
 نقش ترتيب نزول در تفسير تربيتي قرآننقش ترتيب نزول در تفسير تربيتي قرآن

 پور بهجتعبدالكريم دكتر

و انديشهگاهوهشعضو هيئت علمي پژ  فرهنگ

 چكيده

و نقص به سوي كمال علم از ظلمت هدف اساسي قرآن سير دادن انسان هاي جهل

و اين يك عمل تربيتي است .كه قرآن به تدريج انجام داده است.و نور است

و سه سال به پيامبر  نازل شد، ولي مصحف موجود بر اساس9قرآن طي بيست

و نظام تربيتي قرآن ترتيب نزول سامان نيافته اس ت، پس براي كشف روش تربيتي قرآن

هاي تاريخي مورد كاوش دقيقو اسالم، الزم است نزول تدريجي قرآن بر اساس نقل

و بر مصاديق جديد در دوران بعدي تطبيق شود .قرار گيرد تا نظام تربيتي قرآن كشف

و تفسير:اصليهاي واژه . قرآن، تربيت، نزول
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 مقدمه

تربيتي به مباحث قرآني تابع ظرفيت اين كتاب آسماني در توجه به مسائل رويكرد

مي. تربيتي است خواهيم روشن كنيم كه قرآن نه تنها به موضوعات تربيتي در اين مقاله

و براي تحقق آن موضوعات تربيتي اهتمام دارد؛ مهم ترين هدف اين كتاب تربيت است

هد را در روش حكيمانه .ف، نازل فرموده استاي مربوط با اين

 تربيت

به» ربب«توان از ريشه تربيت را مي به معني ايجاد تدريجي موجود تا رساندن او

(حد نهايي كمال دانست به دختراني كه با ). 236راغب اصفهاني، مفردات،:به.ك.ر.

و زندگي مي مادرشان در خانه شوهر جديد به امورشان رسيدگي شود، شان اصالح

(گويندمي»ربيبه« به» ربو«يا آن را از ريشه)2/63البحرين، طريحي، مجمع:به.ك.ر.

و ارتفاع دانست مي. معني زياد شدن، رشد، علو رب ارحمهما كَماG: فرمايد قرآن قُل

.كه به معني بزرگ كردن است)24/ اسراء(Fربياِني صغِيراً

و»ءربي«يكي از معاصران ميان سه واژه . تفاوتي قائل است» ربو«و» ربب«مهموز

و بلندي،» ربيء«به نظر وي و» ربب«به معناي علو به معناي كشاندن به سوي كمال

و شكوفايي است كه نتيجه» ربو« و فضل باشد به معني پذيرش گستردگي اش زيادي

).4/34حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن،:به.ك.ر(

 هدف نزول قرآن

و جامع زيادي شمرده شده است . براي نزول قرآن اهداف جزئي، كلي، بخشي

اند؛ گروهي به رفع اختالف برخي از اهداف ابالغي، آموزشي، تعليمي قرآن ياد كرده

و صاحبان اديان گذشته توجه نموده و ميان مردم، يا اهل كتاب اند؛ گروهي رشد

و برخي به تحول فردي يا اجتماعي اند شكوفايي عواطف انساني را هدف نزول شمرده

و تحصيل توان گفت مهممي. اند توجه كرده ترين رسالت قرآن كشاندن انسان به كمال

هاي انساني در همه ابعاد اي كه در مرحله اول همه ظرفيت سعادت اوست؛ به گونه

و معنوي شكوفا شود و عقلي و روحي و اجتماعي، فطري سپس او را به سوي. فردي

و ابدي سوق دهدل سعادت يعني لذتتحصي :هاي خالص
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Gإِلَى هِمبر مِنَ الظُّلُماتِ إَِلى النُّورِ بِإِذْنِ النَّاس لِتُخْرِج كإِلَي أَنزَلْنَاه صِرَاطِكِتَاب 

ب«؛)1/ ابراهيم(.Fالْعزِيزِ الْحمِيدِ  خاطره كتابى است كه آن را به سوى تو فرو فرستاديم،

