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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بحث در وظائف والدین در آموزش فرزندان و بررسی آیات مرتبط با محل بحث بود که استطراداً در چند جلسه 

یک  ازجملهشناسی و منهجی در باب تفسیر اشاره کردیم و بیان شد که براي فهم یک متن هاي روشبه بحث گذشته

اند جزئی از اي که عالمه مطرح کردهآیه و باید مراحلی طی شود و به آن مراحل اشاره کردیم و تفسیر آیه به آیه

عناي مشهور و همچنین تفسیر موضوعی به اجمال به بحث تفسیر موضوعی به مباشد همچنین بههمین مراحل می

 معناي خاص شهید صدر اشاره کردیم.

 تفاوت بین تفسیر موضوعی به معناي عام و به معناي خاص آن
اند، تفاوت بین تفسیر موضوعی به معناي عام و مشهور با تفسیر موضوعی به معناي خاصی که شهید صدر بیان کرده

کنیم و بالمعنی العام و المشهور موضوع و حکم را از خود متن و از قرآن اخذ میاین است که در تفسیر موضوعی 

گیرد این است که موضوع را که در سور و آیات پراکنده است تجمیع، تنظیم و تبویب تنها کاري که صورت می

ه مرحوم شهید کنیم اما در تفسیر موضوعی به معناي خاصی کها را در یک نظام واحد گردآوري میکنیم و آنمی

کنیم. کنیم و حکم آن را از متن استنطاق میباشد بر متن عرضه میاند موضوعی را که خارج از متن میصدر فرموده

و آن را بر تفسیر نیز تطبیق  انداند از فقه الهام گرفتهالبته تفسیر موضوعی به معناي خاصی که شهید صدر ذکر کرده

 اند.داده

 در تفسیر موضوعیعدم تقید به واژه خاص 
نکته دیگري که در اینجا وجود دارد این است که در تفحص و تتبع در تفسیر موضوعی به معناي اول و مشهوري که 

درباره  قرآن طور مثال اگر بخواهیم دربه واژه و مفهوم خاصی صحیح نیست بلکه به ذکرشده، تقید و پایبندي

ها واژه کذب آمده است موردتوجه قرار دهیم بلکه که در آن موضوع کذب بحث کنیم کافی نیست فقط آیاتی را

 ممکن است در مواردي درباره این موضوع بحثی باشد بدون اینکه واژه کذب در آنجا آمده باشد مانند آنچه در

داستان حضرت یوسف است وقتی برادران ایشان خبر مرگ حضرت یوسف را به حضرت یعقوب دادند که مصداقی 
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نباید در مفهوم  همواره باید توجه داشت که بنابراین در تفسیر موضوعی در معناي مشهور آن د.باشاز کذب می

هایی که نسبتی با هاي هم پوش و واژههاي مرادف، واژهموضوع محصور بود بلکه باید واژه مستقیم و واژه مستقیم

 ه که ممکن است در آیات ذکرشده باشدعنوان و واژ مصادیقی از آن و حتی ضد او هستند و همچنین این واژه دارند

کند بدون اینکه آن آیه در عموماتی که با آن بحث ارتباط پیدا می آن واژه در آن ذکرشده باشد و همچنین بدون اینکه

باشد، موردتوجه و بررسی قرار گیرد. لذا دامنه فحص و تتبع یک مفسر مانند دامنه فحص و تتبع یک فقیه  آنجا

هاي مرادف، مضاد و مواردي که نسبتی با موضوع محل بحث وده واژه خاص باشد بلکه باید واژهتواند در محدنمی

و مصادیقی که براي موضوع ذکرشده است را موردتوجه قرار دهد.  دارد و همچنین عمومات مرتبط با محل بحث

بررسی قرار دادن، مرتبه اي را که واژه خاصی در آن آمده باشد را مورد چند آیه پس اینکه در تفسیر موضوعی،

نوعی با آن موضوع آن این است که آیاتی را که به ترباشد و مرتبه باالتر و کاملمی ناقصی از تفسیر موضوعی

هاي متضاد با موضوع تر آن این است که واژهدارند، موردبررسی قرار گیرد و مرتبه باالتر و کامل پوشیارتباط و هم

تر و باالتر از این مرتبه این است آیاتی که مصادیقی از موضوع گیرد و مرتبه کامل محل بحث هم موردبررسی قرار

