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 مقدمه
با تفسير  ها آنكه بعضي از  گردد يمذكر  يوارد بحث شويم، مقدمات بحث درباره تفسير تربيتي است. قبل از آن كه

 .باشد يمتربيتي و مباحث تربيتي مرتبط  و بعضي هم با تعريف تفسير

 يموضوعو  يبيرترتيتفس
بحث اولين مقدمه اي كه به نحوي در مباحث تفسير تربيتي و در غير مباحث تفسير تربيتي هم به آن نياز است، 

 تفسير ترتيبي و موضوعي است. ي دربارهكوتاهي 

اول  ي مقدمهدر  بحث تفسير موضوعي به خصوص وجود دارد، كه ردرويكردهايي  موضوع، در تعريف اين 

تفسير قرآن كريم مثل تفسير هر متن ديگري به دو نوع متصور  ،. همان طور كه كامالً مشهور استميكن يممطرح 

 است.

و نهايه  هيدا بهل ، متون غير علمي منتظم علمي است، متوني كه علمي است، مثجا نيامقصود از هر متن ديگر در  

تفسير موضوعي متن خيلي مصداق ندارد و علت اين است كه كل  ها آنو يا كتاب فيزيك و شيمي و رياضي كه در 

 متن موضوعي تصوير و تنظيم شده است.

اما از متون علمي كه خارج شويم و سراغ متون ادبي و متون ديني و هر متني كه تنظيم آن بر اساس يك نظام 

برويم، گرچه محتوا و مضمون، ريشه در براهين و استدالالت دارد، اما به دالئل خاصي متن به شكل  علمي نيست،

 علمي تنظيم نشده است.

 :شود يماست، به دو بخش تقسيم و نيازمند به تفسير  رديگ يمن متوني كه در اختيار ما قرار بنابراي

كه چنين  ييها كتاب، مثل كتاب اسفار و نهايه و .متوني كه بر اساس يك تنظيم و نظام علمي طراحي شده است1

 تصويري دارد و تنظيم علمي دارد.

توني م يعنيمثل متن ادبي يا متون ديني و روايي و حديثي و يا خود متن قرآن يا كتب مقدس است،  ييها كتاب.2

 علمي به معناي رايج و متداول تنظيم نشده است. يشاكلهكه بر اساس يك 

و  به صورت تفسير ترتيبي توان يراماست، البته آن متون قسم اول متون دو نوع قابل تفسير اين قسم دوم از 

 تفسير موضوعي در آن جا خيلي وسيع و گسترده نيست. ي دامنهموضوعي تصوير كنيم، اما 



دان علمي داريم كه در آن جا تفسير آن متون غالباً همان ترتيبي است و موضوعي چن ي افتهيانتظام پس متون  

 مصداق ندارد.

 يها يگذارمي ندارد، بلكه تابع تأثير نوع دوم از متون، متون غير منتظم به شكل علمي است، انتظام عل 

 رات روحي شخص است.، روحي يا حكايت گر از آن تطويشناخت روان

 

باً در يك اين غال عواطف و احوال شخصي خود را ابراز كند و خواهد يم، علي االصول ديگو يمكسي كه شعر  

 است. گونه نيهم، غالباً كند يمون ديني هم كه هدايت را تعقير كه انتظام علمي داشته باشد. مت گنجد ينمقالب علمي 

 

است كه در مورد يك موضوع و در همين  گونه نيا شطبع قسم دوم از متون كه انتظام علمي بر آن حاكم نيست،

 متن در موارد و مواضع مختلف به آن پرداخته شده باشد.

 :تابد يبرمم دوم از متون دو نوع تفسير به اين دليل است كه قس 

 

.اول تفسير ترتيبي است، در واقع به آن شكلي كه از گوينده صادر شده است يا تنظيم شده است بدون يك 1

به اين  ، اين تفسير ترتيبي ناظرنديگو يمل است كه به اين تفسير ترتيبي بندي علمي، اين يك شك قالب علمي و فصل

 .نوع اول در اين متون است

.تفسير موضوعي هم اين است كه ما در حقيقت يك موضوعي در نقاط مختلف و مواضع مختلف اين متن، مورد 2

 توجه قرار گرفته است.

ا كنار هم گذاشته تا در يك موضوع، مالحظه و فقرات گوناگون و فرازها ر ها متن پارهون و ما آن مواضع گوناگ 

 .كند يمآن چه معنا و مضموني را افاده  ي مجموعه كهشود 

 

و در متون از نوع دوم، دو رويكرد  ميكن يممتون را به دو قسم تقسيم  يعنياين يك مقدمه واضحي است،  

 :باشيمداشته  ميتوان يمتفسيري 

 ير ترتيبي .تفس1

 .تفسير موضوعي.2



 يبيترت ريتفسهدف 
 ؟ديگردر خصوص تفسير ترتيبي است. ما در تفسير ترتيبي دنبال چه چيزي هستيم ي نكته

 جواب:

كه اصوليين داللت را به  ميده يمد، شما را به بحث اصولي ارجاع براي اين كه اين سئوال هم پاسخ داده شو