بهه مردم را به رخصت پروردگارشان، از تاريكىك اين ها به سوى نور بيرون آورى،

.»ستوده]و[ناپذير شكست) خداى(سوى راهِ 

 از ظلمات به سوي نور همان سوق دادن آنان از ظلمات جهل، مردمخارج كردن

و پاكي، يك عمل تربيتي است و نور و نقص به سمت كمال . ناداني

مياين عمل حركتي جامع شود انسان از همه ابعادو همه جانبه است كه موجب

و چه جنبه و عقلي ـ چه در بعد فكري و تاريكي و روحي، پليدي، پلشتي هاي معنوي

و پاكي  و به سوي كانون نور ـ رها و چه در ساحت اجتماعي چه در ساحت فردي

.وارد شود

في:به.ك.ر(Fِإِلَى النُّورG بدل ازF صِرَاطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِِإلَىGعبارت الجدول

و در ساية قرآنمي) 13/153اعراب القرآن،  باشد، يعني انسان با ياري تربيت پيامبر اكرم

مي از تاريكي مي ها خارج و پاي در راه پروردگارش گذارد؛ راهي كه صاحبش پيروز شود

و سعادت مورد انتظار است و هم او پروردگاري ستودهو توانا بر رساندن انسان به كمال

و به همين دليل ستودني است، است كه همه كمال هاي شايسته ستايش را در اختيار دارد

و سعادت را راهِ پروردگار مي و رساندن به كمال داند بنابراين آيه، نقش اصلي در تربيت

و كتاب مقدمات ورود انسان به اين راه را فراهم مي .سازندو پيامبر

و گمراهيه كه انسان از تاريكيپس آنگا ها به راه پروردگار وارد شد، پروردگار ها

و ستوده او را به مطلوبش مي و با جاذبه پيروز و ربايش رساند هايي كه از جان هاي خود

و قرآن مي و نقمت مؤمنان به پيامبر و به بهشت كند، آنان را از شقاوت ابدي ها رها

مي نعمت و پروردگار گرفتار.سازد هاي ابدي وارد  در مقابل، كافران به پيامبر، قرآن

.شوند شقاوت ابدي مي

Gٍذَابٍ شَدِيدمِنْ ع لِّلْكَافِرِينَ .»و واى بر كافران از عذابى شديد«؛)2/ابراهيم(Fوويلٌ

Gَالَّذِينو مِنَ الظُّلُماتِ إَِلى النُّورِ يخْرِجهم أَولِياؤُهم اللّه وِلي الَّذِينَ آمنُوا  كَفَرُوا

أُولئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونَ مِنَ النُّورِ إَِلى الظُّلُماتِ يخْرِجونَهم الطَّاغُوتF.)بقره

 شان ها به نور بيرون اند؛ از تاريكى خدا سرپرستِ كسانى است كه ايمان آورده«؛)275/ 
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به؛اند، سرپرستانشان طغيانگرندو كسانى كه كفر ورزيده. برد مى  آنان را از نور

مى تاريكى .» آنان در آن ماندگارند؛ اهل آتشندهاآن. برند ها بيرون

 نقش قرآن در تربيت

و ديگر موجودات( روشن شد كه چهار مؤلفه پروردگار، پيامبر، كتاب، انسان

و ديگر موجودات مختا. در موضوع تربيت نقش دارند) مختار ر، با انتخاب ايمان انسان

.توانند مانع تحقّق خواست تشريعي پروردگار شوند يا كفر مي

و كتاب را براي و رسول و ستوده به انسان اختيار انتخاب راه داد پروردگار پيروز

و انتخاب گرانه او فرستاد و هدايت آزادانه .دعوت

. مردم را به هدايت دعوت كرد پيامبر اكرم

Gبِيلس علَىقُلْ هذِهِ ومنِ اتَّبعنِيي أَدعوا إَِلى اللَّهِ اى(«؛)108: يوسف(F بصِيرَةٍ أَنَا

مى! اين راه من است«: بگو) پيامبر و هر كس مرا پيروى مردم(كند، با شناخت، كه من

مى) را .»خوانيم به سوى خدا فرا

و صراط مستقي كتاب دستور و برنامه كشاندن مردم به نور .م استنامه دعوت

Gَونبنَ تَذْهالَمِينَ* فَأَيلِلْع هو إِلَّا ذِكْرٌ مِنكُم أَن يستَقِيم* إِنْ ن شَاءلِمF)28/ تكوير

مى«؛)26ـ  براى*جز يادآورى براى جهانيان نيست) قرآن(آن*!رويد؟ پس به كجا

.»راست برود) راه(كسى از شما كه بخواهد به

ش و اين كتاب آسماني امل همه محتواي مورد نياز براي رسيدن انسان به كمال

،)89/ نحل(اي كه پروردگار در كنار تصريح به جامعيت قرآن سعادت است، به گونه

با)9/ حجر(بر حفظ آن از تحريف و هر گونه احتمال دخالت پيامبر اكرم را تأكيد

.تهديد شديد مردود اعالم كرد

Gالْع بمِن ر بِالْيمِينِ* ولَو تَقَولَ علَينَا بعض الْأَقَاوِيلِ* الَمِينَتَنزِيلٌ لَأَخَذْنَا مِنْه *ثُم

