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 مقدمه
مقدماتي در مباحث تفسيري بيان شد كه اولين مقدمه، مباحث روش شناسي علوم و معارف و تفسير متون 

 بود.اسالمي بود و ايده و الگويي كه براي آن طراحي شده 

دومين مقدمه انواع تفسير از لحاظ ترتيبي و موضوعي و تقسيماتي كه در اين زمينه داشت و دو مقدمه بيان 

 نموديم و ارجاع به بعضي از منابع داه شد.

اسالمي و استنباط از  يها دانش يشناس روشاول اين بحث، همان مباحث  ي مقدمهاست كه  گونه نياتنظيم بحث  

 شد. ندر مباحث قبل بيامتون ديني است كه 

 بود. ها آنو معاني و مفاهيم و اقسام  نآدوم همان تفسير ترتيبي و موضوعي و اقسام  ي مقدمه 

تربيت و مفاهيمي كه براي تربيت است و  يشناس مفهوم شود يمسوم  ي مقدمهحقيقت  سوم و چهارم كه ي مقدمه 

 به جلد اول فقه تربيتي ارجاع داده شد.

است در  ر و بعضي منابع ديگر كه در آن جا حدود ده اصطالح براي تربيت ذكر شده است، ممكندر جاهاي ديگ 

 اشاره شده باشد. ها آنضمن مباحث به بعضي از 

 

علوم انساني و اجتماعي با معارف ديني و با قرآن است كه اين هم به بعضي از منابع  ي رابطهچهارم،  ي مقدمه

، گرچه ميكن يم نظر صرفو از آن هم  ام داشتهكه بنده در جاهايي  ييها يسخنراندر بعضي از  وارجاع داده شده است 

 در هر دو مقدمه اگر وارد شويم، مطالب مهمي وجود دارد و هم جاي بست و تحليل و تبيين فراواني هم وجود دارد.

 

و انواع و اقسام و ربيتي پنجم در حقيقت همان چيزي است كه به آن پرداخته و آن بحث تفسير ت ي مقدمه

 .باشد يممحورهاي آن 

 .ميكن يماين مبحث آن را فهرست و تكميل در اين مبحث اقسام و محورهايي از تفسير تربيتي ذكر شد، كه در 

 

 .ميينما يمبه راجع به آن مباحثي را بيان دامنه و قلمروها و محورهايي داشته باشد كه  تواند يمتفسير تربيتي 



 يقرآن يهارهاستخراج گزا
مباحث تربيت و  ي نهيزمقرآني در  يها گزارهكار تفسير تربيتي استخراج  اولين محور و قلمرو تفسير تربيتي و 

 علوم تربيتي است.

مباني اهداف،  ي حوزهقرآن در  يها گزارهبراي اين كه  ميكن يمروش ترتيبي يا موضوعي مراجعه  ما به قرآن با 

 .ميكن يمليم و تربيت مطرح است استخراج تع ي حوزهوانع و ساير محورهايي كه در ، مراحل، مها روشاصول، 

و آن مداليل قرآني كه در يكي از اين  ميرو يمن جا ما به سراغ مداليل قرآني اين يك كار اساسي است، در اي 

قرآن وجود دارد را استخراج محورهاي تعليم و تربيت و يا شاخه هاي علوم تربيتي يا موضوعات تربيتي در 

 ، اين يك كار مهم است.ميكن يم

كه يك » م و أهليكُم ناراا أيها الذينَ آمنوا قوا أنفسكُي« يدر خصوص اين محور اول، مثالً در تربيت خانوادگ 

وم ه علمربوط ب يها نهيزمآيات و مداليل قرآني كه در خانواده است و نظائر اين از  ي حوزهتربيتي در  ي آموزه

 .ميكن يمو عوامل و موانع و... استخراج  ها روشتربيتي يا اصول و مباني و 

مسائل و مباني  ي حوزهقرآني در  يها آموزهه توجه داشته باشيم كه اين تبعاً ما بايد به اين نكت ،در اين محور اول

 يك تأثيري در علوم تربيتي و دانش تعليم و تربيت به جا خواهد گذاشت. ها نياعلوم تربيتي و تعليم و تربيت 

 

 ييها آموزهتعليم و تربيت جاري شود و  مباني باشد و در مباني ي حوزهدر  تواند يم ها گزارهبه عنوان نمونه، اين 

كل علوم تربيتي و قهراً در  باشد و ها روشاصول و  ي حوزههداف باشد، در ا ي حوزهرا براي ما بيان كند، در 

مباني را تغيير دهد يا جهت  تأثير بگذارد، تواند يمديني  يها آموزهتربيتي هم اين مختلف علوم  يها شاخه

 علوم تربيتي تأثير گذار باشد. ي حوزهشخص كند و يا در درون مسائل را م شيها يريگ

و بيش هم در اين زمينه كار شده است و وسيعي دارد و بسيار هم مهم است و كم  ي دامنهاين محور اول است كه  

 البته جاي كارهاي بيشتري وجود دارد.