دي تقسيم شده است و داللت تصديقيه هم به داللت استعمالي و داللت ج اند كردهو تصديقيه تقسيم  داللت تصوريه

 .نديگو يماستعمالي و جدي  ي ارادهكه به آن 

ل است، بالتبع شهيد جدي كه مثل كفايه و متون كالسيك اصولي، متداو ي ارادهاستعمالي و  ي ارادهداللت  اين 

اولي و  ي هيقيتصد ي ارادهاست و آن اين است كه به آن ح مطلب ديگري دارند كه تغيير در اصطال صدر يك اصطالح

 .نديگو يمثانيه  ي هيقيتصد

 اراده استعمالي
استعمالي آن مضموني است كه در يك فراز يا يك فقره است و وقتي متكلم  ي ارادهاولي يا  ي هيقيتصدمقصود از  

 نهايي نيست. ي افاده امعنا را افاده بكند، ام آن خواهد يم، در واقع برد يمآن را به كار 

 اراده جديه
 .تجديه، يعني آن مضمون و مفهومي كه حرف نهايي متكلم اس ي ارادهثانيه و  ي هيقيتصد

استعمالي ممكن است كه هنوز ما قرائن بيروني را  ي ارادهفرق اين دو مرحله و اين دو نوع هم اين است كه  

 و في حد نفسه تمام قصه، معلوم است كه اين مطلب چيست. كه معناي اين را فهميده باشيمنديده باشيم، در حد اين 

سته همين را افاده كند، آن و نهايتاً خوا خواهد يمنهايي كرده و از ما  ي ارادهكه موال يا متكلم همين را  اما اين 

جدي است آن متوقف بر تتبع كامل است كه در مقام اجتهاد هم همين الزم است و براي  ي ارادهنهايي كه  ي افاده

مورود و آن نظامي كه در اصول جدي بايد سراغ قرائن منفصل، مخصصات، حاكم، محكوم، وارد،  ي ارادهرسيدن به 

 را گرفت. است، شده



 يبيترت ريتفسانواع 
 :باشد يماست، دو نوع متون در نوع دوم  تفسير ترتيبي كه قسم اول از

 ميريگ يما در نظر ر »دل هو اهللاُ أحق« ،»النّاس رب بهُألعوذُ ق« لدر تفسير ترتيبي ما يك آيه را به عنوان مثا

 اين فراز را معنا كنيم. ميخواه يمرويم و -و به ترتيب پيش مي

كه به دنبال اين هستيم كه مدلول تصديقيه ي اولي يا مراد  يگاهعلت اين كه دو نوع متصور است، اين است كه  

 استعمالي اين را كشف كنيم.

نوع دومش اين است كه در تفسير ترتيبي دنبال اين هستيم كه مراد جدي گوينده را در اين گزاره و فراز  

 مشخص كنيم.

 

 گذار است.ما تأثيرما هم روي ميزان كار  يريگ هدفتيبي اين دو نوع متصور است و در تفسير تر

كه نهايتاً به يك  -ز متن اگر ما در تفسير يك فرازي از يك متن يا يك سوره اي از يك متن يا چند آيه اي ا 

تفسير ترتيبي، يك  ي هياول ي هسته ،ميكن يمرا استخراج  -و در يك آيه هم ممكن چندگزاره باشد رسد يمآيه 

 يا يك آيه مشتمل بر چند گزاره باشد، كه هر دو متصور است. است كه ممكن است در يك آيه باشد، يا گزاره

ولي گاهي هم اين احتماالً يك گزاره است يا حداكثر دو گزاره است،  »ل هو اهللاُ أحدق« مييگو يمه وقتي ك 

آيه  گزاره است كه در يك آيه يا نيم ي هياول ي هستهدر تفسير تربيتي آن است كه چندين گزاره در آن است.  يا هيآ

 يا فرازي از يك آيه آمده است.

معناي يك گزاره را استخراج كنيم، در  ميخواه يم، در واقع ميكن يمكه ما تفسير ترتيبي را دنبال  در جايي

مراد استعمالي اين را مشخص  ميخواه يمداشته باشيم، گاهي  ميتوان يمج معناي يك گزاره دو هدف گيري استخرا

 معنايي را افاده كند. خواهد يمجموعه قرائن داخلي و لبي خودش كنيم، يعني اين جمله با م

به يك مضموني در اين  شود يمهم  تر عيسراست و  تر آسانهدف گيري ما است كه اين راه اين يك سطح از  

 حد رسيد.

جدي برسيم كه در حقيقت همين سطح دوم و مطلوب است و  ي ارادهبه  ميخواه يممواقع است كه اما گاهي 

(و با لغت و معنا و  تر عيسر، ميينمااول بخواهيم جستجو  ي مرحلهر آن يت هم براي اين سطح دوم است، طبعاً دحج



به يك  توان يم قرائني كه در درون آيه وجود دارد كه لفظي متصل است يا اين كه لبيه است كه در حكم متصل است)

 مراد استعمالي در سطح اوليه رسيد.

