
 دوم ي جلسه
0T0مقدمهT ..................................................................................................................... 2 

0T0اصول علم معنايT ........................................................................................................ 2 

0T0ياسالم معارف انواعT ..................................................................................................... 2 

0T0فقه در قيتحق روشT ..................................................................................................... 3 

0T0يفيتوص و ياخالق يها گزاره در قيتحق روشT ........................................................................ 4 

0T0اجتهاد در كالم معنايT ................................................................................................. 5 

0T0قيتحق روش قواعدT ................................................................................................... 5 

0T0فقه در قيتحق روش قواعدT ........................................................................................... 7 

0T0متن مالحظه با قيتحق روشT ............................................................................................ 7 

0T0يفقه قيتحق در ژهيو طضوابT ............................................................................................ 8 

0T0فقه در قيتحق يها روش تاثراT ......................................................................................... 8 

0T0قرآن ژهيو قيتحق روشT ................................................................................................. 9 

0T0ضرورت حسب بر قيقتح يها روشT ................................................................................ 10 

0T0يقيتحق ديجد يها روش نتايجT ..................................................................................... 11 

0T0ريتفس واعانT ............................................................................................................. 12 

0T0يبيترت ريتفس تقسيماتT ............................................................................................. 13 

0T0صدر ديشه يموضوع تفسيرT ........................................................................................ 14 

0T0يبيترت و يموضوع ريتفس رابطهT ....................................................................................... 15 



 

 مقدمه
قانوني كه در علوم انساني يا هر جاي ديگر است، چه تصور موضوع و چه تصور محمول و چه تصور نسبت، تا 

تا ما بتوانيم اين موضوع را از متن استخراج كنيم، اين مانعي ندارد، حتي  كند يمحدي كه در حد تصور است كمك 

هم في حد نفسه مانعي ندارد ولي اگر اين  ها نياه قرآن هم اين طور جواب دهد، تمايل به اين كه من دوست دارم ك

متن حمل كنم، آن اشكال  تمايل مرا به سمتي ببرد كه فراتر از قوانين اصولي و قوانين استنباطي بخواهم چيزي را به

از متن بخواهم حمل  ي استفادهدارد يعني در واقع آن كه در تفسير به رأي مشكل دارد اين است كه فراتر از قوانين 

 بر متن كنم، اين اشكال دارد. آن تمايالت مانعي ندارد حتي تمايل تصديقيش هم مانعي ندارد.

كه يكي  ميكن يمرا عرض  يا مقدمه، قبل از ورود، چند يشناخت روانورودمان در تفسير تربيتي يا ما در مقدمات 

 همان ترتيبي و موضوعي است. 

 علم اصول يمعنا
علم اصول در حقيقت روش تحقيق در فقه است و عناون آن اصول فقه است، قواعد و ضوابطي كه به عنوان 

البته اگر بخواهيم به طور فني وارد شويم  اين علم اصول است، ديآ يماستنباط و اجتهاد به حساب  ي وهيشروش و 

 دارد و جزئيات آن بايد در علم اصول بحث شود. ييها تفاوتنج تعريف بسيار جدي دارد و علم اصول چهار پ

اما اگر به يك بيان ساده و جمع و جوري بخواهيم بگوييم علم اصول يعني روش تحقيق در فقه. همان طور كه  

علوم انساني به مصطلح امروز يك روش تحقيق وجود دارد، در علوم اسالمي هم ما در  در هر يك از علوم طبيعي و

 .فقه يك روش تحقيقي داريم كه عنوان آن اصول فقه است

 ياسالمانواع معارف 
كنيم، به سه گروه  معارف اسالم را اگر بر حسب آن چه كه امروز و از قديم مشهور بوده است بخواهيم تقسيم

 :شود يماصلي تقسيم 

ن اعتقادات است و يك بخشي معارف توصيفي اسالم و متون ديني داريم، گزاره هاي توصيفي كه بخشي از آ 

خدا اين طور است، عالم اين طور است، جهان اين طور است، انسان اين  ديگو يمتوصيفي دارد و  ي جنبهمسائلي كه 



هم دارد  يتر عامادات به معناي خاص است و بخش تقاع ها نياطور است، جامعه اين طور است و...، البته بخشي از 

، به هر حال مجموعه اي از سرمايه هاي كتاب و سنت و دين اين نديگو يممعارف دين و معارف قرآن و...  كه به آن

 ،»هو اهللاُ أحد، اهللاُ الصمدقُل « لتوصيفي است. مث يها گزارهو قضاياي تصديقيه و  ها گزارهاول است كه  ي دسته

 »حتي يغَيروا ما بِأنفُسهِم قومٍ به يغَيرُاهللا ما ال« ،»نَّ االنسانَ لَيتقيإ«

 

احكامي كه در اخالق  ي همهو  »البرِّ و التَّقوا علي تَعاونوا« لهنجاري و تجويزي است، مث يها گزارهنوع دوم 

هنجاري و  يها گزارهبه اخالق و فقه،  شود يميم تقس ها يهنجارقسم دوم يعني تجويزييات و فقه آمده است. اين 

تجويزي كه امر و نهيي است و انشايي است، قسم اول توصيف و اخبار است و قسم دوم انشا است. اين قسم دوم 

 تجويزي يا هنجاري يا انشايي، يا اخالق است و يا فقه.