 بر قرآن يتيترب ميمفاهعرضه 
عي از نوعي كه مرحوم شهيد تفسير تربيتي همان چيزي است كه بيشتر به نوع تفسير موضو ي حوزهمحور دوم در 

 .رديگ يممرتبط است و از آن الهام  فرمودند، يمصدر 



 

و علوم تربيتي را دانش تعليم و تربيت  يها دادهو  ها روشاين روش در واقع اين است كه ما مباني و اصول و  

 را بر قرآن عرضه كنيم. ها نيااخذ كرده و 

يج علوم و نتا ها دادهتفسير تربيتي است،  ي حوزهو در  ها حوزه ي همههم يك محور ديگري است كه در  اين 

تعليم و تربيت را مورد نظر  يها گزارهو ا اخذ كرده و اين معلومات ر ،علوم تربيتي يها شاخهتربيتي در هر يك از 

و معلومات  ها دادهكه داوري قرآن در مورد اين  گردد يمو مالحظه  ميينما يماده و به محضر قرآن كريم عرضه قرار د

 و انتاجات علمي چيست.

 برقرآن ميمفاهت عرضه حاال
 ا با يكي از اين سه حالت بر اساس همان روابط علوم انساني و اجتماعي با معارف قرآني،در اين جا طبعاً م 

 مواجه هستيم.

داوري قرآن را  ميخواه يمو با يك روش درست  ميكن يمبه قرآن  ي عرضهوقت است كه اين گزاره را كه يك  

 :كند يملت را پيدا اين گزارش به دست بياوريم يكي از اين سه حا ي درباره

 

 گزاره توسط قرآن دييتا .1
قرآن آن را  مينيب يم ميكن يمبه قرآن كه  ي عرضهما اين گزاره را اخذ كرديم، حالت اول تأييد است، وقتي كه 

 .كند يمتأييد 

 

قواعدي است كه در روان شناسي يا در تعليم  ها نيافردي كه  يها تفاوتريد بر اصل تدريج يا رعايت فرض بگي 

 .ديگو يمقرآن برده تا ببينيم قرآن چه  اني تربيت است كه اين گزاره را گرفته و به محضرو تربيت يا در مب

 

كه بيان شد در قرآن تأييد شود،  ييها گزارهكه ممكن است همين  كند يماين است كه قرآن آن را تأييد  حالت اول

ست، اين تأييد في الجمله و جزئي ا، تأييد كلي است و يا شود يماين حالت اول تأييد هم خودش حداقل دو نوع 

 ، اين حالت تأييدي است.باشد يمهمراه با يك مالحظاتي 



 انه عمل كرد و در دام تفسير به رأي اسير نگشت.البته در اين جا بايد خيلي محتاط 

 ، سياسي يايشناخت جامعه، يشناخت روانيم و تربيت است، خواه مباني كه توضيح مباني تعل ييها گزارهاين  

يك  ها حوزهامثال آن، در هر يك از اين  و ها روشخود تربيت است، اصول و  ي حوزهكه در  ييها گزارهفلسفي يا 

 .ميكن يمعلوم و انتاج و گزاره را عرضه داده و يك م

، كلياً أو كند يميد قرآن اين را تأي مينيب يمو  ميرو يمكه با يك روش درست سراغ قرآن  حالت اول اين است

 اً كه اين يك حالت است، كه مواردي از اين قبيل وجود دارد.جزئي

 

 گزاره توسط قرآن ينف .2
مالحظه  م،يبر يمتي اين گزاره را به محضر قرآن ، وقكند يماست كه قرآن اين گزاره را نفي حالت دوم اين 

 .رديپذ ينمكه قرآن اين را  شود يم

شود به كه آموزش دين يا تربيت ديني در كودكي نبايد انجام  نديگو يمال، گروهي از متفكران چنين به عنوان مث

 و مقاالت و كتبي هم در اين زمينه وجود دارد. كنند يمداليلي كه براي آن ذكر 

كه نبايد تربيت ديني را در متن نظام آموزشي قرار داد و براي آن ادله و  شود يماين استدالالت اين  ي جهينت

 .كند يمكه قرآن نفي  مينيب يمو  ميكن يمرا به قرآن يا متون ديگر عرضه  ، اينكنند يمداليلي هم ذكر 

ر تربيتي به تلقين خيلي حمله شود، وقتي آن را را كه ممكن است در يك تفك نيا نمومه ديگر اينكه ما تلقي

اً، اين هم يك حالت كه در اين جا نگاه دين اين طور نيست، اين نفي هم نفياً كلّياً أو جزئي مينيب يم، ميكن يمعرضه 

 ديگر در اين محور دوم است.

 قرآن درباره گزاره يطرف يبحالت  .3
ا، اين را به منبع قرآني عرضه يك حالت هم حالت سكوت است، اين است كه يك اصل، روش، قاعده، مبن

در متون ديني چيزي در اثبات يا نفي نيست، كه اين هم يك حالت است. حالت اول اثبات و تأييد  مينيب يمو  ميكن يم

 بود كلياً أو جزئياً، حالت دوم نفي يا سلب بود كلياً أو جزئياً.



