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 مقدمه
ما در اين جا با يك روش تركيبي از تفسير موضوعي به هر دو معنا و هر دو شكل و قسمي به تفسير موضوعي 

ارد و دوائر و تعيين تفسير موضوعي تربيتي قابل قبض و بسط د ي دامنهو  پردازد يمتربيت  ي حوزهو تربيتي در 

 براي آن انتخاب كرد. شود يممختلفي  يها دامنه

 يقرآن تيترب يشناخت انسان يمبان
پرداختن به بخشي از مباني  ،كرديم انتخاب موضوعي تربيتي در قرآن كريم يها بحثآن چه كه ما براي ورود در 

 تربيت در قرآن است. يشناخت انسان

و جود دارد در تقسيم مباني تربيت و آن تقسيم چهار ضلعي است در بحث مباني تقسيم رايج و كالسيكي و 

به نحوي البته مباحث  يشناس عرضهو  يشناس انسانو  يشناس معرفتو  يشناس يهستخيلي هم مشهور است، مباني 

و  يشناس يهستمباني  برگردد كه با اين تقسيم گاهي تواند يم يشناس انسانبه خود  يشناس عرضهو  يشناس معرفت

هم به  شود يمآورد،  شود يميك تقسيم ريزتري  يشناس انسان ي حوزه، آن وقت در نديگو يم يشناس انسانمباني 

 را از هم جدا كرد. ها آنكه آن دو بحث دارد  يا ژهيودليل اهميت و جايگاه 

است. ما انجام داد، گاهي چهار قسمي و گاهي سه قسمي است و گاهي هم دو قسمي  شود يمچند نوع تقسيم 

تربيت در آغاز و به  ي حوزهدر  يشناس انسانو اين است كه به مباني قرارداد كرديم براي ورود در بحث اين جا فعالً 

 عنوان اصل اول و بخش اول مباحث تربيتي خواهيم پرداخت.

 يشناس انسان يمبان ماتيتقس
مشترك بين  يشناس انسانتصوير كرد، مباني  شود يماخالق و تربيت به اين شكل  ي حوزهمباني انسان شناسي در 

در تربيت. مباني مشترك در  يشناس انسان ي ژهيودر اخالق و مباني  يشناس انسان ي ژهيواخالق و تربيت، و مباني 

و دروني انسان است و يا نمودهاي ظاهري آن  يشناخت روانو كاركردهاي روحي و  ها يژگيوحقيقت آن اوصاف و 

 ي حوزهكه هم در اخالق و هم در تربيت مؤثر است اما يك قسم از مباني هم داريم كه در  اوصاف دروني است،

 تغيير در درون مؤثر است.



مثالً انسان تغيير پذير است، اين يك امر مشترك بين اخالق و تربيت است، چه وقتي كه كسي  مييگو يماين كه  

 .براي ايجاد تغيير در ديگري زند يمت به عملياتي براي تغيير خود، چه وقتي كه دس زند يمدست به فعاليتي 

به هر حال اين بنياد مشتركي است كه انسان تغيير پذير است، يا اين كه تغييرات انسان تغييرات تدريجي است،  

و البته تبصره و استثنايي هم دارد كه گاهي يك تغييرات  االصول يعلتغيير پيدا كند به طور  تواند يمانسان به تدريج 

 .شود يمناگهاني در انسان ايجاد 

يك اصول و قواعد است كه هم در  ها نياانسان داراي خوف و رجا است، بيم و اميد است، حزن و سرور است، 

يك قواعد و مباني ويژه  تربيت كارايي دارد و مباني مشترك است، اما ممكن است ي حوزهاخالق و هم در  ي حوزه

 در خودش تغيير ايجاد كند در آن جا به كار بيايد. خواهد يماي هم باشد كه فقط آن جايي كه كسي 

خويش  تواند يمخويش مربي باشد، اين مال اخالق است يعني انسان  تواند يمفرض نماييد خود اين كه انسان  

يك  تواند يم ها هيالسان اليه هاي مختلفي دارد و به خاطر آن از اين قبيل كه اين كه ان ييها يژگيومربي باشد و 

اخالق به طور  ي حوزهاليه اي در اليه هاي ديگر انسان تأثير بگذارد، اين مبناي انسان شناختي است و اين در 

د تربيت يعني ايجا ي حوزه، كما اين كه ممكن است يك مباني انسان شناختي هم باشد كه در ديآ يمخاص به كار 

 تغيير در ديگري به كار بيايد.

