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 ناشرانسخن 

برخاسـته از  یازمند علـومی، نیدن به تمدن اسالمی، به منظور رسیتبیین و توسعه انقالب اسالم
و افـق  یخیها بخواهنـد در گسـتره تـار ه و دانشـگاهیـعلم یهـا منابع وحیانی است و اگـر حوزه

د علمی برخاسـته از منـابع ینند، نخست باکفا یا یروی نقش مؤثری در توسعه دانش جهان پیِش 
  .ج و تبیین آن بپردازند و بدان عمل کنندیافکنند و آنگاه به ترو دینی را پی

با موضوع سازمانی،  یرگذار در عرصه اجتماعید و تأثی، مفیاربردک یعنوان علم ت بهیریمد
ه در تمـام کـ یرو، به عنوان علمـ از این. رود ین علوم به شمار میتر ین و ضروریتر از جمله مهم

  .شدن است یها حضور دارد، نیازمند اسالم انسان یشؤون جمعی زندگ
ه کـ، روش اجتهادی است ینیبه علم د یابیدست یها ن روشیتر ن و مطمئنیتر ان اصیلیاز م

  .گذارد با سابقه دیرینه خود، راهی مطمئن پیش روی فهم منابع دینی می
ه به همت استاد گرانقدر، کاست » االداره فقه«ت یو ماه ین اثر در باب معرفیاثر حاضر دوم

ب حاصـل ایـن کتـا. نگاشـته شـده اسـت ین قوامیالد دصمصامین سیاالسالم والمسلم حجت
است که در قالب طرح پژوهشی در گروه  ١٣٨٧االداره ایشان در سال  از درس خارج فقه یبخش

  .گردد یمندان م مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ثمر رسیده و تقدیم عالقه
شده در جمع طـالب  مطالب ارائه عصر یت حضرت ولیه تحت عناکم یرکخداوند را شا

از اهـداف  یکیه ک» یت اسالمیریمد یاد فقهیبن«و » ژوهشگاه حوزه و دانشگاه   پ«و با مشارکت 
ور طبـع یـبا عنوان فقه االنتخاب بـه ز االداره فقه دوماند، جلد  گونه آثار قرار داده نید ایخود را تول

  .ردیگ مندان قرار می ار عالقهیآراسته شده و در اخت

 سه



 

 

» مـدیریت«و » علوم سیاسی«های  درسی برای دانشجویان رشته این اثر به عنوان منبع کمک
. مندان بـه مطالعـات علـوم اسـالمی و اداری تهیـه شـده اسـت در مقطع دکترا و نیز دیگر عالقه
های مشفقانه خود ما را در جهت رشـد و  نظران ارجمند با راهنمایی امیدواریم استادان و صاحب

 ۀها و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعـ هرچه بهتر کتاب ۀها و عرض تقای سطح علمی پژوهشار
  .علمی یاری فرمایند

االسـالم والمسـلمین  دانیم که از مؤلف گرامی اثر، جناب حجت ان، بر خود فرض مییدر پا
نظرهـای کـه بـا  آبـادی ه قربـانعلی دّری نجفالّلـ قوامی و نیز ارزیاب محترم طرح حضرت آیت

  .علمی خود بر غنای این کتاب افزودند سپاسگزاری نماییم
  

  بنیاد فقهی مدیریت اسالمی    پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                         
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  اشاره

ضرورت پـژوهش و تحقیـق در ایـن زمینـه و ارتبـاط ، االداره چیستی فقه، در جلد اول این کتاب
ای از فقه اسـت  شعبه آن گفتیم کهاالداره  فقه در ماهیت .فقه و مدیریت به خوبی روشن شد میان

اجتهـاد جعفـری و  قواعد مـدیریتی را از طریـق اسـتنباط احکـام اداری بـه سـبک وشدک که می
، فعـل سـازمانی و متعلقـات آن االداره فقـهموضـوع . دسـت آورد هفقه ب پایان بیجواهری از منبع 

تکلیفـی فعـل  ، احکـام وضـعی واالداره فقـهو محمـول  یعنی منابع انسانی و منابع مادی ،است
  .سازمانی و متعلقات آن است

ضـوعات گونـاگون کـه متکفـل تبیـین احکـام شـرع در مو اسـت دانشی االداره فقه ،بنابراین
 روش. تی به شکل استنباطی استمدیری های گویی به سؤالطریق پاسخسازمانی و مدیریتی، از 

کـه بـا شـیوه اجتهـادی  گونه  همان روشی اجتهادی بوده و ،برای تبیین مسائل مدیریتی االداره فقه
تـوان بـا همـین روش  مـینیز ام فعل سازمانی را کتوان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، اح می