، ديگو يمشده است، اخالق ق براي آن ذكر اخال ي فلسفهقبح باشد با تعاريفي كه در اگر محمولش حسن و 

 اخالقي. يها يبداست، تواضع خوب است و خوبي و حسادت رذيلت و بد 

، اين كند يمقهي روي موضوعي سوار فقهي است كه با يك احكام خمسه يا حكم وضعي ف يها گزارهقسم بعدي 

 : ويزي، خود نوع دوم هم دو قسم استقسم توصيفي و اخباري، نوع دوم هم انشايي و تج

 ،توصيفي يها گزاره: شود يمه اين شكل مشهور است و سه قسم اخالقي و فقهي. نتيجه اين است كه تا حدي ب

اعتقادات و اخالقيات و احكام  شود يمآن چه كه گفته  و ؛هنجاري فقهي يها گزارههنجاري اخالقي،  يها گزاره

 تقريباً با اين منطبق است.

 

سمي كه از اين دو تقسيم ي اخص از توصيفيات بدانيم ولي تقريباً اين سه قالبته در آن اعتقادات ممكن است ما كم

 همان اعتقادات و اخالق و احكام است. ميآور يمبيرون 

 در فقه قيتحقروش 
 يها گزارهمتون ديني بيرون آوريم يا  توصيفي را از يها گزاره ميخواه يمغ متون ديني برويم و وقتي كه سرا

، ها گزارهو تبيين اين  ها گزارهسراغ متن براي استخراج اين تجويزي فقهي، رفتن ما به  يها گزارهتجويزي اخالقي يا 

گزاره هاي دين را بيرون  خواهد يماين قلمروها و در يكي از  رود يمست و مجتهد و مستنبط سراغ متن كار اجتهاد ا



هنجاري اخالقي است كه  يها گزارهحاً همان معارف دين است يا توصيفي و اخباري كه اصطال يها گزارهآورد يا 

اجتهاد براي اين است كه مطالب را در يكي  و ؛احكام و فقه شود يمات، يا گزاره هاي فقهي است كه اخالقي شود يم

 از اين سه حوزه از دين بيرون آورد.

. نديگو يمامروز به آن روش تحقيق  اصطالحكه به  شود يماساس يك ضوابط و اصولي انجام  اين اجتهاد بر 

، كه ما با آن كاري پردازد يمصوري است كه به صورت استدالل  البته در اين جا يك بحث منطق داريم كه منطق

امروز به توجه دارد كه در اصطالح  پردازد يمابطي كه به مواد بحث نداريم و يك روش تحقيق داريم كه به آن ضو

ح علماي ما به ، و در اصطالمييگو يمو مديريت و اقتصاد و...  يشناس جامعهو  يناسش رواناين، روش تحقيق در 

 نه به صورت. پردازد يميعني روش تحقيقي كه به مواد  نديگو يمفقه اصول فقه  ي حوزهروش تحقيق در 

 يها گزارهتوصيفي،  يها گزارهسوم است، گفتيم  ي حوزهواقع روش تحقيق استنباط در  اين اصول فقه در 

 يها گزارهسوم است، يعني استنباط  ي حوزهقهي، اصول فقه روش تحقيق در حنجاري ف يها گزارههنجاري اخالقي، 

 .فقهي است، اين چيزي است كه در كلمات بزرگان آمده است

 يفيتوصو  ياخالق يها گزارهدر  قيتحقروش 
 

نياز به روش ت و منابع ديني استخراج كنيد، آيا اخالقيات را از فقه و قرآن و سن ديخواه يمآن جايي كه شما 

 ؟ دارد يا نه ها نيابراي استنباط  ؟ ضوابط و قواعديتحقيق دارد يا ندارد

متون ديني بيرون آوريم. جلوتر ما يك اصول اخالق هم بايد داشته باشيم يعني روشي كه با آن اخالق را از 

، يعني اخباري را از قرآن و سنت استخراج كنيم يها گزارهو  معارف توصيفي ميخواه يم، آن جايي كه ما ميرو يم

عت و موجودات مختلف كه راجع به خدا و هستي و انسان و جهان و جامعه و طبي ييها گزارهاعتقادات و معارف و 

 ي همهكه  »االنسان من عجل خُلقَ« ،»االنسان ضعيفا خُلقَ« ،»نَّ االنسانَ لَيتقيإ« ،خبر دهد خواهد يماست، يعني 

اصول اعتقادي باشد يا جزو  ي حوزهاستخراج كنيم، چه در  ميخواه يمرا  ها نياهمه  توصيفي است، يها گزاره ها نيا

 ي دربارهال اعتقادهايي است كه دين ، ولي به هر حديآ ينمه به عنوان اعتقادات به حساب توصيفي است ك يها گزاره

شناخت اين عالم و جهان و هستي به ما داده است، در اين قلمرو نوع اول هم اگر بخواهيم استنباط كنيم كه حتماً 

ضروريات است كه اجتهاد سختي  قلمروها بعضي جاها ي هيبقنياز به استنباط است، البته در اين قلمرو اول مثل 

د دارد، در آن جا هم اگر بخواهيم اجتهاد كنيم، آيا اجتهاد و بعضي جاها است كه نياز به استنباط و اجتها خواهد ينم



ز به يك روش تحقيق دارد يا اخباري و توصيفي نيا يها گزارهه كتاب و سنت براي استخراج ما ب ي مراجعهما و 

 ؟ حتماً دارد.ندارد

 

اخالقي و انشايي فقهي ي بنابراين اگر ما بپذيريم كه كل معارف موجود در متون ديني به سه گروه اخباري، انشاي

، نتيجه اين است كه همان طور كه اجتهاد در فقه كه نوع سوم است، نيازمند به اصول و روش تحقيق شود يمتقسيم 

، به همين منوال و ميزان استنباط در نوع دوم يعني اخالقيات و نوع مينام يممروز آن را به عنوان اصول فقه است كه ا

صيفي باشد، در هر دو نوع نياز به اجتهاد است و هم اجتهادش مبتني بر يك اصول و اول كه توصيفيات و معارف تو

ضوابطي است و بنابراين نياز به اصول استنباط اخالقي و اصول استنباط معارف توصيفي داريم، همان طور كه اصول 

 استنباط فقهي داريم.