مِنْ أَحدٍ عنْه حاجِزِينَ*لَقَطَعنَا مِنْه الْوتِينَ  فرو]قرآن[«؛)47ـ43/ الحاقه(Fفَما مِنكُم

از فرستاده ما) بر فرض(و اگر* پروردگار جهانيان استسوياى هب(برخى سخنان را به

مى) دروغ مى) قدرتمند( حتماً با دست راست*داد نسبت  سپس*ساختيم او را گرفتار

آن*!كرديم رگ قلبش را مسلماً قطع مى .»شد نمى) مجازات(و هيچ يك از شما مانع
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بي نكته و اسالمي تنها در بستر اليشآ بسيار با اهميت اين است كه تحول ديني

و  و قرآن به بار ننشست؛ بلكه خداي حكيم اراده فرمود اين محتواي فخيم محتواي دين

به همين دليل قرآن را به روش خاص. اي به مردم رسانده شود ارزشمند با روش ويژه

و پيامبر را به پيروي دقيق از اين روش مأمور كرد .نازل فرمود

Gَلجلِتَع انَكبِهِ لِس رِّكتُح علَينَا جمعه وقُرْآنَه*بِهِالَ قُرْآنَه* إِنَّ فَاتَّبِع قَرَاْنَاه * فَإِذَا

انَهينَا بلَيع آن«؛)19ـ16/ قيامت(Fثُم إِنَّ در) قرآن( زبانت را به حركت مده تا

و خواندنش فقط برعهده ماست] چرا[* آن شتاب كنى) خواندن( * كه جمع كردن آن

مىو كن هنگامى كه آن را آن*خوانيم، پس از خواندن آن پيروى  سپس در واقع بيان

.»فقط برعهده ماست) قرآن(

و بالفعل است، متربي شخص تربيت(تربيت كم كردن فاصله بين توان بالقوه

مي) پذير مي. كند از مبدأ نقص به سوي منتهاي كمال حركت شود در نتيجه وقتي گفته

و شكوفايي انسان خدا تربيت مي كند، منظور اين است كه خدا بستر الزم را براي رشد

و از جمله به زدودن آفت فراهم مي مي كند .پردازد ها

و توزيع اقدامات در و آني نيست؛ بلكه نيازمند تدريج، تكرار عمل تربيت، دفعي

مي. تمام دوران تربيت است ج آيا مله آب، شود مواد الزم براي رشد جسمي يك گياه از

و40ـ30مواد كافي، نور را كه در يك دوره   ساله به پاي درخت ريخت در يك لحظه

و آيا از قضا سكنجبين صفرا را فزون نمي !كند؟ يك مرحله به دانه خوراند

و هيچ مادري با نوزادش چنين روشن است كه هيچ كشاورزي با زراعت خود

و شكوفايي همه برخورد نمي و كمالج كند، لذا تربيت در انبه و سعادت آفرين بخش

و توزيع منابع براي شكوفايي را دارد .ذات خود اقتضاي تدريج

به همين دليل خداوند در آيات سوره قيامت پيامبر را كه مأمور تحول جامعه عرب

و نمونه قرار داده بود، مأمور مي ـ به عنوان جامعه مثال كند در ابالغ معاصر خود

و بر اين روش حكيمانه محتواي دين، تابع و نزول تدريجي آيات باشد  دفعات نزول

.سبقت نگيرد يا در آن عجله نكند

و ويژه قرآن در آموزش معارف است و فروع. شاهد اين معني سبك عجيب اصول

و الوهيت، عدل،  معارف سترگ قرآني همچون توحيد ذات، صفات، افعال، ربوبيت
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و ديگر صفات الهي و نه به شكل تك موضوع قدرت، علم، رحمت  نه به طور يك جا