ای از فقه جعفری و جواهری  شعبه، فقهی و منابعفرایند  در روش و االداره فقه ،پس ؛ردکاستنباط 
  .مراجعه بفرمائید االداره فقهتوانید به جلد اول  برای آشنائی بیشتر با این متد و روش می است

 
 





 

 

  
  
  
  
  
  

  گفتار شیپ

ق اسـتنباط نظـرات و یـه از طرکـاسـت  ینظام اسـالم یتیریار حل معضالت مدک راه االداره فقه
ابد ی ی، سامان ماسالم ینظام ادار یت به غرض طراحیریو مد ات شرع، در موضوع سازمانینظر
شـود و سـاختار  یم میترس یدر چهارچوب نقشه فقه جعفر یبر اجتهاد جواهر یار مبتنک ن راهیا

ن دانـش یـد ایعنوان خط تول ه بهکاست  استوار یا ژهیمسائل آن بر نظم و فهرست و موضوعات و
ها جلد خواهـد  ل از دهکمتش االداره فقهال یراه در قالب سر ۀن نقشیا یخروج. شود یمحسوب م

س گذاشـته شـده یبه بوته تـدر یسال گذشته موضوعات متنوع هفتدر طول  یبه فضل اله. بود
صاب و نظـام نتا ،و مباحث انتخاب شدمنتشر  االداره فقه ین جلد آن در قالب معرفیه اولکاست 
ه فقـه کـم یالتنظـ ز مبحث فقـهینون نکا .قرار دارند انتشارو در نوبت  است دهیان رسیبه پا جبران

ن یقـت دومـیتاب حاضـر در حقک. س استید و تدریان تولیاست در جر یسازمانده سازمان و
ه کـد شـو یم مـیتقـد االنتخـاب فقـها ی انتخابتاب کعنوان  باه کاست  االداره فقهجلد از سلسله 

انتشـار  و بنیاد فقهی مـدیریت اسـالمی حوزه و دانشگاهت پژوهشگاه کبا مشارهمانند جلد اول 
، اللغه ب فقهیه مطابق ترتکاست  یدر پژوهش فقه ینینو کسب دهنده رائهاتاب کن یا. افته استی

 ینشـیه مربـوط بـه نظـام گزکـ یه موضـوعاتیلکاالداره،  و فقه رهیالس ، فقهثیالحد القرآن، فقه فقه
در موضـوع انتخـاب  ییارهـاک ل راهیدهـد تـا بـه تحصـ یاسالم هستند را در بوته استنباط قرار م

ا یـ ه اصـطناعیـه ماننـد نظریـتاب به پردازش چنـد نظرکن یدر ا .منجر شودارگزاران کنان و کارک
ــز ی، استعدادشناســیادرســازک  و در دو بخــششــده اســت  گماشــته همــت نش اصــلحیو گ
از نظـام  گـریدو بخـش عمـده د. افتـه اسـتیران سامان ینان و مدکارک »ینیگز به«و  »یبهساز«

موسـوم بـه  االداره فقـهمدیران به جلد سوم  »یریارگکب«و  »یارگمارکب«گزینشی اسالم با عنوان 



 االنتخاب فقه): 2(االداره   فقه   4

ه کـاست  یادآوریالزم به . س شده استیتدر د ویتول پیشتره کشود  یول مکمو »کتاب انتصاب«
د یام. روند یبه شمار م یت منابع انسانیریاز مباحث مهم مد »انتصاب« و »انتخاب« های وانعن

 یادامه داشته باشد تا تمام یت اسالمیریمد یاد فقهید در بنین خط تولیپروردگار ایاری با  آنکه،
اسـت از  شایستهت به بوته اجتهاد نهاده شود و به سامان برسد؛ یریموضوعات در حوزه دانش مد

اداره  ینییتـر ابوالفضـل گـاکاسـت دیه بـه رکـ ،ت آنیریپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و گـروه مـد
ه بـا ک یت اسالمیریمد یاد فقهیمحترم بن یاز اعضا م وداشته باشیرا  یارزشود کمال سپاسگ یم

  االسـالم  تژه از حجـیـو ه، بـکنـیمر یز تقـدیـشـوند ن یدرس حاضر مـ یزه در پایانگ حوصله و
 ،ندداشـتغ یـن جلـد اهتمـام بلیه در پردازش اکاد ین بنیا یمعاونت محترم پژوهش یدیونس نوی

 یتحول أتواند منش یم ،است انتصابتاب که ک یجلد بعد انضمامتاب به کن یا. مکنژه یر وکتش
دات آن با یه تمهکل شود یبه قانون تبدمباحث آن  به خصوص اگر  ،شور باشدک ینشیدر نظام گز

