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 سخن پژوهشگاه

 هـای یـدهپد یتو ضبط و هـدا یزیر به منظور شناخت، برنامه یپژوهش در علوم انسان

اسـت و اسـتفاده از عقـل و  یرانکارناپذ یبشر ضرورت یسعادت واقع یدر راستا یانسان

فرهنـگ و  ینی،ع های یتو در نظرگرفتن واقع یتجرب یها در کنار داده یانیوح یها آموزه

هـا  پژوهش گونه ینا ییاو کار یینما واقع یایی،پو یجوامع شرط اساس یلاص یها ارزش

 ر هر جامعه است.د
جامعـه از  هـای یـتدر گرو شـناخت واقع یاسالم یرانپژوهش کارآمد در جامعه ا

مؤلفـه فرهنـگ  تـرین یو اساسـ یـانیوح یها آموزه  ینتر و اسالم به عنوان متقن سو یک

و  یاز معـارف اسـالم یـقو عم یـقدق یآگـاه رو، یـناسـت؛ از ا یگـرد یاز سو یرانیا

از  یو مسـائل علـوم انسـان یمبـان سـازی یو بـوم یبازنگر از آن در پژوهش، یریگ بهره

 برخوردار است. ای یژهو یگاهجا
 جمهـوری گـذار بنیان ،»ره«ینیامام خم یاز سو یراهبرد یقتحق ینتوجه به ا

 ۱۳۶۱ سـال در را »دانشـگاه و حـوزه  همکـاری دفتـر« گیری شکل زمینه اسالمی،

 نهاد این دانشگاه، و حوزه استادان همت و ایشان عنایت و راهنمایی با و کرد فراهم

 آن هـای فعالیـت گسـترش برای را زمینه نهاد، این موفق تجربه. گرفت شکل علمی

 پژوهشکده« ۱۳۷۷ سال در عالی آموزش گسترش شورای تصویب با و آورد فراهم

 و حـوزه پژوهشـی مؤسسـه« بـه ۱۳۸۲ سـال در و شـد تأسـیس »دانشگاه و حوزه

  .یافت ارتقا »دانشگاه و حوزه پژوهشگاه« به ۱۳۸۳ سال در و »دانشگاه
 سه



خـود خـدمات  ینرسـالت سـنگ یفـایپژوهشگاه حوزه و دانشگاه تـاکنون در ا

 یف،تـأل یـه،بـه ته توان یارائه نموده است که از آن جمله م یبه جامعه علم یفراوان

  اشاره کرد. یعلم یهعنوان کتاب و شش نشر ۵۹۰از  یشترجمه و انتشار ب

 و راهنمـایی همکـاری، بـا شـود ینظران ارجمند تقاضا مـ از استادان و صاحب

 و حاضـر کتـاب اصـالح جهـت در را پژوهشگاه این خود، اصالحی پیشنهادهای

 .دهند یاری دانشگاهی جامعۀ نیاز مورد آثار دیگر تدوین

 همکـاری، بـا شـود مـی تقاضـا ارجمنـد نظـران صـاحب و استادان از پایان در

 کتـاب اصـالح جهت در را پژوهشگاه این خود، اصالحی پیشنهادهای و راهنمایی

در  یاثر گام این. دهند یاری دانشگاهی ۀجامع نیاز مورد آثار دیگر تدوین و حاضر

قـرآن در  یعلمـ یـتبـه مرجع یدنتحقق بخش یبرا یعلم یهاارائه مالک یراستا

 یـانآثـار موجـود در م ییسنجش و شناسـا یراز مس یو اجتماع یحوزه علوم انسان

و  ییهمچون عالمـه طباطبـا یبزرگ اسالم یشمنداناند ینو همچن یمحققان کنون

 است. 5صدر یدشه

 علیرضــا اثــر، محتــرم مؤلفــان هــای تالش از دانــد مــی الزم پژوهشــگاه پایــان در

و  یحسـن یدحمیدرضاکتر سد محترم، انناظر از نیز و موسوی هادی دکتر و فرد محمدی

 .کند سپاسگزاری یالله محمود رجب یتآ

 دکتــر یناالســالم والمســلمتحجــ هــای ییاســت از راهنما یســتهبا ینمچنــه

 ی،خان یارزنده دکتر محمد فتحعل یشنهادهایروشن و نکات و پ یدیسع محمدباقر

 یکه برا یمیکر یاالسالم مصطفتو حج حسینی یبط یدمحموداالسالم س تحج

 .یمطرح ارائه شد، کمال تشکر را داشته باش یشبردپ

 چهار



 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست
 ۳ ...................................................................................................... پیشگفتار

 
 علوم و قرآن مطالعات« ایدئال نمونه مثابه به ،»موضوعی تفسیر«:اول فصل

 »انسانی
 ۷ ......................................................................................................... مقّدمه
 ۸ ................................................................ »استاندارد موضوعی تفسیر« یابی هوّیت

 ۹ .................................... ترتیبی تفسیر با مقایسه در موضوعی، تفسیر چیستی) الف
 ۹ .......................................... شناسی مسئله حیث از موضوعی تفسیر ویژگی. ۱
 ۱۰ .................................................. غایت حیث از موضوعی تفسیر ویژگی. ۲
 ۱۳ ......................................... شناسی روش حیث از موضوعی تفسیر ویژگی. ۳

 ۱۸ .................................... دینی علم تولید ساحت در موضوعی، تفسیر چیستی) ب
 ۱۹ ..................................................... استاندارد موضوعی تفسیر جامع تعریف) ج
 ۲۰ ...................................................... تاریخی سیر در موضوعی تفسیر تحّول مراحل