در قرآن آمد؛ به مثل توحيد ذات همراه با ديگر موضوعات مربوط به شناخت خداوند

و  به طور يك جا در قرآن نيامد؛ همچنان كه حتي بحث توحيد ذات نيز تجيمع نايافته

و در مناسبت و موقعيت متفرق است به ها و به تدريج بيان شد؛ اي گونههاي گوناگون

و موضوعات مشابه نيازمند مطالعه تمام آيات كه بيان ديدگاه قرآن در اين موضوع

و تجميع آنها دارد .مرتبط

و توزيع همان به عبارت ديگر تربيت. است» هدف تربيتي«توجيه كننده اين تنوع

و توزيع را اقتضاء مي .كند اين تنوع

»هاي تربيتي قرآن نمونه كشف روش«پيشنهاد

اي بود كه مورد تربيت قرار گرفت، البته اين گروه امعه معاصر پيامبر، گروه نمونهج

و ظرفيتو سطح نياز آن ، تمام موجودي تربيتي قرآني نبود، بلكه قرآن اصول جاودانه

و عميق جامعه اول بيان فرمود كه. تحول آفرين خود را از راه تربيت فاخر همچنان

ميقواعد رياضي از با بيان چن و او با اين قواعدد مثال در اختيار شاگرد قرار گيرد

. يابد عالوه بر حل آن چند مسئله، توان حل تمام مسائل مشابه را نيز مي

و تطبيق قرآن در كنار و اصرار بر جري و متشابه و بطن، محكم سرّ وجود ظهر

.تفسير آن، ريشه در چنين ظرفيتي دارد

و نيز اي از تاريكي چنين جامعه براي خارج كردن9پيامبر اكرم ها به نور

و سنت به همه انسان و رساندن برنامه عظيم قرآن و جامعه دريافت ها تربيت شد

و پذيرش برنامه شد معاصرش نيز براي رفع موانع دو. هاي تربيت اسالمي آماده اين

.مورد به طور عمده با نزول قرآن تحقق يافت

و9پيامبر اكرم هاي الزم براي بر دوش گرفتن احراز صالحيت پس از آمادگي

و چالش اصل رسالت، به تناسب برنامه و مصائبي كه با آن روبه هاي جديد تبليغي، رو ها

مي شد، مشمول خطاب مي .شد هاي الهي

Gَكَذِّبِينهِنُونَ*فَالَ تُطِعِ الْمدهِنُ فَيتُد وا لَودو F)پس از تكذيب«؛)9ـ8/ قلم

مى) آنان(*گان اطاعت مكنكنند و سستى كردن خود را آرزو .»كنند سستى كردن تو را
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Gُلزَّما اْلمها أَيقَلِيالً*ي !پيچيده] به خود[اى جامه«؛)2ـ1/ مزمل(F قُمِ اللَّيلَ إِلَّا

.» شب را، جزاندكى به پاخيز*

Gتَب و نام پروردگارت را يادكن،«؛)8/ مزمل(F تِيالًواذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ

.»وكامالً به او دل ببند

Gُثِّردا الْمهأَي فَطَهرْ*وربك فَكَبرْ* قُم فَأَنذِر*يا كابثِيرْ* وجزَ فَاهالرُّجالَ*وو

به«؛)1ـ6/ مدثر(F ولِرَبك فَاصبِرْ*تَمنُن تَستَكْثِرُ *! پيچيدهخوداى جامه خواب

و هشدار ده كن* وپروردگارت را بزرگ شمار*برخيز از*و لباست را پاك و

مى*پليدى دورى كن .»طلبىو منّت مگذار درحالى كه فزونى

Gَثَرالْكَو نَاكطَيأَع وانْحرْ*إِنَّا كلِّ لِرَبتَرُ* فَصالْأَب وه إِنَّ شَانِئَك F)؛)1ـ3/ كوثر

تو« و*فراوان عطا كرديم) نيكى(در حقيقت ما به  پس براى پروردگارت نماز گزار

كن) شتر( .»!توز تو بريده نسل است كينه) دشمن(كه فقط] چرا[*قربانى

مي از پيامبر در برابر چالشرخداوند در كالمي جامع مراقبت مستم : دهد ها را چنين توضيح

Gُأْتالَ ينَ تَفْسِيراًوسأَحو جِئْنَاك بِالْحقِّ و هيچ مثالى«؛)33/ فرقان(F ونَك بِمثَلٍ إِلَّا

با براى تو نمى و بهترين تفسير) جواب(آورند جز آنكه .»تو آييم] به سوى[حق

آن. قرآن اتفاق افتادنزولهمين موضوع در مورد جامعه معاصر ها قرآن گام به گام

: براي مثال.درا به پيش بر

. ساختن مردم با پروردگار شايسته كردآشنادر يك مرحله رسول خود را مأمور

Gَخَلَق علَقٍ*اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذِي مِنْ وربك الْأَكْرَم*خَلَقَ الْإِنسانَ / علق(F اقْرَأْ