 در اجتهاد كالم يمعنا
 

معارف  ي همهكه  ميريگ يمانه، ما كالم را به معناي عام توصيف گر اين سه نوع اجتهاد، اجتهاد متكلمانه يا

عالم دين كه معارف  توصيفي را شامل شود، نه كالم به معناي خاص كه اعتقادات ويژه را شامل شود، استنباط يك

ديگري، اين  ي حوزهانساني و اجتماعي يا در هر  از قرآن و سنت بيرون آورد، يا در علوم خواهد يمتوصيفي را 

اخالق ديني  خواهد يمين طور است، يك عالم اخالق كه استنباط ضوابط و قواعد و اصولي دارد، در اخالق هم هم

را بيرون آورد نه اخالق عقلي محض، آن هم ضوابط و قواعدي دارد. فقه هم همين طور است، اين سه استنباط سه 

 نوع روش تحقيق دارد.

 قيتحققواعد روش 
تحقيق، عموم و خصوص من وجه به يك معنا است، به اين  يها روشون بر اين اين است كه ميان اين افز ي نكته

، بعضي از اين شوند يمد مطرح شود، به دو دسته تقسيم معنا كه بعضي از قواعدي كه در اين سه روش تحقيق باي

قواعد كلي است كه چه  مشترك است يعني يك ديآ يمدر روش تحقيق اول و دوم و سوم قواعد و اصولي كه 

 وجود دارد. ها نيامتن فقهي، يك اصول مشترك بين بخواهيد سراغ متن توصيفي برويد و چه متن اخالقي و چه 



مثالً حجيت ظواهر كه بخش زيادي كه در اصول ما است اين طور است كه حجيت ظواهر حداقل بنابر يك نظر،  

است، هم در مباحث اخالقي است و هم در متون فقهي است، هم در مباحث كالمي است و هم در مباحث توصيفي 

حديث ما چه در اعتقادات و توصيفي باشد و چه اخالقي باشد و چه فقهي باشد، ظاهر بايد بگوييم حجت است، اين 

 و چيزهايي از اين قبيل. رود يماصلي است كه در همه جا به كار 

اين سه روش تحقيق است يك دسته هم داريم كه  يك سلسله قواعد و ضوابط و اصولي داريم كه مشترك 

توصيفي داريم  يها گزاره، يك اصول استنباط شود يم گونه سهطبعاً اين ويژه خودش  اين سه بخش است كه ي ژهيو

تجويزي اخالقي داريم كه مربوط به گروه دوم است و  يها گزارهاول است، يك اصول استنباط  كه مربوط به گروه

و متون ديني كه  فقهي داريم كه همان اصول فقه امروز است، بنابراين روش تحقيق ما در منابع يك اصول استنباط

 :شود يمن روش تحقيق به دو دسته تقسيم ، ايميگذار يماسمش را اصول 

، كه اين ها نيا ي ژهيوو گروه دوم روش تحقيق روش تحقيق عام و مشترك بين معارف توصيفي، اخالق و فقه،  

ريم كه در احكام. يك اصول و قواعد اجتهاد عام دا ي ژهيواخالقيات،  ي ژهيوتوصيفيات،  ي ژهيو: شود يمهم سه نوع 

كار اجتهادي كند بايد اين ضوابط و قواعد را بداند، يك اصول و ضوابطي داريم كه  خواهد يمهر قلمرويي اگر كسي 

است كه مثالً در علوم انساني و... هم اين طور است،  عالوه بر آن در توصيفيات يا در اخالقيات يا در فقه، نظير اين

تحقيقي داريم كه  علوم انساني داريم، يعني روش ي حوزهو روش تحقيقي براي تحقيق در ما يك ضوابط كلي 

، اقتصاد، مديريت از قبيل آمار و... است يا اصول و ضوابطي غير از آمار و... يشناس جامعه، يشناس روانمشترك بين 

 ي ژهيوتحقيق  يها روشم انساني، يك علو يها رشته ي همهتحقيق مشترك  يها روشاصول و  وه بر اينكه عال

همه است ولي عام در  يها روشداريم كه آن  ها نياو امثال  ، اقتصاد و سياستيشناس روان، يشناس جامعهمديريت، 

قيق هم براي خودش دارد، در دين هم همين طور، همان طور كه در علوم انساني روش تح يا ژهيوهر كدام يك چيز 

و فني و مهندسي هم ممكن است  هر رشته حتي بين علوم انساني و علوم پايه ي ژهيومشترك داريم، روش تحقيق 

متصور است. البته ما تحقيق مشتركي داشته باشيم، نظير اين قصه در دين و استنباطات ديني هم موجود و  يها روش

ديگر كمتر  يها بخشفقه، اصول داريم و متأسفانه در  ي حوزهاريخي خودمان بيشتر در بيشتر در سنت گذشته و ت

 اين نگاه روش تحقيقي و اصولي داشتيم. 