فحص ما بايد  ي دامنهبرسيم كه در اين صورت باالتر بياييم و به مراد جدي  ميخواه يمگاهي مواقع است كه 

و  هگسترش پيدا كند، يعني براي اين كه اين معنا را افاده كنيم، نهايتاً همين منظور است و بايد سراغ قرائن منفصل رفت

 آن مراحلي كه در اصول است را مال حظه نمود. ي همهمقيد و معارض، قوانين جمع و  مخصص و

اين معنا  خواهد يم »عاونوا علي البرِّ والتّقوات« اگفت كه در اين ج توان يمآن مراحل  ي همهبعد از پيمودن  

 .كند انيبرا 

فسير . در قسم دوم از متون هم دو نوع تشود يمبنابراين كه متون دو قسم است، قسم دوم دو نوع تفسير را شامل 

 ترتيبي و موضوعي است.

معناي آن را  ميخواه يماست كه  يا هياول ي هستهيبي ما يك گزاره آن سوم هم اين است كه در تفسير ترت ي نكته 

 مربوط به مراحل بعد است. نياممكن است تلفيق و تركيب شود كه  ها گزارهبه دست آوريم و بعد اين 

 

 يبيترت ريتفسمراحل 
 چهارم هم اين است كه تفسير ترتيبي گاهي در صدد كشف مراد استعمالي در جمله و يك فراز است. ي نكته 

، طلبد يمرا  يتر آسانو  تر طيبساول تالش نسبتاً  ي مرحلهما جدي است، در آن  ده مرانوع دومش اين است ك 

 يتر بزرگ يها گامرا كشف كنيم، بايد  نهايي موال و متكلم ي ارادهو  ميبروباالتر  ي مرحلهبه ولي وقتي بخواهيم 

يعني قرائن منفصل، مقيدات، مخصصات، حاكم، وارد  -برداريم و به همان شكلي كه در سيستم اصولي ما آمده است 

 عمل كنيم. -ها نياو نهايتاً معارض و امثال 

تجويزي  يها گزارهدر كه استفراق وسع است. چه  طلبد يمست كه در واقع همان اجتهاد را دومش ا ي مرتبهاين  

. فهم نهايي يك گزاره در سخن گوينده يا در كند ينماي توصيفي باشد و هيچ تفاوتي فقهي يا اخالقي يا در گزاره ه

جديه كه نياز به  ي ارادهويكرد دوم يعني رويكرد كشف يك متن متوقف بر تحليل و تفسيرآن متن است، آن هم با ر

 كنيم. يآور جمعمربوط به اين است بايد  يكن يمفكر  وسع دارد، يعني هر چه كه راقاستغ



 يجدو  ياستعمالاراده  بمرات
جدي، خود داراي مراتب است و اين مساله كمتر در اصول بيان شده  ي ارادهاستعمالي به سمت  ي ارادهعبور از 

 است، ولي چيز خيلي مبهمي نيست.

معناي نهايي كه در عمق اراده و خواست موال  -معناي يك گزاره را به دست آوريد  ديخواه يمشما وقتي  

 نيازمند اين است كه ما به مواردي اشاره كنيم. -است

قرائن متصل و منفصل و لفظي و غير لفظي و معارض و غير معارض  ي همهاول استفراق وسع را به عمل آوريم و 

بايد قدم به قدم  ،ميكن يمبگويد. ما از مراحلي كه شروع  خواهد يمو جمله چه تا بفهميم اين فراز را به دست آوريم 

جدي نهايي برسيم كه مراد جدي نهايي  ي ارادها موضوع را كشف كنيم تا به جوانب مرتبط ب ي همهجلو برويم و 

روشن  -ضيهزواياي ق ي همهاستفراق وسع و به دست آوردن  بعد از -بسيط است و چيزي است كه در پايان كار

 ، اما در مراد استعمالي گام به گام جلو رفته و مراتبي را بايد طي كرد تا به آن جا رسيد.شود يم

عاونوا علي البِرّو التّقوا و ال تَعاونوا علي االثمِ ت« هشما وقتي كه بخواهيد يك موضوعي را در قرآن، مانند آي

و  هفتيك مرتبه جلوتر ر -كه مفهوم اين را در حد ابتدايي از درون خود اين آيه در بياوريد ،معنا كنيد »و العدوان

 .ديشو يم تر كينزدجدي  ي ارادهبه  و نديب يماحياناً آيات قبل و بعد آن را و  دينيب يمسياق و قرائن منفصل را 

 

، ولي باز نهايي ميشو يم تر كينزدباز تبط است، رفته و بعد به سراغ آيات ديگري كه در قرآن با اين موضوع مر

 نشده است.