به عنوان مبناي تربيت گفته شده  يشناس روانحالت سوم حالت بي طرفي و سكوت است، مثالً چيزي كه در 

ست، وقتي اين را به محضر قرآن و تربيت يا در اقتصاد تربيت يا در مديريت تربيت گفته شده ا است يا در تعليم

 سكوت است و چيزي در اثبات و نفي آن وجود ندارد. مينيب يم ميبر يم

 

 در قرآن مباحاتحوزه 
لفراغ دارد ادر خصوص اين حالت سوم اين نكته بايد بيان شود كه مرحوم شهيد صدر يك بحثي راجع به منطقه  

مباحات يا حداقل مباحات به معناي  ي حوزهت كه در ميان قدما به عنوان اس مباحات ي حوزهكه به يك تفسير آن 

 مطرح است. ييالاقتضا

 داريم: اباحهدو نوع چون  

 اقتضايي  .1

 . ال اقتضايي 2

همان  اباحهبه معناي ال اقتضايي است، چون  مباحاتاقتضائات به معناي عام يا  ي حوزهالفراغ، در واقع منطقه 

 ال اقتضايي وجود دارد. ي اباحهاقتضايي و يك  ي اباحهگونه كه در اصول بيان شده است يك 

اقتضايي به اين معنا است كه يك مصلحت و عنايتي است كه طرفين قصه براي شخص آزاد بگذارد. يك  ي اباحه 

 .ي در الزام و ترجيح أحد الجانبين وجود نداشته استوقتي مصلحتي در اين آزادي نيست، مصلحت

كه يكي از پنج حكم به معناي خاص اين است  ي اباحهبه معناي عام كه  ي اباحهبه معناي خاص نه  ي اباحه 

اين است، به معناي عامش يا به  الفراغوجود داشته است كه يكي از تفاسير منطقه  مباحات ي حوزهعني ي ،است

 وجود دارد. مكه در احكا يياقتضامعناي خاص ال 

 پرسش و پاسخ
ي و فقهي و تجويز يها گزاره ي حوزهالفراغ كه در يك سئوالي كه براي ما مطرح است اين است كه منطقه  

 .مكني يساز هيشب توصيفي يها گزاره ي حوزهرا به  تحكمي اس

، از واقعيات مربوط به دينما يمدارد، بيان واقعيت  وجود توصيفي يها گزارهمان طور كه قبالً بيان شد، در قرآن ه

 .ديگو يمسان يا چيزهاي غير انساني سخن اين عالم يا ماوراي اين عالم، از واقعيات مربوط به ان



تجويزي به نحو اخالقي و فقه نيز وجود  يها گزارهفراواني كه در قرآن است و  توصيفي يها گزارهبه هر حال  

 دارد.

 

تجويزيات و مشخصاً احكام فقهي  ي حوزهالفراغ كه گفته شده است در يا منطقه  مباحات ي حوزهآن جا ما در  

 ديآ يمتوصيفيات هم چنين چيزي متصور است؟ به نظر  ي حوزهق هم اين متصور است. آيا در است، طبعاً در اخال

 يها نهيزمضي از متون ديني ما در بعكه بله متصور است، حداقل بنابر بعضي مباني، به اين معنا كه اسالم و قرآن و 

ه است، بهشت، جهنم، انسان، وارد شده است و در آن جا اظهار نظر كرد يشناس جهانو  يشناس انسانو  يشناس يهست

 انسان و... و توصيفاتي كه در قرآن و به دنبال آن در سنت وجود دارد. يها يژگيو

در آن جا ساكت است، دستاوردهاي فراواني كه در علوم سراغ داريم كه قرآن  ااما در يك بخش ديگري هم م

و ضوابط و چيزهايي اين همه قواعد  مينيب يملوم انساني و اجتماعي و ...كه مختلف فلسفي، رياضي، طبيعي و در ع

دين در آن جا يك سخني متناظر  مينيب يمبه متون ديني بكنيم گاهي  ي عرضهاين موارد كه ما  ،شود يمكه استقشاق 

ضوابطي آمده كه قواعد و  ميكن يماين بحث علمي گفته است، اثباتاً أو نفياً، جزئياً أو كلياً، اما خيلي جاها مشاهد  با

، در قرآن و متون ديني، ميكن يمروي اصول اجتهادي كه استفاده  و حداقل در ظواهر واست كه با روش درست 

 .مينيب ينمچيزي 

هم باشد، كما اين كه ما از اين در بحث مباني اجتهاد  ها آنمتون ديني  بطون قرآن و يها هيالممكن است در  

اين گروه از احاديث كه داللت  دفاع كرديم، احاديثي كه در جامعيت دين وجود دارد، به چند گروه تقسيم شده و از

دارد، روايت معتبر هم ، اين موارد، داليل متقن ميكن يمحقايق عالم است دفاع  ي همهكه بطون قرآن حاوي  كند يم

و اجتهاد و داوري داريم ، عرضه و استنباط آن چنين نيست، ما بحث ظواهر قرآن، اما ظاهر قركند يماللت بر اين د

 چه گفته است. جا نياوابط اجتهادي بگوييم قرآن در روي اصول و ض ميتوان يمكه ما 

 ييها قسمتأو نفياً، اما در يك  پيدا كرده است اثباتاًر آن جا قرآن ورود د م،ينيب يمرا كه  ها گزارهيك بخشي از  

كه اين جا قرآن و منابع ديني ما ساكت است،  مينيب يمكه روي روش اجتهادي،  مينيب يمهم قطعاً اين طور است كه 

ي كه قدما مباحاتي است كه مرحوم شهيد صدر جعل اصطالح كردند يا به اصطالح الفراغاين در واقع نظير منطقه 

