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 مقدمه
 شناسي است.ي اول در خصوص روشجود دارد كه مقدمهتي چند مقدمه وقبل از ورود در تفسير تربي

ي دوم مربوط به تفسير ترتيبي و موضوعي، و موضوعي به دو معناي پيشين و عند القدما و به معنايي كه مقدمه 

ها مالحظاتي وجود و بيان ديدگاه مرحوم شهيد صدر مطرح كرده بود و بعد از بيان انواع تفسير ترتيبي و موضوعي

 دارد.

 مراحل تفسير موضوعي
ها اين است كه تفسير يبي و موضوعي و اقسام و انواع آني پنجم در ذيل بحث تفسير ترتي پنجم و مالحظهنكته

مرحوم شهيد صدر داشت، هر دوي اينموضوعي، چه موضوعي به شكل و در ديدگاه قدما و چه با آن رويكردي كه 

در هر حال در هر دو نوع حداقل سه مرحله را بايد طي بكند، ها به شكلي مشتركات و اصول مشتركي دارند و 

خواهيم به وع و پرسشي به قرآن مي شويم و ميي يك موضبررسي يك موضوع در قرآن يا عرضه وقتي كه ما وارد

د عبور كند و داراي سه توانله ميشكل موضوعي پاسخ بگيريم اين عمليات تفسير موضوعي حداقل از اين سه مرح

 : استمرحله 

 جمع آيات مرتبط .1
كند، موضوعي موضوع را جمع كنيم، و تفاوتي نميهاي مرتبط با ات مرتبط است، اين است كه ما آيهجمع آي

ه مستقيم نگرفتهايم مثل حسد و حزن و امثال اين ها يا موضوعاتي است كمستقيم از خود قرآن الهام گرفته باشد كه

و عرضه كرديم، در هر حال اولين گام و مرحله اين است كه آيات مرتبط با طرح شده است  ما ايم و از بيرون براي



ي آوري است كه البته راجع به اين مرحله مالحظاتكنيم كه اين مرتبه ي مرحله ي جمعآوري موضوع را ما جمع

 شود.داريم كه در نكات بعدي بيان مي

 نظام دادن  .2
كه يك موضوعي را بر و چارچوب دادن به بحث است، وقتي بندي سازي و طبقهنظام دادن و منظومه يمرحله 

 شود و بعدآوري ميبوط به موضوع در مرحله ي اول جمعگيريد، آيات مركنيد يا از قرآن الهام ميقرآن عرضه مي

ور و هر گيرد، يعني آيات مربوط به غم يا شادي و حزن و سرمي سازي انجاماين آيات يك دسته بندي و منظومه

ك چارچوب و يك منظومه در ي كنيم و بعد بايد به اين آيات نظامي داد،ي اول جمع ميديگري را در مرحله موضوع

خواهيم از قرآن شناختي يا عاطفي يا روحي را ميگيرد. مثالً وقتي يك صفت روانو فهرست منظمي سامان مي

ر يك فهرست منسجم و چارچوب و به اصطالح استخراج كنيم، بعد از اين كه آيات را جمع كرد. بايد اين آيات را د

ي دومي ختلفي از اين قبيل، اين هم مرحلهپلن منظمي بريزيم تا از مباني شروع شود و به اصولش برسد و مسائل م

ي منسجمي قرار خواهد كه در يك منظومهل ميسازي ذوق و اصونجام مي گيرد، كه خود اين منظومهاست كه ا

 بگيرد.

 ل حاكمدستيابي به اصو .3
اين توجه دارند و در تفسير هم ميشان در مباحث ديگر به مرحله اي كه مرحوم شهيد صدر و... در نظام سازي

سازي به نظام سازي برسيم، مقصود از نظام سازي اين است كه آيات وجه كرد اين است كه ما از منظومهشود به آن ت

ر يك و منظومه سازي مناسب برايش حاكم كرديم و د گذاريم، آيات را يك طبقه بندي و فهرسترا جمع كردي

ي سوم كمي در عمق برويم و به قواعد و اصول ناپيدا و حاكم بر خواهيم در مرحلهچارچوب منظمي ريختيم ولي مي

هاي رويين به يك اللي است و در واقع عبور از اليهاين منظومه دسترسي پيدا كنيم، كه اين يك كار عميق استد

ي اكم بر اين مجموعه ي آيات مربوطهتري است براي اين كه ما به رويكردهاي اصلي و مباني اصلي حسطوح عميق

هاي دقيقاً همين سه ر اقتصاد آغاز كردند كه ما گزارهموضوع برسيم، همان كاري مثالً مرحوم شهيد صدر بابش را د

 توانيد ببينيد.در آن جا در اقتصاد و... شما مي مرحله را

اين است كه ما موضوع مالكيت را انتخاب كنيم، روايات و احكام فقهي پيرامون آن را جمع كنيم كه اين  يك كار 

ي دوم اين است كه اين را در نظم معيني بريزيم وري اين متون و احكام فقهي مرحلهاولين مرحله است، بعد از جمع آ



... به آن پرداخته م شهيد صدر در اقتصاد و.ي سومي كه مرحودقيق و درستي به آن دهيم، مرحله و يك چارچوب

ي ه ي مالكيت جمع كرديم به يك اليهاي كه درباري رويين و از اين منظومهگوييم ما از اين اليهاين است كه مي

يگري عميقي عبور كنيم و بگوييم مبناي مالكيت و مولد مالكيت در اسالم يا كار است يا كار نيست و يا كار و چيز د

ها و بلكه بايد با كنار هم گذاردن اينشود پيدا كرد ي كلي مستقيم در متن نميمستقيم اين يك قاعده است كه

ي ناپيدا و پنهان برويم و بگوييم مبناي مالكيت در اسالم فقط كار نيست و يا كار تري ما در آن اليهاستدالالت عميق

 است با يك مالحظاتي همان طور كه در اقتصاد آمده است.