و... چنين چيزهايي  يشناس روانداريم و در علوم و  يشناخت انسانست كه در واقع ما سه مباني ا يا مالحظه ناي 

ما هم حتماالً تقسيم ا ،پيدا كرد و در قرآن هم وجود دارد، همان طور كه در آينده هم مالحظه خواهيد كرد شود يم

ار خواهيم داد و باشد، ما يك انسان شناختي عمومي كه مشترك بين اخالق و تربيت است مورد بحث قر طور نيهم

 ديآ يمتربيت. اين يك نكته است كه به نظر  ي ژهيو يشناس انساناخالق و يك  ي ژهيو يشناس انسانبعد هم يك 

نحو است. مباني انسان شناسي مشترك  توجه به آن الزم است، چون در آينده هم تنظيم و ترتيب مباحث ما به همين

 تربيت است. ي ژهيواخالق، مباني  ي ژهيوبين اخالق و تربيت، مباني 

 

 تيترببا اخالق و  يشناس انسان يمبانارتباط 
، اين كه ما از ميان اين مباني، مباني ميكن يمكه ما در اين جا بيان  يشناس انسانيك نكته هم اين است كه اين 

به دليل اين  را به عنوان يك فصل اول و مهم در تفسير تربيتي و موضوعي خودمان انتخاب كرديم،انسان شناختي 

و قواعد  يشناس يهستق و تربيت است، گرچه مباني اخال ي حوزهمباني به  نيتر كينزد يشناس انساناست كه مباني 



تربيتي و  يها بحثل اين كه به ما انسان موضوع تربيت است و به دليا ،همه مؤثر است يخداشناسكلي جهان و 

اعتبار و قرار ما ورود بحث و تنظيم بحث به  ي دائرهجا انتخاب شده است، انتخاب اخالقي اقرب است، در اين 

كالن تربيتي است و اين به معناي نفي تأثيرات بسيار مهم و اصولي و  يها بحثاقرب به  يشناس انساناست، اما 

 نيست. يشناس يهستمباحث خداشناسي و 

انسان موضوع تربيت است، اين جا موضوع به  مييگو يمكه انسان موضوع تربيت است، وقتي  شود يمگاهي گفته  

، اين جا موضوع يعني متعلق فعل است، انسان موضوع تربيت است، رود ينمبه كار  مييگو يممعناي اين كه در علوم 

و متعلقش هم انسان ديگر است،  شود يميعني متعلق تربيت انسان است، فعل تربيت فعلي است كه از انسان صادر 

 موضوع در اين جا به معناي متعلق است، و به معناي غير از آن موضوع به معناي علم است.

انسان موضوع تربيت است يا موضوع اخالق است يعني متعلق  مييگو يمكه وقتي  شود يمتنظيمش اين گونه  

 شود يماست و فعل تربيتي است و خود تربيت كه يك فعل و يك فرايند است، موضوع به معناي همان موضوع علم 

ابراين وقتي تعليم و تربيت است. بن ي حوزهمختلفي كه در  يها دانشو براي علوم تربيتي  شود يمو موضوع 

موضوع ما تربيت است، در اين جا موضوع به معناي متعلق است و نه آن معناي موضوع علوم و تعاريفي  مييگو يم

 كه راجع به موضوع در علوم آمده است.

 ييها دانشاما موضوع به معناي علمي قضيه و اصطالح در علوم طبعاً خود تربيت موضوعي براي علوم تربيتي و 

 .شود يمتربيت است  ي حوزهكه مربوط به 

 

 يشناخت انسان يمبانعلم النفس در 
خيلي كالن و كلي و  يشناس انساناز يك  ميتوان يمباز  ياين است كه ما در مباني انسان شناخت مسو ي مالحظه

 فلسفي شروع كنيم كه به بحث تجرد و از اين قبيل بپردازد.