و فحص  ميرو يموايات رفت، پس به سراغ روايات اين شيوه بخواهد طبق مباني ما نهايي شود، بايد سراغ ر اگر

 .ميكن يمتام 

ال تَعاونوا علي االثمِ و « هجدي اين است ك ي اراده هك مييگو يمنهايي رسيديم چنين  ي نكتهوقتي كه به  

حكمش حتماً تحريمي است، مخصص دارد يا ندارد؟ اثم و عدوان يعني چه؟ چه مقيداتي دارد؟ چه حدود  »العدوان

 و ضوابطي دارد؟

 ي محدوده، گاهي مواقع در ميمان يمخود قرآن  ي محدودهدر  يسير ترتيبي يا موضوعگاهي در تفسير قرآن، در تف

 ي ارادهكه باز هم  ميمان يماستعمالي است. گاهي در روايات  ي دهاراكه  ميمان يمخود آيه و آيات نزديك به آن 



خط پاياني است كه ما كه با اين آيه مرتبط باشد، آن  شود يمي مواقعي است كه هر چه كه فرض استعمالي است. ول

 .رساند يم يا هيثانجدي و تصديقيه ي  ي ارادهرا به 

و لذا ما هر چه قدر هم  شود ينمولي هيچ وقت نهايي  ،ود داردمراتبي وج ياستعمال ي ارادهما قبل آن در كشف  

 جدي نهايي را نداريم. ي ارادهنهايتاً آن  -تيبي و موضوعيدر قرآن و در تفسير تر -استفراق وسع كنيم 

 . پس اينشود ينمجدي نهايي پيدا  ي ارادهو متون روايي نرفته باشيم، ع) ( ربراي اين كه تا به دنبال ائمه اطها 

، براي دهد يمقرائن، شواهد و فقرات و فرازهاي مرتبط با جمله را توسعه  ي دامنهاستعمالي مرحله به مرحله،  ي اراده

زواياي  ي همهست كه سراغ روايات هم رفته و هايي شدن آنبه اين صورت ان ،اين كه هر چه بيشتر معنا را كشف كند

 جدي، نسبت داد. ي ارادهبه موال به عنوان ايي شودو نه ي ارادهقضيه را ببينيم كه صورت آن 

كلم را در صدد اين هستيم كه مقصود از مت -كه نوع اول در متون تفسير پذير به دو قسم بود -در تفسير ترتيبي 

مقصود استعمالي و بعد مقصود جدي، با آن ضوابط و  يمشخصي به دست آوريم، يعن ي گزارهاز اين گزاره يا يك 

 ، كشف كنيم.قواعدي را كه دارد

 يموضوع ريتفس يمعان
و  ها يسخنراننه كه مرحوم شهيد صدر در آن گو-ر تفسير موضوعي د. ددر اين جا دو اصطالح وجوددار

 تفسير موضوعي به دو معنا متصور است. -تفسيري در اواخر عمر شريفشان ارائه دادند يها بحث

 انتخاب يك موضوع خاص .1

 معناي متداول و رايجي است كه ما با آن بيشتر مأنوس هستيم. يك معناي از تفسير موضوعي به همان

نتخاب كرده و ا ،ديگر است ي هيآموضوعي كه در اين آيه يا هر  مقصود از تفسير موضوعي اين است كه ما يك 

يات براي اين كه مطالب مربوط به آن موضوع را كامل بدانيم، اين موضوع را در هر جاي قرآن مالحظه كرده و آ

 كه اين همان تفسير موضوعي است. ميده يمو به آن نظم  ميكن يمبط با يك موضوع را جمع مرت

و اين تفسير  ديكن يمناس يا فلق استخراج  ي سورهدر مفهوم استعاذه را  »النّاس رب بهل أعوذُ ق« رمثالً د 

 و تفسير مفردي است. يا هيتجزترتيبي، تفسير 



 زواياي مختلف يك موضوع .2

هر چه در قرآن  -همين موضوعي را كه در اين جا معناي آن را فهميديم - خواهد يمدر تفسير موضوعي  

قُلْ « سفلق و نا ي سورهن شده را جمع كند. مثالً در بيا –راجع به استعاذه -اين موضوع از زواياي مختلف  ي درباره

 بيشتر به مستعاذٌ به تاكيد شده است. »النَّاسلَه إِ النَّاس، ملك النَّاس، ربِ بهأَعوذُ 

. آيات »خَلَقن شَرِّ ما م الْفَلَق، ربِ بهقُلْ أَعوذُ « ،فلق تأكيد بيشتري به مستعاذ منه شده است ي سورهولي در 

كه يك جايي، تاكيد روي مستعيذ است و در جايي روي مستعاذ است و در جايي ديگر  مينيب يم، ميكن يمرا كه جمع 

تفسيري اين  ي ندهيآ يها بحثستعاذ منه است و اين خودش ابعادي دارد و يكي از مستعاذ به است و در جايي م

 كتاب، بحث استعاذه است.

، ولي در تفسير ترتيبي، وقتي ميكن يمرا جمع  ها گزارهبيرون آمده و در تفسير موضوعي در واقع ما از يك گزاره  

 .ميرفت يمي جدي برويم، سراغ آيات ديگر -نيم و به سمت ارادهاستعمالي را تكميل ك ي اراده ميخواه يم

معنا كنيم،  ميخواه يمعني وقتي كه يك گزاره را ي ،استدر اين جا همينطور است، اما اين دو نوع تجسس  

اين گزاره را بفهميم و  ميخواه يمدر حدي كه  -كه معناي آن چيست تفسير كنيم و بفهميم ميخواه يمالف را  ي گزاره

گزاره را داريم و دنبال  ياست، يعن يا هيتجزاين تفسير ترتيبي  -مع كنيمقرائن و شواهد مربوط به همين مدلول را ج

ديگر  ي ادلهاز آيات و قرائن و  يا رهيزنجنياز داريم كه به يك  ،همكنيم، ولي در مقام ف اين هستيم كه آن را درك

به زنجيره است كه بايد آن را بفهميم تا معناي استعاذه را درك  ي وابستهمراجعه كنيم، چون همين يك معنا و مفهوم 

 كنيم.

