
 روش شناسي تفسير تربيتي قرآنروش شناسي تفسير تربيتي قرآن

 محمد احساني

و علوم، ةالعالمي9 المصطفيجامعةدانشجوي دكتري قرآن

 چكيده

و از آغاز نـزول بـر قرآن كريم مهم و تربيت اسالمي است، و ابزار تعليم ترين منبع

ق  و در طول تاريخ هـاي لب انـسان پيامبر اكرم تا كنون نقش تربيتي خود را به خوبي ايفا

و آن  و معنوي هدايت كرده است آماده را نوراني از ايـن رو قـرآن. ها را به كمال روحي

و  و بايد بـا ديـد تربيتـي آيـات آن را مطالعـه و تربيت دارد كريم پيوند عميقي با تعليم

. تفسيري با همين رويكرد ارائه كرد

از اين رو برخـي. آن كريماين مقاله تالشي است براي تبيين روش تفسير تربيتي قر

و. هاي مؤثر در حوزه تفسير را با نگرش تربيتي را ارائه داده است از روش  روش ترتيبي

و  و نيـز مراحـل و تلفيقـي و شيوه شهيد صدر، روش تطبيقي موضوعي به شيوه مشهور

. ضوابط تدوين تفسير تربيتي از جمله مطالب اين مقاله است

تف:هاي اصلي واژه  شناسي سير، تربيت، تفسير تربيتي، روش قرآن،
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 درآمد

و شاخه علوم بشري روز به روز به سوي تخصصي شدن پيش مي هاي رود

و رشته گوناگوني در حوزه دانش انساني پديد مي هاي جديدي نيز در حال شكل آيد

از» علم تفسير«. گرفتن است نيز كه دانشي در ارتباط با فهم قرآن كريم، است نبايد

روان علوم بشري عقب بماند، پس الزم است تفسيرهاي متنوعي به صورت تخصصي كا

و آموزشي، مانند هاي مختلف دانش تفسير در زمينه. ارائه گردد هاي رائج در مراكز علمي

و حقوق، علوم سياسي، علوم اجتماعي، و علوم تربيتي قابل تكثير  روان شناسي، مديريت

و معارف قرآن كريم ارتباط دارند گونهتنوع است، زيرا اين علوم به .اي با علوم قرآني

و معارف قرآني دارد، و تربيت بيشترين پيوند را با قرآن شايد بتوان گفت تعليم

و تربيت است، لذا خداوند مي :فرمايد چرا كه هدف قرآن تعليم

Gآ علَيهِم يتلُوا مِنهم ياتِهِ ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الكِتاب هو الَّذِي بعثَ في اُالميِينَ رسوالً

و«؛)3/جمعه(Fوالحِكمةَ او در ميان اهل مكه رسولي از ايشان بر انگيخت تا بخواند

و تطهير نفوس  و تعليم كند به ايشان طريقه تزكيه بياموزد به ايشان آيات كتاب الهي را،

و آداب سنّت كه كتاب الهي مشتمل بر  .»آن استناطقه را به حكمت

و رسالت او از آيه كريمه به خوبي استفاده مي و اين كه قرآن هدف بعثت پيامبر شود

و تربيت مردم را به عهده داشت و پيامبر وظيفه تعليم و تربيت نازل شد .براي هدايت

و بايد و گسترده است براين اساس ارتباط علوم تربيتي با قرآن كريم بسيار عميق

و مفسران قرآن كريم در پي تدوين تفسير تخصصي تربيتي كارشناسان تعليم  و تربيت

و حجيت برخوردار باشد تا اين. باشند تفسير مانند تفاسير ديگر بايد از اتقان، استحكام

 . بتوان در استنباط مسائل فرعي بدان استناد كرد

 مفهوم شناسي

 تربيت

ه است، ولي مشتقات آن با به شكل حاضر در قرآن به كار نرفت» تربيت«هر چند واژه

به» ربو«و» ربب«هاي ديگر از دو ريشه شكل در آيات متعدد استفاده شده كه به نوعي تربيت

ـ را مي و معنوي ـ پرورش جسمي يا روحي مي. رساند معناي اصطالحي  : گويد راغب
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و گام به گام»رب«  در اصل تربيت به معناي ايجاد چيزي به صورت تدريجي
ص( چيز به حد كمال مطلوب خود برسد است تا آن مفردات الفاظ القرآن الكريم،

