّهُ رَبَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلََّا هُوَ خَالِقُ كُلَِّ شََْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلَِّ شََْءٍ وَكِيل» (أنعام.)720 :
« 0وَ ذَلِكُمْ ظَنَُّكُمُ الََّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبَِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِین» (فصلت.)03 :
« 3وَإِذْ أَخَذَ رَبَُّکَ مِنْ بَنَِ آدَمَ  ...وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَِّكُمْ قَالُوا بَلَى( » ...أعراف.)710 :
« 3وَاذْكُرُوا نِعْمَۀَ اللََّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الََّذِی وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ( » ...مائده)1 :
 ...« 7إِنََّمَا یَتَذَكََّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الََّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللََّهِ وَلَا یَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ» (رعد.)02-73 :
« 1اَصْلُ الدِّینِ اَداءُ االَّْمانَۀِ وَ الْوَفاءِ بِالْعُهُودِ» (تمیمی)77 ،7321،7،؛ «ال دِینَ لِمَنْ ال عَهْدَ لَهُ» (مجلسی،7323 ،
ج ،13ص.)737
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سومین حوزۀ مفاهیم قرآنـی مربـوط بـه روابـ انسـانهاسـت ـه رشـد آنهـا در جامعـه
صورت میگیرد .ایزوتسو میگوید:

«ســه مقولــه از مفــاهیم اخالقــی در قــرآن وجــود دارد .مقولــها
بنیعت اخالقی خداوند است؛ مقولـها
بار تعالی وصف مینماید؛ مقولها

ــه دربــارۀ

ـه بیـنش آدمـی را نسـنت بـه ذات
ه دربارۀ اصول رفمار بحث می نـد

و رواب ـ اخالقــی افــراد را ــه ممعلــق بــه جامعــۀ اســالمی هســمند ،نظــم
میبخشد» (ایزوتسو ،7377 ،صص.)33-7
ماهیت تعامل افراد در قرآن نیز اخالقی است .خداوند در قرآن به انسان امر می ند ـه
خداگونه رفمار نماید ،7خطوط لی را رسم می ند 0و به بیان مصـادیق مـیپـردازد .3گـاهی
نیز در قرآن ،شرط تحقق نیکو ار بیان شده است ه بـدون آن ،فضـیلت اخالقـی محقـق
نمیشود .3برجسمهترین مصادیق این حوزه مربـوط بـه رعایـت مـوازین اخالقـی در شـرای
بحرانی نظیر تعد  ،7بالق 1و قمل 1است.
 .4-3-2حوزۀ ارتباط انسان با محیط بیرونی
دیگر از حوزه ها مفاهیم قرآنی ،ارتناط انسان با عناصـر محیطـی نظیـر مکـان ،زمـان و
حمی چگونگی رفمار با حیوانات است .این تعامل نیز بر مدار موازین اخالقـی قـرار دارد .بـه
بور مثال برخـی از محـدودههـا زمـانی دارا ویژگـیهـایی هسـمند ـه آنهـا را از سـایر

 ...« 7وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّهُ إِلَيْکَ ( » ...قصص.)11 :
 ...« 0وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَِّ وَالتََّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان( » ...مائده.)0 :
« 3وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكََّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النََّااسِ بِالْاإِثْمِ ( » ...بقـره:
.)777
« 3یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَِّ وَالْأَذَى ( » ...بقره.)013 :
...« 7فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتََّقُوا اللََّهَ ( » ...بقره.)733 :
« 1وَإِنْ طَلََّقْتُمُوهُنََّ  ...وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنََّ فَرِیضَۀً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...و أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتََّقْوَى( » ...بقره.)031 :
 ...« 1وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فَِ الْقَتْلِ ( »...اسراء.)33 :
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محدودهها مممایز می ند و عملکرد فرد نیز در این محدودهها ممفاوت است .برخـی از ایـن
محدودهها زمانی ،ثابت هسمند؛ نظیر ماهها حرام ،7ایام ح  ، 0ایام روزه 3و ش

قـدر 3و

برخی از آنها ممغیر هسمند و زمان حدوث آن نامعلوم است اما در صورت حدوث ،بول این
محدوده و قوانین آنها تعریف شـدهاسـت ،ماننـد عـدۀ بـالق رجعـی ،7عـدۀ وفـات 1و ایـام
حی