 ۲۱ .................................................................................. نوپایی مرحله) الف
 ۲۳ ................................................................................... نوگرایی مرحله) ب
 ۲۶ ............................................................................. پردازی نظرّیه مرحله) ج

 ۲۹ ...........................................................................................  فصل بندی جمع
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 انسانی علوم تحقیقات ارزیابی جامع الگوی:دوم فصل
 ۳۱ ....................................................................................................... مقّدمه

 ۳۲ ..................................................................................... انسانی علوم چیستی
 ۳۵ ..................................................................................... علمی نظرّیه چیستی

 ۴۰ ............................................................. پردازی نظرّیه در آنها جایگاه و »مفاهیم«
 ۴۲ ................................. علمی رویکردهای تمام در انسانی علوم تولید مشترک های شاخصه

 ۴۲ ........................................................ علم گانۀ سه های منطقه در حرکت) الف
 ۴۵ ................. ؟»علمی جامعه پذیرش« یا »االمری نفس صدق« بودن؛ علمی شرط) ب
 ۴۷ .......................... اجتماعی واقعّیت چیستی درباره تحقیق روش نبودن طرف بی) ج
 ۴۷ ............................................. تحقیق های روش در اجتماعی معرفت اشراب) د

 ۴۸ ..................................................تحقیق های روش به نسبت نظرّیه جایگاه) هـ
 ۴۹ .................................................................................... محوری مسئله) و

 ۵۱ ..................................................................... انسانی علوم گیری شکل های   الیه
 ۵۱ ................................................ تحقیق روش کاربست سطح در ورود: اول الیه

 ۵۳ ........................................................ کیفی های روش معرفتی های بنیان
 ۵۴ ......................................................... کّمی های روش معرفتی های بنیان

 ۵۹ .............................. تحقیق روش یا نظری   چارچوب تولید سطح در ورود: دوم الیه
 ۶۱ .............................................. معّین و معتبر تحقیق روش تبیین یا تولید. ۱
 ۶۲ ........................................................ علمی رویکرد یک با بودن مرتبط. ۲
 ۶۲ ................................................................. مسئله کشف روش تبیین. ۳

 ۶۳ ........ تحقیق شناسی روش و علمی رویکرد های فرض پیش تولید سطح در ورود: سوم الیه
 ۷۰ ....................................................................... عمومیت و انتزاعیت. ۱
 ۷۰ ................................................................................. بودن نظری. ۲
 ۷۱ ......................................................... نظری یا مفهومی چارچوب ارائه. ۳

 ۷۳ ............................................... الیه سه های ویژگی بیان از گیری نتیجه و بندی جمع
 ۷۳ ............................. یکدیگر با انسانی علوم تولید الیه سه های ویژگی مقایسه) الف

 ۷۳ .............................................................عمومیت و انتزاع درجه جهت از
ق دخالت میزان جهت از

ّ
 ۷۳ ............................................... علم تولید در محق

 ۷۳ ........................... علم تولید در رفته کار به نظرِی  و مفهومی چارچوب جهت از
 ۷۴ .................................... کیفی و کّمی تحقیق های روش کارگیری به جهت از

 شش



 

 ۷۴ ............................................................... التقاطی های پژوهش از پرهیز) ب
 ۷۵ ...........................................................................................  فصل بندی جمع

 
 در قیتحق یها هیال  با یقرآن مطالعات در یپرداز  هیّ نظر  مناسبات:سوم فصل

 یانسان علوم
 ۷۷ ....................................................................................................... مقّدمه

 ۷۹ .................... تحقیق های روش کاربست الیه با نسبت در انسانی، علوم و قرآن مطالعات
 ۸۰ .................................. قرآنی مطالعات در تحقیق های روش کاربست اقسام) الف

 ۸۰ ................................... قرآنی مطالعات در پژوهی متن های روش کاربست. ۱
 ۸۱ .......... هستند پژوهی متن تحقیق های روش حامل تنها که آثاری اول، دسته
 ۸۲ هستند قیروش تحق یھا داده حامل ،تحقیق روش بر عالوه که آثاری دوم، دسته

 ۸۳ ........................ قرآنی مطالعات در انسانی علوم تحقیق های روش کاربست. ۲
 ۸۳ ....... تحقیق های روش کاربست سطح در قرآنی مطالعات اعتبارسنجی معیارهای) ب

 ۸۹ ........ تحقیق روش و نظری چارچوب تولید الیۀ با نسبت در انسانی، علوم و قرآن مطالعات
 ۹۰ ...... تحقیق روش یا نظری چارچوب تولید سطح در قرآنی مطالعات اعتبارسنجی معیارهای
 ۹۴ ...................... ...  های فرض پیش تولید الیه با نسبت در انسانی، علوم و قرآن مطالعات

 ۹۶ .................... ...  های فرض پیش تولید سطح در قرآنی مطالعات اعتبارسنجی معیارهای
 ۹۹ ................................ سطوح تمام در انسانی علوم و قرآن مطالعات مشترک معیارهای

 ۱۰۰ ........................................................ تحقیق مسئله انتخاب معیارهای) الف
 ۱۰۲ ............................................ تحقیق مفاهیم چارچوب با مرتبط معیارهای) ب
 ۱۰۳ ................................................. تحقیق معرفتی منابع با مرتبط معیارهای) ج

 ۱۰۷ .........................................................................................  فصل بندی جمع
 