 تامضمون را نهايي كنيم. ميرو يمتيبي سراغ آيات يا حتي روايات و تر يا هيتجزدر تفسير 

نه براي اين كه همين مفهوم  -ميرو يموايات مرتبط با اين موضوع كلي ت و ردر تفسير موضوعي سراغ آيا 

را كنار هم گذاشته و  ها گزارهاز اين  يا مجموعهبراي اين كه  -است بفهميم استعاذه يا چيزي كه در اين جمله آمده

 يك منظومه درست كنيم.



 يرموضوعيتفساز  ياصلمقصود 
و اگر به آن نوع اول، تفسير تربيتي بگوييم، اصالً هميشه تفسير پس تفسير موضوعي مقصود نوع دوم است 

ترتيبي نياز دارد كه به قرائن و شواهد مرتبط با اين مفهوم مراجعه كند و آن مراجعه براي اين است كه همين مضمون 

 را دقيق معلوم كند كه چيست.

كه اين را متصل به هم  ميكن يما جمع گزاره هاي مختلف ر و اما در تفسير موضوعي، پيرامون اين موضوع رفته

 كرده و يك منظومه درست كنيم و به يك نظام برسيم كه اين تفسير موضوعي است.

به چيزهاي ديگر مراجعه كند تا آن  خواهد يمبراي فهم اين جمله  -در يك جا اين همان تفسير ترتيبي است كه

به اين  ديخواه يماين همان تفسير ترتيبي است. اگر  بايد مراجعه بكند، ولي -جايي كه براي فهم اين نياز است

 كه اين غير از تفسير موضوعي است. تموضوعي هم اطالق شود، بايد دانس

 

 -ميكن يمرا ضميمه  ها گزارهر تفسير موضوعي در واقع ما در واقع بايد چنين گفت كه اصطالح مانعي ندارد، اما د

كه اين  -ميكن يمو منظومه سازي و مجموعه سازي  ميكن يمبا يك موضوع كلي را جمع  يعني گزاره هاي مرتبط

 .خودش، مراحلي دارد

همين گزاره را  خواهد يمي راجع به يك موضوع قرائني كه يعن -اگر ما تفسير موضوعي را به آن معنا بگيريم 

 بي است.، ولي اين همان تفسير ترتيمييگو يماين هم تفسير موضوعي  -عنا كندم

 يك گزاره را درست بفهميد، بايد سراغ قرائن و شواهد برويد. ديخواه يموقتي شما  ،در تفسير ترتيبي 

خودشان معنا  ها گزارهاين گزاره را فهميديم و  -تكه اصطالح رايج هم احتماالً همين اس-اما تفسير موضوعي 

به مستعيذ و  ومزيرا استعاذه متق درست كنيم، يا منظومهتا  را كنار هم بچينيم ها نيا ميخواه يم، اما االن اند شده

 مستعاذ به و مستعاذ منه است و حداقل اين چند ركن را داراست.

تا بگوييم مستعيذ چگونه است، مستعاذ به چگونه است، مستعاذ منه چگونه  ميكن يمدر اينجا كه آيات را جمع 

مربوط به آن موضوع  يها گزارهو  ميريگ يموضوع را در متن است، اين تفسير موضوعي است كه در واقع ما يك م

ه تفسير موضوعي كه متداول هم ك ،كه باهم يك منظومه درست شود ميكن يمجمع -كه مضماميني مختلفي دارند -

همانند جناب آقاي  -داشته است و در عصر ما هم كساني است و هم در اعصار قديم تفسير موضوعي وجود

است  ي. يعني تفسيرهاي موضوعدهند يمتفسير موضوعي انجام  -باح يزديطهري و عالمه مصسبحاني و مرحوم م



در آورده به نظم  مو اين آيات را در كنار ه كند يمو پيرامون آن، آيات را جمع  رديگ يمكه در واقع يك موضوع را 

 .گردد يمامان دار در پيرامون يك موضوع س ي مجموعهو اين مجموعه يك 

 يرموضوعيتفسسوم  يومعناصدر  ديشه
كه تفسير موضوعي به معناي ديگري هم داريم كه اين متداول نبوده است و مقصود  نديفرما يممرحوم شهيد صدر 

 موضوعات بر متن است. ي عرضهتفسير موضوعي به معناي دوم  ايشان از

مثالً توحيد و نبوت يا در  -ميكن يماز همان مداليل مصرح استفاده  موضوع رادر تفسير موضوعي قسم اول،  

 .دهد يمم به راحتي آن موضوع را به ما اين يك موضوعي است كه خود متن ه -اخالقيات، كذب و غيبت و تواضع 

كه اين تفسير موضوعي به  مييگو يمو  ميكن يموع است از آيات يا روايات جمع بعد آن چه كه پيرامون اين موض

 معناي اول است.