  .هان شاءاللّ  ،ر استین مربوطه در حال تدبمسنوال کمک
  نیوالعاقبه للمتق                       
  ین قوامید صمصام الدیس                

 ١۴٣۶ یاالول یجماد−١٣٩٣اسفند 



 

 

 
  
  
  
  
  

  مقدمه

ورودی به داشت و هیچ  االداره فقه ، نگاهی فلسفی و کلی به ماهیتجلد اول این سلسله مباحث
ایـن  درامـا  شد؛ توجه می االداره فقه و به تنظیم و تشکیلبودند کاتالوگی  همه ها و بحث فقه نبود
و شیوه اجتهادی و استنباطی برای استخراج قواعد مدیریتی  اند رفته فقهی شده مباحث رفته ،جلد

  .شود گرفته میکار  هب
 ،گذشـت 1ه در جلد پیشـینک چنان ،مدیریت توجه کرد؛چند نکته به برای شروع بحث باید 

  ؛مـدیریت رفتـار سـازمانی. ٣ ؛مدیریت منابع انسانی. ٢ ؛مبانی مدیریت. ١(دارای چهارمحور 
، محورهـای مـدیریتی میـاندر  .است) عام و خاص(و دو عرصه ) مدیریت فرهنگ سازمانی. ۴

ی ئبـودن فضـا و تر بودن از حیـث ورود بـه منـابع اسـالمی مدیریت منابع انسانی به لحاظ آماده
محورهای مـدیریتی و توجـه  میانبحث فقهی و همچنین اهمیت بیشتر این محور در  بر تر وسیع
، ما را بر ایـن داشـت کـه شـروع روش شده می نسبت به نیروی انسانیای که در منابع اسال ویژه

فقـه  ،در واقـع. را از این محور آغاز کنیم االداره فقه ال روش استنباطی در مدیریت وفقهی و اعم
  .دو قابلیت بیشتری داربوده برای پذیرش مدیریت منابع انسانی مهیاتر 

حقـوق و ، مانند گـزینشاست، به خود اختصاص داده  بع انسانیمنایندی که مدیریت ادر فر
به علت  خواهد بود و آن از گزینش ،ابتدای بحث فقهی ،...، آموزش وارزیابی عملکرد، دستمزد

 گـزینشفرایند  از ورود به مباحث فقهی در پیشالبته (. دداروجود که است اهمیت و حساسیتی 
خـود  نیـزخاستگاه مبحث گزینش و  یعنیکلیاتی از مدیریت منابع انسانی ، و تفصیل این بحث

  .)د شدنمباحثی مطرح خواه ،موضوع گزینش
                                                            

 .٣٨، ص١ االداره فقهقوامی،  .١
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  فصل اول
  

  شناسی روش

ل کبه شـ االداره فقه شناسی روش ،االداره فقه نخستالبته در جلد  ؛شناسی ویژه است روش ،مراد
  .نیمک ل خاص و تفصیلی و مخصوص بحث میکبه شاز آن نون کا و شده استعام طرح 

 ،ام در سـه عرصـه بینشـیکـه شـامل اسـتخراج احکـبر است کبه معنای فقه ا ،االداره فقه .١
 ؛گیـرد  مـی شـود در اینجـا انجـام ام میکاخالق و اح ،المکه در کاری ک. ارزشی و روشی است

در این مباحـث شـاهد  رو این از ؛هستند االداره فقه االعمال مشمول  االخالق و فقه  الم، فقهکال  فقه
  ؛ردیمکمالحظه  نخستهایی از آن را در جلد  ه نمونهکوجهی خواهیم بود  ادبیات سه

ه ریالسـ  فقه، ثیالحد القرآن، فقه  ، فقهاللغه از فقهب یه به ترتئلدر روش طولی، ما در هر مس .٢
فهـم . اسـتفهـم  یبـه معنـا آن و یلغو یمعنا ،مضاف مراد از فقهِ  .کنیم یبحث م ،االداره فقه و

هانـه مـراد یافانه و فقکق و موشیالبته فهم دق .فهم اداره و سیرهفهم حدیث، فهم ، فهم قرآن، لغت
  : میپرداز یم کی به شرح هر است که اینک

  
   1هاللغ  فقه .١
شـامل لغـت و و  یشناسـ متـرادف مفهـومو  جا افتاده طور کامل به یات حوزوین اصطالح در ادبیا

را  اللغـه فقـه یبعضـ. شـود یگرفتـه م کمک یشناس لغت و فن در مفهومه از اهل ک استاصطالح 
                                                            