آن هم جايگاه دارد، يعني اين مسائل كالن و كلي را هم در اين جا از ديدگاه قرآن بحث نخواهيم كرد، گرچه  

علم النفس فلسفي را  ميخواه ينماز منظر قرآن بررسي كند، ما در اين جا  تواند يمفلسفي را انسان  النفس علمبحث 

علوم انساني و  ي حوزهتناظر با همين مباحثي است كه در كه بيشتر م يالنفس علممنظر قرآن بحث كنيم، بلكه يك از 

انسان در خود و در  يها يژگيو، اوصاف، حاالت، كاركردهاي رواني، شود يممطرح  ها نياو امثال  يشناخت روان

 است را بحث نماييم. يشناس انساندوم مباحث  ي هيالروابط با ديگران و اين سنخ مسائلي كه 



تجرد و مسائل خيلي كالن و كلي فلسفي در واقع علم  يها بحثبنابراين اين انتظار نبايد در آينده باشد كه ما به  

اً با اين پنج مقدمه در واقع نكات نسبت ميتوانست يمقبلي بود. ما  ي مقدمه ي ادامهالنفس بپردازيم. اين چند مالحظه در 

 .مده كنياست بسن بحثمانمهم و مؤثر در روند و روش 

 فهم قرآن ياصل يمبان
طرح خواهيم كرد و آن اين است كه از بعضي از مباني و مقدمات  رديگ ي مقدمهيك  تر يكلاز ميان مباحث نسبتاً 

فهم متن قرآني، يك فهرستي ارائه دهيم، به خصوص با عنايت به آن چه كه در علم اصول خودمان آمده  ي ژهيو

است، ما وقتي كه بخواهيم وارد فهم يك متن و تفسير يك متن شويم، ورود در فهم يك متن و تفسير يك متن 

 .حداقل به دو چيز نياز دارد

اين كه ما بگوييم بايد برويم به سراغ اين متن و متن را بفهميم و  براي شود يميكي مباني و مفروضاتي كه پايه  .1

نام گذاري كرد، كه در واقع  شود يمكه ... وكه مباني فهم متن، مباني اجتهاد  نديگو يمبفهميم، به اين مباني  ميتوان يم

 مقدمات و مبادي تصديقيه است براي اين كه متن را بفهميم.

وارد  شود يمو قواعد فهم متن است، اين اساسي است كه با شناخت آن و توجه به آن  ها روشدوم همان  .2

، كه اين مباني در دوره هاي جديد مورد يك مييگو يمتقسيم متون شد. به قسم اول مباني اجتهاد و مباني فهم متن 

فقه و  ي فلسفهدر ضمن بحث مجزايي از اصول قرار گرفته است، گاهي به عنوان فلسفه و مباني اجتهاد و گاهي 

 .ديآ يم ها نيااصول و امثال  ي فلسفه

مباني و مفروضات و ين يك بحث است كه ا ،بگوييم كه اين كه متن معني دارد ميخواه يمدر اين جا در واقع 

كه فهم متن امكان دارد و ميسر است و حاال ببينيم چگونه  رساند يماست كه ما را به اين  يا هيقيتصدمبادي 

 بفهميم، اين يك گام است. ميواهخ يم

 فهم متن قرآن يها روش
فهم متن كه به عنوان اصول  يها روشكه  شود يمفهم متن است كه عين همان علم اصول  يها روشگام دوم 

مفصل به آن اشاره نموديم. ما در حقيقت اگر بخواهيم  ي مقدمهبه چند نوع تقسيم كرد كه در يك  توان يمآمده است 

يك سامان جديدي بدهيم، نياز به يك مباني فهم متن و مباني اجتهاد داريم كه بخش مهم آن فهم متن است و بعد هم 

 فهم متن است. يها روشنياز به اصول داريم، قواعد و 



در جاي خود بايد بحث شود، اصولش را ما بيان  هر كدام ها نيااين دو ركني است كه در آن جا وجود دارد،  

كرد و دامنه دار  يتخصص و دادهو يك اصول فاخر قوي و غني است، آن اصول را بايد بسط  هكرديم كه ناظر به فق

 نمود.

 

در قسمت اول هم كه مباني اجتهاد و فهم متن و تفسير متن باشد آن هم از قديم وجود داشته است، يك بخشي  

ست، يك بخشي در كالم است و در دوره هاي متأخر هم كم و بيش براي اين كه هويت نسبتاً مستقلي در اصول ا

 پيدا كند كار شده است.