كه«؛)1ـ3 را(بخوان به نام پروردگارت ازا*آفريد) همه چيز )خون بسته(نسان را

.» بخوان در حالى كه پروردگارت ارجمندتر است*آويزان آفريد

و هشدار به آنان در كنار بيان در نوبت ديگر وي را به ايجاد دغدغه در مردم

.كبريايي همان پروردگار مأمور كرد

Gفَأَنذِر رْ*قُمفََكب كبروF)ده«؛)1ـ2/ مدثر و هشدار  وپروردگارت*برخيز

.»را بزرگ شمار

و اجتماعي آنان را بر مبناي شخصيتهاي اساسي بناي به همين ترتيب گام  فردي
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.يافت، بنا نمود خواست الهي كه در قرآن ظهور مي

و و خرافياين معاصران رويارو با عقائد باطل و رفتارهاي جاهالنه در همه ابعاد بودند ،

.يك جا عقائد باطل آنها در مورد خدا را نقد كرد.شتها همت گما قرآن به اصالح آن

Gولَدي لَمو لِدي لَم*دأَح لَه كُفُواً نه«؛)3ـ4/ اخالص(F ولَم يكُن و  نه زاييده

». وهيچ كس براى او همتا نبوده است*زاده شده است

Gزَّىالْعو الالَّت تُمنَاةَ الثَّالِثَ* أَفَرَأَيماْلأُنثَى*ةَ الْأُخْرَىو لَهالذَّكَرُ و إِذاً* أَلَكُم تِلْك

از«؛)22ـ19/ نجم(Fقِسمةٌ ضِيزَى و عزّى) هاىبت(و آيا اطالع يافتيد و* الت

و فقط دختر براى*ديگرى كه سومين است)بت(منات  آيا فقط پسر براى شماست

.» استدالنهناعادر اين صورت آن تقسيمى*!اوست؟

Gلَّىتَو وأَكْدىوأَعطَى*أَفَرَأَيت الَّذِي يرَى*قَلِيالً وفَه عِلْم الْغَيبِ هأَعِند*لَم أَم

موسى صحفِ ِبما فِي أُخْرَى* وِإبرَاهِيم الَّذِي وفَّى*ينَبأْ روِز وأَن لَّيس*أَالَّ تَزِر وازِرةٌ

يرَى*نسانِ إِلَّا ما سعىلِالِْ فوس هيعأَنَّ سفَى*والْأَو زَاءالْج زاهجي ثُم F)ـ41/ نجم

؟«؛)33 و*!و آيا ديدى كسى را كه روى برتافت را(و اندكى عطا كرد، قطع) بخشش

مى*!كرد و او هاى موسىب يا از آنچه در كتا*!بيند؟ آيا دانش نهان فقط نزد اوست

كه) هاى نيز از كتاب(و*!است با خبر نشده است؟ *وفا كرد) به پيمانش(ابراهيمى

جز*دارد ديگرى را برنمى) گناه(كه هيچ باربردارى بار سنگين و اينكه براى انسان

مى*كوشش او نيست تر سپس با جزاى كامل*شودو اينكه كوشش او در آينده ديده

مىبه او پاداش داد .»شوده

گ نمونه به هاي فراواني از برخورد با فرزند كشي، طواف عريان ِرد كعبه، ورود

با خانه ها از پشت هنگام پوشيدن لباس احرام، ممنوع كردن زنان از ارث، طالق

.هاي غلط نظير ظهار، در قرآن آمده كه بر خوانندگان عزيز پوشيده نيست روش

 نزول تدريجي قرآن

و گذراندن قرآن به مناسب و بحران از چالش9 اكرمپيامبرت تربيت به ها و ها

و در هر نوبت، آياتي دليل زمينه و تربيت مردم، به تدريج نازل شد سازي براي اصالح

مي. برابر با نياز پيامبر يا مخاطبان فرود آمد :كند قرآن به اين حقيقت چنين اشاره
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Gِّالَ نُزلَو فُؤَادكوقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ تلِنُثَب ةً كَذلِكاحِدلَةً ومهِ الْقُرْآنُ جلَيع Fلَ
يك:و كسانى كه كفر ورزيدند، گفتند«؛)32/ فرقان( او) باره(چرا قرآن جملگى بر