 ه مرحله تحقيق فقهيس
توانيم طي فقه مطرح است اين سه مرحله را ميي موضوعاتي كه در يك نكته است كه دقيقاً ما در همهاين هم  

گري به مناسبت گري و آريشتزيين و زينت يانجام داديم اين بود كه در حوزه كنيم، ما در مكاسب محرمه كاري كه

آمده است، گفتيم آن چه كه مربوط به تزيين است جمع كنيم، بعد كه در مكاسب محرمه  ماشطه بآن بحث كس

اش مثالً اين است، تزيين بدن، تزيين بنديبندي كنيم، طبقهن را جمع كنيم و بعد اين را طبقهاحكام مربوط به تزيي

د بگوييم در عبندي قرار دهيم و در هر بخشي هم احكام را منظم كنيم، ب... اين ها را در طبقهخانه، تزيين شهر و

راداً در مكاسب محرمه اي است كه ما در تزيين استطاصلي و كالني دارد، اين سه مرحلههاي تزيين اسالم چه نگاه

بينيم كه مان برويم ميبع روايي و فقهيگفتيم كه تزيين يك موضوعي است، وقتي ما سراغ متون فقهي و روايي و منا

آمده است و بعد  ماشطهاش در مكاسب محرمه در بحث كسر ك گوشهباب تزيين وجود دارد كه ي كلي مطلب در

ها گوييم كه به كل اينكنيم و بعد ميروايات است راجع به تزيين جمع ميگفتيم احكام فقهي كه مستند به آيات و 

گري يعني اين كه كسي در يك موجود طبيعي يك تصرفي يشاگوييم تزيين و آرالً ميشود چارچوب داد، مثمي

 براي زيباسازي و زيبا نشان دادنش انجام دهد.

 تقسيم متون و احكام
شود تقسيم كرد ن را تقسيم كرد ؟ گفتيم مثالً مياين هم چگونه مي شود مجموعه ي متون و احكام مربوط به اي 

يا تزيين ي دوم به اين كه تزيين آدمي وجود دارد، تزيين غير انساني، در مورد انسان تزيين قيافه است و مرحله

ي بعد ها است، اين هم مرحلهو كار و شهر و امثال اين لباس است و...، تزيين غير انساني هم تزيين خانه و اداره

دهيم ريزيم و به آن نظام ميين موضوع را در يك چارچوب كلي ميي مباحث مربوط به ااست كه در واقع ما همه



گوييم كنيم يعني ميسازي ميي سوم اين است كه ما نظاممرحله دن هم كار خيلي مهمي است وكه خود اين نظام دا

توانيم از اين بحث تزيين حاكم است، چه مقدار ميچه قواعد اساسي و چه روح و جان كلي بر اين نگاه اسالم به 

رتباط با عبور كنيم و بگوييم اسالم چه مقدار براي هنر و زيبايي قائل است، ارزشي كه براي زيبايي قائل است در ا

ن سه مرحله شود و از اين قبيل چيزها، ايه تنظيم ميضوابط ديگر و اصول ديگري كه اسالم به آن توجه دارد چگون

مرحله است، فقه  كنيم اين ها مراحل فرا فقهي است، فقه متداول و امروز ما قبل از اين سهاي كه ما االن عرض مي

كند، به به عنوان يك گزاره آن را بحث مي عد فقهي را هم بحث كندكند حتي اگر قواها بحث ميما روي تك گزاره

خصوص در مسائل اين طور است، در قواعد كمي فراتر از آن است ولي باز هم تا حد زيادي اين طور است، فقه 

گري يك گويد كه آرايشما قبل اين سه مرحله است يعني ميمتعارف ما در مسائل به طور واضح و حتي در قواعد 

ه بيشتر در فقه به اي است كتك گزاره گويد اين حكمش چيست، اين احكامد چگونه است يا در يك موقعيتي ميفر

 شود.آن پرداخته مي

ن كار فرا فقهي سه مرحله آييم، ايا مشخص كرديم در كار فرا فقهي ميها ربعد از اين كه وضع اين تك گزاره 

ز كنيم، در حول آن موضوع احكام فقهي را اعد از آن سه مرحله پيدا ميشد، ب كند، جمع انتخاب موضوع كهپيدا مي

ي سوم اين است دهيم و بعد مرحلهحكام را در يك طبقه بندي قرار ميكنيم و بعد اين اابواب مختلف فقهي جمع مي

بر آن را  خواهيم آن اصول و ضوابط خيلي عميق بنيادي حاكمرويم و ميدر عمق فلسفه و مباني آن بحث مي كه

سازي كه دهند ولي اين منظومهطبيعي خودشان انجام مي كشف كنيم، اين در واقع آن كار فقهي است كه فقها در روال

-ت، جمعآوري اسي اول جمعي سوم است، كه مبتني بر آن مرحلهسازي كه مرحلهي دوم است و نظامتا مرحله

 ل اصطالح كرديم.سازي كه ما اين طور جعآوري، منظومه سازي و نظام

اين سه  يشود، البته اين در فقه كه رابطهرفتند كار انجام مياين ها بعد از اين كه گزاره هاي فقهي اوليه شكل گ

اي دارد، آن هم بحث دقيق و عميقي دارد كه و جمع آوري با خود فقه چه رابطه سازيسازي و نظاممرحله منظومه

تواند بيايد و تحولي در خود فقه ايجاد كند و كار فقهي هم مين كار فرا فقهي ميدارد يعني ه روابط متقابل و متبادل

دارد و  در اين اثر دارد، چه آثار و چه روابطي فقه با اين عمليات فرا فقهي دارد كه ناظر به فقه است داستان ديگري

 كنم.من به عنوان مثال عرض مي



 منظومه سازي فقهي
ند، عام و اها متداخلاد، خيلي وقت ها اين منظومه سازيشود انجام دها را ميسازيدر فقه ما انواع اين منظومه 

ند با تفاصيلي كه وجود دارد. البته اين بحث فرا فقهي است اما بحث مهمي است و كاري هم كه اخاصند و متداخل

توانيم است ولي تقريباً ميد و... آورده مرحوم شهيد صدر كرده است تا حدي منطق اين كار فرا فقهي را در اقتصا

بگوييم بعد از مرحوم شهيد صدر كار عميق دقيقي راجع به اين روشي كه ايشان آورده است و اين عمليات فرا فقهي 

مندي اين و ي آن با خود فقه و سودكه ايشان انجام داده است و رابطهو در واقع يك نوع اجتهاد فرا فقهي متعارفي 

-شد خيلي مين، تقريباً كار اجتهادي عميقي انجام نشده است در حالي كه اگر انجام ميارزشش و اصول حاكم بر آ

 توانست گره گشا باشد و تأثيرات زيادي هم روي فقه بگذارد.