و معناي فاعلي دارد، ارتباط» تفعيل«بر اين اساس، تربيت كه مصدر باب ). 336 است

مي»رب«نزديكي با مفهوم  و مستعار»رب«كند؛ زيرا به قول راغب پيدا نيز مصدر است

و كسي كه فرآيند براي فاعل،  مييعني به مربي كند، رب گفته تربيت را در عمل اجرا

و پرورش دهنده. شود مي هر جا واژه رب در قرآن به كار رفته، به معناي تربيت كننده

و اين كلمه به صورت مطلق تنها بر خداي متعال اطالق مي ).336همان،(شود است

 تفسير

و شرح، در لغت به معناي توضيح،»فسر«از ريشه ـ فرهنگ معاص( بيان ر عربي

مي. آمده است) 507فارسي، : گويد راغب

مفردات(فسر كه تفسير از آن گرفته شده، به مفهوم اظهار معناي معقول است؛

و مرموزي را كه فهمش براي افراد مشكل ). 636الفاظ القرآن الكريم،  اگر معناي پيچيده

و مطلب براي آن ها روشن گردد، است، خو توضيح دهد . اهد بود مصداق تفسير

و صاحب نظران علوم قرآن، هاي مختلف دارد تعريف تفسير در اصطالح مفسران

ازو هر كدام بر اساس رويكرد تفسيري خود تعريفي از آن ارائه داده اند، ولي منظور ما

و«: تفسير در اين نوشتار عبارت است از و پرده برداري از ابهامات كلمات كشف

مق جمله و توضيح آنهاي قرآن و اهداف ).1/26تفسير قرآن مهر،(»ها اصد

 روش

لغت نامه دهخدا،(در منابع واژه شناسي فارسي به معناي راه، طرز، طريقه، سبك

و بر مجموعه اموري گفته) Methode(» متد«و التين به معناي) واژه روش است

صو مي و انجام كار مورد نظر به و شود كه انسان را براي رسيدن به هدف رت منظم

مي) Procede(به اسلوب. روشمند كمك كند از شود كه جزيي نيز روش گفته تر

و پاي بندي به آن، روش مشخصي را فرا راه انسان  روش به معناي اصطالحي است

فن. نهد مي و وسيله)Technigue(و نيز بر يا اي كه به كمك آن شيوه آموزشي، ابزار

ميگردد، روش هر عمل ديگر اجرا مي (شود اطالق آراء دانشمندان مسلمان:به.ك.ر.

و مباني آن،  و تربيت به هر صورت، روش يك مفهوم راهبردي ). 3/267در تعليم
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و چگونگي پيمودن آن را براي رسيدن به و مراحل است كه چگونگي عمل را ترسيم

. كند هدف يا هدف هاي مورد نظر معلوم مي

و عملمنظور از روش در اين نوشتار و هدف يك نوع رفتار داري كرد نظام يافته

و بر اساس است كه مفسر تربيتي قرآن كريم در اجراي فرآيند تفسير در پيش مي گيرد

و  آن، فعاليت هاي تفسيري خود را براي كشف معناي واقعي آيات قرآن در باب تعليم

.دهد تربيت سامان مي

 تفسير تربيتي

و تربيت مركب است، بنابراين، مفهوم آن آميختهتفسير تربيتي از دو واژه تف اي سير

و پرده برداري از ابهامات. از آن دو خواهد بود بدين سان تفسير تربيتي، يعني كشف

و اهداف آيات واژه و تبيين مقاصد و توضيح و جمله هاي قرآن در حوزه تربيت ها

. قرآن بر اساس يافته هاي علوم تربيتي

مي مفسران تربيتي شيوه با اي را در پيش ـ اعم از روش ترتيبي يا موضوعي گيرند

و آموزه شاخه ـ و به عنوان هايي كه دارند هاي تربيتي را بر محور آن روش كشف

مي پيام و. دهند هاي تربيتي آيات ارائه به هر صورت، تفسير تربيتي فعاليت روشمند

و تربيتهدفداري است براي كشف حقايق نهفته قرآن كريم در قلمر .و تعليم

از اين موضوع نيز طرح پذير است كه تفسير تربيتي، گرايشي در حوزه تفسير است

و آن در عرض روش رو روش اين نيست، ... هاي تفسيري قرآن به قرآن، روايي، عقلي

و گرايش فرعي در حوزه روش تفسير علمي قرآن است .بلكه شيوه

 روش تفسير تربيتي

و كاربردي(ر عام قرآن همان گونه كه تفسي مي) بنيادي هاي متعدد توان با روش را

. هاي مختلف سامان داد شود با استفاده از شيوه نوشت، تفسير تخصصي تربيتي را نيز مي

 روايي، عقلي، علمي، اشاري هايي مانند قرآن به قرآن، در حوزه تفسيرهاي عمومي روش

در. اند مفسران از آنها استفاده كردهو اجتهادي جامع وجود دارد كه در طول تاريخ

و گرايش حوزه (هست... ها نيز گرايش اجتماعي، تربيتي، سياسي، اخالقي :به.ك.ر.

