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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
و تعلیمی خانواده از منظر فقهی مطرح و بررسی شد البته  دوازده آیه در باب تکالیف تربیتی در طی جلسات متعدد،

باشد اما در حقیقت این تفکیک بین مسائل تربیتی و تعلیمی در مباحث گرچه بحث، در تکالیف آموزشی خانواده می

این ادله نسبت به هر دو بحث بود. به نظر ما اگر با همین شیوه  هم جامعیت و گستردگیگذشته ملموس نبود و علت آن

 توان از این آیات استفاده کرد.االحکام بررسی شود نکات و مطالب بیشتري می اتیآ و مدل،

 یات محوريآ نظریه
 ايمجموعهبسیاري از آیات قرآن منظومه و  کهنیااي در ذیل این آیات مطرح شد مبنی بر در اواخر جلسه قبل نکته 

باشد و دیگر آیات به باشند که در بین این مجموعه و منظومه یکی از آیات محور بحث میدر حول یک موضوع می

توان پردازند. به نظر ما این مطلب را میها و زوایاي مختلف آن موضوع و محور میجنبه آیه به بیان محوریت آن

توان هاي فراوانی هم میقرائنی هم بر این مطلب وجود دارد و نمونه ایات محوري مطرح کرد و شواهد وعنوان نظریهبه

در بحث تفسیر موضوعی به همان مفهوم متعارف آن نه معنایی که شهید صدر براي  براي آن ذکر کرد. این نظریه تفسیري

 باشد.تفسیر موضوعی بیان کرده است، مطرح می

 ها و متدهاي تفسیريشیوه
 توان به اقسامی تقسیم کرد.در حقیقت تفسیر را می

 تفسیر ترتیبی 
باشد که در اینجا به باشد که البته این قسم هم داراي اقسامی میقرآن به ترتیب آیه به آیه می اتیآتفسیر ترتیبی، تفسیر 

 کنیم.ها اشاره نمیآن
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 تفسیر موضوعی به معناي متعارف
ف آن نه موضوعی بالمعنی الذي أکد علیه شهید الصدر هاي تفسیري، تفسیر موضوعی به معناي متعاریکی از شیوه

همه آیاتی که را به موضوعاتی مانند حسادت، دروغ، کبر، توحید، نبوت و یا موضوعاتی  باشد. در این شیوه تفسیريمی

شهید دهند. دهند و به مباحث آن نظامی میکنند و آنان را در کنار یکدیگر قرار میباشد، را جمع میمرتبط می دیگر

 .کنندعنوان شیوه تفسیر ترکیبی تعبیر میصدر از این شیوه تفسیري به

 تفسیر موضوعی بالمعنی الذي أکد علیه شهید الصدر
صورت که کند بدینشیوه و متد دیگري در مباحث تفسیري وجود دارد که شهید صدر از آن به تفسیر موضوعی تعبیر می

ها در قرآن نیست مانند مباحث جدیدي که در ها و تعابیر آندید که واژهها و موضوعات نوین و نوپمفاهیم، تئوري

اقتصاد و بانکداري و دیگر مفاهیم نوین تولیدشده در تمدن بشري، بر قرآن و متون  روانشناسی، تاریخ، جامع شناسی

 ها استنطاق شود.عرضه شود و از آن دینی

 دو کارکرد متفاوت فقه
اند در متد اجتهادي شیعه، بحث جدیدي نیست و نظایر آن در فقه صدر در تفسیر ذکر کرده اي که شهیداین متد و شیوه 

 .وجود دارد و درواقع فقه دو نوع کارکرد دارد

 کارد کرد اول: اجتهاد ترکیبی
مانند وضو، خیار غبن، غش یا تدلیس که با  مباحثی باشد مانندیکی از کارکردهاي فقه همان اجتهاد ترکیبی فقه می

اند منتهی این روایات واردشده ها و در همین ابوابو روایاتی در مورد آن انددر منابع ذکرشده همین عناوین و مفاهیم

و تحلیل و بررسی شوند و معارضات احتمالی  اي تشکیل شودباید در کنار هم قرار بگیرند و انتظام پیدا کنند و مجموعه

یک نوع کارکرد فقه است که تجمیع ادله از منابع روایی  کارکرد، نیا باشد،شود و حاصل آن حکم فقهی می ها معالجهآن

ها و نتیجه و خروجی این ها و فهم تحلیل و انتظام و معالجه معارضات آنو کتابی و احیاناً عقل و نظم دادن به آن

رواقع اجتهاد ترکیبی در عملیات و فرایند فقهی و عملیات فقیه، یک حکم یا یک نظام فقهی است. این کارکرد فقه د

و به عبارتی کارکرد اول حرکۀ من المصادر الی  باشدها میآوري و بررسی ادله آنموضوعات مطروحه در منابع و جمع
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النتایج و الی الموضوعات و الموضوع متخذ من نفس المصدر و مطروح بجمیع جوانبه فی المصادر و االخبار و 

باشد البته در غیر این موارد هم وجود دارد و مصادیق عبادیات و توقیفیات جاري میدر  االحادیث. این کارکرد غالباً