 مراحل تحقيق درتفسير ترتيبي و موضوعي
ات و يا بخش يطور است، ما در تفسير ترتيبي و نگاه جزئي كه به آقت ما در تفسير هم كه برويم هميندر حقي

ل كار فقه آوريم، اين هم مثموضوعي به دست مي كنيم آن جا يك گزاره اي را راجع به يكهايي از آيات كه مي

توانيم در تفسير موضوعي اين سه مرحله را طي كنيم، موضوعي را انتخاب كنيم و بعد از اين است، اما بعد از آن مي

سازي و پلن دادن به آيات و ي دوم منظومهجمع كنيم و در مرحلهرامون آن را كه مفهومش را فهميديم آيات پي

ات مفاهيم و مضاميني كه در آيات است، چارچوبي بدهيم، مثل اين كه در تزيين مثال زديم يا در غم و شادي آي

يم غم و شادي از چه گويكنيم و مياش ميكنيم و بعد از جمع كردن، منظومهمربوط به غم و شادي را جمع مي

رويم به ر از اين ها اين است كه ميتريزيم ولي مهمخيزد، نتايجش چيست؟ و...، در چارچوب ميعواملي بر مي

-كل اين فرايند را به ما نشان مي سراغ اين كه ببينيم اين آيات مربوط به غم و شادي چه فوايد بسيار عميق حاكم بر

يم و به اين شكل تفسير موضوعي را در يك سطح باالتري ي سوم برستوانيم به مرحلهدهد كه ما از آن مرحله مي

 سامان دهيم.

بسياري از تفسيرهاي موضوعي مخصوصاً تفسيرهاي موضوعي از نوع و قسم مشهور بين مفسرين قبل از آن  

رود ولي دوم مي رسد يا كمي به سمت سوم ميچه كه مرحوم شهيد صدر فرموده است، معموالً در حد همان سطح 

تر رويم و اما اين كه ما كمي عميق كند،دهند و يك ساماني پيدا ميكنند و نظمي به آن ميآيات را جمع مي معموالً



برويم،  تواند دريافت كندتري كه در متن اوليه آدم نميهاي عميقاكم بر آن را كشف كنيم و در اليهقواعد اصولي ح

 م است.شود و البته كار دشوارتري هاين كاري است كه كمتر مي

-و موضوعي اين سه مرحله را طي مي آييمعي ميبنابراين ما اين سه مرحله را كه بعد از تفسير ترتيبي به موضو 

عميق  ي سوم به كشف قواعددهد، در مرحلهاي از تفسير موضوعي را جواب ميي دوم يك درجهكند كه در مرحله

 ري است.ترود كه كار عميقتر و حاكم بر آن مجموعه مي

 

 نتايج تحقيق فراتفسيري
نتيجه بحث اين مي شود كه همان گونه كه يك كار فرا فقهي سه مرحله دارد، كار فرا تفسير ترتيبي يعني از طرز 

ي با اين توانيد اين سه مرحله را طي كنيد و دو نوع تفسير موضوعآيد ميكشف معنا از اين آيه كه بيرون ميترتيبي و 

ست كه دو نوع تفسير توانيم بگيريم اين انتيجه ي ديگري كه از اين بحث مي شود، معنا در اين جا محقق مي

 سازي است.ي اوليه كه همان منظومهموضوعي داريم: يك تفسير موضوعي در اليه

گرانه عمق ي سوم است يعني با يك نگاه كاوشتر است و در مرحلهتفسير موضوعي وجود دارد كه عميق يك 

ه هم نزديك شود كه تواند بمرز اين دو و سه خيلي ميعد عميق حاكم بر آن را كشف كند، البته كند و قواپيدا مي

ي ي پنجمي بود كه در تقسيم تفسير ترتيبا عرض خواهيم كرد. اين هم مالحظههاي تفسير شويم آن روقتي وارد بحث

 اي شود.و موضوعي الزم بود به آن اشاره

 انواع تفسير موضوعي
تقسيمي وجود دارد كه  در ارتباط با تفسير ترتيبي و موضوعي اين نكته است كه در تفسير موضوعيي ششم نكته

تواند با درجاتي كه دارد عام يا خاص باشد، اين هم يك تقسيمي است كه طبعاً قابل طرح است، موضوعات مي

مشخص ريز است و گاهي گاهي ما يك موضوعي كه مي خواهيم استخراج كنيم يا بر متن عرضه كنيم يك موضوع 

بندي شود و يك نظام جامعي براي كل تواند طبقهگيريم و طبعاً اين موضوعات ميتر ميعامهم ما موضوعات را 

شود به يك موضوع ريز است و گاهي فراگيرتر است و مي موضوعات قرآن طراحي شود، تفسير موضوعي گاهي

تر به آن كالن يادي دارد، در تفسير موضوعي كه ما كميهاي زعات خيلي كالني رفت كه شاخ و برگسمت موضو

 شود الگوهاي مختلفي گرفت،كنيم مينگاه مي



 الگوگيري از علوم بشري
يك الگو اين است كه ما از علوم و دانش هايي كه بشر خودش توليد كرده است، از آن ها الگو بگيريم براي اين 

تواند وقتي ص باشد، و ميتواند با درجاتي كه دارد عام و خامي ي پديد بياوريم، تفسير موضوعيكه تفسير موضوع

ها و علومي كه پيرامون يك موضوع شكل گرفته است شود سراغ دانشخواهد طراحي شود، ميكه موضوعات مي