ي و استخراج باالتر در تفسير موضوع ي مرحلهبه سمت يك  -لندي كه داشتندايشان با نظر ب -اما در معناي دوم 

 .اند رفتهمفاهيم از آيات 

ما  توانست ينم، براي اين كه متن به تنهايي ميريگ ينمكه ما موضوع را از خود متن  نديگو يمدر اين معنا، ايشان  

اين  و ميكن يمعلم يا دانش يا وضعيت زندگي، مطرح  كرا به آن موضوع منتقل كند، بلكه موضوع را از ي

 .ميكن يمموضوعات را به قرآن عرضه 

 ؟مشروعيت قدرت مردمي است يا الهي ؟بگيريد كه مشروعيت قدرت در چيست مثالً فرض 

 يشناس رواناين به يك شكلي در قرآن هم به صورت موضوع مصرح است. يا در  البته ممكن است بگوييم 

مات رواني كه براي تعارضي كه براي تعارضات و تزاح يها حالتدروني خود يك بابي است، آن  تعارضات رواني و

. يا در تعليم شود يمكه اين منشأ فالن امر  ديگو يماسي بر روي آن بحث كرده است و و روان شن شود يمانسان پيدا 

ستمرار، تدريج، همين طوري يا اصل تربيتي است، اصل اتربيتي  يها روشچنين است كه مثالً فالن موضوع و تربيت 

، ميرو يمبه سوي آن  وعلم اقتصاد وغير در متون به اين برسيم، ولي االن كه در علم سياست يا ميتوانست ينمما 

 ؟چيست ها نياكه موضع قرآن نسبت به  شود يمآمده است و براي ما سئوال  ييها يتئوركه يك  مينيب يم

تكليف آن را با رويكرد ديني و قرآني مشخص كنيم، اين موضوع  ميخواه يمر اين جا ما اين موضوعي را كه د 

 .مينيب يمو  ميكن يمشده است و اين را به متن عرضه از بيرون از يك علمي يا دانشي يا جاي ديگر گرفته 



نظر قرآن در مورد اصل تدريج  مييگو يم عدو ب ميكن يمتبط با اين را هم با دقتي جمع مر يها گزارهمتن آيات و 

اجع به مشروعيت قدرت اين يا اصل استمرار اين است يا نظرش راجع به تعارضات رواني اين است يا نظرش ر

، احتماالً به اين جا ميكرد يمسال خودمان در همين متن مداقه كه ما در اين جا موضوع را اگر پانصد  دينيب يماست، 

كه در اين  مينيب يم ميرو يموقتي كه سراغ آيات يا روايات  ضوع از جاي ديگري مطرح شد، ولي، اين موميديرس ينم

متن راجع به اين  مينيب يماين جا دين چيزي نگفته است يا بگوييم در  ميتوان يما متن نسبت به اين ساكت است و ج

يك  ي دربارهكرديم تا موضع قرآن را به قرآن  ي مراجعهفسير موضوعي است، يعني ما ، اين تديگو يمبحث چيزي 

موضوع استخراج كنيم، ولي موضوعي كه همين گونه از خود متن به دست ما نرسيد، بلكه موضوع از بيرون به متن 

 عرضه شد.

 

و اين هذا غيرُ التّفسيرِ الموضوعي  ميگو يمبه معناي دوم  ميگو يماين تفسير موضوعي كه من  نديگو يمايشان  

يا در معارف قرآن آقاي  دينيب يما در مفاهيم قرآن آقاي سبحاني متَعارف و المعنَ المصطلَح است، آن كه شمبالمعنَ ال

 ، موضوعاتي است كه در قرآن بكار رفته است.دينيب يميا تفسيرهاي موضوعي متداول  دينيب يممصباح 

 است.در آن، توحيد اسماء و صفات را جمع كرده است و تفسير موضوعي شده 

و  كند ينمو حس  كند ينمدر متون كه چشم ما لمس  هلي ناب و جديدي است كموضوعات خي مينيب يماما گاهي 

 ي هينظرجع به اين يك چيزي است، چه كه را نديب يم، شود يم، ولي بعد كه با قرآن مقايسه ديآ يماز جاي ديگر 

ضوعي است، خود مرحوم شهيد شد كه اين تفسير موو نظريه هاي خيلي كالني با ها يتئورخيلي ريزي باشد يا يك 

تاريخ وجود دارد كه ما اين را به قرآن  ي فلسفهتطور تاريخ و علم تاريخ و  در ييها يتئوريك  ديگو يمصدر 

، اين فرمايشي است كه ايشان ديگو يميا اين كه چيز ديگري  كند يمتا ببينيم قرآن همين را تأييد  ميكن يمعرضه 

 دارند.