در مباني هم همين طور است، ما وقتي ناظر به خود قرآن  ميگفت يماين دو ركن همان طور كه سابق در اصول 

در اصول ما يك اصول عام داريم و يك اصول خاص،  ميگفت يمو يك متن خاص شويم، عين اين است كه  مكري

توصيفي،  يها گزارهاصول  ميگفت يمبود،  ها گزارهبود، يك وقتي بود كه ناظر به نوع  هاصول عام و خاص هم دو گون

 .شود يمتجويزي، كه آن هم دو قسم  يها گزارهاصول 

بع و متن است كه ما متن قرآن يا سنت عام و خاص يك بار از نوع حيث گزاره است و يك بار هم از حيث من 

 را يا چيز ديگري را در تقسيم بندي تخصصي در اصول بيان نموديم.

 يقرآنخاص  يمبان
تصور است، مباني و مبادي همان مدلي كه در عام و خاص با دو زاويه و دو رويكرد گفتيم در مباني هم م 

متن چه قرآن چه  ثيح ازعام داريم،  ي هيقيتصدمبادي  بگوييم يك مباني و، شود يمتفسير و فهم متن  ي هيقيتصد

گفت يك مباني خاص قرآن داريم، همان طور كه اين تقسيم عام و خاص را به لحاظ نوع  توان يمحديث، و 

 ي ژهيوتجويزي، مباني  يها گزارهتوصيفي و چه در  يها گزارهمباني مشترك فهم متن چه در آورد،  توان يم ها گزاره

ر مبادي و مباني بنيادي د ،توصيفي يا تجويزي، اين تقسيم بندي كه در اصول و روش و متد فهم بيان شد يها گزاره

 فهم متن هم آن تقسيم بندي جاري است.

مباني اجتهاد عام از منابع و متون ديني يك داستان دارد كه در تقسيم بندي كه از آن انجام گرفته بيست قاعده و 

 اصل ذكر شده است.



چهار نمونه از آن مباني را بحث نموديم، مثالً  ميكرد يمو سال هم كه در بحث مباني اجتهاد، بحث يكي د 

ثابت معنايي و همين طور امكان دسترسي به آن، در حدود  ي هستهيا خود امكان وجود  »لكُلِّ فعلٍ حكم«جامعيت 

 .ميپرداز يموش و اصول پانزده از اين قواعد بنيادي اجتهاد است كه وقتي اين تمام شد به ر

و متون ديني را قرآن و سنت و... در بر  شود يممتون  ي همهدر قرآن مباني عام و مشترك داريم كه شامل 

فهم قرآن و متن قرآني هم داريم كه كم و بيش هم در اصول ما يا در منابع ديگر  ي ژهيو، يك مباني و قواعد رديگ يم

كه بعضي در اصول و بعضي در كالم بحث شده است،  كنم يمرا اشاره  ها نياما مطرح بوده است كه من فهرستي از 

فهم نه متون كه آن قسم اول است،  ي هيقيتصدو مقدمات مباني و مبادي  من به عنوان نمونه تعدادي از اين مباني

 .ميينما يمبلكه متن خاص قرآني را بيان 

ارد، استناد خود قرآن به خداوند است از طريق اثبات اعجاز يكي كه بيشتر بايد از كالم وام گرفت و بعد كالمي د 

و وحي و مسائلي از اين قبيل كه اين يك بحث كالمي است، طبعاً ما بايد از اين مقدمه عبور كنيم، يعني اثبات كنيم 

اين  صونيت آن از تحريف را دنبال كرد كهم ،كه اين متن يك متن مستند به خداوند و وحي است و از طريق اعجاز

مورد بحث قرار  ن، و دومي هم در علوم و قرآكند يمكالمي پيدا  ي جنبهدو بحث است كه به نحوي اولي بيشتر 

 رچه مقداري هم بعد كالمي دارد.گ. رديگ يم

سوم حجيت قرآن به عنوان منبع معارف الهي است، به عنوان اين كه بايد رفت و از آن معارف و حقايق دين را  

اين كه منبع استخراج  و ،عني استنادش به وحي، مصونيت، و سوم حجيتش به عنوان يك منبع دينياستخراج كرد، ي

 معارف الهي است و اين ظرفيت و قابليت را دارد.