توانيم بر اساس يك علم و دانش الهام بگيريم و تفسير موضوعي وضوع عام را يا نسبتاً عام را ميرفت، يعني ما م

شكل دهيم، اين خودش يك باب جديدي باز كرده است كه كم و بيش هم تولد پيدا كرده است و شكل هم گرفته 

اي كه امروزه علوم اجتماعي و انساني پيدا جا ما به خصوص با توجه به گستره است و االن هم موجود است، اين

ي انتخاب ت و مي توانيم الگو بگيريم، يعني مبناكرده است كه اين مفاهيم با مفاهيم ديني هم تناظر دارد و نزديك اس

-شود بگوييم كه زيستهاي علمي باشد، ميهاي موجود در فضاي علمي و گفتمانتواند خود دانشموضوع مي

ي كه از شناسي، با الهامي قرآن، تفسير قرآن از نگاه زيستشناسن را محور قرار دهيم، تفسير زيستشناسي و اي

ي علوم انساني محور را يك اييم به خصوص در حوزهشناسي داريم، يا بيي علم زيستر حوزهتحول معرفتي بشر د

چه كه در اين موضوعات وجود دارد بر قرآن و متون ديني براي اين كه آنعلم انساني قرار دهيم و برويم سراغ 

تواند فسير موضوعي ميتوان گفت كه تجا است كه ميسير استخراج و استنباط كنيم، ايناساس روش درست تف

 .هاي گوناگون و متعدديتواند الگو بگيرد بر اساس مالكباشد، ميخاص باشد و عام 

 نقش تحوالت علمي در تفسير موضوعي
ت كه تواند تفسير موضوعي را گسترش دهد يا سامان ديگري دهد اين اسيكي از الگوها و مالك هايي كه مي 

سمت تفسيرهاي موضوعي  هاي علمي بتواند ما را بههاي رشتهلمي و سامانههاي عبنديآن تحوالت علمي و طبقه

شناختي يعني موضوعاتي بگوييم تفسير قرآن از منظر جامعهشود علمي ببرد، در واقع در اين جا ميي در يك حوزه

تواند قرار شناسي در قرآن مي ي جامعهكنيم، و موضوعاتي كه در حوزهه در جامعه شناسي و قرآن عرضه ميك

شناختي قرآن، يا تفسير شود تفسير جامعهها باهم مياين آوريم واشد كه آن را هم ميبگيرد و ممكن است در علم نب

طور بر اساس الگوي علوم انساني و اجتماعي يا غير علوم ر سياسي يا تفسير مديريتي و هميناقتصادي يا تفسي

خُّل و دخالت دهاي طبيعي و فني و مهندسي و... برويم در آن جا تَهشناسي منتها هر چه در حوززيست انساني مثل

علوم هاي است اما كمتر است و وقتي در حوزهشود، گرچه بعضي هم خيلي مهم هاي قرآني و... اندك ميگزاره



يت كه اين جا ي تعليم و تربشود، مثالً در حوزهو در يك قلمروهايي خيلي بيشتر ميشود انساني و... بيايد بيشتر مي

 يك تفسير موضوعي خيلي بارزي وجود دارد با توضيحات بيشتري كه بعد عرض خواهيم كرد.

 تاثير تحوالت بشري در فقه
از اين هم نبايد هيچ هراسي داشت چون طبقه بندي فقه و نظام بندي فقه كه هميشه اين طور نبوده است و در  

ور نظامي پيدا كرده است يعني وقتي فقه ما االن پيشرفته است در اثر تحوالت بيروني بوده است كه فقه ما اين ط

مورد عبادات در فضا، االن اين مي تواند يك باب در فقه شود، چون زندگي پيش رفته است و اوضاع جديدي پيش 

يلي ولي االن جا دارد كه بابي درست شود، قديم هم خ يا فقه پزشكي كه در قديم چيز خاصي در آن نبود،آمده است 

از اين ابواب فقهي كه در فقه معصور ما و در صدر اول كه نبوده است، سرمايه و دست مايه و قواعد و مباني و 

هاي جديد و ابواب جديد و كتب جديد فقهي در اثر تحوالت خارجي زندگي ط در منابع ما بوده است اما نظامضواب

 پيدا شده است.

-گيري و مدلاس الگوانواعي از تفسيرها، تفسيرهاي موضوعي بر اس شودطور است و لذا ميدر تفسير هم همين 

تر و است در يك حوزه ي دانشي هم تخصصيهاي پيشرفت بشر به دست آورد و ممكن گيري از علوم و دانش

ي دوم ي اين مالحظات را ضمن آن مقدمهكه در اين جا آورديم و البته همهي ششمي ريزتر شود، اين هم مالحظه

 ام.تقسيم تفسير موضوعي تنظيم كردهه ك

 رابطه تفسيرموضوعي با ترتيبي
مالحظه ي هفتمي كه خوب است به آن توجه كنيم اين است كه در تفسير موضوعي ما به چند مطلب و ضابطه و 

 :عده به صورت ويژه بايد توجه كنيمقا

بايد اول جايگاه آيه در ترتيب يكي همان اين است كه تفسير موضوعي مبتني بر تفسير ترتيبي است يعني  

 خودش معلوم شده باشد و بعد در تفسير موضوعي از آن استفاده شود.

ي خود آن موضوع را بايد در قرآن و منابع است كه ما در تفسير موضوعي واژه ي ديگر اينعالوه بر اين نكته

اخت كامل از آن موضوع هرگز كافي اند كه اكتفاي به يك واژه براي شني جمع كنيم اما هيچ وقت همه گفتهدين

هايي كه ممكن است لفظش با اين فرق متناظر و مترادف برويم، هم واژه هايعالوه بر آن سراغ واژه نيست و بايد

آن واژه اين جا  هايي كه خودهاي متناظر يعني واژهعالوه بر مرادف بايد بگوييم واژهداشته باشد و مرادف است، و 



-رادف هم بايد باالتر برويم، واژهي مرادفش است، واژه ي من يا طغيان اين جا نيست اما واژهحز ينيست مثالً واژه

م و خصوص من وجه است هايي كه نسبتش با اين عموم و خصوص مطلق است و عموهاي متناظر است يعني واژه

خواهيم اين مفهوم را بر قرآن ي ميبايد دقت داشته باشيم كه وقتها، واژه هاي متناظر هم بايد بدهيم و و امثال اين

م آن و هم مفاهيم خاص آن و عرضه كنيم و با روش درستي داوري قرآن را از آن به دست آوريم، هم مفاهيم عا

ها را پيدا كنيم، اين از كارهاي بسيار سخت ن است اصالً واژه در آن نباشد آنهاي اين موضوع را كه ممكمصداق

 است.