محل بحث در آنجا آمده است بدون اینکه آن واژه خاص در آنجا آمده باشد هم موردبررسی قرار گیرد و مرتبه 

وردبررسی قرار گیرد. این باشند نیز مو قواعدي که مرتبط با محل بحث می تر آن این است که عموماتباالتر و کامل

اي باشد، واجب و بیش از آن مندوب و مرجح تفحص و تتبع تا حد متعارف عقالیی که احتمال وجود دلیل و قرینه

باشد. در تفسیر موضوعی به معناي باشد و هرچه تفحص و تتبع بیشتري شود، عمق اجتهاد و مباحث بیشتر میمی

مین مطالب منتهی با پیچیدگی و دشواري بیشتري وجود دارد چون در اند نیز هخاصی که شهید صدر ذکر کرده

طورکلی عنوان و واژه موضوع مانند بیمه اند بهحقیقت در تفسیر موضوعی به معناي خاصی که شهید صدر ذکر کرده

کند که طورکلی در متون و قرآن نیامده است ولی نکات و مطالب دیگري وجود دارد که با موضوع نسبتی پیدا میبه

 تتبع و تفحص کرد. هاباید براي یافتن آن

 عدم تفاوت بین دو اصطالح تفسیر موضوعی در مقام ثبوت
ها و بحث یکی در موردبحث تجمیع آیات و روایات حول یک موضوع و بحث تحلیل آن مانددو نکته اینجا باقی می

سه قبل بیان شد و نکته دوم اینکه آنچه در تفاوت این نکته در جل آید کهپردازي و نتایج کالنی که به دست مینظریه

اند بیان شد، در بین تفسیر موضوعی بین معناي مشهور و تفسیر موضوعی به معناي خاصی که شهید صدر ذکر کرده
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باشد اما بین این معنا و اصطالح از تفسیر موضوعی در مقام ثبوت تفاوتی وجود ندارد چون درنهایت مقام اثبات می

ها در متون نباشد و آنچه گونه نیست که حکم آنباشد و اینبررسی دالالت و ظهورات قرآن و متون میکار ما 

البته  ها نسبت دهیمشود معنایش این نیست که چیزي که در قرآن و متون نیامده به آنعنوان استنطاق ذکر میبه

خفی و پنهان اما درهرصورت حکم ها در متون آشکار و واضح است و برخی وجود برخی موضوعات و حکم آن

 باهمآید. پس تفاوت دو معناي تفسیر در مقام اثبات است اما به لحاظ ثبوتی ها از قرآن و متون به دست میآن

 تفاوتی ندارند.

 هاي مفهومی در آیاتشبکه وجود
هاي مفهومی در آیات شبکه بحث کنیم،اجمال آن را مطرح میباشد و بهبحث دیگري هم که امروزه مطرح می

آیات  تبع آن در ترکیباند و آن بحث این است که در مفاهیم و بهباشد که برخی نیز روي این مطالب کارکردهمی

توان آن را مشاهده کرد مثالً از محبت که واري وجود دارد و مییک شبکه مفهومی پیوسته و زنجیره قرآن کریم

طور پیوسته و این مفاهیم ارزشی یا ضد ارزشی در قرآن به شود.خدا پرداخته میشروع شود بعد به بحث ایمان به 

برند و درنهایت شبکه کاملی از همه معارف قدم جلو میبهدارند و انسان را قدموار مطالب دیگري را در پیزنجیره

 اي خود بحث شود.مفصلی است که باید در ج توان از قرآن و متون به دست آورد که بحث جالبدینی را می

 هاي موضوعی آیاتوجود آیات محوري در شبکه و منظومه
 هاي موضوعی آیات، به یک و یا چندشبکه و منظومه مطلب دیگري هم که وجود دارد این است که گاهی در این

که جامع  رسیم مثالً مجموعه آیات راجع به استعاذه که در قرآن وجود دارد تقریباً آن آیهو مرکزي می آیه محوري

اي است باشد که مانند خیمهمی 2-1/ الفلق »مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾1﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ «باشد آیه همه این آیات می

یعنی در این آیه مفهوم عامی وجود دارد که درواقع  گیردکه استعاذه به خداوند با انواع تجلیات آن را در برمی