 در فقه قيتحققواعد روش 
نم اين است كه همين عرض ك خواهم يماول  ي مقدمهاين بحث يعني در همين  ي ادامهسومي كه در  ي نكتهولي 

اصول فقه موجود مشتمل بر دو نوع از قواعد و اصول در روش تحقيق فقهي است، بخشي از همين قواعد اصولي و 

ول فقه آمده است، ولي فقيه ما مسائل اصول فقه موجود خود ما از نوع همان قواعد مشترك است، ولو اين كه در اص

ديگر به عنوان اصول مشترك بحث نشده است، نياز به آن داشته است است كه اين قواعد مشترك در جاي  دهيد يم

چون در همه جا به مشتركات نياز است كه اين را بحث كرده است مثالً حجيت ظواهر و خيلي از چيزها كه بحث 

اجتهاد ديني است، چه توصيفيات،  يها حوزه ي همهل اصول فقه جزو روش تحقيق در شده است. اين بخش از مسائ

ن قاعده را بدانيد ولو اين كه سراغ كتاب و سنت رفت، بايد اي ديخواه يماخالقيات، چه فقه، يعني همين كه شما  چه

و البته بخش كار فقهي كنيد، كه بخشي از قواعد اصول فقه ما از نوع اول است  ديخواه ينممتكلم باشيد و  ديخواه يم

 ين چيزي است كه ما در جاي خودش گفتيم.فقه و استنباط فقهي است، ا ي ژهيوزيادي از آن هم 

 با مالحظه متن قيتحقروش 
از متون بيرون بياوريم،  ميخواه يمكه  ييها گزارهتقسيم بندي آن به لحاظ نوع روش تحقيق و  ي قصهعين اين 

 ميخواه يمكه از متون  ييها گزارهقضايا و نوع  ي مالحظهبكنيم ولي با  ميتوان يميك تقسيم بندي ديگري شبيه اين 

قرآن و حديث و سيره، چون منابع اصلي ما در  ي مالحظهد متن يعني به خو ي مالحظهبياوريم نيست، بلكه با 

خش هم دو حقيقت سه چهار تا است : يكي كتاب و قرآن است، يكي سنت به معناي احاديث و اخبار است، يك ب

رق ندارند، و يك بخش هم عقل است در يك عملي و تقرير است كه باهم خيلي ف ي رهيسبخش ديگر سنت يعني 

 محدوده اي كه وجود دارد.

ديني را استخراج كنيم يا  يها گزارهبرويم و  ها آناين كه سراغ يعني در واقع ما چهار منبع اوليه داريم براي  

كه شيعه و سني كه دارد و در حدي كه اعتبار دارد و با اختالفي  يا دامنه. يكي قرآن، دوم احاديث با تكميل بكنيم

دارند، سوم سيره و تقرير معصومين و چهارم عقل است در آن محدوده اي كه كارآمدي دارد براي استنباط معارف 

بيرون  ميخواه يمنوع قضيه اي از اين چهار متن  به لحاظ اين كه چه شود يمتوصيفي. گفتيم روش تحقيقمان تقسيم 

يم هر سه دار ي ژهيويك اصول عام داريم در هر سه بخش توصيفي و اخالقي و فقهي، يك اصول  ميگفت يمبياوريم، 

نوع آن  ي مالحظهانجام دهيم به  ميتوان يميك تقسيمي نظير آن در اين سو  ،شود يمكه سه روش تحقيق و سه اصول 



رويد يا سراغ سيره و فعل و تقرير سراغ قرآن برويد يا سراغ روايت ب ديخواه يممتن و منبع، و بگوييم شما وقتي 

نيد و يك روشي دارد كه در شما بايد يك ضوابطي را رعايت ك ها نيابرويد يا سراغ عقل برويد، در هر كدام از 

خود را دارد يعني عالوه  ي ژهيويك ضوابط  ها نياهر كدام از مشترك است ولي  ها نياشما به هر كدام از  ي مراجعه

وجود دارد كه چه شما بخواهيد قرآن را تفسير كنيد و چه روايت اصول كافي را تفسير بكنيد  بر اين كه ضوابط كلي

 .و چه عمل را بفهميد بايد اين ضوابط را توجه كنيد

 

 

 يفقه قيتحقدر  ژهيو طضواب
سنت و به  ي مراجعه ي ژهيورآن و روايت است و مراجعه به ق ي ژهيواما يك ضوابطي هم وجود دارد كه ضوابط  

نوع  ي مالحظهگاهي عين بحث قبلي، با به عقل است، از اين جهت است كه يك دست ي مراجعه ي ژهيوسيره است يا 

تحقيقي داريم كه  يها روشاين منابع است، و گاهي يك  ي همهم روش تحقيق ما گاهي ناظر به متن، يعني بگويي

منابع داريم و يك روش  ي همهين يك روش تحقيق عام در نابرافقط در قرآن كارايي دارد يا در سنت كارايي دارد، ب

مين طور است، مثالً در بحث است، در همين اصول موجود ما هم ه ها نيايكي دو تا از  ي ژهيوتحقيقي داريم كه 

، در آن جا به لحاظ نوع گزاره حجيت ظواهر مشترك است، ولي در اين بحث ديگري كه االن مطرح كرديم ظواهر

دارد ولي حجيت ظواهر قرآن مخالف دارد و در وسائل و كفايه هم  يا يقودر سنت مدافعان خيلي  ت ظواهرحجي

قرآن يا حديث هم وجود دارد كه بايد به اين هم توجه  ي ژهيووجود دارد، اين يعني روش تحقيق و يك اقتضائات 

تون ديني استفاده كنيم، تقسيم از م ميخواه يمكه ما  يا گزارهنوع  ي مالحظهراين روش تحقيق يك بار به شود، بناب

 .ها نياات و احكام و روش خاص يكي از به روش عام در توصيفيات و اخالقي شود يم

به روش تحقيق مشترك بين كتاب و سنت،  شود يماستنباط از منابع ديني تقسيم  از يك نگاه ديگر روش تحقيق

 يكي از اين منابع است. ي ژهيودي عقل و روش تحقيق ناً تا حهم به معناي اخبار و هم قول و هم فعل، و احيا

 در فقه قيتحق يها روشاثرات 
دمان يك اين يك بحث مهمي است كه بايد به آن توجه داشت و اگر ما با اين تقسيم بندي در اصول موجو