 انسانی علوم و قرآن مطالعات آثار نمونه شناختی روش ارزیابی:چهارم فصل
 ۱۰۹ ..................................................................................................... مقّدمه

 ۱۱۰ ................................................... ارزیابی برای آثار نمونه انتخاب مالک) الف
 ۱۱۱ ........................................................................ شناسی روش چیستی) ب
 ۱۱۴ .......................................... تحقیق های روش کاربست سطح در آثار، نمونه ارزیابی

 ۱۱۴ ............... »صفات رویکرد در اسالمی، منابع براساس شخصیت ساختار«: ۱ نمونه
 ۱۱۴ .......................................................................... نمونه گزارش) الف

 هفت



 

 ۱۱۷ ................................................. نمونه شناختی روش ارزیابی و تبیین) ب
 ۱۱۷ .................................. تحقیق پیشین نظرّیه و تحقیق مسئله بررسی. ۱
 ۱۱۹ ................................................................ تحقیق روش بررسی   . ۲

 ۱۲۰ ............................ غیرمعصوم و معصوم متن انگاری یکسان. ۲−۱
 ۱۲۱ ....................................................... ی. عدم انسجام روش۲−۲
 ۱۲۲ ............. اجتهادی روش پژوهی متن های یتگرفتن ظرف یده. ناد۲−۳
 ۱۲۲ ....................................... قرآن بر ها ّیهنظر  یل. احتمال تحم۲−۴

 ۱۲۳ .......................... شناختی انسان و متافیزیکی های فرض پیش بررسی. ۳
 ۱۲۵ ............................................. شناختی دین های فرض پیش بررسی. ۴
 ۱۲۶ ............................................ شناختی زبان های فرض پیش بررسی. ۵
 ۱۲۷ ...................................................... تحقیق معرفتی منابع بررسی. ۶
 ۱۲۸ ................................................. تحقیق مفاهیم چارچوب بررسی. ۷

 ۱۲۹ ............................................................... گیری نتیجه و بندی جمع) ج
 ۱۳۰ .......................................................................... مثبت نکات. ۱
 ۱۳۰ .............................................................................. ها آسیب. ۲

 ۱۳۳ ...................................... کریم قرآن در موضوعی تحقیق روش کتاب: ۲ نمونه
 ۱۳۳ .......................................................................... نمونه گزارش) الف

 ۱۳۶ ................................................ نمونه شناختی روش ارزیابی و تحلیل) ب
 ۱۳۷ .....................................................................تفسیری جنبه از. ۱
 ۱۳۹ ....................................................... قرآنی پردازی نظرّیه جنبه از. ۲

 ۱۴۰ ............................................................... گیری نتیجه و بندی جمع) ج
 ۱۴۱ .............................. تحقیق روش یا نظری چارچوب تولید سطح در آثار، نمونه ارزیابی

 ۱۴۱ ............................................... اجتماعی علوم در دینی سازی نظرّیه: ۱ نمونه
 ۱۴۲ ........... پارادایمی و متافیزیکی های فرض پیش: نمونه اول بخش گزارش) الف

 ۱۴۲ ............................................... اجتماعی واقعّیت و انسان ماهیت. ۱
 ۱۴۳ ..................................................... شناختی دین های   فرض   پیش. ۲
 ۱۴۴ ...................................................... دینی علم در شناسی معرفت. ۳
 ۱۴۵ ............................... )دینی متون های گزاره تقسیمات( شناسی متن. ۴

 ۱۴۶ ............................................................. اول بخش ارزیابی و تبیین) ب
ص. ۱

ّ
 ۱۴۶ ................................... متافیزیکی های فرض پیش نبودن مشخ

 هشت



 

 ۱۴۸ ............................. پارادایمی علم تولید اصول به کامل پایبندی عدم. ۲
 ۱۴۹ ......................................... »دین و علم تعارض« گیری فرض پیش. ۳

 ۱۴۹ ...... دینی متون از پردازی نظرّیه و سازی مفهوم فرایند: نمونه دوم بخش گزارش) ج
 ۱۴۹ ................. اسالمی اجتماعی علوم در دینی متون از گیری بهره فرایند . ۱
 ۱۵۲ ........................... اجتماعی علوم در دینی درون نظرّیه ساخت مراحل . ۲
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 م به:یکن یم یمرا تقد اثر ینا

 ، معاصر یپرداز قرآن ّیهنظر  دو

مه فرزانه، یمحک
ّ

 eییطباطبا یدمحمدحسینس عال

 و        

مه ید،شه یشمنداند
ّ

 eصدر یدمحمدباقرس عال

 م!یکه از آثارشان گرفت ییها ها و الهام یدها پاس تمام به

 علم بردند، یدکه در راه تول ییها پاس تمام رنج و به

 نباشد! یراه ته ینگام نهادن در ا یتا دستان ما برا
 

 

 





  

 

 
 
 
 
 
 

 شگفتاریپ

 ینید یها آموزه و معارف ریتأث از نشان ،یبشر اتیح بینش و پرفراز خیبر تار یمرور

در   یاو دارد. حّتـ یو اجتماع یفرد ستیز یده شکل و انسان ینیب جهان یزیر یپ در

 فطـرت کـه یضربات د،یرس خود اوج به نید نهادن کنار یبرا تالش که زین دیدوره جد

صـورت  به نید جیتدر ها نواخت، موجب شد تا به انسان ینظر یها ت بر ساختهیّ بشر

 اسـت ینـید از یجدا نیالبته ا؛ خود جلب کند یسو به زین را شمندانیتوّجه اند یکل

 خداونـد یسـو از آن تـداوم و اسـت دهیرسـ تیبشر به یااله انیراهنما قیطر از که

هسـتند کـه  یکننده، جوامـع انسـان نییتع عامل ت،یّ موقع نیا در. است شده نیتضم

خـود را  ایـبهره برند  انینیشده به زم هیهد یمعرفت منبع نیا از خود میتوانند با تصم یم