 غم وشادي در قرآن
وع روان شناختي مهم است الً شايد اولين موضوعات ما همين موضوع شادي و غم در قرآن باشد كه يك موضمث

را در قرآن بحث كنيد، هاي تربيتي هم بسيار جايگاه مهمي دارد. شما االن اگر بخواهيد بحث حزن و غم و در بحث

 كنيد ولي اين باز هم كافيهستند را پيدا مي خانوادهو يا مرادفاتش يا چيزهايي كه هم هاي غم و حزنفوراً واژه

ها ته است رفت بدون اين كه اين واژههايي كه به حمل شايع در قرآن مورد توجه قرار گرفنيست، بايد در حزن و غم

، و الَّيلِ إِذَا  الضُّحى، و  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«هاي حزن و مرادفات و متناظراتش باشد. مثالً : خبري از اين واژه

ا قَلىم و كبر كعدا وى، مجس نَ الْأُولىم رَةُ خَيرٌْ لَّكلَالَْخ و ، فَترَْضى كبر يكطعي فولَس هر چه شما »، و ،

يد در اين آيه ت كني با حزن و غم صحبويد و راجع به حزن و غم و مواجههبخواهيد از راه واژه داخل قرآن بر

ي با غم دارد و علتش هم اين بسيار مهمي راجع به غم و مواجهه كنيد، در حالي كه اين آيه يك بحثچيزي پيدا نمي

است كه پيغمبر اكرم در اثر انقطاع وحي مواجه با يك حالت انفعالي و حزن شديدي شده بودند، اين آيات آمدند و 

، و لَسوف  ، و لَالَْخرَةُ خَيرٌْ لَّك منَ الْأُولى يلِ إِذَا سجى، ما ودعك ربك و ما قَلى، و الَّ و الضُّحى«تسكين مي دهند، 

فَترَْضى كبر يكطعكه از آيات بسيار زيبا و الهام بخش است و من اين سوره را چند جا تفسير و توضيحي »ي ،

 راجع به آن دادم.

ي حزن را جا پيش بيايد يعني واژهاجتهادي با يك تفسير موضوعي برخورد شود بايد تا اين اين جا اگر بخواهد 

هاي مرتبط و متشابه و نزديك به آن را هم ديده است، در مرادف حزن را هم ديده است، واژه هايديده است، واژه

نيست يعني حزن به حمل شايع  هاه است، جايي كه خبري از اين واژهعمق مصاديق اين كه در قرآن مطرح است رفت

نبيند در آن گويد، و ممكن است همين را اگر آدم قرآن در آن جا راجع به آن چه مي كرده است كه  را در قرآن پيدا

 سازي يا تنظيم درست بحث حزن و غم و اندوه در قرآن بحثش كاستي داشته باشد،سازي يا منظومهنظام



 جامع بيني در تفسير موضوعي
و بايد از واژه بيرون آمد،  اند نبايد در دام واژه افتادضوعي همان طور كه بزرگان هم گفتهين در تفسير موبنابرا 

ه سمت آن مصاديقي كه هاي متناظر و مرتبط و باالتر بهاي مرادف، باالتر به سمت واژهي مستقيم به سمت واژهواژه

ر بحث است و مطالب جديدي در گشاي داست و راه ولي دقيقاً مصداق بحث ها در آن خبري نيستاز اين واژه

-عالوه بر اين نكات بايد به داللتكند، در اين جا ما طبعاً در مقام يك تفسير موضوعي آن بحث ارائه ميي حوزه

هاي تضمني، داللت التزامي آن هم در آن سطوح مختلفي كه دارد توجه داشته باشيم و به نوع هاي مطابقي، داللت

توانيم، ولي با چه توانيم كه قطعاً ميدار ميت قرآني كه اين خود يك داستان مفصلي دارد كه ما چه مقاستدالال

كه قطعاً  ضوابطي و چه قدر كارآمدي دارد كه بياييم استدالل كنيم يعني از خود آيات صغري و كبري ترتيب دهيم

نكات بايد در يك تفسير موضوعي توجه كرد و ي اين قواعد و شود انجام داد و به همهاين چيز عقلي است و مي

 تواند پيرامون يك موضوع داوري تام و كاملي باشد.نمي بدون آن طبعاً

 

امون آن عرض كرديم و هاي جديد بود و نكاتي پيرريزي اصولشناسي و ضرورت پايهيك مقدمه بحث روش

سازي و ي علمي در آن روشهاي گستردهفعاليتگشاي يك ها راهبندي و... كه خود آنبندي و تقسيمچند نوع رده

ي دوم هم بحث متون و منابع علوم اسالمي. مقدمههاي مختلفش هم ي علوم اسالمي در شاخهدر حوزه پردازيروش

ي ت هشت نه گانه يا حدود ده مالحظهي وسيعي پيدا كرد با مالحظابه ترتيبي و موضوعي بود كه دامنهتقسيم تفسير 

 كه ما در بحث تفسير ترتيبي و موضوعي داشتيم. كالن و جدي

 

 مفهوم تفسيرتربيتي
 

شويم كه ي سوم ميواع و اقسام آن است . وارد مقدمهي بعدي خود مفهوم تفسير تربيتي است و انبحث مقدمه

ردم كه راجع اي را براي شما به طور مستقل باز نكتربيتي است. من در اين جا مقدمه ي تفسيرمفهوم و قلمرو و دامنه