 .زیادي دارد

 موضوعات نوین بر ادله فقهی کارد کرد دوم: بررسی و عرضه
عناوین، موضوعات و  وجود داشته است این است که به خالف کارد اول، زمان همدومین کارکرد فقه که در طول 

زندگی و تمدن بشري  گیریم بلکه حرکت معکوس است یعنی در سیر تحوالتاز ادله نمی مفاهیم موردبحث را

مانند بحث تغییرات آب  ها در متون دینی نیستشود که واژه و لفظ آنموضوعات، عناوین و مفاهیم جدیدي مطرح می

بسا ادله متعدد و زیادي د چهدرستی بر متون دینی عرضه شوبه که اگر این موضوعات و عناوین زیستو هوایی یا محیط

در این ادله وجود نداشته باشد البته این عرضه  حتی لفظ و واژه این عناوین و عبارات ها ارتباط داشته باشد کهبا آن

توان بسیاري از مسائل و باید در چارچوب ظواهر و طبق قواعد باشد. در فقه قواعد عامه فقهی وجود دارد که می

ها را به ها و در چارچوب ظواهر، اصول و قواعد حکم آنها عرضه کرد و بر پایه آنرا بر آنموضوعات نوین فقهی 

بندي فقه و هم در عرضه مسائل و موضوعات جدید و دست آورد. این روي کرد و کارد کرد دوم تأثیر مهمی در طبقه

یر عبادات رواج دارد البته این روي کرد این روي کرد و کارد بیشتر در غ هم در استنطاق از خود آیات و روایات دارد.

باشد که اگر شخصی گاهی نیز عبادات هم وجود دارد. این رویکرد و کارکرد همان حوادث واقعه و موضوعات جدید می

شود چیزي است که در کند، احکامی که در مورد این حوادث واقعه و موضوعات نوین مطرح میمجتهد نباشد گمان می

کند و اگر در مواردي در متون ها را از متون و ادله فقهی استخراج میندارد اما شخص مجتهد حکم آندینی وجود  متون

 کند.به اصول عملیه و عامه مراجعه می ها پیدا نکردو قواعد دلیلی بر آن و ادله

 هاي مختلف روي کرد اولبندياقسام و طبقه
مطروحه با همان عناوین در مصادر اولیه اعم از آیات و در کارکرد و روي کرد اول فقه (که موضوعات و مسائل 

گونه است یعنی هم موضوع و هم محمول و حکم همه از خود منابع روایات وجود دارد که غالباً در عبادات این

سام بندي و اقشده است) در مقام ارائه و بیان نتایج آن و عرضه آن، طبقهشده است و تنها ادله آن تجمیع و بررسیگرفته

 که به آن الفقه المأثور شودها و الفاظی که در روایات آمده است بیان میمتفاوتی وجود دارد، گاهی با همان تعابیر، واژه

و  اندمرحوم آقاي مشکینی کتب مرحوم صدوق که در مقام بیان فتواي، عین الفاظ روایات را آورده گویند مانند کتابمی
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اب وسائل الشیعه وجود دارد که تیتر ابواب نیز الفاظ روایات است. گاهی نیز در مقام یا آنچه در تبویب و باب بندي کت

شود ولی و روح فقه در آن هاي جدیدي مطرح میبنديهاي جدید و طبقهبیان و ارائه، عبارات تفنن پیداکرده و به شیوه

شده است مانند دله آن تجمیع و بررسینو نیست بلکه همانی است که موضوعا و محموال در منابع وجود دارد و تنها ا

ي هارسالهاي جدید و نو بیان کردند و یا کتاب الفتاوي الواضحۀ شهید صدر و یا کتب شیخ طوسی که احکام را به شیوه

 هاي زیادي صورت گرفته است.امروزي که بعد از انقالب اسالمی در این زمینه و انواع متدهاي بیان احکام فعالیت

 د دوم فقه بر مباحث تفسیري توسط شهید صدرتطبیق کارکر
اند این است که دوکارکردي را که در فقه بوده است اي که مطرح کردهاند و نظریهکاري که شهید صدر در اینجا انجام داده

وجود  مواجهه، در تفسیر قرآن بر تفسیر تطبیق داده است و حاصل نظر ایشان این است که همین دو رویکرد و روش و

اینکه اختصاص به احکام فرعی و فقهی ندارد بلکه در مباحث  رود و همچنینرد و در مباحث تفسیري به کار میدا

 )شودنظري هم وجود دارد (البته این مطلب به این شیوه در کالم ایشان نیست ولی از کالم ایشان برداشت می

 تعمیم دو کارکرد فقه در مسائل توصیفی
رد و متد در فقه وجود دارد یکی مبتنی بر اخذ موضوع و محمول از متون دینی و ادله بیان شد که دو روش و کارک

ها است و کارکرد دوم باشد و کار فقیه و مجتهد تجمیع ادله و تفسیر و تحلیل و رفع و عالج تعارضات احتمالی آنمی

اینکه بپذیریم لکل واقعۀ حکم یعنی هر واقعه  بنا بر هابر متون و ادله و استنطاق از آن داینو پعرضه موضوعات نوین و 