جهان  اتیّ بشر است که با واقع دئالیا ستیز یبرا یمنبع ،نی، ددرواقعند. کنمحروم 

 یژگـیو نیـساز اسـت. ا جهان هم ینیتکو اتیّ با واقع نیو همچن یو اجتماع یانسان

 البتـه ؛یعیطب و یانسان ،یکیزیمتاف یها دانش سربرآوردن یبرا است یانیبن ،یشناخت

کند، نه  یم رشیو انسان تفس عتیکه خالق جهان، طب  گونه که هست و آن  گونه آن واقع

 است.  ریکه برساخته تصورات ذهن بشر خطاپذ  گونه آن

 انسـان، یاجتمـاع یزنـدگ واقـع ازجملـه واقع، نییتب و ریتفس افت،یره نیا در

 اشاره ،یژگیو نیا. است نید یاصل یعنوان منبع معرفت به قرآن، یاّول و یذات یژگیو
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و  ینظـر یشناخت ازین ۀو برآورند ،االمر و واقع دارد قرآن با نفس یها گزاره تطابق به

 دبخشیـعـالوه، نو اسـت. بـه ینیتکـو یدر جهـان مـادّ  یزنـدگ یبشر برا یعمل

  یبرا میحک قرآن یمعرفت تیمرجع
ّ

 یا ارائـه برنامـه ،یاجتمـاع یمسائل زنـدگ حل

 گراست.  واقع یانسان علوم یزیر طرح و یعلم معرفت دیتول ،یبشر ستیز یبرا

 یبـرا نـو یفصل ر،یاخ قرن دو در قرآن و نید یشناخت یژگیو نیبه ا یباور عمل

 یهـا گـرا، بـود و سـرآغاز جنـبش یمـادّ  یهـا دانش برابر در ،یاسالم شمندانیاند

 را »یمطالعـات قرآنـ« یان،جر یناشد.  یمحور، در جوامع اسالم قرآن و شینواند

 ایـن در. داد سـوق »یعلوم انسـان«مسائل  یژهصورت و و به ی،مسائل علم یسو به

 یدر عرصه علـوم انسـان یقرآن »یپرداز ّیهنظر« برای که راهکارهایی از یکی راستا،

منـد و روشـمند  نظـام اکتشاف رایزبود؛  »یموضوع یرتفس«مورد توّجه قرار گرفت، 

 ریاز تفسـ یمند بهره به وابسته ،یدر موضوعات مختلف علوم انسان قرآن یها هیّ نظر

 .است یموضوع

دهـد کـه  یماست، نشـان مـ یرو یشپ یموضوع یرکه از تفس یا یشینهتوّجه به پ

را  یناز قرآن و د ّیهنظراکتشاف  یندکه فرا ،منسجم و کامل یروش اجتهاد یکهنوز 

اگـر ارائـه شـده، جامعـه  یـاارائه نشده است  یبه جامعه علم ،ما بگذارد یاردر اخت

بــه هــدف  یدنگرچــه رســ ین،. بنــابرایــردنتوانســته اســت بــا آن ارتبــاط بگ یعلمــ

 یـنامـا گـام نهـادن در ا ؛گـذرد یمـ یموضوع یرتفس یراز مس ی،قرآن یپرداز ّیهنظر

 یپـرداز ّیـهنظردر  یـلدخ یشـناخت عناصـر روش ییشناسا یازمندن ،نخست یر،مس

 یـارمع یابیارز یسو وابسته به در دست داشتن الگو یکامر، از  یناست. و ا یقرآن

سنجش آثار موجود در  یازمندن یگر،د یو از سو ،است یعلوم انسان یددر عرصه تول

 ،یسندگاننو ییرو، گرچه هدف نها یناست. ازا یمطالعات قرآن و علوم انسان ینهزم

اسـت، اّمـا  »یموضـوع یرتفس« یهبر پا ینید یپرداز ّیهنظر یدئالبه روش ا یابیدست

 در ،یانسـان علـوم یریـگ شـکل عـام یالگـو بـر هیبا تکتا  یمداراز آن تالش  یشپ
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از مطالعـات علـوم  یآثـار  نمونـه به است، یعلم کردیرو هر از مستقل که یسطح

 یقـاتتحق یکنـون یتوضـع یـق،طر ین. از ایمکن رجوع موجود ینی/دیقرآن یانسان

همـوار » اسـتاندارد یموضـوع یرتفسـ«ارائه  یرمس شده،روشن  یقرآن یعلوم انسان

 یها ّیهنظراستخراج  یآثار برا ینکه در ا یدآ یدست م مطالعه به ینبا ا یراشود؛ ز یم

شـده اسـت؛ محاسـن و  یـرویپ یخاص یشناس از قرآن، از چه روش یعلوم انسان

  ،یشناس آن روشو  یست؛آن چ یبمعا
ً
 یا و سلبا

ً
را  یا یشناخت روش عناصر چه جابا

 گذارد. یم ما اریاخت در معتبر، یموضوع ریتفس به یابیدست یبرا

و  یـفتعر یـانب ل کتـاب، بـهاّو فصـل به اهـداف مـذکور،  یابیدست یدر راستا

ــهتار ــّول یخچ ــ تح ــوع یرتفس ــه ،یموض ــوان  ب ــیریعن ــدئالا تفس ــات  در ،ی مطالع