 .شود يمدر ذيل اين بحث  ها نياحاال اين منبعيتش به طور جامع است و اين جامعيت در چه حدودي است، 

عني منبعيت ي. تمعصومين اس ي ژهيوبا مقدمات الزم نه  ها انسان ي همهبراي  نچهارم منبعيت آن و مرجعيت قرآ

كساني است از طريق ضوابط و قواعد خودش جلو  ي همهبشر است و  ي همهكلي و اين منبعيت و مرجعيتش براي 

 .تعلمي خود ما مطرح بوده اس يها بحثروند، اين هم يك بحثي است كه اين بحث كامالً در تاريخ 

معصومين است، كم و بيش هم در  ي ژهيودارد كه  يرازآلودگودند كه اصوالً قرآن يك حالت ني معتقد بكسا 

 وجواب دارند  ها آن، گرچه كنند يم ها آناصولي آمده است، رواياتي هم گاهي استشهاد به  يها بحثبعضي از 

 قرآني است. يها بحث ي ژهيوكه مباني  شود يمبيان  ها بحثفهرست اين 



 قرآن يظاهر يها داللت
عرفي  يها داللتظاهري وجود دارد، يعني قرآن مشتمل بر  يها داللتقاعده و بحث پنجم اين است كه در قرآن 

قطعي صريح كه  يها داللتو ظاهري است، يعني ظواهر در قرآن وجود دارد، اين طور نيست كه قرآن تقسيم شود به 

 ظاهري باشد و يك شكل اجمال بر آن حاكم باشد.هم يك حالت غير  اش هيبقمثالً كم است و 

كم و بيش اين هم در بحث حجيت ظواهر آمده است، در اصول هم در مجمل و مبين آمده است. يك كساني 

قرآن براي بشر حالت اجمال دارد، و اين را به شواهدي از خود قرآن و روايات  ي عمدهمعتقدند كه يا كل قرآن يا 

مهمي است كه بايد از آن  ي قاعدههم در جاي خودش داده شده است، اين هم يك  شيها پاسخو  اند كردهمستند 

ظاهري  يها داللتسريع و ظاهري دارد و به لحاظ  يها داللتقرآن  ي عمده االصول يعلعبور كرد و اثبات كرد كه 

يك اصل مهم ديگري  از اجمال بر كل قرآن حاكم باشد، اين هم يا هالهم است و اين طور نيست كه يك قابل فه

 است كه كم و بيش در اصول ما به آن توجه شده است.

 قرآن در ظواهر تيحج
 بعدي هم كه اين هم در اصول به آن توجه شده است، همان حجيت ظواهر است. ي قاعدهاصل و 

گاهي گفته شده است كه ظهوراتي وجود دارد، ولي در قرآن به يك داليل خاص آن ظهورات در اين جا حجيت  

به ظواهر آن به عنوان يك حجت استناد كرد، اين هم يك اصل است كه ظواهر هم صغروياً وجود  شود ينمندارد و 

 دارد.

وجود دارد و در دسترس ما است، به عنوان در بحث قبل هم كبروياً اين ظواهر داراي حجيت است و ظواهري  

 .دظاهر، و در اين بحث هم اعتبار دار

غير از آن بحث قبلي  ،، اين مقام بيانشود يمقرآن در مقام بيان است از جهتي كه در بحث اطالق و تغيير گفته 

جوانبش است؛ يعني  ي همه، اين ناظر به ديآ يماست، معناي آن اين است كه وقتي كه يك اصل و قاعده اي در قرآن 

بر اساس همان مقدمات حكمتي كه در اصول آمده است، چون آن مقدمات حكمتي كه در اصول آمده است از همان 

قواعد مشترك است كه هم در گزاره هاي توصيفي جاري است و هم در گزاره هاي تجويزي جاري است، گرچه ما 

 مشترك توصيفيات و تجويزيات است. يها بحثيكي از ، ميكن يمآن را غالباً در گزاره هاي تجويزي اجرا 



 اجمال كلي در قرآن
گاهي گفته شده است كه قرآن اجمال كلي ندارد، ظاهر دارد و ظواهرش هم حجت است، ولي در حد همان  

قبلي است، يعني مقدمات  يها بحثبه اطالق آيات قرآن تمسك كرد، اين يك بحثي غير از آن  شود ينمكليات اما 

به عنوان  توان ينمرا  »أوفوا بالعقود«فقهي اين گونه است، مثالً  يها بحثاجرا كرد، در  شود ينمت را در قرآن حكم

كه از عقد مثالً اگر عربي نبود و فارسي است،  ميكن يمكلي به آن تمسك كرد، بگوييم جايي كه شك  ي قاعدهيك 

ولو اين كه به عنوان  »أوفوا بالعقود«گوييم نه  ، ميميكن يمتمسك  »أوفوا بالعقود«است يا نه، بگوييم به  منافذ و الز

، اسالم روي وفاي به عقد تأكيد دارد، ولي باشد يمظاهر است و درست هم  االجمال يعلكلي  ي قاعدهيك 

به شما يك قاعده بدهد كه در موارد شك و در رفع ابهام در جزئيات به آن تمسك كنيد، در اين مقام  خواهد ينم

 نيست.