 آزاد گذاشته است. ي حوزهر واقع يك و در آن جا د گفتند يم

 



 فاتيتوصدر حوزه  مباحات
وجود دارد كه اصوالً  ييها دگاهيدلبته يك ا ،نين شكلي داريمآزاد چ ي حوزه توصيفيات و هم يك ي حوزهما در  

، چون از عقل ها نيا ي همهحضرت آقاي جوادي اين است كه  كشفيات عقل، بنابر بعضي تفسيرها و بنا بر فرمايش

 را ديني تلقي كرد. ها نيا توان يمت و عقل هم يك منبع ديني است، بشر اس

 مينيب يم ييها حوزهو بنابراين در يك  ميدان ينمرا  ها نيام و حداقل ديني به معناي خاص ما اين را قبول نداري 

 ها آناز  يبردا بهرهست، ا الفراغكه دين وارد نشده است، ظاهر دين با روش اجتهادي و ظاهر در اين جا جزو منطقه 

 .كند يمست و گاهي حتي اسالم تأكيد هم جايز ا

 ي گزارهن جا آمده است، اين گزاره، آمده است يا آ يشناس روانكه در اين  يا گزارهاما اين كه گفته شود اين 

اين محل سئوال و ترديد است، البته اين يك بحث حساسي است و با آن مباحث روش شناسي و معرفت  ،ستديني ا

 ديني ارتباط دارد.

به  مينيب يمكه با روش اجتهادي در قرآن  يا گزارهمعناي خاص نيست، يعني اين  حداقل ديني به ديآ يمبه نظر  

مشاهده نموديم كه اين با آن  ،كرديم يا وقتي عرضه شدآن پرداخته شده است، حاال يا به صورت مستقيم كشف 

سازگار است، اين به اين معنا ديني به معناي خاص قطعاً نيست، يعني در متن دين نيامده است، اما اين به اين معنا 

ذيرد و نيست كه اسالم آن را قبول ندارد بلكه اسالم در مورد آن سكوت دارد، مگر اين كه كسي آن ديدگاه را بپ

و آن وقت به عنوان اين كه عقل بشر و علم و دانش  شود يمجزو منابع ديني  يوسيع ي رهيدابگويد كه عقل در يك 

 .تبشر به اين بحث رسيده اس

 

بنابراين اين هم جزو دين است، اين محل بحث است و به نظر تمام نيست، گرچه بعضي از اساتيد بزرگوار تا 

 حدي ظاهر كالمشان اين است.

و گفت كه ديني به معناي اين كه دين اين را نفي نكرده است، با دستگاه معرفت ديني سازگار است  توان يمچنين 

ين ديني به گفتكه اين شكلي ديني است، ولي ديني به معناي خاص نيست، بنابرا توان يمناسازگار نيست، به اين معنا 

چنين نيست  ر منابع عنايت و تأكيدي داشته باشد و ظاهراًباشد كه خود دين براي آن د يا گزارهمعناي خاص يعني 

آن خيلي كم است و آن هم  ي محدودهآن عقل مستقل قطعي است كه كه جزو منابع است،  شود يمو عقل هم كه گفته 

تجويزي است، در توصيفيات معلوم نيست آن قاعده حاكم باشد، ولي ديني اگر بخواهيم تعميم بدهيم و  يها گزارهدر 



 ها نيااست بگوييم  گوييم ديني به معناي سازگار با دستگاه معرفت ديني است و ناسازگار نيست، به اين معنا ممكنب

 ديني است.

موجود در علوم تربيتي يا هر  يها گزارهارد. بنابراين در محور اول وجود د جا نيااين حالت سومي است كه در  

ديني دارند و كه متون  يا دامنه، بر حسب آن سعه و ميبر يمنبع ديني به محضر يك متن يا م دانش ديگري، اين را كه

 ها نياديم، وسيع است، اين هم محل بحث است، ولي به هر حال روي هر مبنايي كه اتخاذ كر اش سعهقرآن و دامنه و 

جزئي يا كلي است، يا اين كه نسبت  ها نياكه داوري كرده است، اثباتاً أو نفياً، كه  مينيب يم ميكن يمرا كه بر آن عرضه 

 به آن سكوت نموده است.

 فرق مقام ثبوت با اثبات
 ي قاعدهايي ما وقتي كه اين اصل يا البته اين در مقام ثبوت قضيه است، در مقام اثبات ممكن است در يك ج 

ن مقام تعيين تكليف كنيم، آيا تربيتي يا هر چيز ديگر را به قرآن عرضه كنيم در مقام اجتهاد نتوانيم  يشناس ستيز

 حلش كند. تواند ينمو  ماند يمو مردد  تواند ينماثباتش است، گاهي آدم 

 تكاملمساله 
و  كند يمآن را رد  نديگو يم ها يبعضو  كند يمقرآن آن را تأييد  نديگو يماز افراد  يبحث تكامل كه بعض مثل 

ست البته در تعارض ادله ممكن است كسي در ميان اين ادله و تعارض ادله، نتواند تصميم بگيرد، آن داستان ديگري ا

توصيفي همان قواعد تعارض و تزاحم يا تعارض ادله كه در اصول گفتيم جاري شده يا نشود و در اين  يها گزارهدر 