 یـابیجـامع ارز یپـردازد. فصـل دوم، الگـو یم ،یپردازانه قرآن و علوم انسان ّیهنظر

الگو را در مطالعات قرآن و  ینکند. فصل سوم، ا یم یینرا تب یعلوم انسان یقاتتحق

 یشناس روش یالزم برا یارهایها و مع کند، تا شاخصه یم یساز یبوم یعلوم انسان

. در فصـل چهـارم، یـددسـت آ موجـود، در سـطوح مختلـف، بـه یمطالعات قرآن

ــاس  ــنا براس ــه ی ــو، نمون ــا الگ ــان ییه ــوم انس ــات عل ــ یاز مطالع ــابیارز یقرآن  ی

 یهبا تک ،آثار یشناس برآمده از روش یجدر فصل پنجم، نتا شوند. و یم یشناخت روش

بـه عناصـر  یابیدسـت یدر راسـتاو  ،یعلـوم انسـان یـدجامع تول یابیارز یبر الگو

قواعـد عـام  یل،تحل ینشود. ا یم یلاستاندارد، تحل یموضوع یرتفس یشناخت روش

 اسـتاندارد را یموضـوع یرتفسـ یناختشـ و سنخ عناصر روش ی،قرآن یپرداز ّیهنظر

 دهد. یدست م به

 »یموضـوع یرتفسـ«ل از طرح کالن اثر، کتاب اّو  یناست که ا یگفتن یاندر پا

طـرح بـه  یـنکه ما را در ارائه کتـاب دوم ا یمطلب یم یقتوف متعال. از خداوند است

  .یدفرما یاری ،»یموضوع یرفلسفه تفس«تحت عنوان  ی،جامعه علم





  

 

 
 
 
 

 فصل اول
 

و  مطالعات قرآن« دئالیا نمونهمثابه  ، به»یموضوع ریتفس«
 »یعلوم انسان

 الفــاظ معنــای کشــف منظــور بــه عیموضــو تفســیر

 هـدفش ،نهـاده یبـیترت یرفراتر از تفسـ یگام ،قرآن

قـرآن دربـاره موضـوعات واقـع   ای یهپا ّیهنظر  کشف

 طبیعـی و اجتمـاعی ی،بـاور  های در عرصه ی،زندگ

مـــه( اســـت
ّ

 الســـنن ،صـــدر یدمحمدباقرســـ عال

 )القرآن فی التأریخیة

مه
ّ

 مقد

دربـاره قـرآن، و  یـقو تحق یعام خود، هرنـوع بررسـ ی، در معنا»مطالعات قرآن«

 یـناصـطالح در ا یـنشـود. مـراد از ا یفهم متن قرآن را شامل م یهرنوع تالش برا

فهم متن قـرآن، در  یاست که در جهت تالش برا ییها نوشتار، آن دسته از پژوهش

 پردازانه ّیهنظر یها در پژوهشاند.  گام برداشته یدر علوم انسان یپرداز ّیهنظر یراستا

قـرآن هسـتند کـه  فهـماز  یدنبال سنخ ، پژوهشگران بهیقرآن یدر حوزه علوم انسان

توان  ینم یر،بخش تفس ّیتهو یها به مؤلفه توّجه اما با ،شود یپرداز ّیهنظر به یمنته

هـدف، در  یـنابـاور مـا،  بلکـه بـه ،کرد یرها اطالق تفس گونه پژوهش نیبر تمام ا

قابـل  شـود، یمحسـوب مـ یاز مطالعـات قرآنـ ینوع خاص که »یموضوع یرتفس«
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ّ