هاي خودتان اكتفا ل فن و آگاه هستيد به همان آگاهيبه تعريف تربيتي چيزي اين جا عرض كنم و شما را كه همه اه

دهم به منابعي كه تربيت را تعريف كردند و مشخصاً چيزي كه من مدافعش كنيم و در عين حال هم ارجاع ميمي



آمده است مخصوصاً با يك بازسازي كه انجام شده است و به  هستم چيزي است كه در همين جلد اول فقه تربيتي

ام و جاي ديگر هم كه ده پانزده فقه تربيتي ديدگاه خودم را آوردهشود، در همان جلد اول هللا چاپ ميزودي انشاا

 ي تعليم و تربيت همان جلد اولش كه سابق در آن جاته شده است همان است كه در فلسفهسال قبل در آن جا نوش

 هايي كه خود دوستان نوشته ايد.يت آمده است و انواع كتب و نوشتهمفهوم ترب

 معناي تربيت
شود، اين تغييري وسط شخصي در مورد ديگري ايجاد ميي تآن فرايند تغييري است كه در حوزهتربيت در واقع  

تواند در شود اين تغيير ميي انسان ديگري ايجاد مياو است نيست، تغييري كه در حوزه كه در حوزه ي تكوين

ي عواطف و هيجانات تواند در حوزهوزه ي فكر و معرفت او باشد، ميتواند در حي بدن و جسم او باشد، ميحوزه

هاي سياسي و تواند در حوزهفاوتي كه با عواطف دارد باشد، ميي اخالق با تتواند در حوزهي او باشد، ميو روحيه

شود، حال اين تغيير آيا بر اساس تغييري است كه در ديگري ايجاد ميتربيت تغيير است، اجتماعي و... باشد، جنس 

دهد كه اين اس لوح سفيد است كه او را شكل ميي فطرت باشد يا نه بر اسي موجود است كه همان نظريهرمايهس

 هم نوعي تغيير است.

شود، بحث تربيت و... وجود دارد جمع ميه در ها و ديدگاه هاي مختلفي كاين تفسير در واقع با انواع فلسفه 

شود، هايي كه حدود هشت ده ساحت ميدهد در يكي از آن ساحتانسان ديگر انجام مي تغييري است كه انساني در

تواند ده پانزده اصطالح در يف خيلي عام و كلي قصه است كه مياين تغيير دادن و اين فرايند ايجاد تغيير و تحول تعر

وضيح داديم كه آن جا مالحظه توليد شود، انواع اصطالحات به لحاظ عام و خاصي در همان فقه تربيتي تاين جا 

اين كه شود در بحث تربيت، اين معناي خيلي عامش است، ود ده اصطالح عام و خاصي پيدا ميكنيد، شايد حدمي

 ها قرارحوزهقسام ديگري از اين گيرد يك اصطالح خاص است و ممكن است مقابل اوقتي مقابل تعليم قرار مي

 بينيد.كه در آن جا مي كندبگيرد و اصطالحات ديگري پيدا مي

 معناي علوم تربيتي
-هم شده است به آن علوم تربيتي ميي اين نوع تغيير و فرايند تغييري فراي دانش هايي كه در حوزهمجموعه 

ي آن علوم و دانش هاي پيرامون اين فرايند هم تا االن هم ها است. مجموعهي از علوم و دانشاگويند كه مجموعه

بهترين چيزي كه من سراغ دارم همان كتاب معني و حدود علوم تربيتي ميياالره است كه آقاي كاردان ترجمه كرده 



بهتر از اي و... در آن جا تقريباً ي آن و تنوع رشتهي علوم تربيتي و دامنهه همه هم با آن آشنا هستيد. حوزهاست ك

دارد، بهتر  گوييم آن هم كامل كامل است اما نسبتاً در منابعي كه وجودايي توضيح داده شده است گرچه نميهر ج

 است.

ي سوم و به عنوان يك سرآغاز اين مقدمه اين بخش را به عنوان يك مقدمه در اين بحث سوم من جدا نكردم 

ي سوم اين همان طور كه مالحظه كرديد مقدمه ماً مالحظه بكنيد.اشاره اي كردم و به منابع ارجاع دادم، خودتان حت

ربيت و علوم است كه تفسير تربيتي به چه معناست و چه انواع و قلمروهايي دارد، پس يك نكته همان تعريف ت

 بينيد.اي كردم و آن منابع را ميتربيتي است كه اشاره

 رابطه علوم انساني و دين
 يك بحث ديگر هم روابط علوم انساني و معارف ديني است، در بحث علوم انساني و دين ما حداقل دو موضوع 

ة و مشهور شده است المعرف ةگويند أسلمها به آن ميسازي يك دانش و معرفت است كه عربداريم : يكي اسالمي

نساني ديني كه يك بحث است، يك بحث سازي يك دانش يا به عبارت ديگر توليد يك دانش ابه نام اسالمي

اي اي يا غير حوزهبسياري از مؤسسات حوزهمناسبات و روابط علوم انساني با معارف ديني است، آن كاري كه در 

شود فقط اختصاص به بحث اول ندارد كه توليد دانش ديني و دانش به معناي خاص در باب علوم انساني انجام مي

شود و اين كه كسي علم ي علوم انساني ميابط و مناسبات علم و دين در حوزهواع رواست، بلكه شامل تبيين ان

انساني ديني را نفي كند اين به اين معنا نيست كه حوزه نبايد به اين قلمرو بپردازد براي اين كه روابط اين علم و دين 

د كه حتي آن ي وسيعي داردامنهارف ديني و علوم اسالمي يك و روابط علوم انساني به طور ويژه و خاص با مع

اي ندارند كه وارد اين موضوع شوند و ا توليد يك دانش ديني هستند چارهسازي يك دين يهايي كه منكر اسالمي

ش همان توليد علم ترسازي يك دانش ديني داريم كه دقيقي بحث توليد دانش ديني يا اسالميلذا اين بحث، يك

 انساني اسالمي و ديني است،

شود علم انساني ديني داشته باشيم، يك تفسير كه فرض بگيريد كه كسي بگويد نمي يك بحث هم اين است 

هاي مجله ي حوزه و دانشگاه سابق براي اين من در يكي از سر مقاله درستي ندارد كه قطعاً دارد، ده دوازده تفسير

ي وسيعي و دين را بايد وارد شويم و دامنهنساني نوشتم، بگوييم آن هم نه، ولي قطعاً ما مناسبات و روابط علوم ا

ي زيادي دارد كه اين و معارف ديني جاي مباحثه و مداقهدارد و انواع اين روابط و داد و ستد علوم انساني با دين 

 هم در جاي مختلف بحث شده است .