 صدر ديشه يرموضوعيتفسانواع  نييتب
كه در واقع اين تفسير موضوعي قسم دوم همان كاري  نديفرما يمشود، ايشان  تر روشنبراي اين كه اين دو قسم  

 :، ما دو نوع فقه داريمدادند يمم بوده است كه فقهاي ما انجا

  مأثورفقه  .1

 فقه مضبوط و مدون   .2



، ميريگ يمو همه موادش را از خود روايات وع و واژه و اصطالح يعني فقهي كه ما موض مأثورمقصود از فقه 

، آن هم هر چه ما جلوتر نوشتند يمرد و بعضي هم كه در قدما كتاب ي دامأثوريك بخشي از فقه ما حالت فقه 

، مثل حكم و محمول، همه از خود متن مأثور يعني موضوع و اصطالح و واژهتر است، فقه مأثوررويم فقه ما 

، حج چند قسم است و در روايت آمده است، تروك احرام چه چيزهايي ميرو يمشود، يعني سراغ روايت گرفته 

است، اصالً در اين  مأثوراست كه عيناً در روايات آمده است، اين بخش از فقه ما تفسير موضوعي به معناي فقه 

و خيلي از فقها وقتي كتاب د، جا خود اصطالح و موضوع و... همه به طور مصرح در متن روايت وجود دار

يعني همين چيزهايي كه در روايت سئوال كرده است مثل غسل و  نوشتند يممأثور  ي رهيدا، در همان نوشتند يم

اعصار  حتي در ،كردند ينماست و دخل و تصرف زيادي هم  كرده يمزه كه با همين اصطالحات سئوال نماز و رو

ي دارد يعني همه چيز آن مأثورولي باز يك بخشي از فقه ما خيلي حالت  كنند يمبعدي كه دخل و تصرف هم 

 در روايت وجود دارد.

است و در واقع فقه استخراجي است، اين فقه نوع دوم مأثور اما يك نوع فقه ديگري داريم كه فقه غير 

بيمه و تأمين  از اين جا بيرون آورد، بحث شود ينمو موضوعاتي است كه همين طوري مربوط به آن مسائل 

تحول است چيزي بيرون بياورد، بعد كه در  توانسته ينمزار سال هم كار كنند، مستقيم اجتماعي، اگر فقهاي ما ه

قواعد فقهي و چيزهاي مختلفي است كه  مينيب يمسراغ متون برويم و  ديگو يمزندگي بحث بيمه مطرح شد، 

عني موضوعات نوپديدي است كه اين شكل از طرح را است، ي مأثورمرتبط با اين موضوع است، اين فقه غير 

جوابي به اين بدهد، اين همان استنتاق است يعني موضوعي  تواند يمندارد ولي متن غنايي دارد كه  در متون

 است كه همين طوري نيست.

تجويزي فقهي ، ما در فقه دنبال گزاره هاي اند آورده يتر عيوس ي رهيداشان اين را در تفسير در يك در واقع اي 

كه نظير آن را ما در  نديفرما يمرا بفهميم، ايشان  ها گزارهين ا ميخواه يماست و  تر عيوسهستيم، اما در تفسير كارمان 

 اين جا داريم.

كه در خود همين  ميرو يمين مفادي و مضامين و مصطلحاتي يك تفسير موضوعي و ترتيبي داريم كه سراغ هم 

متن به وضوح مشهود است، اما يك تفسير موضوعي داريم كه به معناي خاص ايشان است، يعني نظير آن فقه غير 

براي اين  ميكن يماجتهاد و كاوش  ميرو يمو  شود يمنوپديدي كه بر متون فقهي عرضه است، اين همه مسائل  مأثور

 كنيم و اين دومي كار دشوار و سخت و حساسي است.كه نظر دين و اسالم را راجع به آن استخراج 



و  مأثورموضوعات  ي محدودهدارد و دشوار هم است، در  و اجتهادش مقدماتي خواهد يمالبته اولي هم اجتهاد  

اجتهاد دشوارتر و  ها نيا، ديآ يمت نوپديد و موضوعات غير مطروح موضوعات مصرح اما وقتي سراغ موضوعا

 ديخوان يمرا  الرضا فقهمأثور دارد، مثالً وقتي حالت  ها كتابفقهي هم بعضي  يها كتابتنظيم ، در شود يم تر حساس

تقريباً با روايات يكي است، همان چيزهايي كه در روايت بوده است با كمي جمعي كه بين روايات كرده است شبيه 

همان موضوع و اصطالحات از روايت است و همان طور هم تنظيم شده است و خيلي نزديك به آن است، ولي مثالً 

نظيم بخشي از آن همين طوري در روايت در مبسوط مرحوم شيخ باز هم يك قسمش همين حالت را دارد ولي ت

 موضوعات را عرضه كرده است و مطالب جديد فقهي پديدار شده است. ها نيانبوده است، 

انجام داد تا فرق تفسير موضوعي به معناي اول و معناي دوم  شود يماين مقايسه اي است كه در واقع در اين جا 

معنا را  ميخواه يمحتي در تفسير ترتيبي هم وقتي  كردند ما يا اشاره لبته همان طور كه ايشان همرا به دست آوريم، ا