.1
مکانها نیز باهم تفاوت دارند ه سن

میشود تعامل فرد با آنهـا ممفـاوت باشـد .غالـ

مکانهایی ه در قرآن از سایر مکانها مممایز شدهاند ،قوانین خاصی بر آنهـا حـا م اسـت؛
نظیر بیتاهلل الحرام 7و مسجد.3
قرآن در مورد چگونگی رفمار با حیوانات و اسمفادۀ صحیا از آنها نیـز دسـموراتی ارائـه
نموده اسـت؛ نظیـر حمایـت از حیوانـات در لفافـۀ تحـریم 72و از بریـق خرافـهسـمیز  ،77و
محافظت از حیوانات حرم.70
 .4-2اشتمال تکالیف شرعی بر بنمایههای اخالقی

« 7إِنََّ عِدََّۀَ الشَُّهُورِ عِنْدَ اللََّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا  ...مِنْهَا أَرْبَعَۀ حُرُمٌ ( » ...توبۀ.)31-1 :
« 0الْحَجَُّ أَشْهُر مَعْلُومَاتٌ ( » ...بقره.)731:
« 3شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذِی أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  ...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشََّهْرَ فَلْيَصُمْه( » ...بقره.)777:
« 3إنََّا أَنْزَلْنَاهُ فَِ لَيْلَۀِ الْقَدْرِ» (قدر.)7:
« 7وَالْمُطَلََّقَاتُ یَتَرَبََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنََّ ثَلَاثَۀَ قُرُوءٍ ( » ...بقره.)007:
 ...« 1یَتَرَبََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنََّ أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ( » ...بقره.)033:
« 1وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِيضِ  ...وَلَا تَقْرَبُوهُنََّ حَتََّى یَطْهُرْن ( » ...بقره.)000:
 ...« 7وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا( » ...آل عمران.)31:
« 3وَأَنََّ الْمَسَاجِدَ لِلََّهِ ( » ...جن.)77:
« 72حُرَِّمَتْ عَلَيْكُمُ  ...وَالْمُنْخَنِقَۀُ وَالْمَوْقُوذَۀُ وَالْمُتَرَدَِّیَۀُ ( » ...مائده.)3:
« 77مَا جَعَلَ اللََّهُ مِنْ بَحِيرَۀٍ ...وَلَكِنََّ الََّذِینَ كَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللََّهِ الْكَذِب( » ...مائده.)723:
« 70یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنََّكُمُ اللََّهُ بِشََْءٍ مِنَ الصََّيْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیكُمْ ( » ...مائده .)33:
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ه مورد اسمناد مفسـران در تفسـیر اخالقـی اسـت ،اشـممال تکـالیف

مننا مهم دیگر

شرعی بر بنمایـه هـا اخالقـی اسـت .قراینـی در قـرآن وجـود دارد ـه بـا توجـه بـه آنهـا
درمییابیم ه تکالیف الهی ،مقدمۀ اخالق و در جهت تحقق اخالق است.
 .1-4-2نامگذاری تکالیف شرعی
یکی از قراینی ه برا اثنات ارتناط تکالیف شرعی نظیـر نمـاز ،روزه ،ز ـات ،حـ و
نظایر آن با اخالق وجود دارد ،وجه تسمیۀ این تکـالیف در زبـان شـر اسـت .اسـالم بـرا
انمقال مفاهیم جدید از زبان تازها بهره نجست ،بلکه مفاهیم خـود را در قالـ
مورد اسمفادۀ اعراب بود ،ریخت تا برا مخاب

ادبیـاتی ـه

ناآشنا نناشد .یکی از تکـالیف شـرعی ـه

اسالم فرض رده ،نماز است .قرآن برا نامیدن این فریضه از واهۀ «صالۀ» اسمفاده رد.
برا این واهه دو اصل تصور میشود )7 :این ه از لغـت عنـر یـا آرامـی «صـلوتا» بـه
معنا عنادت مخصوص یا نیسه یهودیان گرفمه شده باشد )0 ،یا از ریشۀ «صـلو» عربـی بـه
معنا ثنا جمیل مطلق ه مفـاهیم تحیـت ،تحمیـد و شـکر را در بـردارد (راغـ ،7370 ،
ص337؛ مصطفو  ،7312 ،ج ،1صص.)013-3
پاز این رو عنادت خاصی ه در اسالم تشریا شد و جاما مفاهیم تحیت به معنـا دعـا،
تحمید به معنا سمایش ،و شکر بود «صالۀ» نام گرفت .جما مفاهیمی ـه در معنـا صـالۀ
هســمند بــا رذایــل نــاممکن اســت« :وَ أَقعــمِ الصةــالۀَ إِنَّ الصةــالۀَ تَنْهــى عَــنِ الْفَحدشــاءع وَ
الْمُنْکَر»(عنکنوت.)37 :
فریضۀ دیگر