 بايد بحث نمود. هبار

، خود اين هم ديآ يمت، البته بعضي در توصيفيات هم اس تظر به فقه و تجويزيانا ،تعارض ي ادلهغالباً آن  

داستان ديگري دارد كه بايد در اصول و اصول عام استقشاق معارف اسالمي يا اصول ناظر به توصيفيات، تعيين 

 شود. فتكلي



 قرآن يتيترب يها روش كشف
 و چگونگي فعاليت تربيتي خداوند در قرآن است،تربيتي حاكم بر قرآن  يها وهيشو  ها روشمحور سوم كشف  

ببينيم خودش در مقام  ميخواه يمرآن در اين باره چه گفته است، بگوييم ق ميخواه ينمداريم، يعني  يا رهيسما منظر 

بر اين حركت تربيتي  ييها وهيشو  ها روشو چه  گذارد يمو جامعه و انسان چگونه تأثير  هدايت و تغيير در فرد

 تأمالت فراواني است. يكه خود جا قرآن حاكم است،

 قرآن ليتحل يبرا تيتربقواعد 
نمود اين است كه ما از قواعد تعليم و تربيت براي تحليل و تفسير قرآن  حيتصر توان يممحور چهارمي كه 

حدي است كه ما محور چهارم و  استفاده كنيم، ممكن است با بعضي محورهاي قبل تداخل داشته باشد، ولي در

 جداگانه قرار دهيم.

ببينيم كه قرآن در اين جا شكل اول يا  ميخواه يم، با اين منطق كند يمتفسير و تحليل  با ابزار انسان قرآن را 

كه اين مانعي  ميشو يمتور منطق در تفسير قرآن وارد  شكل دوم است و چگونه استدالل كرده است، يعني با ابزار و

ز علوم روشي كه جزو لوازم تفكر بشر است، استفاده كنيم، براي ا م،يكن يمبزار ادبيات عرب قرآن را معنا ندارد، يا با ا

قرآن تبيين كنيم و توضيح دهيم و توجيه كنيم و تحليل كنيم، اين مانعي ندارد، اين منافات با اين  واسطه بهاين كه 

 نور است و تبيان است.ندارد كه قرآن خود بنفسه 

ن يك ابزار براي همين را به عنوا توان يمشر است كه حاكم بر تفكر است و و عقلي باين موارد قواعد فطري  

ين موارد، در واقع ما گرفت، منطق باشد، ادبيات باشد، چه صرف و نحو، چه معاني بيان و امثال ا كارفهم قرآن به 

 يها دانشروشي و مناهج مطرح در اين  يها دانشاز  ،ام تفسير به كار ببريمدر مق ميتوان يمكه  ييها راهيكي از 

 روشي استفاده كنيم و براي تحليل و تبيين و تفسير و استنشاق مسائل از قرآن به كار ببنديم.

 تيتربو  ميدرتعل يروشنظام 
 يساز دستگاهو  كند يمراج تعليم و تربيت را استخ يها روشت هم خودش يك دستگاهي است كه تعليم و تربي

، ما در تعليم و تربيت يك نظام روشي داريم، يك دانش كاربردي است، در درون تعليم و تربيت يك دستگاه كند يم

 متادولوژي روش شناسي تعليم و تربيت است.



بشناسيم، است، از اين بهره بگيريم براي اين كه قرآن را  يشناس روشن يك دستگاه اگر از اين حيثي كه خود اي

وح و ببينيم قرآن چگونه با انسان و ر ميكن يمروني نداريم، در خود قرآن غور در محور قبلي ما كار به دستگاه بي

 كه اين بيشتر درون متني است. كند يمروان انسان بازي و تعامل 

و دستگاه  ها روشاز  يا مجموعهتوليد شده به عنوان روش و ولي در محور چهارم از بيرون ما يك دانش  

تعليم و تربيت كشف كنيم،  ي حوزهفرود و تأثيرات قرآن را در  براي اين كه فراز و ميكن يمروشي از اين استفاده 

به عنوان نمونه  كند يماستدالل  براي اين كه تحليل كنيم قرآن چگونه كار و ميكن يمين اين كه ما از منطق استفاده ع

قياس  مييگو يمو  ميكن يمجا ما از دستگاه منطق استفاده در اين  ،»ي اهللا لَفَسدتافيهِما آلهه إل لَو كانَ« در آيه،

 ، اين تطبيق هم هيچميده يمدستگاه منطقي را بر اين تطبيق آن طور است و همان  اش يتالاستثنايي است، مقدمه و 

بيروني  ي شده پرداختهبيت ساخته و ا تعليم و ترتعليم و تربيت هم در ارتباط ب ي حوزهمانعي ندارد، چنين چيزي در 

از قرآن استفاده كرد، اين  شود يمونه ببينيم با آن ابزار چگ ميتوان يمكه مورد اطمينان باشد، اين را است، تا آن جايي 

ن كه گاهي ، براي ايميده يمها ما در اين جا يك محور قرار در واقع يك نوع روش در مقام تفسير تربيتي است، منت

 يك سري مسائل و موضوعات جديد را استكشاف كرد. شود يمبا همين روش و محور 

 ي همهالبته  باشد، يميات قرآن است يا تفسير تربيتي تربيتي با آ ي مواجههر محور و چهارنوع در واقع اين چها 

يك معناي  ها نيات هر يك از اين را شامل شود، ولي ممكن اس ي همهير تربيتي به معناي عام است و تفس ها نيا

 خاصي براي تفسير تربيتي قرار دهيم.