آن مراحل  ي همهبر خالف روايت، كه البته آن وقت اين در اصول نسبتاً خوب هم بحث شده است، كه كساني  

كه مقدمات حكمت براي جريان اطالق در اين جاري نيست، طبعاً  نديگو يمقبل را عبور كردند، ولي در اين مرحله 

 »االنسانَ لَيتقي نَّإ« ديگو يممين طور است، وقتي و در مباحث توصيفياتش هم ه اند گفتهدر مباحث فقهي  ها آن

 موارد جاري است. ي همهكه در  ديگو يمكلي  ي قاعدهبگوييم اين يك  ميتوان ينم

كه در  يا قاعدهتفاده كرد، نه به عنوان يك از اين چيزي اس شود يممهمله  ي هيقضدر واقع و  الجمله يفبه عنوان  

موارد بشود آن را جريان داد. اين هم يك بحث بسيار مهمي است كه كم و بيش هم در اصول ما بحث شده  ي همه

آن چه كه در وضع موجود يم، قابل اين بود كه نكاتي هم بر وارد شو ميخواست يمالبته اگر  ها نيااست و هر يك از 

 روشي نيست. يها بحثدر اصول است افزود و تكميلش كرد، اما قرارمان بر ورود بر اين 

 در قرآن يعرفقواعد 
قرآن هم پرداخته شده است، و اين جا بايد گفت كه وقتي كه بخواهيم  ي ژهيو يها بحثدر اصول ما مواردي به 

بگوييم فهم قرآن تابع قواعد عرفي است كه در  ميتوان يمفهم قرآن شويم اگر از اين اصول عبور كنيم  يها روشوارد 

ن وجود دارد، اما اين به اين معنا نيست كه در خود فهم قرآن يك قواعد ويژه اي نباشد، ممكن ظواهر و فهم متو

است يك قواعد ويژه اي باشد كه خود قرآن به ما اشاره كرده باشد و لذا به طور كلي اين طور است كه ما در فهم 

 : شود يمدو بخش تقسيم هم آيات و حتي روايات اصولي كه داريم يعني قواعد فهم متني كه داريم به 



 يعرفبر محاورات  حاكمقواعد  .1
يك بخشي از اين قواعد فهم متن همان قواعدي است كه حاكم بر محاورات عرفي است اما اين منافات ندارد كه  

 با اين قواعد كار كنيد. اند گفتهيك قواعد ويژه اي هم وجود داشته باشد كه خود اين متون به ما 

، اين كه ما كل ائمه را به عنوان يك متكلم در نظر بگيريم، اين »كلهم نور واحد«ر حكم مثالً اين كه ائمه د

سراغ فهم متون ديني برويم، چه در آن بخش مباني و قواعد و  ميخواه يماست، بنابراين وقتي ما  يا ژهيو ي قاعده

داريم، بعضي همان است كه در محاورات  ها روشفهم، دو نوع مباني و اصول و  يها روشچه در بخش اصول و 

 عرفي است 

 ينيدقواعد خاص متون  .2
، چـون  »كلهم نور واحـد «ولي يك اصول و قواعد و ضوابطي داريم كه خاص متون ديني است، مثل اين كه ائمه 

ي فـرق  متفاوت شوند خيل ها ندهيگواگر اين نباشد قواعدي كه حاكم بر فهم است، كلمات و سخنان ديگران وقتي كه 

 .ميريگ يم، ولي ما همه را در حكم واحد كند يم

خاصي راجع به  ي نكتهيا مثالً بحث محكم و متشابه، اگر بگوييم محكم و متشابه، يك تفسيري بكنيم كه يك  

بگويد، چون در بحث محكم و متشابه يك تفسيرش اين است كه محكم و متشابه چيز خاصي نيست  خواهد يمقرآن 