(2(منطق تفسير قرآن و گرايش روش) هاي تفسير قرآن؛؛ روش)هاي تفسير قرآن ها

و گرايش روش مي). هاي تفسيري ها روش توان از يك يا چند در زمينه تفسير تربيتي
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و انتخاب معناي خاص، استفاده كرد، البته  عوامل متعددي نظير مفهوم شناسي تربيت

و فلسفي، نگرش انديشه و امثال آن در انتخاب روش هاي ديني هاي تربيتي، امكانات

هاي مجاز، غير از روش تفسير به هر حال در تفسير تربيتي از تمام روش. تأثير گذارند

.ده كردتوان استفا به رأي، مي

 اسلوب تفسير تربيتي

و به).ها همان:به.ك.ر(است ... اسلوب تفسير گاهي تربيتي، گاهي موضوعي ما

و رابطه مهم مي ترين آنها اشاره .كنيم شان را با تفسير تربيتي بررسي

 مورد توجه نخستين شيوه در تدوين تفسير تربيتي به نظر مي رسد،: ترتيبي.1

و و تربيت قرار دارد، دانش پژوهان تفسير . تفسير ترتيبي با نگرش تربيتي است تعليم

و مفسران قرآن، طرحي را مبني بر تفسير تربيتي همه بدين معنا كه كارشناسان تربيتي

و به سوره  قرآن به ترتيب قرآن موجود، آماده كنند، يعني از سوره حمد شروع كنند

مي. ناس برسند و توان برخي از سوره همچنين آيات قرآن را با استفاده از روش ها

 الزم نيست همه قرآن را تفسير در اين صورت. ترتيبي با رويكرد تربيتي تفسير كرد

و آياتي را كه آموزه تربيتي بيشتري دارند، با نگاه تربيتي تفسير بلكه مفسر سوره كرد، ها

و تفسير تربيتي: بنابراين، شيوه ترتيبي دو صورت خواهند داشت. كند مي  تمام قرآن

و آيات منتخب تفسير تربيتي سوره . ها

: اين روش ترتيبي در مقام اجرا نيز به دو شيوه زير قابل انجام خواهد بود

مي: شيوه فردي) اول كه اجراي طرح به صورت فردي انجام و كسي گيرد

و تفسيري دارد عهده دار اجراي آن مي  اين كار به لحاظ. گردد تخصص تربيتي
د و به لحاظ مطالبه زمان بيشتر، مشكالتي همراهر رشتهتخصص و تربيت هاي تفسير

ها در شرايطي كه بيشتر از اين رو، سامان دهي اين گونه پروژه. خواهد داشت

و زود بازده هستند، مشكل به نظر مي رسد پژوهشگران در پي پروژه . هاي كوتاه مدت

ك:شيوه گروهي) دوم و بدين معنا كه تعدادي از و تربيت ارشناسان تعليم

و تجربيات خود با هم پروژه اي را در زمينه تفسير پژوهشگران قرآني با استفاده از نظرات

هاي شيوه فردي افزون بر آنكه كاستي اين روش،. آورند تربيتي قرآن به مرحله اجرا در مي

و عاقالنه ن را ندارد، از امتيازات بسياري برخوردار است ميترين روش به .رسد ظر
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و: موضوعي.2 در شيوه موضوعي مفسر قرآن را براساس موضوعات مشخص