 از دقیـق و روشـن تصـویری بـوده؛ چنـین نیز ثعالبی مراد است، لغت دقیق درک معنای به لغوی نگاه از« هاللغ  فقه .١
 معـروف اصـطالح و داد اصطالح تغییر اللغه علم از ای شاخه نام به کتاب نام از کلمه این بعدها ولی متشابه، الفاظ

 و کـرد پیـدا بسیاری رواج نادرست اصطالح این شد، متشابه معناهای دقیق تحلیل معنای به »ای اللغه  فقه بررسی«
  دانشی خود »هاللغ  فقه« که شود می ناشی اینجا از اصلی مشکل است، کاربرد پر بسیار نیز ما های درحوزه اکنون
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ه مترجمـان کـاسـت  2یاثـر ثعـالب ،نهین زمیتاب در اکن یتر معروف .دانند یشده م١دانش فراموش
ر مجموعـه یـز ،اللغـه فقـه قـتیدر حق. انـد دهکرترجمـه  یشناسـ اللغه بـه زبـان فقه تاب او را درک

ه بـه کاند  گرفته یشناس و زبان یشناس واژه، اللغه علمآن را مترادف  یه بعضکاست  یزبان یها دانش
ه در قالب نظم و نثر و ک ،پردازد یم یق شناخت واژگان عربیاز طر یزبان عرب یها ییبایها و ز دقت

دامنه آن را توسـعه داده و شـامل مباحـث الفـاظ در علـم اصـول فقـه قـرار  یبعض و دیآ یبالغت م
  : هکنند ک یارائه م یفیتعرچنین  نیز یدهند برخ یم

لی یام شـرعی از ادّلـه تفصـکـدانـش اح، ارییو هوشـ مهارت، زی و فهِم آنیدانستن چ ،فقه
                                                            

١ . ایـن و اسـت اللغـه علـم همـان یـا شناسـی واژه عـرض هـم کـه است زبانی های دانش مجموعه زیر در مستقل 
  !شود واقع مغفول مهم بسیار دانش این شد باعث جایگزینی

 موجـود یک مثابه به را زبان که شود می گفته دانشی به است شناسی زبان اصطالح معادل تقریبا که هاللغ  فقه  
 ایـن عربی زبان مورد در عربی هاللغ  فقه مثال طور به دهد، می قرار بررسی مورد زنده موجود یک یا و تاریخی
  :کند می مطرح را مسائل

  مختلف های گویش و ها لهجه −    آن های ریشه و عربی زبان أمنش −  
  )صرف و نحو( دستوری و لغوی های کتاب تدوین و لغات گردآوری های شیوه بررسی −  
 بـه هاللغـ  فقه یـک جنـی ابن الخصائص کتاب مسلماً  دارد، طوالنی ای سابقه مسلمانان در میان هاللغ  فقه دانش  

 گریختـه جسـته صورت به نیز مبرد و سیبویه های کتاب در مسائل قبیل این هرچند است کلمه واقعی معنای
 نگـاه بـا البتـه اثـری صاحب دانش این امروزی معنای به زمینه این در فارس ابن و جنی ابن ولی شود می دیده

 میـان از رفتـه رفتـه دانـش ایـن اصـطالح در اشـتباه همین خاطر هب حال این با هستند، شناسی زبان کالسیک
 زمینه در جدید تحقیقات از صحبت امروز که ای گونه به شد، دور شیعی های حوزه مانند سنتی علمی جوامع
 دانـش ایـن و شود می پنداشته بود نوشته ثعالبی آنچه زمینه در جدید نتایج و تحقیقات معنای به همه هاللغ  فقه

  .است رفته محاق در تماماً  ارزشمند
 مسـائل برخـی آن تبـع بـه و زبـان از مـا تصـویر و دارد کـه زیـادی بسـیار ذاتـی ارزش ورای هاللغـ  فقه دانش
 تـوان می تقریبـاً  و دارد زیـاد بسیار ارزشی نیز مقدمی علمی عنوان به کند، می تصحیح بسیار را شناسی معرفت
 هسـتند،) کالسیکش نگاه در خصوصاً ( دانش این مجموعه زیر اصول علم در الفاظ مباحث تمام که گفت
آنسـت  تر مهم ولی طلبد می جدا مقالی اخیر سال یکصد در آن های پیشرفت به اشاره و آن معرفی که دانشی

 .www.rahigh.ir: آدرس .است رفته دست از اصطالح خلط یک ورای بسیار اهمیتی با دانشی بدانیم که
 شناسـی زبان دربـارٔه  )۴٢٩ متوفـای و پـنجم قرن لغوی بزرگ( ثعالبی منصور ابو اثر مشهورترین العربیه سر و هاللغ  فقه .١