، اسـت یموضوع یرتفس هب یابینوشتار، دست ینا یینهاهدف رو،  ینا. ازق استتحق

ما را بـرآن داشـت تـا اصـطالح  ،یموضوع یرشده از تفس مختلف ارائه یفتعار اما

 ی،قرآنـ یدئالو مطالعه ا یراز تفس یریتصوعنوان  را به» استاندارد یموضوع یرتفس«

 یرتفسـمـراد از  .یمدر قـرآن ارائـه کنـ یعلـوم انسـان یها ّیهنظر اکتشاف یدر راستا

، در آثـار یموضـوع یرتفسـ یتحـّول یردر س که است یریتفساستاندارد،  یموضوع

مه چون یبزرگ یشمنداناند
ّ

 عنـوان بـه یده،تکامل رسـ به یدصدرشهو  ییطباطبا عال

 .شده است یمعرف قرآن یها ّیهنظر اکتشاف یبرا یروش

 یـدئالا ۀمثابه نمون به ،یموضوع یرتفس یستیچ یلبه تحل فصل ینااساس،  ینبرا

هـدف، الزم  یـنبـه ا یابیدسـت یاختصاص دارد. برا یمطالعات قرآن و علوم انسان

. شـود واکـاوی و بررسـی »یخچـهتار«و  »یـفتعر«حیـث مفهـوم از  یناست تا ا

متکامـل  ۀعنـوان نمونـ ، بـه»اسـتاندارد یموضـوع یرتفس«منظور، نخست  ینهم به

 ،یموضـوع یرتفسـ تحـّول یخچـهشود. سـپس تار یم یابی ّیتهو یموضوع یرتفس

سـاختن آن، از  یزاستاندارد، و متمـا یموضوع یرتر شدن مفهوم تفس جهت روشن به

 شود.  یم یموجود است، بررس یموضوع یرکه از تفس ییها برداشت یگرد

 
 »استاندارد یموضوع ریتفس« یابی تیّ هو

 »یرتفس« یفکه در تعر یاختالفات اوجودب است. یراز تفس یا گونه »یموضوع یرتفس«

آشکار ساختن مراد خداوند از الفاظ و « یمعنا نحو عام، به قرآن، به یرتفسوجود دارد، 

ــرآن کــر ــ» یمعبــارات ق ــه، ن.ک: طبرســ رایاســت (ب ؛ ۱۱ص ،۱، ج۱۴۲۶ ی،نمون

ــان ــا۳۳، ص۱۴۱۱ ی،جرج ــنا   ).۴ص، ۱، ج۱۴۱۷ یی،؛ طباطب ــف،تعر ی ــنس ی  ج

است  یفعل یر،معنا که تفس ینا دهد. به یرا نشان م ی،و موضوع یبیعم از ترتا ،یرتفس

 یابیدسـت یاما برا ،شود تا مراد خداوند در قرآن آشکار شود یانجام م مفّسر که توسط
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، یرقسم تفس یناخاّص  یها یژگیاز و یآگاه یازمندن ،یموضوع یرتفس ّیزبه فصل مم

 .یمهست ینیعلم د یدو در ساحت تول ،یبیترت یرخود، تفس یمبا قس یسهدر مقا

 

 یبیترت ریبا تفس سهیدر مقا ،یموضوع ریتفس یستیچالف) 

 مقابـل در »یموضـوع« یـدبـه ق توّجـه ،یموضوع یرآوردن فصل تفس دست به یبرا

 و »غایـت« ،»یشناسـ مسـئله« یـثسـه ح، از تقابـل یـنا گشاسـت. راه »ترتیبی«

ابعـاد،  یـندر ا یموضـوع یرتفس یژگیکشف و .است بررسی قابل »یشناس روش«

بـه  یابیدسـت یالبته برا ،دهد یدست م به یبیترت یرآن را در نسبت با تفس ّیزفصل مم

دصدر دربـاره یدگاه شهی، دیبا علوم انسان یپرداز ّیهنظر سو با منسجم و هم یفیتعر

در مبحـث  کـه چنانن امـر، یل ایم. دلیده یرا محور قرار م یر موضوعیتفس ّیتهو

ر یتفسـپـرداز  دهیـن ایتر ن است که مهمیا ید،آ می »یموضوع یرتفس تحّول مراحل«

و از  یقرآنـ یپـرداز ّیـهنظر یک روش بـرایـعنـوان  آن به ی، از جهت تلقیموضوع

 شان است.یدرباره آن، ا یجهت طرح مباحث نظر

 

 یشناس مسئله ثیاز ح یموضوع ریتفس یژگیو . ۱
  اش که مسئله ،یبیترت یربرخالف تفس ،یموضوع یرتفس

ً
 رفـع ابهـام از الفـاظصـرفا

 استو کلمات قرآن  یاتآ
ِ

 ی، در دو بعد انسـانیبشر یزندگ ، مسئله خود را از واقع

 »یموضـوع« یدق ین،بنابرا ؛)۳۱−۲۹ص ،۱۹، ج۱۴۲۱صدر، ( یردگ یم یعی،و طب

  یرتفس یرااست؛ ز »یو واقع ینیع« یمعنا به ،یشناس مسئله حیث از ترکیب، این در

کنـد.  یانسـان اخـذ مـ یواقعـ یقرآن را از زنـدگ یاتدر آ یق، مسئله تحق  یموضوع

معناست که برخالف   ینا به متن، تحلیل روش حیث از ،»یموضوع« یدق ینهمچن

  یرتفسکند، در  یم یرقرآن را تفس یات،آ یمصحف یبطبق ترت مفّسر که یبیترت یرتفس
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ص موضوع یکمحور بحث    یموضوع
ّ

 یابیدسـت یقرآن برا یاتاست و تمام آ مشخ

 ).۳۶−۳۵ص، ۶، جهمان( شوند یم یو بررس یبه آن موضوع، گردآور

» موضـوع« یکارائه  یمعنا به تنها »یموضوع« یدق یدگاه،د یناساس، در ا ینبرا

اسـت کـه از  یا مسـئله بـوده، »ینـیع« یمعنـا بهبر آن  افزونبلکه  ،یستبه قرآن ن

از موضـوع، بـا  یرتصو یناخذ شده باشد. ا یزندگبرخوردار باشد و از واقع  ینیتع

و  یقرآن کنند و آن را به درون یعام خود معنا م یمعنا را به» موضوع«که  ییها یدگاهد

کـه از درون  یمیمفـاه یکرد،رو ینمتفاوت است. در ا ،کنند یم یمتقس یقرآن برون

» موضـوع«ارتباط داده شوند،  یبشر یبا واقع زندگ ینکهشوند، بدون ا یقرآن اخذ م

بـودن،  یقرآنـ و بـرون یقرآنـ درون یکرد،رو یندر ا یقت،حق شوند. در یقلمداد نم

 یبشر مرتبط باشد و از واقع زندگ یبا واقع زندگ یا ندارد؛ بلکه اگر مسئله یتمحور

 یموضـوع یرمسـئله بـه قـرآن، تفسـآن  ۀعرضـاخذ شده باشـد، در هنگـام  یبشر

 یمدر مفـاه یشـهر یخیلحاظ تار مسئله به ینآن است. حال، چه ا ۀمطالعدار  عهده

 نداشته باشد. یاداشته باشد  یقرآن

 