دهد و همچنین این مطلب در آیات سوره ناس هم وجود دارد که داراي وشش خود قرار میمصادیق زیادي را زیرپ

یَا أَیُّهَا «خانوادگی هم مطرح است و آیه  تیتربباشند. این محوریت در محل بحث یعنی آیات مرتبط با جامعیتی می

باشد و دیگر نوعی نسبت به دیگر آیات داراي محوریت میهب 6/  التحریم »الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَاراً

باشد. این محوریت پردازند و این آیه جامع و محور دیگر آیات میآیات هرکدام به زوایا و جهات مختلف بحث می
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شد تواند داشته باکنیم. غرر آیات چندمعنا میهمان چیزي است که گاهی از آن به غرر اآلیات و الروایات تعبیر می

باشد و یکی از معانی آن این است که این آیه یکی اینکه لفظ زیبایی دارد یا اینکه نکته لطیف و ظریفی در آن می

آید و روایات بر این مطلب اي از آیات محوریت دارد. این مطلب از روایات هم به دست مینوعی نسبت به منظومهبه

مانند اینکه در برخی روایات سوره یس قلب قرآن و یا  باشندنوعی داراي درجات میداللت دارد که آیات نیز به

 نوعی بر این مطلب داللت دارند.شده بهسوره الرحمن عروس قرآن خوانده

 عنوان خاصمکلف بودن خانواده به تعلیم و تربیت به
ه و پدر و مادر این است که خانواد استفاده استشده در محل بحث قابلبندي آیات بررسییکی از مطالبی در جمع

اي عنوان خاص مشمول تکالیف تعلیمی و تربیتی ویژهاي که براي مکلفین وجود دارد بهعالوه بر تکالیف عامه

باشد یعنی عالوه بر عنوان خاص داراي یک سري تکالیف تعلیمی و تربیتی میطور که حکومت نیز بههمان باشندمی

معروف و نهی از منکر یا تعلیم جاهل داراي تکلیف کفایی عام ادله امربهاینکه آحاد جامعه بر اساس ادله عامه یعنی 

داراي  الجملهخانواده و حکومت فی طور اخص از آن تکلیف عام،شود، بهباشند که شامل حکومت و خانواده میمی

ر سؤال شود که باشند که البته حدود آن باید در جاي خود بحث شود لذا اگتکلیف خاص درزمینه تعلیم و تربیت می

باشد می محورحکومتاسالم آیا در باب تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت وظیفه کیست؟ آیا  اسالم و طبق نظریه از دید

باشد؟ در پاسخ باید گفت از دید اسالم هر سه یعنی خانواده و حکومت و می محورجامعهاینکه  یا خانواده و یا

داراي تفاصیلی است که در جاي خود به آن پرداخته  باشند البته نوع تنظیم وظایف،جامعه داراي محوریت می

عالوه بر  آید این است که خانواده و پدر و مادرشود. پس نتیجه اولی که از آیاتی که مطرح شد به دست میمی

عنوان خاص نیز داراي تکالیف الزامی و ترجیحی نسبت به تعلیم و ها است بهبر عهده آن عنوان عامتکلیفی که به

 هاي مختلف هستند.تربیت در حوزه

 اند ازآید عبارتنتایجی دیگري هم که از آیات به دست می

کسی در دایره خانواده بود این تکالیف را عدم اختصاص این وظایف تعلیمی و تربیتی به پدر و مادر بلکه هر .1

 دارد.

آید که این تکالیف هم در حوزه مسائل تعلیمی و آموزشی است و نتیجه دیگري که از روایات به دست می .2

 باشد که ما بیشتر به مسائل تعلیمی و آموزشی پرداختیم.هم در حوزه مسائل تربیتی می
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 باشد.زامی است و گاهی ترجیحی مینتیجه دیگر این است که این تکالیف گاهی ال .3

هاي علمی و آید این است که این تکلیف شامل همه ساحتنتیجه دیگري که هم که از آیات به دست می .4

ندارد  عنوان اولی مانند نماز و روزهشود و اختصاص به تکالیف بهتربیتی می هاياخالقی و سایر ساحت

معه و همچنین نیازهایی که براي معیشت فرد در آینده وجود بلکه واجبات نظامیه یعنی آنچه مایه قوام جا

 شود.دارد هم می
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