در اين جا متصور است، ممكن است نكات ديگري  ديآ يمكه تا آن جايي كه من به ذهنم  اين چهار نوعي است

 تفسير تربيتي را از يك زاويه نشان داد. ي دامنهكنيد. اين يك مبحث بود كه  هم بر اين اضافه

 عام و خاص تيترب
، اما بايد در اين حد بيان ميا نشدهما هنوز وارد معاني تربيت  ،ديگري هم وجود دارد ي نكتهپنجم  ي مقدمهدر  

. ما دو شود يمتقسيم  كرد كه تربيت گاهي از لحاظ شمولش نسبت به اخالق به يك معناي عام و يك معناي خاص

 يها ساحتروح و روان و يكي از  ي حوزهدر  يا ژهيويت يك تغيير اريم، حقيقت تربمقوله در مقام تغيير در انسان د

لكه يا ممكن است مهندسي ژنتيكي انجام دهد، ب دهد يمنه از قبيل تغييراتي كه پزشك  وجودي انسان است، البته

 شناخت ولو خيلي ضعيف، عبور كند. ي حوزهتغييراتي كه به نحوي از 

 



 

 تيتربفرق اخالق و 
 

غيير را ديگري در انسان و گاهي ت دهد يمير را گاهي خود انسان در خودش ير است، اين تغيتربيت نوعي تغي 

  :، اخالق دو محور داردشود يمم جدا ، اين همان جايي است كه اخالق و تربيت از هكند يمايجاد 

  يشناس لتيفض .1

  يشناس لتيرذ .2

چگونه اين فضيلت و رذيلت را در خويش بخش دوم دانش اخالق اين است كه  اين يك بخش اخالق است. 

، محور اول و بخش اول آن شود يمنش اخالق به اين دو بخش تقسيم ايجاد يا از خود دور كنيم، كالً دا

است، محور و بخش دوم دانش اخالق كيفيت اكتساب فضائل و اجتناب از رذائل  يشناس لتيرذو  يشناس لتيفض

اين » االكتساب و االجتناب فَه الفَضائل و رذائل و كيفيةُمعر« گفتند يمنين در تعريف اخالق هم قدما چ است، و لذا

 دو بخش كلي است.

 يشناس لتيرذو  يشناس لتيفضق هم يك دانش بنيادي است و لذا دانش اخال ها روشبخش دوم اخالق همان 

، يعني كند يمرا تبيين  ها هويشو  ها روشو اصول و  ها تيفيكاست كه  يشناس روشاست و هم يك دانش كاربردي 

وجود دارد،  ييها روشداريم، قواعد و  ها روشو كيفيت باشد، ما اصول و  ها روشدوم اخالق كه  ي حوزهدر آن 

و عوامل و  ها روشيعني شبيه همان اصول و  در خودش ايجاد كند، خواهد يمع اين تغييري كه كسي عوامل و موان

 طراحي كرد و كمتر به اين شكل طراحي شده است. شود يمكه در آن جا  عموان

 ي حوزهنداشته است. اين اخالق است، ما رشد متناسبي به هيچ نحو  يها حوزهمتأسفانه علم اخالق در دامن  

درون است، اين يك تفاوتي كه علم  ي حوزهكه ناظر به ايجاد تغيير در  دوم اخالق يك مباحث روش شناختي است

خود  ي ساختهن است كه اين جا تغيير دست رد. در بخش دوم اخالق يعني در تغييرات دروني، اياخالق با تربيت دا

 توسط خود شخص است يعني در واقع خود تربيتي است. ي شدهبراي خودش است، تغيير طراحي  شخص

 



آن  بيت بهعلم اخالق با وسعتي كه در تر ي دامنهارد، يك تفاوتش اين است كه ديگري هم د يها تفاوتالبته  

ز اخالق وجود دارد، ولي يك ، به آن شكل نيست، گرچه در آن جاها هم بامييگو يمو...  يا حرفهتربيت فني و 

 است. يساز دگرگونيتي و خود دارد، كه در اين جا خود ترب ييها تفاوت

آن جا يك فصلي است كه ، ديآ يم فقتي در يك بخش مباني و اهداآن جا ما و مييآ يمتربيت كه  ي حوزهدر  

شود، يك  تر كينزد تواند يمتجويزيات كلي است كه با اخالق توصيفي دارد يا اگر هم تجويزي است،  ي جنبهبيشتر 

ناظر به آن اصول و  ها روشاصول و  ي حوزه، ما از تربيت در ديآ يم ها روشاصول و  ي حوزهبخش آن نيز در 

 راي اين كه در ديگري تغيير ايجاد كند، اين روشن است.ب ،ر بگيردبه كا خواهد يمهستيم كه كسي  ييها روش

اد بنابراين يكي از تمايزات اين دو اين است كه آن ايجاد تغيير توسط خود شخص در خودش است و دومي ايج 

ايجاد ، بلكه انطباق شوند يمهستند كه جاهايي بر هم منطبق  ، البته دوائري همدهد يمتغييري است كه ديگري انجام 