 كلي است. ي قاعدهن است، اگر آن باشد متو ي همهو در 

و اصول و مباني فهم متون  ها روشبعضي از تفاسير محكم و متشابه يك بحث خاص قرآن است، در  بر بناولي 

مباني يا اصولي را براي  ميخواه يمهم وجود دارد و وقتي كه ما  يا ژهيوا توجه داشته باشيم كه امور ما بايد اين ر

، اما اين منافات ميگذار يمفهم دين و منابع و متون ديني سامان دهيم، اصل را بر همان قواعد محاوره و مباني كلي 

 ندارد كه يك چيزهاي ويژه اي هم باشد، همان طور كه اشاره شد.

 علم اصول و مباحث قرآن
از جمله در بحث حجيت ظواهر، در بحث حقيقت  ما در مواردي مباحث مربوط به قرآن مطرح شده است،

شرعيه، در بحث مجمل و مبين و در بحث مرجحات همان موافقت و مخالفتي كه در ضمن بحث مرجحات به اين 

 روايات بر قرآن داريم : ي عرضهموضوع هم اشاره شده است كه مالك ما دو بحث در 



 بحث مرجحيت  .1

 مالك نفي روايات مخالف  .2

رأي بسياري رجوع به  بر بنادر اصول بحث اين را داريم كه اگر روايات متعارض شد، در مقام تعارض، 

 ، ترتيب مرجحات هم دو سه نوع تصوير شده است.ميكن يممرجحات 

 

آن صور يكي از مرجحات موافقت كتاب و مخالفت كتاب است، اين يك بحث است كه مباحث قرآن  ي همهدر 

ده است و به عنوان مرجح در مقام تعارض آمده است، اگر دو دسته روايات تعارض كردند، در در اصولمان مطرح ش

، اين يك بحث است، اين موافقت و مخالفت، ميده يممقام تعارض ما مرجحيت را به همان كه موافق كتاب است 

 موافقت با عمومات و اطالقات است.

 روايات مخالف قرآن
ايد طرح شود ولو در مقام تعارض نباشد، اين مخالفت در آن جا و موافقت در روايات اگر مخالف قرآن بود ب 

مرجحيت با اين بحث دوم باهم تفاوت دارد، با اين توضيح كه گاهي روايات مثالً در يك بحث فقهي آمده است كه 

روايات تعارض ، در اين جا داند ينمكه فالن عقد الزم است، روايتي هم همان عقد را الزم  ديگو يماين روايت 

يچ كدام با قرآن مخالفت به ه ،يعني با همان عموم و اطالق است مييگو يمكردند، اين جا موافقت و مخالفتي كه 

الزم است با اين عموم قرآن هماهنگ  ديگو يممعناي كلي ندارد، مرجحيت در اين جا به اين معنا است كه آن كه 

يعني آن هماهنگي با عموم و  مييگو يماست و ديگري با اين عموم هماهنگ نيست، اين جا موافقت و مخالفت كه 

توصيفي هم  يها بحث، در همان مباني انسان شناسي ديآ يماطالقات يا عدم هماهنگي كه اين در توصيفيات هم 

 .شود يم هم بيان ييها نمونهو  ديآ يم

 مخالف با قرآن اتيروا بابرخورد صحيح 
كه اين روايت اصالً معتبر  شود يمرواياتي آمده است كه مخالفت كلي با قرآن دارد، اين مالك در مرجح نيست، 

اين طور نيست، اين  ديگو يمنباشد، فرض بگيريد قرآن فرموده است كه خلقت انسان اين طور است، و روايتي 

و يك بار به  ديآ يمبه عنوان مرجح به شمار  بار كياست و اين دو تا باهم فرق دارد، بنابراين قرآن تخالف به تباين 

 .ديآ يمعنوان داور در قبولي و عدم قبولي به شمار 



آن مرجحيت در مقام تعارض است و موافقت و مخالفت هم در آن جا يعني موافقت و مخالفت به عموم و اطالق 

داريم كه در مقام تعارض نيست و موافقت و مخالفت هم يعني موافقت كلي و مخالفت هم يعني است، اما نوع ديگر 

مخالفت به تباين، نه به كلي و جزئي، اين هم يك بحثي است كه در ضمن مباحث مرجحات آمده است و طبعاً اگر 

 بخواهد بحث شود نياز به يك بسط بيشتري دارد.