ه اسالم آن را با یفیمی جدیـد فـرض ـرد ،روزه اسـت .قـرآن بـرا

نامیدن این فریضه ،واهۀ «صیام» را به ار برد .7صـیام از مـادۀ «صـوم» بـه معنـا امسـاک از
خوردن ،ـالم ،راه رفـمن و غیـره اسـت (راغـ  ،7370 ،ص 722؛ مصـطفو  ،7312 ،ج،1
ص« .)321امساک» از ریشۀ «مسک» به معنا نگه داشمن چیز از تسریا و ابالق همراه با
حفظ آن اسـت(راغ  ،7370 ،ص117؛ مصـطفو  ،7312 ،ج ،77ص )777بـه ایـن ترتیـ
معنا دقیق صوم نگهدار و ضن چیز و حفظ آن از رهاشدگی و بیقید است.
« 7یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الََّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ ( » ...بقره.)773:
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از این رو «روزه» چنان ه از وجه تسمیۀ عربی آن پیداست ،تنهـا نخـوردن و نیاشـامیدن
نیست بلکه نگهدار نفو از «بی قید » است؛ مضمون اخالق محور

ه با «تقو » قرابت

معنایی دارد.
ه در سراسر قرآن و در اغل

فریضۀ دیگر

موارد به همراه نماز ذ ر شـده« ،ز ـات»

است .این واهه از ریشۀ «ز ا» به معنا نمو است ه از بر ـت خداونـد حاصـل مـیشـود
(نک :راغ  ،7370 ،ص .)372در «العین» معانی پاک ردن ،صالح ،زیاد شدن و نمو برا
ز ات ذ ر شدهاست (نـک :فراهیـد  ،7372 ،ج ،7ص .)333مصـطفو مـیگویـد اصـل
معنا این ماده دور ردن چیز ناحق از ممن سالم است و نمو ،صالح و بر ـت از لـوازم آن
است(مصطفو  ،7312 ،ج ،3ص .)331در ز ات مصطلا قرآنی ،تمام مفـاهیم فـوق جمـا
است.
وجه تسمیۀ فرای
مراجعه به م

دیگر نظیر ح  ،صدقه ،امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و  ...نیـز بـا

لغت و توجه به مادۀ اصلی لغت ،تلیید نندۀ بار معنایی اخالقی ایـن فـرای

است.
 .2-4-2بیان علت احکام و شاخص ممیزات آنها
قرینۀ دیگر

ه در بررسی ارتناط تکالیف با اخالق باید مورد توجه قرار گیرد تعلیـل و

تشریا حکم شرعی است .قرآن ،اغل

پو از تشریا حکم به علت غایی آن و در مـوارد

به شرای شاخص حکم اشاره می ند .هدف غایی از تشریا حکم ،یـک مقصـد اخالقـی و
شرای شاخص نیز مجموعها از فضایل است .قرآن ،هدف و شرای ممعدد برا نماز بر
می شمرد .به بور مثال علت تشریا حکم این است ـه نمـاز از ارهـا زشـت جلـوگیر
می ند 7و غایت ایـن حکـم از مقولـۀ اخـالق اسـت .خداونـد در توصـیف نمـازگزاران بـه
تعداد از فضایل اشاره می ند .0نشانهها نمازگزاران دروغین نیز ذ ر شدهاست 7ه آنها
نیز در زمرۀ رذایل هسمند.
« 7وَ أَقِمِ الصَّالۀَ إِنَّ الصَّالۀَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر» (عنکنوت.)37:
.... « 0وَالََّذِینَ فَِ أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ...وَالََّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( »...معارج.)33-00 :
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تشریا یک حکم ،اهداف ممعدد را تلمین می ند ـه یکـی از آنهـا اصـلی اسـت .در
روایات ،فلسفهها چند برا وجوب روزه ارائه شدهاسـت ،امـا هـدفی ـه قـرآن بـه آن
اشاره رده« ،تقو » است . 0اولین چیز
افسارگسیخمگى جلوگیر