در ديگري  خواهد يم است براي اين كه هميشه وقتي تغيير در خويش با ايجاد تغيير در ديگري انطباقش خيلي باال

 كه در خودش تغيير ايجاد كند، با تنوع و طيفي كه دارد. كند يماد بكند به نحوي خودش را فعال تغيير ايج

، چه خود تربيتي و شود يمعام است، يعني تربيت كه گفته  ، گاهي معنايميكن يمسخني از تربيت بيان  هوقتي ك 

 تر قيدقاهي هم است كه به معناي خاص . گشود يمكه هر دو را شامل  يدگرساز، خودسازي و چه يخودپرور

 .شود يمتمهيد  و براي ايجاد تغيير در ديگري شود يمييراتي كه براي ديگران طراحي است، يعني تغ

 يتيترب ريتفس يمعنا
، گرچه مييگو ينمفسير تربيتي را به معناي عام اين نكته هم روشن است كه ما ت مييگو يموقتي تفسير تربيتي ما 

اخالق فراوان است و لذا خيلي از  ي حوزهبا  در مباني تربيت به معناي خاص و اهدافش وجوه اشتراك و انطباق

انسان كه در قرآن كه وارد شويم  يشناخت روان يها يژگيوبيت كه وارد شويم مثالً آن چيزهايي است كه در مباني تر

 شود يم يا هيماخود سازي و اخالق و هم دست  براي شود يم يا هيماچيزهايي است كه هم دست  ها آنخيلي از 

تي به معناي خاص و تربيت به معناي خاص، در هر حال ما در اين جا بيشتر روي تفسير تربي يدگرسازبراي 

 يها حوزهتربيت به معناي عام كه شامل خودسازي و  و تربيت به معناي خاص است، نه يدگرسازمتمركزيم كه 

تراك ، و البته اين به معناي اين نيست كه در بخش مباني و حتي اصول و قواعدش يك نكات اششود يماخالقي هم 

اق زيادي هم دارد و لذا طبكم نيست، نكات اشتراك و ان ها نيامباني نكات اشتراك  ي حوزهو انطباق نيست بلكه در 

ز داريم براي تفسير اخالقي يك چيزي است و تفسير تربيتي چيز ديگري است، يك تفسير اخالقي نيا ميكن يمفكر 



 يها روشو  ها وهيشني و فضائل و رذائل و... تا اخالق در قرآن چگونه نگاه شده است، از مبا ي حوزهاين كه ببينيم 

نظير همين تفسير تربيتي در تفسير اخالقي هم الزم است و يك بحث هم  ، آن جا هم يك دستگاهييخودساز

را يك عنوان عامي بدهيم، مثالً  ها نياهر دوي  شود يم، رديگ يمدر برابر تفسير اخالقي قرار  تفسير تربيتي داريم كه

 .تفسير تربيتي به معناي عام ولي مقصود ما در اين جا همان تفسير تربيتي به معناي خاص است

 

 يتيتربعلوم  يهابا حوزه يتيترب ريتفسارتباط 
علوم تربيتي تعميم داد، يعني در  ي حوزهشمول داد و به كل  توان يمر اين است كه تفسير تربيتي را ديگ ي نكته

هر  ي عرضهعلوم تربيتي است و  يها رشتهعلوم تربيتي و  يها داده ي همهيعني سر و كار ما با  واقع تفسير تربيتي

وسيع علوم تربيتي  ي حوزهتربيتي كه با  ي گزارهقرآن است و استكشاف هر نوع و  ها نيانوع داده و معلوماتي كه در 

تفسير تربيتي خيلي شمول دارد و حتي اقتصاد  ي دامنهآن صورت ارتباط داشته باشد، اين يك نگاه است كه در 

مختلفي است كه  يها رشتها حتي تاريخ تربيت يا شعب و ي دشو يمرا شامل  ها نياتربيت، مديريت تربيت و امثال 

اني است همان نظام تربيتي و فرايندي كه مبتني بر يك مب ي حوزها در تفسير تربيتي بيشتر به م شود يموجود دارد و 

و عوامل  ها روشيشتر مباني و اهداف و اصول و همان پنج شش محور اصلي است، در واقع ما ب ها روشو اصول و 

و  ها روشر ريزتر شد و در خصوص اصول و يك مقدا شود يميشتر متمركز شويم و از اين هم و موانع و... را ب

، يشناس معرفت، يشناخت انسانيعني مباني  كار كنيم يعني به مباني و اهداف نپردازيم، مباني تربيت ها وهيش

 وارد شويم. شود يموارد نشويم و هم  شود يمرا هم  ها آنتربيت اثر دارد  ي حوزهكه در  يشناس جهان

 

را پهن كنيم كه شامل مباني و اهداف شود، كل آن  اش دامنهتعريف كنيم و  يا گونهبه  شود يمتفسير تربيتي را 

بايد مباني  ميشو يم، وقتي وارد تفسير تربيتي شود يمزياد  اش دامنهاشته باشد و در آن صورت دستگاه را شمول د

هم بگوييم كه ما نگاه  شود يمو... را هم بايد توجه كنيم،  يشناخت جامعهو  يشناخت روانتربيت، مباني  يتشناخ انسان