در  ستد خيلي جدي دارند و ي وسيعي دارد و داد ووم انساني و معارف ديني يك دامنهولي به هر حال روابط عل

دار شدن علون اسالمي كمك كند، هم در به توسعه و گسترش و كشف و دامنه تواندسه چهار محور علوم انساني مي

تواند در جهت نش، و هم اين كه معارف اسالمي مياش، هم در سامان دادجتهادش، هم در كشفش، هم در توسعها

ي علوم يك داد و ستد خيلي جدي بين حوزه گذار باشد، بنابرايننساني تأثيرمباني و مسائل علوم ادهي ها و غناي 

 وار به آن اشاره كردم.من اشاره انساني و معارف ديني است كه

 تاثير علوم انساني در دين
تواند در معارف ديني و منابع و علوم اسالمي تأثير بگذارد از جهت دادن موضوع، از جهت نظام علوم انساني مي 

ادن و طبقه بندي در علوم انساني، از نظر دادن روش براي كشف مسائل جديد و طرح موضوعات جديد، كمك در د

تواند به حوزه ي معارف ديني بكند، خود هايي است كه علوم انساني مياي، اين ها كمكوش اجتهاد در يك حوزهر

علوم انساني تأثير بگذارد، در اين كه به آن  يتواند در حوزهمعارف ديني هم به هر دو قسمش مي علوم اسالمي و

كه هر جهت دهد، در اين كه مباني آن را تنقيح كند، در اين كه بر مسائل آن بيافزايد و در اين كه آن را اصالح كند، 

 توانند داد و ستد داشته باشند.دو طرف در سه چهار محور مي

داري بينشان برقرار شود و تواند يك داد و ستد دامنهميها و معارف اسالمي هم بنابراين علوم انساني و دانش

ه است.ما وقتي طبعاً اين به سود هر دو طرف است، بر اساس آن منطقي كه طبعاً كسي آن را به صورت بنيادي پذيرفت

 م.خواهيم تفسير تربيتي را و انواع و اقسامش را عرض كنيي سوم ميي كلي بگذريم، در مقدمهكه از اين دو نكته

 انواع تفسير تربيتي
خواهيم سراغ قرآن برويم، در اين جا يك تقسيمش اين ويكرد تربيتي و فرايند تغييري ميدر واقع ما با يك ر

توانيم با نگاه و رويكرد ريم، اين يك تقسيمش است كه ما مياست كه در تفسير تربيتي ما ترتيبي و موضوعي دا

ترتيبي يا موضوعي بحث كنيم، موضوعي هم به همان دو معنايي كه تصوير تربيتي سراغ قرآن برويم و به صورت 

 شده است و مراحلي كه قبالً عرض كرديم.

 

توانيم ارائه دهيم، يك تصوير اين است كه ما فسير تربيتي ما چند نوع تصوير ميي بعدي اين است كه در ت.نكته1

اين موضوعات تربيتي را در قرآن پيدا كنيم و راجع به آن تفسير موضوعي تربيتي به معناي رايج داشته باشيم يعني 



گويد، انذار، تشويق، تنبيه و...، موضوعاتي كه تعليم و تربيت مقصود و ببينيم قرآن راجع به آن چه مي بحث كنيم

راج است، اين يك نوع كه در واقع ما موضوعاتي كه در متن قرآن وجود دارد و متناظر با تربيت است، از قرآن استخ

 كنيم، كه اين يك كار تفسير تربيتي است،

ي علوم تربيتي را ما بر قرآن عرضه حوزه .يك اقدام ديگر تفسير تربيتي اين است كه موضوعات نوپديد در2

و تري كه در تعليم و تربيت مطرح است، شاگرد محوري، معلم محوري م يعني موضوعات نهان تر و ناپيداكني

بينيم، اين ها را بگيريم و بر قرآن عرضه كنيم و مضامين قرآن را راجع به آن آن نميچيزهايي كه مستقيم در قر

دربياوريم، اين دو نوع كار تفسير موضوعي تربيتي است، بنابراين يك تفسير ترتيبي داريم كه قسم اول بود، قسم دوم 

عات تربيتي كه متناظر با علوم تواند دو نوع باشد، يكي اين كه موضوتفسير موضوعي براساس مدل قبلي مييعني 

ها شود اينخواهد و پيدا است و مييتربيتي است و در قرآن هم پيدا است مثل تشويق و انذار و... كه زحمتي هم نم

را جمع كرد، يا در مباني تربيت مثل غم و شادي و... كه اين يك قسم موضوعي است، يك قسم موضوعي ديگر اين 

ي در حوزه ي علوم تربيتي، چه در خود تعليم و تربيت، در اقتصادش و زه تولد يافتهموضوعات نوپديد تا است كه

گويد، اين هم يك قرآني كنيم و ببينيم قرآن چه مي ي بر متن.. اين ها را بياوريم و عرضهمباني اش و فلسفه اش و.