 نامگذاری و شمیه نظر از عربی زبان های توانایی شناخت آن موضوع و شده نوشته عربی زبان به کتاب این. است
 فطری و ذاتی خصایص و حیوانات جوارح و اعضا و اعمال و ها ویژگی و صفات و انسان طبیعی، های پدیده برای
 مـا به وی کتاب. است نموده تنظیم فصل چندین در را بابی هر و باب ٣٠ در را آن مؤلف که هاست آن جسمی و
 تصـحیح کتاب یک سویی از توان می را آن رو ازاین و کند می کمک متقاربةالمعنی الفاظ از برداشت تصحیح در

 .یموضوع معجم یک دیگر سوی از و دانست لغوی

1
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 شناسـی زبـان، ل ُمتـون نقـدییـعلمی زبان و دانسـتن آن از راه تحل آموزش: »الّلغة  ِفْقه«ست و ا
  1.است

 یق معنایدق کاست و در یافکو واژه ش یشناس م واژهیدار االداره فقه یشناس آنچه ما در روش
م یـآور یزبان نمـ یرا به معنا »لغت«قت ما یحق در .ق استیفهم دق ،ه فقهکرد کین رویلغت با ا

  .است »االلفاظ  فقه«ا ی »اللفظ فقه«ه مراد کبل
  
  القرآن   فقه. ٢

 در هـر .دیـآ یدسـت م هبـ ریجمله تفسـ از ،یه با توجه به علوم قرآنکق قرآن است یفهم دق ،مراد
بـا القـرآن   د و البتـه فقـهنده شـویـد خـوب فهمیه باکد نوجود دارل یعنوان دل به یاتیا آیه یآ یفرع
ات را یـاز آ یه تعـداد خاصـکمصطلح تفاوت دارد  یالقرآن ا فقهی ،القرآن   امکا احی ،امکاالح  اتیآ

ام اداره حسـاب کـاح ینـوع ات قـرآن بـهیآ همه االداره فقه در .داند یم یام شرعکمخصوص اح
ه کـهسـتند  یو رفتـار یاخالقـ ،یالمک−یمکات حامل حیآ همه االداره فقه هیدر نظر .شوند یم
 یهـا امیـق پیـدق کدر ،القـرآن فقـه ،نیبنابرا .سازند یت را میریاز مد یعدام بُ کن احیدام از اکهر
  .است یتیریمشخص مد ِع موضو یکدر  ،ات مورد نظریآ ِی و سازمان یادار

ر محـل یـتحر روشن کردن و بـه اصـطالح پس از یه فقهلئدر هر مس آن است کهفقها شیوۀ 
مـا از  مـراد .ننـدک ام رجـوع کـاح یلیل تفصین دلیتر یعنوان اصل ات قرآن بهیبالفاصله به آ ،نزاع
 »عموم و خصوص مـن وجـه«قرآن  ریه نسبت آن با تفسکبه قرآن است  ین رجوعیچنالقرآن  فقه

ه یـشف قناع از مفهـوم آکصدد در  ه تنهایست و فقین یم فقهکدنبال حبه  لزوماً را مفسر یز ؛است
 یفـ القرآن  فقهدر  2یقطب راوند که ، چناندن امور بپردازیبه ا ن است ضرورتاً کو البته مم یستن

                                                            
1. www.almaany.com. 

 این؛ )م۵٧٣( راوندی کاشانی هللاهبةا بن الدین ابوالحسن سعید نگاشته قطب ،االحکام  القرآن فی شرح آیات   فقه .٢
. های معروف و متداول فقه است در بردارنده همه باب و نگارش یافته ،یندشاخو  سامان و ای به گونه کتاب به

  .پذیرد پایان می ،کتاب دیات او ب شده یعنی از کتاب طهارت آغاز
جامعی است که از مقام بزرگ و جایگاه بلند نویسـنده آن  سودمند و ،های نفیس از جمله کتاب ،این کتاب 

  .دارد پرده برمی ،علوم دینی در
  :کند چنین بیان می کتابانگیزه خود را از نوشتن  ،القرآن فقهدر آغاز  ،الدین راوندی  قطب 
کسی  ،اسالمجدید  بود که در میان علمای قدیم و آنآنچه مرا وا داشت گردآوری این کتاب را آغاز کنم « 

 به صالح دیدم ،از این روی ،که به نگارش کتابی مستقل براساس فقه قرآن مبادرت ورزیده باشدنیافتم را 
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بهـره گرفتـه اسـت و  همـوارهاو  استبصارو  یخ طوسیش انیتب ریتفسخود از ،امکات االحیشرح آ
م کـمفسـران بـه اسـتخراج ح یدسـت گرفتـه و برخـ هب ریقلم تفس ،فقه القرآن ِن فالّ از مؤ بسیاری
 ،تـابکن یـا القـرآِن  م و در فقـهیسـتین ان قاعده مسـتثنیما هم از ا .اند ردهکات همت یاز آ یشرع
قرآن  یو موضوع یبیترت ریدر تفس هرچند که ؛میه بپردازیآ رین است در حد ضرورت به تفسکمم