آخرين است، آن  ها روشكه اصول و  متصل به عمل است ي حوزهتفسير تربيتي معطوف به همان اصلي مان در 

ه با آن در ك يا تامههاي عيني و آخرين اجزاء علت براي اين كه در ديگري و نمود شود يمحلقاتي كه به كار گرفته 

 است و به اين بپردازيم. ها روشاصول و  ها نيهم، كه شود يمديگري تغيير ايجاد 



وري تفسير تربيتي را ج شود يمبيتي است كه در يك طيف تفسير تر يها دائرهين هم يك طيفي از معاني يا ا

ريت تربيت و تاريخ و عام و قلمرو وسيعش كه اقتصاد تربيت و مديخيلي وسيع  ي درجهسفره را پهن كنيم در آن 

بخشي از دامنه را كنار گذاشت ولي در حد مباني و اصول  توان يمرا شامل شود.  ها نياربيت همه ت ي فلسفهتربيت و 

حضر به همان معاني كه مست ها روشبياييم خاص اصول و  شود يماهداف اين محدوده را بياوريم، و  ها روشو 

 ها نياورود پيدا كنيم،  ها نياهستيد به آن بپردازيم. اين هم تا بع تصميم ما است كه چگونه وارد شويم و در كدام از 

 .واقعي است كه تمايزش روشن است، اما اين كه ما كدام را محور قرار دهيم اين تابع تصميم ما است ي مرحلهسه 

 

 علوم به موضوع ازين
ه موضوعات قائل شديم كه علم نياز به موضوع دارد، اين كه بعضي فرمودند نياز موضوع ما در بحث نياز علوم ب

، شود يم ندارد مثل حضرت امام و... آن درست نيست، علم نياز موضوع دارد، عمالً علم در دامن موضوع پيدا

اين است و استثنائاتي به خاطر يك جهاتي دارد كه آن هم جاي خود را دارد. اما اين كه ما علوم را از  االصول يعل

بخشي كه موضوعات را در يك  شود يمهم جدا كنيم اين بخش زيادش تابع تصميم و انتخاب ما است، براي اين كه 

بگوييم  شود يمك علم است، و ي يشناس روانوييم كه انتخاب كنيم و بگ شود يمحالت عام و خاص دارد، 

 شخصيت را چيز جدايي بگيريم. يشناس روانعلوم است مثالً  ي مجموعه يشناس روان

 منطق و موضوع علم
مده است، يعني در شرح است كه در منطق آ ييها همانمباحث در بحث موضوع علم و تمايز،  نيتر قيدق

مطالب در آن جا آمده است و بخشي از  نيتر قيدقاب برهان در بخش كت ها نيا ريجوهرالنظو  االقتباس اساس مطالع

. به هر حال اين هم شود يمجا دقت شود، يك بخشي از آن حل اين اختالفاتي كه در اصول آمده است، اگر در آن 

 را انتخاب كنيم. ها دائرهاست كه ما كدام يك از اين  تابع اين

 يتيترب ريتفس ياصلمقصود 
اني تعليم و تربيت و ، يعني به مبميده يمبين دوم و سوم و مبنا قرار  ي انهيمما در تفسير تربيتي تقريباً يك حالت 

 يشناس انسانآن هم نه  يشناخت انساناني ، اما نه مباني خيلي عام و گسترده مثالً ما در مبميپرداز يماهداف هم 



نه تجرد كه آن را  كه در قرآن ريز شده است، ها يژگيوحاالت و يعني آن  يشناخت روان يشناس انسانفلسفي، بلكه 

 .ميپرداز ينمدر اين جا 

 مان ندهيآ يها بحث، انتخاب ما در مقام ميشو يمانسان وارد  يشناخت روانروحي و  يها يژگيو ي حوزهولي در  

 يشناخت روانن همان مباني كه بيشتر هم به سمت اين كه تفسير موضوعي داشته باشيم رفتيم، شايد اولين محورما

در اين جا وجود  باشد. اين هم يك بحث ديگري است كه يشناس انسان ي حوزهيعني مباحث روان شناختي در  باشد

كه ما طراحي  ديگري را هم توجه كرد كه تفسير تربيتي به مفهومي ي نكته شود يمطبعاً  ها نيا ي مالحظهدارد. با 

 ي حوزهو هم به  پردازد يماخالق تربيت  ي حوزه، هم به پردازد يمنايي و فلسفي مباحث مب ي حوزههم به  ،كرديم

 ، ما در هر يك از اين سه داوائر اصلي معارف ديني در تفسير تربيتي خواهيم پرداخت.پردازد يمفقه تربيت 

را هم  رديم و دورا تا يك مقدار بحث ك ها آنمه را مطرح كرديم كه سه تا از تا اين جا ما در حقيقت پنج مقد 

وسيعي داشت با آن ايده و  ي دامنهباط از منابع و متون بود و استن يشناس روشما  ي مقدمهارجاع داديم. اولين 

الگوي جديدي كه عرض كرديم بايد پيش رود. دوم بحث ترتيبي و موضوعي و اقسام و معاني و مفاهيم آن بود كه 

اهيم بود نساني و قرآن بود كه آن را وارد نشديم، يكي هم تربيت و مفدر بحث ما خيلي دخيل بود. سوم همان علوم ا

 .ميا دادهكه آن را هم ارجاع 
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