صوص استنباط اخالقي و به خ ي حوزهكنيم اين موجب باروري بيشتر  را مشخص ها يبند ردهبازنگري كنيم و 



كه ما متناظر با علوم انساني  شود يمكه يك بخش از آن همين معارفي  شود يماستنباط معارف توصيفي  ي حوزه

 روي آن كار كنيم. ميخواه يم

و آخوند و بعد از قبل از شيخ  يها دقتته است پيش رفته است يعني آن فقه ما براي اين كه روش تحقيق داش 

 يا رشتهز علل آن عالوه بر دقت درون فقه موجب رشد و بالندگي فقه شده است، چون يكي ا ي حوزهايشان روي 

روش تحقيقي آن است، اگر ما اين دقت روش تحقيق را در استنباطات كالمي و فلسفي و توصيفيات به  يها دقت

 تر روشنو مباحث هم دي همين طور است ، در اخالقيات هم تا حشود يمريم، دست ما در استنباط بازتر كار بگي

 .شود يمبراي رشد بيشتر علم  يا نهيزمو هم  شود يم

تحقيق  يها روشدر بحث آخر هم همين طور است، ما بگوييم كه اين ضوابطي كه در اصول فقه ما است يا در  

 ديني ما است، يك بخش آن مشترك بين آيه و روايت و حديث و قول است.

 قرآن ژهيو قيتحقروش 
اخير كم  يها دورهد، اين همان كاري است كه در قرآن باش ي ژهيوت يك بخشي هم روش تحقيق ن اسولي ممك

فسير يا روش تحقيق در تفسير، مانند اصول و مباني ت سندينو يمكه  ييها كتابو بيش انجام شده است، اين 

 اين بحث را بايد مقدمه قرار دهند و بگويند ما يك روش تحقيق مشترك بين قرآن و سنت داريم كه اين القاعده يعل

 داريم كه بايد در قرآن به آن توجه شود. يا ژهيو، ولي يك روش تحقيق نديگو يمرا در علم اصول و جاهاي ديگر 

ارف توصيفي ندارد و لذا بايد بيشتر فقه است اما اصول مع ي ژهيوصول ما مشترك است و بعضي هم بعضي از ا 

منابع و... است كه در اصول فقه ما همين  ي همهديد دوم مشترك بين  ي هيزاوكنيم. بخشي از اصول ما از  به آن توجه

 كه اين بايد در روش تحقيق تفسير بيايد. ميخواه يممنبع قرآني  ي ژهيواريم ولي ما يك اصول نگاه را د

در اين جا بايد به آن توجه شود، البته ما قرارمان در مقدمات تفسير تربيتي اين نيست اين هم يك بحث است كه 

علمي  ها نياكه وارد روش تحقيق در تفسير شويم يا وارد روش تحقيق در معارف توصيفي شويم، چون هر كدام از 

 است و جاي گسترش خيلي بيشتري دارد.



 بر حسب ضرورت قيتحق يها روش
است كه در هر دو بحث روش تحقيق در توصيف و اخالق و فقه و همين طور در قرآن و سنت، ديگر اين  ي نكته

تحقيق  يها روش شود يمر گانه در بحث منابع، خاص سه گانه در آن بحث اول يا چها يها شاخهدر هر يك از اين 

 هم پرداخت. ها آنبه  شود يمريزتري را هم طراحي كرد و به قدر ضرورت 

ش تحقيق هم در مديريت تحقيقيكه در علوم انساني است و مشترك بين علوم انساني است و يك رويك روش 

پيدا  ها تخصصو  ها شيگراو  ها رشتهيا مديريت  يشناس روانيد كه اين ويژه است، در خود دار يشناس روانيا در 

ت منابع انساني يا مديريت شده است، ممكن است روش تحقيق خردتري هم داشته باشيم كه فقط ناظر به مديري

يعني  ها نيارشد و امثال  يشناس روانشخصيت،  يشناس روانشناسي، روان شناسي اجتماعي، بازرگاني يا در روان 

 مييگو يمو منابع ديني ما هم است، وقتي  ها گزارهم داشته باشيم، عين اين در سو ي ردهيك روش تحقيق ريزتر 

صيفيات چند گروه شوند تو ي حوزهو احكام، ممكن است در همان  اخالقيات روش تحقيق مشترك بين اخبارييات و

 هم عالوه بر آن مشترك بخواهد، مانعي ندارد. يا ژهيوما روش تحقيق  يها گزارهيعني 

فقه، االن در فقه ما، فقه عبادات و معامالت عالوه بر آن روش تحقيق و حجيت ظواهر و تعارض و...  ي حوزهدر 

ممكن است شما يك  و قواعد متفاوتي وجود دارد، مانعي ندارد و ييها تفاوتادات و معامالت يك عب ي حوزهدر 

عبادات داشته باشيد يا بخش معامالت داشته باشيد، كه اين تابع پيشرفت علم و نياز به كاوش  ي ژهيوروش تحقيق 

 و ريزتر است. تر ژهيوشتر براي استخراج روش تحقيق بي

به صورت هرمي تصوير كنيد، روش تحقيق مشترك بين اخباريات و اخالقيات و احكام، كه در هر  ديتوان يمشما 

علوم به معناي  ي حوزهداشته باشد، مثل اين كه در  ممكن است چند شاخه شود و روش تحقيق ويژه ها نيايك از 

و  يشناس روانه در هر يك از اين و...، ك يشناس جامعهو  يشناس روانوم انساني و در علوم انساني عام، بعد در عل

رده كه علم علوم پيدا ك يا توسعههم كم و بيش در  يا ژهيويزتر شده است. يك روش تحقيق باز ر يشناس جامعه

ويژه  يها اصولتحقيق و  يها روشاين  تواند يم القاعده يعلعلوم اسالمي ما هم  ي حوزهاست، متولد شده است. در 

 حل شود.