در مقام  ديآ يممباني بحث قرار داد كه قرآن هم به عنوان مرجح به حساب كلي در  ي مقدمهيك  توان يماين را 

تعارضات، و آن جا هم موافقت و مخالفت كلي نيست، اطالق جزئي و كلي است، و نقش ديگري كه قرآن دارد اين 

ايي است و اين البته در ج شود يماست كه در جايي كه تخالف به تباين باشد، در آن جا قرآن موجب طرح روايات 

 كه ضوابط اين تباين نكات ريز و دقيقي دارد كه جاي خود بايد به آن پرداخت.

 يتيترب يموضوع ريتفس
كلي يك دورنمايي را از مباحثمان ارائه كرديم و هم بعضي از آن  ي مقدمهما در حقيقت با گذر از اين پنج شش 

نهايتاً ما از آن  ها نيايم داشت، با عبور از كليدي و بسيار اساسي كه در مباحث آينده در نظر خواه يها روش

ترديدي كه داشتيم به اين كه ترتيبي بحث كنيم يا موضوعي، فعالً خارج شده و وارد تفسير موضوعي تربيتي خواهيم 

 شد.

موضوعاتي  ي عرضهبه موضوعات مصرح يا  ي مراجعهاين تفسير موضوعي تركيبي است از موضوعي به معناي  

بخش  يها يژگيو، با يك روش تركيبي است، در اين روش ما آن ميكن يمرون داريم و اين را عرضه كه از علوم بي

قبل و بعدش و سياق و  ميكن يمسعي  ميكن يمجمع كنيم، يعني آيه اي را كه در جايي مطرح  ميكن يمترتيبي را سعي 

 قرائن دروني آن را عنايت ويژه اي به آن داشته باشيم.

و اصول اختصاص  ها روش يها بحثديگر هم اين كه ما در اين جا تفسير موضوعي تربيتي مان را به  ي نكته 

، و بيشتر به ميپرداز ينممباني، مباني هستي شناسي را  ي حوزه، اما در ميپرداز يممباني هم  ي حوزهنداديم، بلكه به 

 .ميپرداز يممباحث انسان شناسي مؤثر در تربيت و اخالق  ي حوزه

 يشناس انسانمباحث 
، بيشتر ميپرداز ينمفلسفي را  يشناس انسانفلسفي و كليات مباحث  يشناس انسان، يشناس انساندر مباحث  

است و اين  يشناس روان ي حوزهو عملكردها و مسائل متناظر با  ها يژگيوناظر به حاالت روحي و  يشناس انسان



، انسان شناسي كه در ميدان ينمتربيت به معناي خاص  ي حوزهخاص  يشناس انسانهم را  يشناس انسانمباحث 

مباحث انسان شناسي را  ي دامنه، ديآ يمخاص تربيت به كار  ي حوزهيا در  ديآ يمتربيت و اخالق به كار  ي حوزه

رار و بخش اول مباحث تفسير تربيتي مان را انسان شناسي ق ميشو يم، به اين ترتيب وارد مباحث ميريگ يم تر عيوس

، حزن و سرور و اندوه و ها نياو بيشتر آن احوال روحي كه بيم و اميد است، خوف و رجا است و مظاهر  ميده يم

، كاميابي و ناكامي انسان، تعارضات ها آنو دوستي و دشمني و مظاهر  بغض، حب و ها آنشادي انسان و مظاهر 

 قرار خواهيم داد.دروني و اين قبيل مسائل را ما به ترتيب و تدريج محل بحث 
 


	مقدمه
	مبانی انسانشناختی تربیت قرآنی
	تقسیمات مبانی انسانشناسی
	ارتباط مبانی انسانشناسی با اخلاق و تربیت
	علم النفس در مبانی انسانشناختی
	مبانی اصلی فهم قرآن
	روشهای فهم متن قرآن
	مبانی خاص قرآنی
	دلالتهای ظاهری قرآن
	حجیت ظواهر در قرآن
	اجمال کلی در قرآن

	قواعد عرفی در قرآن
	1. قواعد حاکم بر محاورات عرفی
	2. قواعد خاص متون دینی

	علم اصول و مباحث قرآن
	روایات مخالف قرآن
	برخورد صحیح با روایات مخالف با قرآن

	تفسیر موضوعی تربیتی
	مباحث انسانشناسی