باشد و سیر تحول زندگی که از موضوعات نوین می باشد مانند بیمه و بانکداريو موضوعی داراي حکمی در شرع می

توان تعبیر و الفاظ این موضوعات در متون دینی بحثی از آن وجود ندارد اما می نکهیبااو  بشري مقتضی آن بوده است

کنیم این است که این دو روش و متدولوژي و آنچه ما بر آن تأکید می ها از ادله و متون دینی به دست آورد.حکم آن

 توان اجرا کرد.روي کرد را در مسائل توصیفی هم می

 تبیین کارکرد اول در مسائل توصیفی
ود دارد. وقتی به قرآن و روایات اثباتی و ارائه بر دو نوع بود، در مسائل توصیفی هم وج ازنظرکارکرد اول فقه که 

کَالَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ «کارکردهاي نفسانی انسان مانند آیه  فگریتوصو  شناسانهروانشود به یک سري از قواعد مراجعه می
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ل در حوزه به یک سري از قوانین و مسائ باشد و یای میشناختروانکه یک قانون  6-7 / العلق »أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى لَیَطْغَى

کنیم که برخورد می اجتماعی، سیاسی و اقتصادي و همچنین در مورد مسائل اعتقادي مانند بحث نبوت و توحید مسائل

این عرصه همان  در موضوعا و محموال در متون وجود دارد و کار مجتهد و متکلم در معارف به معناي خاص و عام آن،

لیل و بررسی آن ادله و استخراج این توصیفیات نه احکام از متون و ادله روي کرد و متد اول در فقه یعنی تجمیع و تح

اي خاص دارد که برخی از اصول این شیوه با اصول موجود مشترك و باشد. البته این نوع کارکرد نیاز به شیوهفقهی می

 و بحث شود. قیموردتحقیی دارد که باید تفصیل در هاتفاوتبرخی نیز 

 مسائل توصیفی تبیین کارکرد دوم در
ها در توصیفیات هم تطبیق کارکرد دوم فقه یعنی عرضه موضوعات و مسائل نوین بر متون و ادله و استنطاق از آن

باشد. مباحث زیادي در حوزه علم و دین، علوم طبیعی و علوم انسانی مطرح می جاري است که در این نوع کارکرد

هاي علوم اند. در حوزههاي اجتماعی بکار بردهو متد را در برخی سنت کارکردشهید صدر و برخی دیگر از بزرگان این 

هاي خیلی عمیق، کارهایی صورت گرفته است که البته نیاز به بحث وبیش طبق این متد و روي کرد،انسانی نیز کم

را مطرح کرده است که  که مثالً فروید نظریاتی کنیمگونه بحث میطور مثال در این روش ایناجتهادي و روشمند دارد. به

 باید این کارکرد و متد البته در ها تائید یا رد شودباید این نظریات و آراء با متون دینی تطبیق داده شود تا صحت آن

روشمند و صحیح پیش برد و درنهایت متون و ادله دینی، این نظریات و آرا مانند مکتب  طورمباحث را به احتیاط کرد و

ها باشد ولی درهرصورت نباید درباره آنها ساکت میکنند و یا اینکه درباره آنکنند و یا رد میتائید مییا  را ییگرا ایپا

 داوري کرد.پیش

 دو کارکرد فقه به مباحث تفسیري تعمیم
مباحث تفسیري هم وجود دارد و این دو نوع کارکرد در تفسیر قرآن کریم حال چه  در دو کارکرد و متد اجتهاد در فقه،

شود و حکم آن بیان در احکام و چه در توصیفیات هم وجود دارد که گاهی موضوعی از خود قرآن کریم اخذ می

البته این  شوداستنطاق می شود و حکم آن از قرآننوین و جدید به قرآن عرضه می شود و گاهی نیز موضوعاتمی

تر از روایات دارد جداگانه مطرح کردیم. متنی غنیاینکه قرآن  اي جدا از مباحث گذشته نیست اما به خاطرمطلب نکته

شود، گاهی یک آیه در سیر ترتیب نزولی آن بررسی موضوع یابی در قرآن چهار مرحله دارد، گاهی یک آیه بررسی می
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گیرند و گیرد و به ترتیب آیات موردبحث قرار میدر سیر ترتیب تنظیمی قرآن صورت می شود، گاهی بحث تفسیريمی

گیرد یعنی همه آیات و واژه مرتبط با موضوعی موردبررسی قرار صورت ترکیبی بحث تفسیري صورت مینیز بهگاهی 

که مرحوم عالمه  باشد که تفسیر آیه به آیهگیرد که این قسم و وجه، صورت متکامل و اجتهادي در تفسیر قرآن میمی

صحیح و درست هم این  باشد و شیوهکیبی تفسیري میاند یکی از قواعد اجتهاد ترطباطبایی به این شیوه بحث کرده

 باشد.شیوه تفسیر ترکیبی می

هم در ، که آناین متد و کارکرد دوم در مباحث تفسیري که عرضه موضوعات نوین و جدید بر قرآن و استنطاق از 

 شیعه دارد. کارنویی است که ریشه در سنت اجتهادي تجویزیات و احکام جاري است و هم در مباحث توصیفی،
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