نياز پيدا شده است، در پيدا كنيم و االن هم  ها نياست در پيشرفت علم ما نياز به كه ممكن ااين هم يك نكته  

، منتها همين فقه تربيتي كه طلبد يمي است كه گاهي روش تحقيق ويژه فقه االن تنوع ابواب فقهي طور ي حوزههمان 

فقه تربيتي داشته باشيم،  ي ژهيوكه يك سري قواعد و روش  كند يماالن كم و بيش كاري انجام شده است، احساس 

و هميشه هم تحقيق در  كند يمم كه پيش رود، اين گسترش پيدا عل القاعده يعليعني اصول فقه تربيتي است، و 



 ديكن يمو احساس  ديرو يمستد دارد، شما در خود علم جلو روش يك علم با تحقيق درون يك علم داد و  ي حوزه

علم و  ي توسعه، هميشه شود يمخود علم  ي توسعهو اين موجب  ديده يم، روش را توسعه ديخواه يم كه روش

 روش آن در يك دور اين شكلي است.

منطقي و عقلي بر كه عمالً يك روش تحقيق  دينيب يم ديرو يمو جلو  ديكن يمشما در درون يك علم كه تحقيق  

كه  شود يمروش موجب  ي توسعههمان  دينيب يمو  ديده يمه و توسع ديكن يما و روش را پيد ديرو يمآن حاكم است، 

ا، كه رشد يكي موجب رشد اصول فقه و فقه خود م ي قصهداد و ستد دارد، مثل همان  ها نياعلم را هم توسعه دهيد، 

 روند.و جلو مي دهند يمو همين طور دست به دست هم  شود يمديگري 

 و گسترش روش يك علم با عمليات تحقيق چنين داد و ستدي دارد. پيشرفت و عمق ي رابطهاصوالً  

 هاي جديد تحقيقينتايج روش
شويم ممكن است يك قواعد و ت كه ما وقتي وارد تفسير قرآن ميگيريم اين اساي كه از اين بحث مينتيجه 

در عصر ما كارهايي شده است ي منابع ديني داشته باشيم، البته اي غير از چيزهاي مشترك بين همههاي ويژهروش

ي ديگر هم اين است تيجهن. دق خيلي دقيقي كار شده باشگرچه هنوز هم روشمند خيلي جامعي نيست كه با يك منط

-ي خودش را ميدر اين جا هم ما روش تحقيق ويژه ي استنباط معارف توصيفي از قرآن و روايات،كه در حوزه

در مقام استنباط كلي و مشترك وجود دارد. در اثر ضرب اين دو بحثي كه با خواهيم، عالوه بر آن قواعد عامي كه 

توصيفيات در  ي ژهيوشود كه ديم، طبعاً يك قواعدي هم پيدا مينگاه موضوعي يا به نگاه منبعي اين جا عرض كر

 قرآن است.

رويم، يك ضوابط و قواعد ن ميي ديد علوم انساني و اجتماعي سراغ قرآكه ما وقتي كه از زاويه دآيبه نظر مي 

و اي هم وجود دارد كه ما بايد آن را استخراج كنيم و به دست بياوريم، همان طور كه اگر ريز شويم قواعد ويژه

تواند قواعد و با نگاه علوم انساني مي ها نياز تواند متفاوت باشد، در هر يك اروش تفسير ترتيبي با موضوعي مي

اي از آن نيست و هم نوعي و چيز در علوم هم چارهد. (دجه كرباشد و بايد به آن تو ي خود را داشتهضوابط ويژه

خشك روشي است كه آدم در زند به دستيابي درست حقيقت، و بايد به آن توجه داشت، يكي همين نگاه آسيب مي

شود كه ما مييين ها خيلي خرد شود و بخواهد همه چيز را روشي بحث كند، اين مثل بعضي از اصولغالب روش

-بيند و سراغ فقه ميقاي وحيد، يعني بيشتر اصول را ميي اصولي حل كنند، مثل آخواهند همه چيز را با قاعدهمي

ها آن طور هستند، ولي شما اگر حدي در فقهشان در مقايسه با بعديرود، يا مثالً آقاي خويي و حضرت امام كه تا 



صول جلو برود و كمي بازتر عمل بينيد اين طور نيست كه در چارچوب ايبرويد سراغ مرحوم آقاي گلپايگاني م

شناسي ما به افراط نرود، يعني تأكيد بر روش است ست و بايد توجه داشت كه نگاه روشكند. اين يك آسيب امي

... قاعده شود مثل رياضي و فلسفه واي است و نميي بسيار پيچيدهتنيده ساني و... يك چيزهاي در همچون علوم ان

پياده كرد و رفت و لذا اين يك آسيب است اما اين به معناي آن نيست كه ما دست از روش برداريم، هميشه بايد اين 

 )مروش را ببينيم و در عين حال انواع مالحظات ريز را بايد توجه كني

جا كار د در آنهخواشود و فقط ميي علم است، وقتي آدم ريز ميحوزهيك آسيب هم تخصصي شدن در خود  

ست كه ماند، اين همان آسيبي اهاي ديگر غافل ميه جامع و كلي و روابط اين با بخشمقدار آن را از نگاكند، يك

چشم پزشك يك چيزهاي  ها وقتگويند علوم تخصصي شده است، عمالً خيلي امروز هم وقتي در پزشكي مي

علوم انساني هم همين طور است، در خود فقه و چيزهاي  افتد، دردر ارتباط با اين است از چشمش ميديگري كه 

ما هم وقتي تخصصي شود اين آسيب در آن وجود دارد. به هر اين دو آسيب است كه كم و بيش وجود دارد و 

 ها بيافتد.الش كند كه كمتر در دام اين آسيبهميشه بايد يك فرد ت

 انواع تفسير
عي هم به آن مفهومي كه رايج و متداول بوده است و مفهوم دومش ما دو تفسير ترتيبي و موضوعي داريم، موضو

است كه ما تفسير  ي تكميلي و بازسازي بحث قبل ايناولين مالحظه هم چيزي است كه مرحوم شهيد صدر داشتند.