 تفسير همه قرآن از ابتدا تا انتها مورد نظر در اين روش،. كند نگرش تربيتي تفسير مي

نيست، بلكه مفسر در اين شيوه، با محوريت موضوعاتي از پيش تعيين شده، سراغ قرآن

و آيات مربوط به موضو مي ميرود و تحليل و حتي همه سوره. كندع خاص را تفسير ها

 آيات را نياز نيست مورد بررسي قرار داد؛ زيرا آن چه در تفسير موضوعي مهم است،

و نتيجه به دست آيد . آيات مرتبط با موضوع مورد نظر است كه مي بايست تبيين گردد

: البته، همين شيوه به چند شيوه قابل اجرا خواهد بود

مشهور علماي تفسير بر آنند كه موضوعات):درون متني(شيوه مشهور) اول

و به نتيجه مورد  و آيات مربوط به آن را بررسي تفسيري را از متن قرآن به دست آورند

مي. نظر برسند و موضوع را از متن قرآن به دست آورند به عبارت ديگر خواهند حكم

و تحليل كنندو آيات پيرامون آن موضوع را از سراسر قرآ و تجزيه براي.ن گردآورند

را كه در بسياري از آيات قرآن بدان اشاره شده» نقش خانواده در تربيت فرزند«نمونه 

و  و فرزندان يا زن و آياتي را كه در ارتباط با والدين است، مي توان در نظر گرفت

ت شوهر سخن مي و نظر قرآن را در باره نقش خانوده در ربيت فرزند بيان گويند، بررسي

و فقها موضوعاتي مانند نماز  كرد؛ چنان كه در باب عبادات چنين روشي معمول است

ميو مي روزه را محور بحث قرار و آيات مربوط به آن را بررسي اين روش،. كنند دهند

و مبتني بر گزاره و توجهي به غير قرآن ندارد درون متني . هاي قرآني است

 شيوه برون متني;شهيد محمد باقر صدر):برون متني(صدر شيوه شهيد) دوم

و. را مطرح كرد و تعليم و صنعت بر اساس اين روش، موضوعات نو در عرصه علم

و جو  و نظر قرآن را درباره آن جست و يا تحوالت اجتماعي بر قرآن عرضه تربيت

مي. شود مي و با بررسي آيات كني براي نمونه، نظريه تكامل داروين را، بر قرآن عرضه م

و مخالف، ديدگاه قرآن را به دست مي و تربيت،. آوريم موافق امروزه در حوزه تعليم

و اصول، موضوعاتي چون، مباني، اهداف، و تربيت مورد روش، مراحل  ابعاد تعليم

توجه پژوهشگران علوم تربيتي است، پس دانش پژوهان اين رشته بايد اين موضوعات

و نظريه اسالم را در مورد آن به دست آورندرا از ديدگاه  . قرآن بررسي كنند
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از:اي ميان رشته.3 با اي، رشته در شيوة ميان رشته» رشته«منظور هاي مرتبط

و علوم قرآن است، يعني يك مسئله از ديدگاه دو دانش  و مسائل تفسير موضوعات

 قرآني چند تباري است، چون بسياري از بررسي موضوعات. گيرد مورد بررسي قرار مي

و مطالعه قرار گيرند الزم است به صورت ميان رشته (اي مورد تحقيق منطق تفسير قرآن.

و منافاتي با شيوه درون قرآني»اي تك رشته«اين روش در برابر روش).61،)3( است

و برون قرآني در اي نو برون قرآني ندارد، بلكه چه بسا استفاده از شواهد درون قرآني

و برون. شيوه ضرورت داشته باشد و شهيد صدر توجه اصلي به درون در شيوه مشهور

و در اين شيوه تمركز بر رشته دو قرآن بود و با هاي مرتبط با مسئله مورد بحث است

. شيوه يادشده، قابل جمع خواهد بود

يعني اي علوم انساني است؛ هاي ميان رشته از آن جا كه علوم تربيتي خود از شاخه

 جامعه روان شناسي،: مانند(هاي ديگر هاي رشته اي است كه با استفاده از يافته رشته

و مي...) شناسي، تاريخ، اقتصاد جويد؛ بايد تفسير قرآن كريم با اين نگرش، با چنين بهره

به گيري از رهيافت بهره. اي به انجام برسد شيوه و علوم قرآني، هاي دانش تربيت

وخصوص علم تفس و روش ير و قابل هاي آن، قواعد  زمينه تدوين تفسير تربيتي جامع

و تربيت يا علوم قرآن قبولي را فراهم مي سازد، زيرا نگاه يك سويه به دانش تعليم

رو. هاي مختلف را از تفسير تربيتي برآورد تواند انتظار دانش پژوهان رشته نمي از اين

تر  ـ يافتهنگرش دو سويه به موضوعات تفسيري و دانش بيتي هاي هاي علوم تربيتي

و داده مي مرتبط و تدوين تفسير تربيتي مفيد به نظر ـ در تهيه . رسد هاي علوم قرآني

و قرآني مي با براي مثال مراحل رشد انسان را با دو رويكرد تربيتي و توان بررسي كرد

و مقايسه داده .باره رسيد ها به توليد علم جديد در اين تحليل

يا«: اند شيوه تطبيقي را اين گونه تعريف كرده: تطبيقي.4 شناخت يك پديدار

و وفاق(ديدگاه در پرتو مقايسه  و تبيين مواضع خالف ،)3(منطق تفسير قرآن(») فهم

و ). 53 و شهيد صدر بررسي براي نمونه ديدگاه دو مفسر قرآن كريم، عالمه طباطبايي

و اختالف تفاوت ب ها ميهاي آن دو در. گرددا استفاده از اين روش ارائه اين شيوه

و پژوهش در فقه. هايي بر اساس آن به انجام رسيده است بيشتر علوم بشري رايج است

وو اصول نيز رشته و امثال آن وجود دارند هايي با عنوان فقه مقارن، اصول مقارن
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ا هايي از دانش گروه و پژوهش در . اند ين زمينهپژوهان مشغول تحصيل، تدريس