  .میهانه داشته و داریفق یاز نگاهیبه مقدار ن 1تیریرد مدیکبا رو
 
   ثیالحد فقه. ٣

ث از جهـت سـند در یحد یو بررس اث از لحاظ محتویفهم حد ،ث استیق حدیعم کدر ،مراد
ه سه دانـش یرا هم عرض علم رجال و علم درا ثیفقه الحد یچند بعضهر .و رجال هیدو بعد درا

د نشـو یار گرفته مک به »ثیالحد فقه«عنوان  یکهرسه دانش تحت  االداره فقه اما در 2،اند شمرده
                                                            

نیـاز کننـده باشـد و  ها بـی از دیگر کتاب ،حسب مبانی آن رکتابی که ب ،کتابی در فقه القرآن تألیف کنم
  .»معانی آن را بفهمد ه،خوانند

 ،در پایـان کتـاب شـود و از قیاس و اجتهاد نادرست یادآور می جستن  را به دوری تعهد خود ،جا او در همین 
بمـا  هللاوقـد وفیـت بعـون ا«: نویسـد می بیند و موفق می ،خود را در انجام آنچه که در آغاز بدان متعهد شده

  .»شرطت فی صدر الکتاب
بلکه گاه عبـارت آن دو را  ،کند پیروی می ،ویژه شیخ به ،در بسیاری مسائل از دو فقیه یادشده قطب راوندی 

از خـود رأی و نظـر  ،در این کتاب راوندی البته این بدان معنا نیست که قطب. آورد می ،وکاستی هیچ کم بی
های ارجمندی دارد که از تواِن بـزرِگ علمـی او  ها و تحلیل دیدگاه ،بلکه او در مسائل بزرگ ،جدیدی ندارد

ویژه  هب ،ها گردآوری میان آرا و دیدگاه کوشش نویسنده در ،های این کتاب از جمله ویژگی. اند گرفته نشئت
 ،از ایـن روی ؛هـای گونـاگون جمـع کنـد تا حد توان میان دیـدگاه وشدک او می. های تفسیری است دیدگاه
َولـی وقتـی در ایـن  ،هستندمورد اختالف و تضارب افکار  ،های فقهی کتاب م که دربینی میرا  ای از آرا پاره

  .دش طرف می رسند و اختالف آنها بر به نقطه جمع می ،شود کتاب از آنها بحث می
نقد و این است که در آن مسائل مورد اختالف میان شیعه و سنی گردآمده و  ،فقه القرآنویژگی دیگر کتاب  

   .)١٧، شمجله فقه، »القرآن های فقه پیدایش و ظهور کتاب«کالنتری، ( اند شدهبررسی 
 نگارنده تدوین و در بنیاد فقهی مـدیریت اسـالمی از سوی ،موضوعی قرآن با رویکرد مدیریت تفسیرکتاب  .١

سفارش همین دانشگاه تدوین  هو ب شود میتدریس عنوان کتاب درسی  تدریس شده و در دانشگاه معارف به
و همچنین در مؤسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینـی نیـز بـه عنـوان کتـاب درسـی در  شده است

در بنیـاد  تا پایان سوره حمد تولید و ،تیبا رویکرد مدیر  قرآن تفسیر ترتیبیو نیز  شود مقطع دکترا تدریس می
  .یابدن تولید و تدریس تا پایان قرآن ادامه ای امید است. تدریس شده است یاد شده

  .)http://www.sadeghin.com پایگاه اطالع رسانی مجمع الصادقین( الحدیث فهم حدیث با فقه .٢
آمـوزش سـیر منطقـی فهـم حـدیث در فهـم  وسـیلۀ ه، علمی است که با بررسی متن حدیث و بـالحدیث فقه 

    .رساند یاری می ما را مقصود معصوم
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 طور معمول بهه فقها ک یارک شود؛ یبحث م ،آن یدرجه ارزش رجال و ،امحتو :ث در ابعادیو حد
نـون فقـه کالبتـه ا .کننـد ترین دلیل بعد از قرآن محاسـبه مـی عنوان مهم در برخورد با احادیث به
ده و که دانشـکـشـود  یـا علـوم حـدیث شـمرده می هـای علـم الحـدیث الحدیث از زیر شـاخه