 :توانيم به سه نوع تقسيم كنيمرا در حقيقت مي

در تفسير ترتيبي ما متن  ز ترتيبي و موضوعي.تفسير ترتيبي، تفسير موضوعي و تفسير تركيبي يعني تركيبي ا 

 ، متن محور است.ميكن يممحور هستيم، يعني موضوع و ماده اي كه روي آن كار 

لكه در كالن در يك متني در تفسير موضوعي ما مسئله محور هستيم، يك مسئله اي را نه در يك موضع خاص ب

كنند و آن ات مفسرين ما به همين شكل عمل ميخيلي اوقيك حالت تركيبي هم وجود دارد كه  و ؛كنيمتعقيب مي

تركيبي هم به اين شكل است كه تفسير را ترتيبي بحث كرده است ولي تالشش اين است كه حداكثر موضوعاتي كه 

ي ام كند، تا حد زيادي مرحوم عالمهاي موجود است، همان جا تكليفش را با يك نگاه موضوعي تمدر هر آيه

بايي بسياري از موضوعات قرآن را همراه با روش طي طباكند، مرحوم عالمهن شكل عمل ميماطباطبايي به ه

 ترتيبي خودش يك نگاه موضوعي هم دارد.



خواهد متن را بفهمد و اين آيه را تفسير بكند در حدي كه معناي اين آيه ين غير از اين است كه وقتي كه ميا 

ي قبل هم گفتم. در درون آيه كه بحث ان تفسير ترتيبي است كه هفتههم تمام شود، معنا را تمام كند، اين در حد

آيد، صدها موضوع در الميزان است كه گاهي عنوان هم داده است و گاهي مالئكه و جن و خدا و نفس و... مي

م عنوان نداده است ولي واقعاً همان جا يك تفسير موضوعي انجام داده است، موضوعي به هر قسمي هم كه مرحو

شود يك تفسير يم در واقع جمع كرده است يعني ميگوينجام داده است. اين تركيبي كه ميگويد حتي اهيد صدر ميش

 .كند يمرسد تكليفش را از لحاظ موضوع تعيين ر عين حال هر موضوعي كه به آن ميترتيبي نوشت كه د

دو نوع تفسير است، يا در  عني جمعچنين چيزي هم ما داريم كه در واقع چيز جديدي نيست و تركيب است ي 

حقيقت همگام با تفسير ترتيبي يك نگاه موضوعي هم دارد. اين يك مطلب است كه به هر حال آن متن محور و اين 

موضوع محور است، حالت تركيبي هم به همين شكلي است كه ما بعضي تفاسيري داريم كه تا حد زيادي عالوه بر 

براي اين كه فهم يك آيه را تمام كند، در عين حال  كند يمي رجوع آيه به آيه اين كه ترتيبي است و در ترتيب

 .كند يمموضوعي هم بحث 

 

 

 تقسيمات تفسير ترتيبي
، شما در تفسير كنيماشاره مي ها آنيم كه به بعضي از مطلب دوم اين است كه در تفسير ترتيبي ما تقسيماتي دار

بر اساس نزول قرآن باشد، ممكن است ترتيبي بر اساس تنظيم قرآن  كنيد ممكن است ترتيبيترتيبي كه بحث مي

باشد، غالب تفاسير ترتيبي ما بر اساس تنظيم قرآن است، كم و بيش هم گاهي كساني توجه به يك تفسير ترتيبي و 

اين  كه تفسير قرآن بر اساس نزول داريم، اين يك تقسيم است كه البته نوع دوم آن زياد نيست، دليلش هم اين است

اند كه به قرآن و معارف . به هر حال ممكن است كساني آمدهها خيلي متقن نيست و اخبار معتبري نداردترتيب نزول

 قرآن يك نگاهي بر حسب نزول داشته باشند.

توان تقسيم دومي در ترتيبي كرد، مثالً ما تقسيم ترتيبي را مكي و مدني تفسير كنيم و سوره هاي مكي و مدني مي

 بر حسب همين ترتيبي كه در قرآن است تفكيك كنيم. را

اند و بعضي ست بعضي از حمد و بقره شروع كردهتوان گفت كه كه تفسيرهايي كه ترتيبي اتقسيم سومي هم مي

 اند.از آن طرف شروع كردند و جلو رفتهبرعكس 



 تفسير موضوعي شهيد صدر
شيم و آن تفسير موضوعي مرحوم شهيد صدر را با آن ما در تفسير موضوعي به يك تقسيم مهم توجه داشته با

چه كه موضوعي مشهور است يك فرق خيلي جوهري براي آن قائل نيستيم و لذا پيشنهادمان اين است كه بگوييم 

تفسير موضوعي كه مسئله محور است، به معناي عام بگيريم و بگوييم تفسير موضوعي به معناي تفسيري كه مسئله 

 : به سه قسم تقسيم كنيمرا محور است و اين 

پردازد يعني موضوعاتي كه خودمان بتوانيم از متن بفهميم، عي كه به موضوعات مصرح در متن مي.تفسير موضو1

جن و مالئكه و خدا و انسان و... همه موضوعاتي است كه به طور مستقيم در متن وجود دارد، اين تفسير موضوعي 

از خود متن به طور مستقيم است كه اين همان تفسير موضوعي به معناي ي و ناظر به موضوعات برآمده مصرح

 مشهور است.