و مذاهب تحقيق با شيوه تطبيقي كاربرد گسترده دارد اين. همچنين در حوزه اديان

و  و در فلسفه تعليم و بيش مورد توجه است و تربيت نيز كم روش در قلمرو تعليم

و رويكردهاي تربيتي، مقايسه و غير تربيت هايي ميان نظريات دانشمندان مسلمان

و يا ديدگاه  نظريه پردازان مسلمان غير مسلمان در ميان خودشان، از اين هاي مسلمان

و مباني:به.ك.ر(روش استفاده مي شود و تربيت آراي دانشمندان مسلمان در تعليم

ج  ).1-4آن،

مي. در تفسير تربيتي هم جا دارد از روش تطبيقي استفاده شود رسد به نظر

و كارساز باشد، چرا كه بهره كاربست اين روش در تفسيرهاي تخصصي بسيار مفيد 

و دانشمندان علوم بردن از اين روش،  مستلزم آگاهي كافي از نظريات كارشناسان تربيتي

آن قرآني است تا مقايسه هاي ها صورت گيرد؛ مقايسه ميان ديدگاه اي درخور ميان

و مقايسه اين دو گروه پژوهش و علوم قرآني ميان خودشان از يك سو، جويان تربيتي

.با طرف مقابل از سوي ديگر
مي:تلفيقي.5 رسد در تدوين تفسير در نهايت مناسب است روشي را كه به نظر

و به آن مي تربيتي بيش از همه براي تفسير پژوهان تربيتي مفيد است رساند، ها ياري

و معرفي كنيم، به اين اميد كه در باب تفسير تربيتي يا هر تفسير تخصصي ديگر  پيشنهاد

. وان به عنوان بهترين روش از آن استفاده كردبت

ترين روش، روش در پژوهش تفسير تربيتي، روش تلفيقي است؛ روشي مناسب

و موضوعي، بدين طريق كه تفسير پژوهان تربيتي طرحي را  مركب از روش ترتيبي

مي براي تدوين تفسير تربيتي آماده مي و تمام قرآن را با ديد تربيتي تفسير وك سازند نند

و آموزه و درباره نكات هاي تربيتي در اجراي اين طرح تعدادي از آيات قرآن را مطرح

و آيات مرتبط با محتواي آن آيات را از سراسر قرآن بررسي مي به عنوان. كنند آن بحث

ـ را مطرح مي ـ درباره مؤمنان و ديگر آيه نمونه آيات اوائل سوره بقره هاي سازند

ميمربوط به اهل ايم و در مجموع عناصر نظام تربيت اسالمي را در اين ان را نيز آورند

عناصر اصلي يك نظام تربيتي عبارتند. كنند زمينه از درون آن آيات متعدد استخراج مي

و ابعاد تربيت ها، مراحل، روش مباني، اهداف، اصول،: از . منابع، ابزار، مراتب
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همه قرآن را از اول تا آخر به ترتيب خواهد اين روش هم ترتيبي است، چون مي

و هم موضوعي است،  چون آيات مربوط به موضوع مورد قرآن موجود تفسير كند

و كافران را با نظر به آيات مرتبط با آن بررسي مي بر. كند بحث مانند مؤمنان يا منافقان

