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 مقدمه
اصالت شرح و تفسیر آيات نورانی قرآن کريم واجد ساابقه و قادمتی همناون خاود قارآن      

توان گفت همزمان و بعد از نزول هرکدام و يا هر دسته از آياات   می است زيرا از  يک منظر

کتاب الهای آغااز گردياد.    های  اين کتاب آسمانی بود که توضیحات و شرح تفسیر گونۀ آيه

باشد، و از سوی ديگر قارآن حکایم درياا      می                                        از آنجا که زمان نیز يکی از مفس رين قرآناما 

بسایار متناوع و   هاای   در دريا و اقیانوس در اقیانوس است و باه عباارت ديگار واجاد الياه     

طلباد در هار عصار و زماان متناساب باا پیشارفت هرکادام از          مای  باشد؛ لاذا  می گوناگون

                                                              ی وهمگاام باا توساعۀ فهام و ادراك انساانی شااهد تطاو ر        علوم تجربی و انساان های  شاخه

تفسیرهای قرآنی باشیم به طوريکه کلیۀ مشتاقان و طالبان هدايت اين کتاب فراتر از زماان  

و مکان از فروغ تابان اين کتاب هدايت بی بهره و بای نصایب نمانناد. اينجاسات کاه باياد       

علم و دانش و نیازهای فرد و جامعاه و                                                  متوق ع رشد و پويائی تفاسیر قرآن هماهنگ با تعالی 

 مقتضیات زمان و مکان بود.

تعلیم و تربیت و روانشناسی از ياک ساو، و   های  توسعه و پیشرفت علوم انسانی درعرصه

از سوی ديگر، و تطبیق موارد مذکور با يکديگر هايی  توجه ويژه قرآن کريم به چنین عرصه

دارد و اعجااز ايان معجاز      مای  تاب آسامانی بار  نه تنها پرده از حقانیت و ماندگاری اين ک

دارد؛ بلکه راه را برای تسهیل بهره گیری  می جاويد روزگار را بیش از پیش مبرهن و آشکار

 سازد. می از نکات ريز قرآنی درحوز  علوم  فوق به مراتب هموارتر و استوارتر

ها  گلترين  عطرآگین ماند که رنگین کمانی از می براستی قرآن کريم گلزاری بی انتها را

را در اوج زيبايی درخود پرورده است که هرکدام رائحه خاص خود را دارند. لذا هار پويناد    

تواند از شمیم دل انگیز هربوتاه ای   می طريق قرآنی بسته به میزان قدرت استشمام خويش

 گیرد و هر بینند  اين گلساتان بای  پاياان درحاد فاروغ دياد خاود خواهاد        ها  از گل بهره

توانست چشمان خويش را از انوار اين مهر همیشاه تاباان روشان و درخشاان دارد. درايان      

مقام است که بايد با تطهیر ذات و تجهیز خود به عالیترين مراتب داناش الزم خويشاتن را   

گوهرهای دريای بی کران قرآن نمود. با چنین هدفی ترين  هرچه بیشتر مهیای دريافت ناب

ز بین تمامی علوم و دانش هاا، قارآن حکایم از منظاری تربیتای و      است که در اين کتاب ا

روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است، و به عبارتی از ديد تعلیم و تربیت و روانشناسی 

هاايی   به اين صحیفۀ آسمانی نگريسته شده است تا آنکه نکات نغز قرآنی در چناین عرصاه  

نهااا در رفتااار فاارد و جمااع فااراهم   دريافاات گردنااد و راه باارای تجلاای هرچااه بهتاار آ  



 

آيد. بمنظور وصول به چنین هدفی واال ، ده جزء آخر قرآن کريم مورد تحقیق و بررسی واقع شده اند و هار جازء   

باالستقالل به پژهش درخصوص يک مفهوم مرتبط با تعلیم و تربیت و يا روانشناسی اختصااص داده شاده باساتثنای    

پرداخته شده است. جزء بیست و « سبک زندگی»                                ه در آنها توأما  به بررسی مفهوم جزء بیست و يکم و بیست و دوم ک

، جازء بیسات و   «آموزش مداوم يا ياادگیری ماادام العمار   »، جزء بیست و چهارم به « تربیت عاطفی»سوم به بررسی 

، «بیت عقالنای تر»ء بیست و هفتم به ، جز«عزت نفس»ششم به ، جزء بیست و «الگوی ارتباطی قرآن کريم»پنجم به 

الگوی »و جزء سی ام به « الگوی آموزشی قرآن کريم»، جزء بیست و نهم به «بهداشت روانی»جزء بیست و هشتم به 

اختصاص داده شده است. در بررسی هر جزء ضمن مطالعه ژرف و مکرر آيات مربوطه و مکتوب « انگیزشی قرآن کريم

مشابه در دسته ای خاص و نامگذاری يا عنوان گذاری هر طبقه،  نمودن نکات مرتبط و آنگاه طبقه بندی نمودن نکات

رجوع به منابع متعدد و گوناگون فارسی و انگلیسی جهت استخراج و تشريح مباانی نظاری و عملای مرباوط باه هار       

باد  مفهوم از نظر دور نمانده است. نويسنده اين مجموعه امید دارد که با افزايش مراتب شايستگی خود توفیق آن را يا

که بتواند چنین طرحی را در مورد بیست جزء ديگر قرآن کريم پیاده نموده واداماه دهاد. عاالیترين مراتاب حماد و      

سپاس خدای تعالی را که توفیق انجام چنین تحقیقی را به اينجانب عطاا فرماود و امیاد انکاه همناان مارا از لطاف        

قدس ياريم فرمايد . همننین مشمول الطاف ويژ  حق اش بی نصیب و محروم ندارد و در تداوم چنین طريقی مواسعه

باد همسر فاضل و فداکارم  سرکار خانم دکتر مريم کالنتری که در عرصه و عرضۀ پژوهش، مشاوق و پشاتیبانم باوده    

 اند.

 سید حمیدرضا علوی
 

 

 

 