 تیغا ثیح از یموضوع ریتفس یژگیو . ۲
مختلـف  یر،گونـه تفسـ یـنمتفـاوت بـه ا یکردهـای، بسته به رو  یموضوع  یرتفس یتغا

 »قرآنـی موضـوع یـک« و »یا   سوره« ،»یواژگان«را به  یموضوع یرتفس یبرخ شود. یم

واژه  یـک یبررسـ ی،واژگـان یموضـوع یرمراد از تفسـ یشان،ا یدگاه. از دکنند  می تقسیم

موضـوع  یـافتن ی،ا   سـوره یموضوع یراست و مراد از تفس یقرآن یاتدر مجموع آ یقرآن

  توّجه سوره با یرهر سوره و تفس یمحور
ِ

 اولاست. و مراد از قسم  یمحور به آن موضوع

 
ِ

 یـدگاهبه قـرآن، و اسـتخراج د یقرآن برون یا یقرآن موضوع درون یکارائه  ی،قرآن موضوع

 .)۳۶۲−۳۵۹ص، ۸، ج۱۳۸۲(مرکـز فرهنـگ و معـارف قـرآن،  قرآن درباره آن است



 11   »یمطالعات قرآن و علوم انسان« یدئالمثابه نمونه ا به ،»یموضوع یرتفس«

 

توان  ید و نممان یم یباق یواژگان قرآن یشناس لغت حد در »یواژگان«قسم  ین،بنابرا

قسـم را  یـناکـرد.  یـادخداونـد،  یکشف مراد جـد یمعنا به یر،عنوان تفس به آن را

، مشـاهده یمفردات راغـب اصـفهانهمچون  ی،لغت قرآن یها توان در فرهنگ یم

اسـت  یـدان جدمفّسـر یدر نزد برخخاّص  اصطالح یک نیز »یا سوره«قسم کرد. 

 »یموضـوع محـور«کند تا  یتالش م مفّسر که در آن) ۱۶، ص۱۴۲۸مسلم،  :(ن.ک

 اصـطالح بـا آن، بـر »یموضـوع یرتفس«اطالق  ین،قرآن را کشف کند. بنابرا یها سوره

  مصطلح، موضوعی تفسیر بوده، لفظی اشتراک حد در رایج
ً
 متفـاوت قسـم این با ماهیتا

از درون  یموضوع. ۱ ، به دوگونه است:»یموضوع قرآن یک« یعنی، قسم سوماّما  .است

 .شود عرضه قرآن به قرآن یروناز ب یموضوع .۲ قرآن به قرآن عرضه شود؛

 بـه یمنتهـ یدر صـورت یموضـوع یرشـد، تفسـ یـانب قبـله در مبحـث ک چنان

رو، در  ینارتباط برقرار کند. ازا یبشر یشود که با واقع زندگ یم یقرآن یپرداز ّیهنظر

 یممفاهو...، از درون » تقوا«، »زکات«، »انفاق«مانند  ی،قرآن یکه موضوع یصورت

 یرآن موضوع را تفس ی،واژگان یتالش کند فراتر از معنا مفّسر انتخاب شود و یقرآن

 یربـا تفسـ یرتفسـ یـندهد. تفـاوت ا یصورت م یمعناشناخت یلتحل یککند، تنها 

و  یـاتآ یکند ابهام لفظ یتالش م مفّسر ،یبیترت یراست که در تفس ینا یجرا یبیترت

 قسـم، یـندر ااّمـا  ،ها قرار گرفتند، برطـرف کنـد که در سوره یبیترت را بهالفاظ قرآن 

قرآن به قرآن،  یررا با استفاده از تفس یواژه قرآن یامفهوم  یککند ابهام  یتالش م مفّسر

کـه  »یقرآن یموضوع یک« صورتتنها  ،اول یبند یمدر تقس یت،برطرف کند. در نها

 کـه چنان یـز،صـورت ن یـنماند. ا یم یباق ،قرآن گرفته باشد یرونبموضوعش را از 

 یرآنچـه در تفسـ یـرااسـت؛ ز یدصـدرشه یـدگاهنادرسـت از د یشد، برداشـت یانب

اخذ  یبشر یبه قرآن است، که از واقع زندگ یدارد، ارائه موضوع یتاهّم  یموضوع

 .یستن یدگاهد یناز ا یکامل یربودن تعب یقرآن برون ین،بنابرا ؛شده باشد
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 یمتقسـ  »یلـیتحل«و  »یوصـف« ،»یلفظـ«بـه  را یموضوع یرتفس یگرد یبرخ

همـان  ،»یلفظـ«مراد از  یم،تقس یندر ا ).۱۱۵−۱۱۴، ص۱۳۸۸ ی،(رجباند  کرده

 در »یقرآنــ موضــوع درون«همــان قســم  ،»یوصــف«و مــراد از  ،»یواژگــان«قســم 

 یـا درون از موضوعی که معناست بدین »یلیتحل«قسم اّما  ؛اول است یبند تقسیم

از آن موضـوع  یدر حد رفـع ابهـام واژگـان مفّسر و شود، عرضه قرآن به قرآن بیرون

 یـنقـرآن را دربـاره آن موضـوع اسـتنباط کنـد. ا ّیهنظر یل،نماند، بلکه با تحل یباق

 است. یدصدرشه یدگاهبرگرفته از د ینوع به یز،ن یدگاهد

 یهدف برا سهتوان  ی، معام یرتصو یکدر  شود که یروشن م یحاتتوض ینبا ا

از  فــع ابهــامر. ۲ رفــع ابهــام از واژگــان و عبــارات قــرآن؛. ۱ کــرد: یمترســ  یرتفســ