مي اين اساس،  چون ود،ش استفاده از روش تلفيقي نيز در تدوين تفسير تربيتي توصيه

. دار است هاي ديگر برخور ها، از امتيازات روش اين روش در عين نداشتن كاستي

هايي را كه در روش خاص هست، ندارد استفاده از روش تلفيقي يا تركيبي، محدوديت

و مي تواند از ديگر شيوه وو پژوهشگر آزادي عمل دارد هاي مفيد در حوزه تفسير

م و تربيت بهره بگيرد، فسر تربيتي چون طبق اين روش خود را محدود به شيوه تعليم

مي معيني نمي و و كار تواند در انجام كارش روش بيند هاي مختلف را به كارگيرد

مناسبي ارائه دهد، چنان كه برخي از تفسير نويسان غير تخصصي محصور در روش 

و از روش اس خاصي نمانده و نظائر آن . اند تفاده كردههاي عقلي، روايي، قرآن به قرآن

و برون قرآني توان از روشمي براساس اين شيوه، هاي مختلف تفسير درون قرآني

وو شيوه همچنين. بهره برد... هاي مختلف آن نظير روش عقلي، روايي، قرآن به قرآن،

و دانش اندوختگان علوم قرآني مي و از كارشناسان علوم تربيتي توان به تناسب علم

آندانش هر كدا و از نظرات اگر اين روش به خوبي، شيوة. ها بهره جستم استفاده كرد

و مفيد براي نسل جوان  و جامع عملِ تفسيري قرار گيرد، يك دوره تفسير تربيتي كامل

و به جامعه علمي ارائه خواهد شد . تدوين

مييترين امت مهم دكن از تفسير ترتيبي آن است كه مجموعه آيات را كنار هم بررسي

و پيوندهاي گفتاري را فراهم مي و سياق سازد؛و اين امر زمينه فهم آيات به لحاظ نظم

و چگونگي كنارهم قرار گرفتن آن و راز چينش آيات ها مهم است چه اينكه درك رمز

.و هر كدام حاوي نكته يا نكاتي است كه در صورت تقطيع، آن مزايا را نخواهند داشت

و ضوابط تفسي ر تربيتيمراحل

هر روشي را كه مفسر در تدوين تفسير تربيتي، در مسير اجراي پروژه تفسيري با

ـ نظريه  نگاه تربيتي، پيش بگيرد، ناگزير بايد مراحلي را طي كند تا به نتيجه نهايي

ـ دست يابد بر. پردازي تفسير تربيتي هدف نهايي در اين تفسير نظريه پردازي تربيتي

بياساس انديشه اسالمي و است كه منابع اصلي آن ترديد قرآن كريم با ضميمه عقل
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در. سنت نبوي است و اسالم و استنباط نظريه قرآن رسيدن به نظريه پردازي

موضوعات نو پديد در عرصه علوم انساني مسلتزم پشت سر گذراندن مقدماتي است كه 

و مراحلي  نسبت به اجراي بايد در چند مرحله انجام گيرد؛ مراحلي نسبت به مفسر

. هايي دارد فرايند تفسير تربيتي كه هر كدام به نوبة خود ويژگي

و تربيت مبتني بر انديشه هاي قرآني، هدف رسيدن به نظريه پردازي در باب تعليم

اصلي پژوهش در زمينه تفسير تربيتي قرآن است، ولي دست يابي به چنين هدفي 

ا روشن است كه نظريه پردازي فراتر.ستنيازمند تالش روز افزون به صورت مستمر

و كاربست قواعد تفسيري است و نتيجه مراحل و ضوابط تفسير اگر مراحل. از مراحل

تفسير تربيتي بر اساس ضوابط تفسيري به خوبي اجرا گردد، محصولش دست يابي به 

و تربيت خواهد بود كه از اين كار، در اين نوشتار به  نظريه نظريات قرآن در باب تعليم

 . شود پردازي تعبير مي

 مفسر تربيتيضوابط) الف

هر كس براي فعاليت در هر زمينه علمي نيازمند يك سلسله شرايط در خصوص

و علمي اهميت  آن حوزه كاري است؛ به خصوص تفسير قرآن كريم كه به لحاظ ديني

 بايد بنابراين مفسر. هايي هم دارد در عين حال يك سلسله محدوديت. زيادي دارد

 رو الزم است مفسر، از اين. شرايطي را در خود احراز كند، سپس به كار تفسيري بپردازد

هاي الزم براي پيش از شروع به تدوين تفسير تربيتي، مراحلي را براي احراز شايستگي

و متقن علمي بنويسد .تفسير كسب كند تا تفسير مفيد

ـ مربوط به اجراي فرايند تفسير در اين جا قبل از بيان مراحل انجام تفسير تر بيتي

. كنيمـ به مراحل كسب شرايط مفسران تربيتي اشاره مي
 مقصود از تخصص در علوم قرآن، دارا بودن مهارت:تخصص در علوم قرآن.1

و عملي در باب تفسير قرآن كريم است  در گام نخست نويسنده تفسير تربيتي،. نظري

 علوم ادبيات تفسير، قواعد تفسير،. داشته باشدبايد تخصص كافي در علوم قرآن

و پيش آن را به گونه... نياز تفسير و شايستة يك مفسر قرآن فراگيرد، به اي احسن گاه

و  و تبيين آيات قرآن بپردازد وگرنه بعيد است بتواند تفسير علمي تدوين تفسير تربيتي

.مفيد ارائه دهد
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ب:تخصص در علم تفسير.2 درر فراگيري علوم قرآن، بايد مفسر افزون