را كنار هم  ها گزاره ي مجموعهوضوعي اين است كه درست استخراج كنيم نوعي حالت موضوعي داريم. تفسير م

 از معارف منتظم را درست كنند كه اين معناي اول است. يا منظومهتا  گذارند يم

به بيان ديگر گفت كه در  شود يمكه همين طوري نيست.  ميرو يمي معناي دوم اين است كه ما سراغ موضوعات 

در آن جا حقيقت تفسير موضوعي به معناي مشهور يا حتي ترتيبي، چون شكلي از موضوعيت در آن هم بود، 

م اين موضوع در متن نيست، اين بگويي ميتوان ينم در متن است، اما در قسم دوم ي مصرحهموضوعات، موضوعات 

متن پيدا كرد. مراحل تاريخ  آن را در شود ينمدر متن است و مستقيم و مصرح  موضوع، موضوع كامل و منتوي

چيزي به اين عنوان در قرآن ببينيم ولي  ميتوان ينموگرنه  اند كردهم شهيد صدر در تفسير آن كار ؟ كه مرحوچيست

تاريخ به دست آوريم.  تطوراز قرآن مطلبي راجع به مراحل  ميتوان يمده است كه ما احل مورد توجه بوحتماً اين مر

 شود يمت نيست ولي حتماً چيزي است كه ؟ در قرآن اين اصطالحاه مشروعيت الهي است يا مردمي استيا اين ك

 تكليف اين قصه را در متن روشن كرد.

 صدر ديشهمالحظه بر نظر 
 .فرمايشي كه مرحوم شهيد صدر فرمودند داريمچند مالحظه ما نسبت به اين 

يك مالحظه اين است كه اين در واقع ايضاح است براي اين كه قصه روشن باشد و تفاوتي در اين تفسير  

موضوعي در قسم به اصطالح رايج با تفسير موضوعي به مصطلح مرحوم شهيد صدر در حكم و محمول كه نيست 

، اما در موضوعي، تفاوتش اين است كه يكي مصرح است و يكي غير ميريگ يمول را از دين چون حكم و محم



مصرح، ولي بايد هر دو در متن باشد چون اگر در متن نباشد بايد بگوييم متن نسبت به اين موضوع ساكت است، هر 

 كشف كنيم. ميتوان ينمه نشويم، طوري است كه تا ما در زندگي با آن مواج ها آندو در متن وجود دارد منتها يكي از 

در  توانست ينم، مثالً ذهن ما همين طوري كند يمما است كه اين دو تفاوت پيدا  اين به خاطر ضعف و شرائط

وضع بيمه چيزي را به دست آورد، ما بايد در زندگي با آن مواجه شويم و بعد حكمش را به دست آوريم و اال نهايتاً 

بيمه هم است و اگر نباشد و اطالق و عمومي نداشته باشد، به  ي قصه متون ما ناظر به ي مجموعهبايد بگوييم حتماً 

، بنابراين شود يمنباشد، تفسير به رأي  ها نياخص و بين به معناي اعم، اگر نحو التزامي بين، غير بين، بين به معناي ا

سير موضوعي به معناي قطعاً منظور ايشان هم همين است و اين يك توضيح براي فرمايش ايشان است كه تفاوت تف

اول و دوم در اين نيست كه در متن از اين موضوع خبري نيست، بلكه اين موضوع حتماً جايگاهي در متن دارد و 

متن به نحوي ناظر به اين موضوع است، تفاوتش در اين است كه آن جا، در آن قسم اول موضوع مصرح است و 

دوم موضوع به اين ت التزامي بين به معناي خاص. ولي در نوع مستقيم موجود است حاال به نحو مطابقي يا دالل

از دل آن ما به اين موضوع برسيم و لذا بايد موضوع را از بيرون  شود ينمپنهاني دارد كه  يها هيالشكل نيست، 

 بگيريم و سراغ متن برويم.

 دوم  ي مالحظه

است كه ما حكمي كه از روش  به رأي آن واضح است كه قطعاً اين تفسير به رأي نيست، براي اين كه تفسير

وعي را كه با آن مواجه شديم نداريم، آن را به دين نسبت دهيم، اما اين كه ما موض اش استفادهبراي  مند ضابطه

حكم آن را اگر متن قابليت اين را دارد كه ناظر به اين باشد و جوابش را به  روشمنددر دين كنيم و بعد هم  ي عرضه

موضوع  ي عرضهير به رأي نيست براي اين كه ين تفسير به رأي نيست. اين هم واضح است كه تفسدست آوريم، ا

كه گفتيم  يا مالحظهمتن حمل كنيم، به خصوص با را بر خالف روش بر  يا يداورر از اين است كه ما بگوييم غي

ه نهايتاً متن قابليت آن را حتي موضوع در قسم دوم از تفسير موضوعي به معناي دوم، باز موضوع موضوعي است ك

داشته است كه در درونش به آن جواب دهد و در درون متن به يك شكلي اين موضوع وجود دارد و لذا چيزي 

 نيست كه ما بخواهيم بر خالف ضوابط و قواعد بر آن حمل كنيم.
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