ـه بایـد فـرد بـدان ملمـزم شـود ایـن اسـت ـه از

نـد (نـک :بنابنـایی ،7371 ،ج ،0ص .)7دسـمیابی بـه شـکر و

بزرگداشت خداوند نیز از جمله اهدافی است ه در تشریا ایـن فریضـه دننـال مـیشـود 3و
ارتناط این اهداف با مقولۀ اخالق روشن است.
در مورد قصاص نیز قرآن از اولیا دم به برادران قاتل تعنیر می ند 3تا محنت آنان را به
نفا قاتل برانگیزد و می فرماید اگر ولـی دم از قصـاص گذشـت ،قاتـل بایـد خـون بهـا را بـا
احسان بپردازد .ولى دم هم نمـى توانـد بعـد از عفـو ،دوبـاره قصـاص نمایـد چـون در ایـن
صورت ممجاوز است و عذابى دردناک در پیش دارد «وَلَکُـمد فعـی الْقعصَـاصِ حَیَـاۀف یَـا أُولعـی
الْلَلْنَابِ لَعَلَّکُمد تَمَّقُونَ» (بقره .)713 :در همین عنارت ،نمیجۀ قصاص و حقیقت مصلحت ذ ـر
شده است(نک :بنابنایی ،7333 ،ج ،7صص )333-330و ارتناط آنها بـا فضـایل اخالقـی
امال مشاهده می شود .فرای

دیگر نیز نظیر ح  ،ز ات ،صدقه ،امر به معـروف و نهـی از

منکر بنمایۀ اخالقی دارند.
 .5-2اخالقی بودن زبان تخاطب در قرآن
دیگر از منانی تفسیر اخالقی ،اخالقی بودن بیان قـرآن اسـت .قـرآن ،معیارهـا صـحیا
سخن گفمن را معرفی می ند» .7توصیۀ قرآن به نیکو سـخن گفـمن و سـخن نیکـو گفـمن در
برابر همۀ افراد است.1
 ...« 7الََّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الََّذِینَ هُمْ یُرَاءُونَ (»...ماعون.)3-1:
...«0لَعَلََّكُمْ تَتََّقُونَ» (بقره.)773:
...« 3وَلِتُكَبَِّرُوا اللََّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلََّكُمْ تَشْكُرُون» (بقره.)777:
...« 3فَمَنْ عُفََِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شََْءٌ فَاتَِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ( »...بقره.)717:
...« 7و َقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (»...نساء ) 7:؛ «...فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍَّ ...فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا»( اسراء03:و .)07
...« 1وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنا( »...بقره)73 :؛ «وَ قُل لِعِبَادِی یَقُولُواْ الَّتَِ هََِ أَحْسَنُ( »...اسراء.)73 :
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قرآن نه تنها مفاهیمی را انمقال میدهد ه اخالقی است ،بلکه نحوۀ بیان آن نیـز اخالقـی
است .این ابزار اخالقی در سطا گزینش واهگان ،عنارات و ساخمار جمالت مـورد اسـمفاده
قرارگرفمهاست.
 .1-5-2بهگزینی واژگان
در هر زبانی برا انمقال مفاهیم از ابزارها گفمار آن زبان بهره گرفمه میشود .گـاهی
چند لغت با بارها معنایی ممفاوت برا رساندن یک منظور وجود دارد .قرآن گزینـها را
انمخاب می ند ه با اخالق منافاتی ندارد .در شرایطی ه خشـونت بـا بردگـان رایـ بـود،
قرآن در خطاب به بردگان از واهۀ «فمی» و «فماۀ» اسمفاده می ند 7ه در معنـا آن ،نشـاط،
جوانمرد (راغ  ،7370 ،ص )107و نوعی تکریم قرار دارد؛ در حالی ه در زبـان عربـی
برا این منظور از «عند» و «امۀ» اسمفاده میشد ه در راسما هدف تربیمی قرآن ننود.
اربرد «أخ» در اشاره به رابطۀ پیامنران با قوم خویش 0و رابطۀ میـان ولـی دم و قاتـل در
آیات قصاص 3نیز نشان میدهد ه گزینش هـا در قـرآن ،بـا هـدف تممـیم فضـایل اخالقـی
صورت میگیرد.
به ارگیر واهگان زننده انزجار برانگیز و نق

غرض هدایمی قرآن اسـت .در مـوارد

نیاز ،قرآن از نایه اسمفاده رده است .به بور مثال برا اشاره به قضا حاجت مـیگویـد:
«أَود جاءَ أَحَدٌ معنْکُمد معنَ الْغائع (»...نساء« .)33:غائ » به معنى زمین گود اسـت ـه انسـان را
از انظار دور داشمه و بیابان گردان برا «قضا حاجـت» آنجـا مـىرفمنـد (ابوعنیـده،7301 ،
ص.)13
در قرآن ،تعنیرات گوناگونی نیز برا اشاره به رواب زناشویی به ار رفمـه ـه همگـی
نایی هسمند .7به بور مثال« :أَود المَسدمُمُ النِّساءَ» (نساء )33:نایه از این رواب است و خداوند
به سن