ني ما مسئله را از بيرون ي به متن است يعدوم، موضوعي غير مصرح و عرضه شده.تفسير موضوعي به معناي 2

ه و در دام تفسير باعد بيرون نرويم منتها بايد از چارچوب ضوابط و قو ميريگ يمكنيم و پاسخش را از متن عرضه مي

 رأي نيافتيم.

تقيم هايي كه مسيك موضوع وارد قرآن شويم، چه آن . يك نوع هم باز تركيبي است يعني در واقع ما پيرامون3

-تي كه ميكنيم، اتفاقاً تفسير تربيي بر متن ميگيريم و عرضههايي كه ما از بيروم ميدر خود قرآن مطرح است يا آن

گوييم اگر بخواهيم موضوعي بحث كنيم بايد جامع بحث كنيم يعني ما در تفسير تربيتي يا روان شناختي يا اقتصادي 

قرآن، اگر بخواهيم نظامي به آن دهيم و جامع بحث كنيم، هم بايد موضوعات مصرح قرآني را ببينيم و بحث كنيم و 

ها را در كنيم و كل ايني به متن ميرا عرضه ها نيام و واجه هستيم ها آنهم بايد موضوعاتي كه در زندگي ما با 

شود، كه در اين جا هم باز تلفيق و مي. عي در اقتصاد يا تربيت يا..دهيم كه مثالً يك تفسير موضوكنار هم قرار مي

ر يك قرآن را د در يك قلمرو علوم انساني يا هر محوري مطلوب است براي اين كه ما جامع ديدگاه ها نياتركيب 

اي بتوانيم بياوريم يعني هم نگاه موضوعات مأثور و مستقيم و مصرح داشته باشيم و هم موضوعات غير حوزه

مستقيمي كه بايد از بيرون بر آن عرضه كنيم و پاسخ بگيريم، به هر حال هر دو تفسير موضوعي و مسئله محور 

 است.



 رابطه تفسير موضوعي و ترتيبي
خواهيد مثالً ا ميبي نياز از يك نگاهي متناسب با تفسير ترتيبي نيست وقتي كه شم القاعدهليتفسير موضوعي ع

ي بر اثم و سئوالتان اين است كه حكم اعانهي بر اثم را بحث كنيد ي بر واجبات يا راجحات يا اعانهي اعانهقاعده

 ؟ي بر واجبات حكمش چيستچيست؟ اعانه

تان كامل شود در مورد آن پيدا كنيم، براي اين كه تفسير موضوعيي رويم و ممكن است چند آيهسراغ قرآن مي 

تعاونوا علي البرّ و التّقوا و ال تعاونوا  « ديفرما يماي كه رتيبي الزم است يعني بايد آن آيهيك حداقلي از تفسير ت

ض اين است كه كل آن چه بايد از آن آيه يك فهم ترتيبي جامع داشته باشيم، براي اين كه فر »علي االثم و العدوان

خواهيد به آن اي كه ميل باشد در همان يك جملهكه در آيه است به عنوان قرائني است كه ممكن است دخي

استشهاد كنيد و لذا هميشه تفسير موضوعي به هر يك از آن دو سه معنايي كه گفتيم، متوقف بر اين است كه شما 

حداقلش خود آن آيه است، اگر احتمال دهيد كه سياق آيات قبل و بعد  يك نوع تفسير ترتيبي و متني داشته باشيد و

هم مؤثر است، اين محل اختالف است يعني اگر احتمال آن را بدهيد، آن وقت ترتيبي است كه هم بايد خود آيه را 

سياقش هم  به طور كامل بحث كنيد و هم نكاتش را ببينيد و اگر بگوييد سياق قبل و بعد هم مؤثر است، بايد سراغ

-اند يا مثالً آياتي كه در سورهبقره كه در يك مجموعه قرار گرفتهي عمالً بايد يك بخشي از آيات سورهبرويد يعني 

 ي ناس است.

اي يبي است، حداقل در خود كل آن آيهبنابراين تفسير موضوعي و مسئله محور نيازمند به يك نوع كاوش ترت 

يك موضوع پيدا كردند بايد همه را  ي اره بهون بياورد، مثالً صد آيه در آن بير خواهد اين موضوع را ازكه آدم مي

بايد يك تفسير  جدا جدا با نگاه ترتيبي متن محور كاوش كنند و اگر احتمال دهد آيات قبل و بعد هم مؤثر است

ي مي باشد و همهنگاه تا ي آيات قبل و بعدش داشته باشد كه نگاهش نسبت به اين آيه يكترتيبي در مجموعه

گويد من از اين آيه در بحث انسان يا در بحث جن يا تجرد نفس يا بندي كرد ميو بعد از اين كه جمعقرائن را ببيند 

اين موضوع و به اين شكل ي ديگر در ارتباط با گذارم و يك آيهاين را فهميدم و اين را كنار مي مالئكه يا قيامت،

 رسم.اي ميكنم و به يك مسئلهجمع مي دهم و باهمادامه مي

-وضوعي از آن دقت ترتيبي درون آيهگويد تفسير مكه بايد توجه كنيم. گاهي وقتي ميي مهمي است اين ضابطه

ماند، اين روا نيست بلكه بايد خود آيه را خوب با همان نگاه ترتيبي كاوش كند و قبل و بعدش را اي آدم باز مي

 شود كه به سمت موضوعي برود.بنايي ميدرست كند و اين سنگ 
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