ب[اينگونه! فرو فرستاده نشده است؟ دل]تدريج فرو فرستاديمه قرآن را تو] سوزان[ تا

.»نيمرا بدان استوار گردا

Gلَىع لِتَقْرَأَه عَلى النَّاسِ فَرَقْنَاه تَنْزِيالً وقُرْآناً نَزَّلْنَاهكْثٍ وم F)و قرآن«؛)106/ اسراء

را)آيات(را و آن به[ش را از هم جدا كرديم، تا آن را با درنگ بر مردم بخوانى؛

.» كامالً فرو فرستاديم]تدريج

و قرائت همراه با درنگ،ميبا عنايت به آيات باال معلوم شود نزول تدريجي آيات

و تربيتي دارد كه هم پيامبر را در مسير دعوت، به ثبات قدم بيشتر  حكمت اصالحي

مي مي و تربيتي آماده و هم مردم را براي پذيرش برنامه اصالحي .سازد رساند

و بررسي قرآن به ترتيب نزول  ضرورت مطالعه

و بلكه اسالم، مطالعه درون قرآني استبهترين روش كشف نظام ترب . يتي قرآن

و جامعه در دستور و اگر امروزه عالقهكارتربيت ديني فرد به قرآن قرار دارد اي

و  ـ كه از نظر فردي سلمان، ابوذر، مقداد، عمار شناخت اين روش تحول آفرين هست

و از نظر اجتماعي جامعه نظاير آن و تعجب ها و اي را كه موجب ابهت و غيظ  زارعان

ـ چاره)29/ فتح(،Fيعجِب الزُّراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّارGخشم كافران اي است، تحويل داده

و سورهاي قرآن نيست جز مطالعه سير نظام .مند نزول آيات

آن دانيم كه ترتيب چينش سوره مي ها ها در قرآن موجود موافق با ترتيب نزول

توان از ترتيب مصحفي بهره برد؛ براي كشف روش تربيتي قرآن نمينيست، بنابراين

شد بلكه بايد چينش نزول طبيعي سوره و آيات را پيگير بنابر همين حقيقت بايد. ها

و در صورتي كه احياناً ميان اين هاي روايي در ترتيب نزول سوره سراغ جدول ها رفت

شد عه دروني سورهلها اختالفاتي باشد، با مطا جدول .ها به حقيقت نزديك

:تذكر دو نكته

و چينش هاي ترتيب نزول سورهـ در جدول1 هاي ها نبايد اساس را بر معادالت

و مورد پسند خود بگذاريم براي مثال طول آيات را دليل بر سال نزول آيات. تخميني
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و روايي الزم است، كنكاش در نقلمرحلهندانيم، بلكه آنچه در اين و هاي تاريخي

و سقم آن و كشف شواهد صدق بر بهترين آنهاست، زيرا چينش ويژه بررسي صحت ها

از سوره و اين مهم ها راه كشف روش ويژه خداوند در انتقال مفاهيم به جامعه است

مي ها، به همان گونه نزول تدريجي سوره هاي جدول. آيد كه اتفاق افتاده، به دست

آوردهاي اي اجتهادي محقق باشد، اعتبار دسته زني كه حاصل گمانهنزوليترتيب 

و استخراج روش را مورد ترديد جدي قرار مي .دهد محقق در كشف

و2 هاي تحول ديني در قرآن روشاستخراجـ نكته ديگر آن كه كار محقق با كشف

ـ تربيتي مؤلفه. رسد به پايان نمي ـ گفتم تحول ديني هايي دارد كه دست كم دو مورد آن

و صالحيت معهوضع جا يك مورد تحول ـ در همه شرايط .سان نيست هاي مربيان

و كشف روش خاص تحول آفرين قرآن در جامعه كار مهمي كه پس از استخراج

همان. عربي معاصر نزول الزم است، تطبيق اين روش بر شرايط جوامع امروزي است

و جري محتواي آيات بر  نافرادگونه كه تطبيق يازمند دو دانش است؛و جوامع امروز

و جوامع  و همه جانبه افراد و شناخت دقيق و كامل از محتواي قرآن آشنايي كافي

ميهايي دانشدر پرتو چنين. امروز و تطبيق محتوا حاصل در. شود، اطمينان از جري

و جريِ روش با مورد تطبيق و محققان بايد هاي تحول نيز مطلب از همين قرار است

ر و سپس آگاهي كامل از مطالعه دقيق وشِ تحولي كه در صدر اسالم اتفاق افتاد

مي وضعيت ديني جامعه و جري روش قرآني اي كه موضوع تربيت قرار دهند، به تطبيق

.براي ايجاد تحول اقدام كنند