و شيوه هاي تدوين تفسير تبحر كافي داشته باشد تا و راهكارها خصوص تفسير

و اهداف قرآني را از البه ـ قرآن را تفسير كند الي آيات به دست آورد، چرا كه تفسير

و فن جداگانه گذشته از پيش ـ علم مستقل و نيازها اي است كه تخصص علمي

شايد به همين دليل برخي تفاسير موجود چندان عمق كافي. خواهدميمهارت عملي

و به نظر مي اند مقاصد آيات را به درستي درك رسد، نويسندگان آنها نتوانسته ندارند

.و ابهامات آن را كشف كنند
مي:تخصص در علوم تربيتي.3 ترين ركن الزم براي تدوين رسد مهم به نظر

و تربيت است، زيرا بدون اين تفسير تربيتي تخصص در  و دانش تعليم علوم تربيتي

و تربيت بنويسد ويژگي كسي نمي علوم تربيتي،. تواند تفسيري مناسب با حوزه تعليم

و زير شاخه هاي به هم پيوسته است كه هر كدام شاخه اي از دانش مجموعه هاي ها

كه آگاهي از حوزه دانش. متعدد دارند قرآن را با نگاه تربيتي هاي تربيتي براي كسي

.تفسير كند ضروري است

و پژوهشگران علوم قرآن با فرهيختگان علوم:تذكر كارگروهي كه متخصصان

بسيار مفيد است چون فعايت گروهي. تربيتي به صورت جمعي اقدام به اين كار نمايند

و كاستي به ويژه در حوزه در هر زمينه،  فردي را هاي كار هاي علمي بسيار مؤثر است

كه از اين رو، براي تدوين تفسير تربيتي راه مناسب. هم ندارد تر فعاليت گروهي است

و از كاستي . هاي كار فردي مصون است از امتيازات بااليي برخوردار

 مراحل تدوين تفسير تربيتي)ب

پس از كسب شرايط الزم براي آغاز تفسير تربيتي يا اجراي آن به صورت گروهي،

و در نهايت به نظريه پردازي در مراحلي  بايد طي شود تا يك تفسير علمي ارائه گردد

مي. باب تفسير تربيتي قرآن برسد رسد كه بايد سپري شود در اين جا نيز مراحلي به نظر

. تا نتيجه مطلوب حاصل گردد

و:تفسير تك آيه.1 و تجزيه در گام اول بايد آيات به صورت مستقل مورد دقت

ق الي منابع رار گيرد؛ بدين طريق كه مفسر ابتدا واژگان موجود در آيه را از البهتحليل

و در نهايت  و مفهوم آيه تأمل نمايد و درباره معنا معتبر واژه شناسي به دست آورد
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و برون متني بفهمد الزم است پيام. مقصود درست را، بدون توجه به قرائن درون متني

و» تك آيه«تربيتي  و امثال كشف شود و قرائن سياق اين كه آيه قطع نظر از آيات ديگر

مي. آن چه پيام تربيتي دارد نا گفته. توان در اين مورد بهره جست البته از شأن نزول آيه

و توان دست يافت، نماند كه در اين مرحله تنها به مراد استعمالي آيه مي  نه مراد جدي

و معناي حقيقي در صورت بررسي  . همه قرائن قابل استخراج خواهد بودواقعي آن؛
و منفصله.2 هاي تربيتي آيات مرحله دوم در استخراج پيام: بررسي قرائن متصله

مفسر در اين مرحله بايد تالش كند.و تفسير تربيتي، بررسي قرائن درون متني است

و هايي نظير سياق، قرينه ب شأن نزول، ه دقت آيات مربوط به مضمون آيه مورد بحث را

و آموزه آن مورد توجه قرار دهد از. ها به دست آورد هاي تربيتي آيه را با نظر به منظور