رعایت ادب ،آن را آشکارا بیان نکرده است(نک :بنابنایی ،7371،ج ،7ص.)001

...« 7وَ لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ( »...نور.)33:
« 0وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا( »...أعراف.)17:
...« 3فَمَنْ عُفََِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شََْءٌ فَاتَِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ( »...بقره.)717:
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 .2-5-2به گزینی جمالت
ابزار دیگر

ه به وسیلۀ آن رویکرد اخالقی منمقل میشود ،ساخمار است ـه قـرآن

اسمفاده ردهاست .به بور مثال ساخمار جمالتی ه به رحمت الهی و عذاب او اشـاره دارد،
بیانگر این نکمه است ه قال

عنارات ،در جهت هدف اخالقی قرآن با هـم تفـاوت دارنـد.

خداوند رحمت بر بندگانش را بر خود واج

رده است 0اما دربـارۀ عقـاب پروردگـار در

قرآن چنین ساخمار دیده نمیشود.
قرآن دربارۀ فرجام شکرگزار و ناسپاسـی مـیگویـد« :وَ إِذْ تَـلَذَّنَ رَبُّکُـمد لَـئعنْ شَـکَرْتُمد
لَلَزیدَنَّکُمد وَ لَئعنْ َفَرْتُمد إِنَّ عَذابی لَشَدید»(ابراهیم)1 :؛ خداوند زیاد ـردن نعمـت را ـه در
برابر شکر است به خود نسنت مـیدهـد ،امـا عـذاب خداونـد ـه از اعمـال بنـدگان نشـلت
گرفمه ،بدون انمساب به خداوند ذ ر شده است .شنیه این تفاوت سـاخمار را در آیـات «نَنمـْْ
ععناد أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحیمُ * وَ أَنَّ عَذابی هُوَ الْعَذابُ الْلَلیمُ»(حجر )72-33 :میتوان دید.
در آیۀ نخست خداوند اعالم می ند «غفور» و «رحیم» است و در آیۀ بعد ،عـذاب خـدا
توصیف میشود نه خود او؛ یعنی خدا در ذات خود غفور و رحیم است و عذاب جـزء ذات
او نیست؛ زیرا رحمت و عذاب با هم جما نمیشوند.
هم چنین نمونه ا دیگر ،مسللۀ ارتناط با مخالفان است ه از حوزهها آسی پـذیر در
تعامل با دیگران محسوب میشود .چالشانگیز بودن این حوزه سـن

مـیشـود ـه فـرد در

مواجهه با دشمن از دایرۀ اخالق خارج شود .قرآن در مواجهه با مخالفان در دایرۀ واهگان و
ساخمار عنارات به آداب سخن گفـمن المـزام دارد .خطـاب غیـر مسـمقیم بـه مخالفـان ،3بیـان

 .7تعابیر «مو»« ،دخول»« ،اتیان»« ،رفث»« ،اسممما »« ،افضاء»« ،مناشره»« ،مراوده»« ،نکاح»« ،وبـر»« ،غشـیان»،
«فرج»« ،سوأۀ»« ،عورۀ» و «دبر» نیز همگی نایی هسمند و هـیچ ـدام در اشـاره بـه مقصـود خـود صـراحت
ندارند(محمود و ملکـوتی خـواه ،7337 ،صـص17-77؛ معرفـت ،7371 ،ج ،7ص307؛ ابوعنیـده،7301 ،
صص 73و.)17
...« 0كَتَبَ رَبَُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرََّحْمَۀ( »...أنعام.)73:
« 3أَلَمْ تَرَ إِلَى الََّذِی حَاجََّ إِبْرَاهِيمَ فَِ رَبَِّهِ  ...قَالَ أَنَا أُحْيَِ وَأُمِيتُ( »...بقره)077 :؛ «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الََّذِی آتَيْنَاهُ
آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشََّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ»(أعراف.)717 :
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ویژگیها به جا تقنیا ،7احمرام به عقایـد مخابـ  ،0عـدم تصـریا بـه مخابـ