د و نـگیر محصوالت آن در خدمت فقیه قـرار مـی ،نهایت ولی در ،ده خاص خود را داردکپژوهش
 و یکسـمانت 1،کهرمنوتیـ، درایـه، مانند رجـال ،دد علوم حدیثهای متع تواند از دانش فقیه می

                                                            
 المی و دیگر قوانین این علم با ارائۀ مبانی و آموزش سیر منطقی فهم حدیث که از قواعد ادبی، اصولی، ک

 نیمدر نظر داشته را درک ک را که معصوم معناهاییدهد  یاری می ما را اند ی استخراج شدهئعقلی و ُعقال
  .وی برسیم و به آن مقصود

َتدِریِه َخیٌر ِمـن ألـف  َحِدیٌث  :دانند تر از نقل کردن روایت می در سخنی، فهم حدیث را مهم امام صادق 
ی َیعِرَف َمَعـاِریَض َکَالِمَنـا َو ِإنَّ الَکِلَمـَة ِمـن َکَالِمَنـا َلَتن ُجُل ِمنُکم َفِقیهًا َحتَّ َصـِرُف َعَلـی َترِویِه و َال َیکوُن الرَّ

اگر حدیثی را خوب بفهمی بهتر ؛ )١٨۵، ص٢، جبحاراألنوارمجلسی، ( َسبِعیَن َوجهًا َلَنا ِمن َجِمیعَها الَمخَرُج 
شود تا اینکه سخنان  از شما فقیه و دانشمند نمی کدام یک از آن است که هزار حدیث را روایت کنی و هیچ

دارد که برای توجیه هریک از آنان پاسـخی  و سر بستۀ ما را بفهمد چراکه گاه سخنان ما هفتاد تفسیر یکنای
  .در نزد ماست

گاه حتی  صحیح این است که برخی احادیثی که دارای سند مورد قبولی نیستند و منظور از تشخیص حدیّث  
تـوانیم آن را  در طول تاریخ از بین رفته است، بـا کمـک ایـن علـم و بررسـی محتـوای مـتن آن می هاسند آن

  .دارد یپیچیدگی خاص خودبدانیم که این عمل  منتسب به معصوم
واحد  یمعنای همه آنهاکرد که از  جمعای  گونه احادیث متعارض، به میانتوان  در ضمن با دانستن این علم می 
  .دیدست آور  هب
شـاخه تشـکیل شـده شود، خود از چند زیر  شناخته می »علم َاعلی« به علوم حدیثی میانکه در  الحدیث فقه 

  :؛ از جملهشدن این علم است ها، الزمۀ ملکه این دانشهمه است که دانستن 
برای مطالعه بیشـتر بـه سـایت . الحدیث نقد و الحدیث علل الحدیث، اختالف اسباب ورود، الحدیث، غریب 

  .مراجعه فرمائید
فراینـد فهـم «دانشی اسـت کـه بـه  ،یا َزندشناسی ،شناسی تأویل ،تأویلیا علم ) Hermeneutics( هرمنوتیک. ١

رفتـار، متـون  اعـم از گفتـار، ،گونـاگون هسـتی های پردازد و چگونگی دریافت معنا از پدیده می» یک اثر
فهم «کوشد تا راهی برای  شناسی، می با نقد روش دانش هرمنوتیک. کند نوشتاری و آثار هنری را بررسی می

در مسیر فهم » روش«ن یی، با ایجاد و تبپردازان هرمنوتیک ؛ اگرچه گروهی از نظریهدهدها ارائه  پدیده» بهتر
بـه زبـان . مندسـازی نیسـت گیری و روش دانند که قابل اندازه را یک واقعه می» فهمیدن«و  هستند مخالف
تـا  ،شناسی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا روش و راهکـاری وجـود دارد تر، تأویل ساده

آن روش، به دریافت معنای ثابت و مشخصی از  کارگیری هب اثر هنری، با یا بینندگان یک ،خوانندگان یک متن
  .آن اثر یا متن دست یابند؛ یا اینکه درک و فهم هر مخاطبی مختص اوست و با دیگری تفاوت دارد

هرچنــد ایــن دو لفــظ،  ؛شــود اســتفاده می» تأویــل«یــا  »تفســیر«، بیشــتر از کلمــٔه در برابــر واژٔه هرمنوتیــک  
  ). فرهنگ علوم انسانی، آشوری. (نیستند های مناسبی برای واژٔه هرمنوتیک ترجمه
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بـوده و  یها مقدمات ن دانشیقت همه ایرد در حقیش بهره گیخو و فهم متن در تفقه 1یشناسمعنا
                                                            