و هر  و مشابه و شواهد موجود در آيات پيرامون و منفصل، بررسي عالئم قرائن متصل

به آن چه در فهم آيه كمك مي و عقلي كه ممكن است كنند، است، مانند ادله لبي

و خاص،. واقعي آيه ياري رساننداي در درك معناي گونه و منسوخ، عام و ناسخ  مطلق

و در اين مرحله ضمن. از مواردي است كه در اين مرحله بايد بررسي شود... مقيد

. هاي جديدي به دست آيد دست يابي به مراد جدي آيه، ممكن است پيام

مي:بررسي ما يحتمل القرينيه.3 شود، يعني در اين مرحله قرائن محتمل بررسي

دايره فحص ما يحتمل القرينيه عام. آن چه احتمال دارد در معناي آيه نقش داشته باشد

و هر اندازه احتمال قرينه بودن عقاليي باشد، بايد بررسي گردد شايد.و گسترده است

و نظائر آن احتمال دخالت در تعيين كالم، هاي ديگر علمي مانند احكام، حوزه  تاريخ

مي.ي آيه داشته باشند، پس بايد مورد توجه قرار گيرندمعناي واقع از در اين زمينه شود

 تر بود، شكي نيست هر مقدار دايره بررسي وسيع. نرم افزارهاي مختلف استفاده كرد

و و مي توان به معنا و محصول به دست آمده بيشتر خواهد بود اعتبار نتيجه كار

ج پيام .دي خداوند نگاه كردهاي ارائه شده به عنوان اراده

و آن چه احتمال:كشف معناي واقعي.4 و منفصل  پس از بررسي قرائن متصل

مي قرينه بودن، و ادعا كند كه مراد جدي مفسر تواند به معناي واقعي آيات دست يابد

و مراتب مختلف البته،. خدا در اين آيه فالن معنا است  اراده جدي امر تشكيكي است
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و اگر به مي. تر دست يافت، كافي است هاي پايين مرتبهدارد دو اين مراحل را شود با

و به روش خاصي نظر ندارد و موضوعي انجام داد .روش ترتيبي

سازي آيات است، يعني گام بعدي در تفسير تربيتي منظومه: آيات سازي منظومه.5

و بررسي  مورد نظر با همه آيات مفسر تربيتي پس از دست يابي به مراد واقعي خداوند

و بيرون متني، را براي رسيدن به مرحله نظريه پردازي، قرائن درون متني  بايد آيات

و نظام بخشد و. سامان دهد روشن است كه منظومه سازي آيات كاري بسيار مهم است

از. هاي مختلف علوم انساني، تأثير بسزايي دارد در وصول به نظريات قرآن در زمينه

و همين جا با و در نهايت به نظريه اسالم رسيد يد به ارائه نظريات تخصصي قرآن كريم

.نسبت به مسائل روز اظهار نظر كرد

و بايد در موضوعي مشخص منظومه سازي آيات با روش موضوعي قابل اجراست

و  و يا يكي از ريز موضوعات آن، آيات مرتبط را دسته بندي كرد نظير تربيت اخالقي

و سا و اسالم رسيد، البته منظومه در يك نظم ختار منطقي قرار داد تا به نظريه قرآن

.هاي مختلف مي شود انجام داد سازي را با شيوه

پردازي در اين نتيجه پژوهش در حوزه تفسير تربيتي، نظريه:نظريه پردازي.6

و ضوابط تفسير قرآن كريم،  زمينه است كه پس از طي مراحل يادشده، بر اساس قواعد

و. بل دسترسي خواهد بودقا استخراج ديدگاه اسالم از قرآن كريم كاري بسيار مهم

و بايد نظريات قرآن درباره مسايل جديد تربيتي به عالقه مندان دانش ضروري است

و تربيت ارائه گردد هاي تربيتي قرآن راه رسيدن به نظريه پردازي در مورد ديدگاه. تعليم

ميكريم همان است كه بدان اشاره و به نظر رسد مفسر تربيتي با اجراي مراحل ياد شد

هاي هاي مختلف علوم انساني يا ديگر رشته تواند به نظريه پردازي در زمينهمي شده،

و نظريه قرآن را بيان دارد .علمي بپردازد

 اقتصادي، جامعه پردازي بايد مباني كالمي، فلسفي، انسان شناختي، در نظريه

و و بر اساس آن مباني نظريه قرآن را نسبت به مسائل را ... شناختي مورد توجه قرار داد

با. خاص علوم انساني ارائه داد و تربيت را و تربيت نيز بايد مباني تعليم در باب تعليم

و بر اساس آن مباني، نظريه قرآن را در موضوعات  دقت كامل مورد توجه قرار داد

 . تربيتي استنباط كرد
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 حاصل سخن

آ و روشاز هاي اجراي آن گفتيم، به اين نكته رسيديمن چه درباره تفسير تربيتي

و بايد ديدگاه به كه تفسير قرآن كريم با نگرش تربيتي ضرورت دارد هاي تربيتي قرآن

و به نسل جوان عرضه شود و قابل ارائه به مراكز علمي دنيا، بررسي . صورت ملموس

ميطبيعي است انجام چنين كاري راهكارها ميي مخصوص خود را و به نظر رسد طلبد

آن روش ها در استخراج نظريات تربيتي ترين روش ها اشاره شده مناسب هايي كه به

و استفاده از آن مي قرآن كريم هستند و تربيتي توصيه به. شود ها، به پژوهشگران قرآني

و پي مودن مراحل تفسير اميد آن كه تفسير نگاران قرآن كريم با دارا بودن شرايط الزم

و با به كارگيري اين روش ها به هدف اصلي، يعني نظريه پردازي در باب تربيت تربيتي

و بتوانند ديدگاه و تربيت به دست آورند قرآني، دست يابند هاي قرآن را در حوزه تعليم

.و به نسل جوان ارائه دهند
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