در وعـدۀ

عذاب 3و در لعن و نفرین ،3شیوههایی است ه قرآن برگزیدهاست.
مثال دیگر

ه میتوان بدان اشاره داشت موضو مواجهه با مقام برتـر اسـت .در بیـان

قرآن ،المزام به آداب سخن گفمن با سـی ـه واالتـر اسـت در سـخنان اولیـاء الهـی دیـده
می شود؛ مانند انمساب خیر به خداوند و عدم انمساب شرور به او .بر اساس آیات قـرآن همـۀ
امور به خدا باز میگردد 7اما ادب ایجاب می ند ه اولیاء الهـی زمـانی ـه دربـارۀ شـرور
سخن میگویند آن را از وجهی ه خود به عنوان فاعـل مسـمقیم در آن دخالـت داشـمهانـد،
برح نند.1
در سخنانی ه خضر( ) در تحلیل عملکرد خود بـه موسـی( ) ارائـه مـیدهـد تعـابیر
وجود دارد ه نشانگر گزینش ساخمار عنارات است .تخریـ

شـمی بـه فاعـل مسـمقیم آن

یعنی خضر( ) نسنت داده شدهاست .1در موضو دوم ه شمن فرزند ناصـالا و بخشـیدن
فرزند صالا در عوض آن است ،از صیغۀ تثنیـه اسـمفاده مـیشـود ـه قاعـدتا قمـل فرزنـد
ناصالا ه شکل ظاهر آن نامطلوب به نظر میرسد به فاعل قمل ،و جایگزینی آن با فرزند
صالا به خداوند منسوب میشـود . 7در مـورد تعمیـر دیـوار ،همـۀ ـار بـه خـدا نسـنت داده
میشود3؛ زیرا اصالح چیز در شرف فساد ،رحمت است و رحمت نیز از جانـ خداسـت
(نک :بنابنایی ،7371 ،ج ،73ص.)372

« 7وَأَصْحَابُ الشَِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَِّمَالِ...إِنََّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِکَ مُتْرَفِين» (واقعۀ.)37-37:
« 0قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمََّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُم( »...زخرف.)03:
« 3قُلْ مَنْ كَانَ فَِ الضََّلَالَۀِ  ...فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَر مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا» (مریم.)17:
...« 3أَلَا لَعْنَۀُ اللََّهِ عَلَى الظََّالِمِينَ» (هود.)77:
…« 7قُلْ كُلَّ مِنْ عِنْدِ اللََّهِ( »...نساء.)17:
 1در این صورت عملکرد ایشان مطابق با آیۀ دیگر از قرآن است(نساء.)13:
...« 1فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ( »...هف.)13:
« 7فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَهُمَا رَبَُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاۀً وَأَقْرَبَ رُحْمًا» ( هف.)77:
...« 3فَأَرَادَ رَبَُّکَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدََّهُمَا  ...رَحْمَۀً مِنْ رَبَِّکَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی ( »...هف.)70:
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نتیجهگیری
 -1مراد از تفسیر اخالقی« ،رویکرد اخالقی» به تفسیر قرآن بر اساس منـانی خـاص ایـن
مکم

تفسیر به منظور اسمنناط مفاهیم اخالقی در مقام تفسیر است .بنـابراین مفسـرانی ـه

رویکرد آنها در تفسیر قرآن ،رویکـرد اخالقـی اسـت ،در تمـام مفـاهیم قرآنـی در راسـما
غایت انسانساز آن به دننال اسمخراج پیامها اخالقی قرآن هسمند.
 -2تفسیر اخالقی ،همچون دیگر گونهها تفسیر ،دارا منانی عام و نیـز منـانی خـاص
است ه از خود قـرآن اسـمخراج شـدهانـد .مهـمتـرین منـانی خـاص ایـن رویکـرد از میـان
مشهورترین منانی المی ،فقهی و زبانی به دلیل مقارنۀ اخـالق بـا مقولـههـا گونـاگون در
آیات قرآن عنارتند از :هدایتبخشی و انسانساز بودن قرآن ،انحصـار مال انسـان در گـرو
اخالق مدار  ،مالزمۀ مفاهیم قرآنی با فضایل اخالقی ،اشممال تکالیف شرعی بر بنمایهها
اخالقی و اخالقی بودن زبان تخاب

در قرآن.

 -3اسمنناط منانی تفسیر اخالقی از ممن قرآن ،بیانگـر انسـجام درون سـاخمار قـرآن و
هماهنگی امل میان آموزهها قرآنی ،محموا و ساخمار آن حمـی در سـطا تعـابیر ،شـامل:
واهگان ،تر ینات و جمالت است.
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