نوع اولش همان تفسير ترتيبي نوع ديگر تفسير تربيتي است. پس در واقع سه نوع شد، يك نوع چهارمي هم داريم، 

ي تعليم و در متن قرآن در حوزهبا نگاه تربيتي بود، نوع دوم تفسير موضوعي به معناي موضوعات مشهود و پيداي 

ي علوم انساني و موضوعات ي موضوعات حوزهموضوعي تربيتي بود به معناي عرضهتربيت، نوع سوم تفسير 

 ن ها بايد براي اين كه به تفسير كامل برسيم باهم تركيب شوند.ناپيداي در متن و جديد بر قرآن كه اي

 تحليل تربيتي
وييم گدر واقع تحليل تربيت كه مي تر باشد كه آن را تحليل تربيتي معرفي كنيم،نوع چهارم  كه شايد مناسب

به غم و شادي يا ي آن انواع قبلي به دنبال اين هستيم كه گزاره هاي قرآن راجع مقصود اين است كه ما در همه

 راجع به تربيت فرزند يا تربيت خانوادگي را جستجو كنيم و مالحظه كنيم قرآن در اين جا چه حرفي زده است ؟

 

ي تربيت خانوادگي، يك اين جا قرآن در حوزه »قوا أنفسكُم و أهليكُم نارا «به عنوان مثال در آيه شريفه

هاي تربيتي است كه در ها گزارهتي كه وجود دارد كه اينو آيا »وأتَمروا بينَكُم بِمعروف «ي تربيتي مي دهد،آموزه

 قرآن وجود دارد، در آن سه قسم قبلي اين گونه است.



رويم، تحليل تربيتي قرآن به اين معنا است كه مالحظه شود رم ما سراغ تحليل تربيتي قرآن مياما در قسم چها 

ونه ؟ چگكنددر مخاطبان خودش تغيير ايجاد مي در سور مدني يا در اين سوره قرآن، چگونهقرآن در سور مكي يا 

بينيم كه قرآن در اين زمينه به اين شكل عمل كرده است، تحليل كرده و مي ؟ اين راكندكند و تربيت ميهدايت مي

 تدريجي بوده است، شوك وارد كرده و  اين روش را استفاده كرده است.

هايي را براي ن توصيه كرده است، چه اصول و روششود چه روش هايي را قرآه قسم مالحظه ميدر آن س 

 تربيت خانوادگي يا اجتماعي قرآن پيشنهاد داده است.

آيد كه قرآن يا به معناي ديگر خداوند و پيامبر به عنوان واسطه و قرآن به ولي در اين نوع چهارم بدست مي 

كند، چه وح و روان انسان رابطه برقرار مي؟ چطور با رچگونه آمده است تغيير ايجاد كند يعنوان متن هدايتي و تربيت

شود، البته ممكن است محصول و دستاورد آن روش ما يك چيز ديگري معنا ميهايي را به كار مي گيرد، اين روش

 و دو شيوه است.در تفسير ترتيبي و موضوعي قرآن با آن تحليل تربيتي به يك جا برسد ولي دو روش 

م كه امام صادق گوييقول و فعل در سنت است، يك وقت ميتفاوت آن سه نوع اول با نوع چهارم مثل تفاوت 

؟ در خانه و جامعه به اين شكل عمل اندهايي را فرمودهي هدي در مقام تربيت چگونه توصيهو ائمه) السالم هيعل(

 همان قولشان است. كنيد، براي اين كه ديگران را تربيت كنيد، اين

 : نتها اين رفتار خودش دو شكل داردشود، ماند، رفتارشان حجت ميبينيم چگونه عمل كردهگاهي است كه مي

 يكي رفتار غير قولي است، كاري كه انجام داده است. .1

گفتند، چگونه سخن مي) السالم هيعل(يك رفتار و روش رفتاري است كه حاكم بر قول است، يعني امام صادق  .2

واقع نوعي  اي بر اقوال حضرت حاكم است، اين درونه توصيه مي كرد، يعني چه قاعدهكرد، چگه ميچگونه مناظر

ي قولي است و ما در اصول بايد چنين بگوييم كه يك قول و يك فعل وجود دارد كه قول سيره است، منتها سيره

كنند، اين در واقع الشان بيان ميكنند، مفاهيمي كه در اقوصيه ميعني فرمايشاتي كه به آن تو) يالسالم مهيعلاقوال ائمه(

ول داريم، يعني چگونه قواعدي است كه ما بتوانيم مضامين قولي را بيرون بياوريم، اما يك رفتار حاكم بر اين ق

بلكه  ؟ كه اين را حضرت نفرموده است،زند؟ چه فراز و فرودي دارد؟ چه اصولي بر اين قولش حاكم استحرف مي

به اين شكل عمل كرده است و لذا همان ضوابط سيره بر اين حاكم است، همان ضوابط و قواعد سيره كه در اصول 

 مالحظه كرديد، البته خيلي كم است و جاي بحث بيشتري دارد.



هم ي تربيت فرزند، يك مسائلي راجع به سيره آمده است، و يك بخش آن نوان مثال راجع به سيره در مقدمهبه ع

اند، ولي اصوالً سيره در اصول ما حوم شهيد صدر هم توجه خوبي داشتهدر اصول موجد است، در اين حوزه مر

 گشا باشد.تواند خيلي راهي مورد توجه نيست، در حالي كه ميخيل

در يتي است كه ؟ اين تفسير تربگويندگوييم آيات قرآني در تربيت چه ميرآن هم اين گونه است، يك وقتي ميق

 گنجد.يكي از سه قسمي مي

گوييم كه آيات قرآن در مقام تغيير فرد و جامعه و ها دارد ميرويكرد متفاوتي با آنولي در قسم چهارم كه  

 ؟كنددا در قرآن چگونه اين را بيان مي؟ ختربيت ديگران چگونه عمل كرده استهدايت و 

احتي زيباتري دارد يا تر است، نظام فص، سور كوچكعتقادات تأكيد شده استمثالً در آيات سور مكيه روي ا 

تر است و در سور مدني شكل ديگري است، اين قواعد حاكم بر نوع عمل خود خداوند است كه تحليل آهنگين

 توان آن را فرا تفسير ناميد.يا مي تربيتي ناميده مي شود.

-بلكه مي هاي قرآني نيستيم،زامي گفتهول مطابقي يا تضمني التدر واقع ما سراغ كشف معاني و مضامين مدل

شود، و تربيت كه اين تحليل تربيتي مي خواهيم بگوييم چگونه خدا در اين آيات عمل كرده است، در مقام هدايت

 .م تا قواعد آن را به دست بياوريمكنيميپس از آن استفاده 
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