هـا در ایـن بـاب آرای مشهورترین نظریـه. منطق است ۀاسامی خاص، یکی از موضوعات مهم در فلسف سمانتیک .١
که به نظر اخیر در داللت اسم خاص بـر مـدلولش بـه ناچـار بایـد از بعضـی  هستندمیل، فرگه، راسل و کریپکی 

د، نساز کار بر اسم خاص مدلول را معین می ۀاین اوصاف، درست یا غلط، به کمک عقید. اوصاف استفاده کرد
هـای البته این تحلیل یـک تحلیـل سـمانتیکی محـض نیسـت و مؤلفـه. یستعنای آن اسم نم ۀاگر چه ارائه دهند

  . )۴٧ش  ،١٣٨۴اردیبهشت  ،نامه مفید» سمانیک اسامی خاص«: حجتی(هم در آن وجود دارد  پراگماتیکی
 :شود تحت سه عنوان کلی بررسی می »شناسی معنی«  
؛ معنـای سـمانتیک، )Semantic  &Pragmatic Meaning(و معنـای پراگماتیـک  معنای سـمانتیک اول،  

این همان معنایی است که واژه در . نفسه و بیرون از سیاق دارد ها فی معنایی است که نشانه یا ترکیبی از نشانه
این نوع معنا بـا قصـد . کند معنای پراگماتیک، معنایی است که نشانه در کاربرد پیدا می. فرهنگ لغت دارد

   ؛ارتباط دارد دکاربران و موقعیت و شرایط کاربر 
؛ معنای صریح، همان معنایی است کـه از )Explicit  &Implicit Meaning(معنای صریح و ضمنی  دوم،  

معنای «معنای صریح را با عباراتی چون . شود همه فهم می از سویطور یکسان  لفظ و ظاهر آشکار پیام و به
توصـیف  »بـر دریافـت عـام  معنـای مبتنـی«یـا  »معنای بدیهی«  ،»اللفظی  معنای تحت«، »بر تعریف  نیمبت

  .است که گذشت معنای صریح، مرادف با همان معنای سمانتیک .اند کرده
منظـور آشـکار  چـرا ازهمچنین هر متن، معنایی نهانی، درونی، کم و بیش معلـوم و در نتیجـه عینـی دارد و ایـن   

برای مثال، داللـت . نامند این معنی را معنای ضمنی یا تلویحی می کننده است؛ گزینشی دریافت فرستنده یا تفسیر
اما داللت ضمنی آن،  ،عنوان یک حیوان است اولیه تصویر یک سگ ولگرد و کثیف در یک محله، خود سگ به

معنـای  های داقمعنـای ضـمنی، یکـی از مصـ. اسـت) زنـدگی سـگی(کیفیت زندگی مردم ساکن در این محله 
توانـد از اقسـام معنـای  ّلی که در ادامه ذکر خواهند شد نیز میه معنای منوّی و معنای عِ ک پراگماتیک است؛ چنان

  .پراگماتیک باشند
دربر گیرنـده مفـاهیم (و عینیت ) یک معنا برای همگان(اصیت عمومیت طورکلی، معنای صریح دارای خ به  

گـذاری  کننـده و هـم نـوع ارزش ، اما معنای ضمنی هم برحسب فرهنگ دریافتاست) گذاری بدون ارزش
  ؛کند فرق می) جهت مثبت یا منفی(
ست که همان معنای ؛ هر داّلی دارای یک معنای مفهومی ا)معنای عّلی  ،معنای منوّی (معنای تفسیری  سوم،  

ی مفهـومی و صـریح، یـک سـطح ااما در کنـار ایـن معنـ ،صریح است که در بخش قبل به آن پرداخته شد
ر این دو سـطح، د. گر وجود دارد و یک سطحی به نام عّلت رفتار اودیگر به نام منظور و نیت ارتباط معنایی

مهم درباره ارتباطات پیچیده انسـانی  یها تبییناز   ،ندقبل ذکر شد رهایکنار سطح معنای ضمنی که در سط
  .هستندای مدرن و تبلیغات امروزی  و نیز ارتباطات رسانه

هم  بلکه رسیدن به مقاصد ،کنند بیان نمی ها ها را فقط برای ارجاع فراد پیاما«: اسپربر و ویلسون معتقد بودند  
ساندن منظور یا قصد و نیت اوست و مشکل در ارتباط، مشکل اساسی گوینده، تفهیم یا ر . مورد توجه است

عنوان  شـناختی خاصـی کـه گوینـده بـه براساس محیطنیت  .»اصلی شنونده، درک صحیح آن منظور است
و معنـی  اسـت کـه معنـی منـوّی  گفتنـی. قابل تشخیص است ،برد کار می سازی به های پیشین در پیام فرض

   .پوشانی داشته باشند توانند هم ضمنی در مواردی می