 1.یبشر یموضوعات واقع زندگدرباره  یقرآن ّیهنظر کشف. ۳ ؛یموضوعات قرآن

 یـاحـال  متن، یدر حد معناشناس   یرتفس ،دوم و هدف اول در صورت توقف در

، سـوم فهـداّمـا  ،مانـد یمـ ی، بـاقیموضوع یا یبیصورت ترت متن به یمعناشناس

استنباط  یبرا یدصدر،، همچون شهیشمنداناند یبرخکتاب و  ینا ۀدغدغ ۀبرآورند

 یعلوم انسان یده و شکل یبشر یدرباره موضوعات مختلف زندگ یقرآن های ّیهنظر

 یطـول یدهد که ارتبـاط ینشان م اهداف ین، دقت در اینا با وجود. است یاسالم

، و هـدف سـوم یـانیهدف ماول و دوم، که هدف  یا گونه آنها برقرار است؛ به یانم

را  یموضوع یوهکه ش یستن ینمسئله ا ین،بنابرا ،است   یموضوع  یرتفس ییهدف غا

 یبـیترت یکردرا به رو یردر تفس یموضوع یوهش یدبلکه با یم،کن یبیترت یوهش ینجانش

اسـت  یبیترت یر: گام اول، تفسیمکن یرتصو یردو گام را در تفس درواقعو  یماضافه کن

فهم واژگان و  بدون یراز )؛۴۲ص، ۶، ج۱۴۲۱صدر، (   یموضوع  یرتفسو گام دوم، 
                                           

واژه،  یـکاز  تـر منسـجم و یشـترفهم ب پی در تواند می مفسر مذکور، مورد سه هر در البته. 1
 کشف کند. ای تازه مطلب لزوماً  ینکهباشد، نه ا زندگی واقع مسئله یک یاموضوع 
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امکـان  ی،قرآنـ یها  و گزاره یممفاه یانم ییشبکه معنا یجادا و بدون یعبارات قرآن

هـر دو  شود که گرچه هـدف یروشن م، ینبنابرا ،وجود ندارد یقرآن ّیهنظر اکتشاف

 ییهـدف نهـا یاسـت، ولـ قرآن معنا در یککشف  یبیو ترت یموضوع یرقسم تفس

  یبیترت یرتفس
ً
 کشف ،یموضوع یراست و هدف تفس یههر آ یفهم مدلول لفظصرفا

و  یاصـل یتغا یحات،توض ینبا ااست.  یقرآن درباره موضوعات واقع زندگ ّیهنظر

اسـت،  یانسـان یزندگدرباره مسائل واقع  قرآن ّیهنظرکشف    یموضوع یرتفس یینها

الفـاظ و  یلهمـان فهـم مـدال یـا یانی،و م ییبر دو هدف ابتدا یههدف با تک ینکه ا

 حاصـل  یقرآنـ یهـا  و گـزاره یماز مفـاه ییشـبکه معنـا یلتشـک عبارات قـرآن، و

 شود.  یم

 
 یشناس روش ثیاز ح یموضوع ریتفس یژگیو . ۳
  یبیترت یرشد که تفس یانتر ب یشپ

ً
قـرآن  یـاتآ یبـه فهـم مـدلول لفظـ یمنتهـصرفا

 یبرقرار و یاتتک آحاصل از تک یلمدال یبشود و توان فراتر رفتن از آن، و ترک   یم

 یـثاز ح قرآن در موضـوعات مختلـف را نـدارد. ّیهنظر آنها و اکتشاف یانارتباط م

 توّجـه یدصدرشه که چنانتوان گرفت،  یتفاوت م ینکه از ا یا یجهنت ی،شناس روش

 ،یموضـوع یرو تفس یراجتهادیغ یریتفس ،یبیترت یراست که تفس ینداشته است، ا

و  یبا کشف مسـائل واقـع زنـدگ یموضوع یرتفس یرااست؛ ز »یاجتهاد« یریتفس

و  یمـدلول لفظـ یگام نهادن به ورا یرا برا یروش اجتهاد یکعرضه آنها به قرآن، 

 یـاتاز خـالل آ قـرآن یا یـهپا یهـا   ّیـهنظر و یافکـار اساسـ و کشف یات،آ یلغو

 دهــد مــیرا بــه خداونــد نســبت  ّیــهنظر یــنو ا یــردگ یمــ یشدر پــمــرتبط  هــم   بــه

مطلب، الزم است تـا  ینروشن شدن ا یبرا ).۲۵−۲۴ص ،۱۹ ج، ۱۴۲۱صدر، (

 شود. یینتبآن  یها مؤلفه یو برخ» اجتهاد«مفهوم 
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ر یاصــول یشــمنداناند
ّ

  یمعنــا بــه» اجتهــاد«امــر اتفــاق دارنــد کــه  یــنبــر ا متــأخ

 ی،ات؛ جنّ ۶۲−۶۱ص، ۶ج، ۱۴۲۱صدر،  :است (ن.ک یناز منابع د» استنباط احکام«

ــک۸۱−۷۵، ۱ج ،۱۳۸۶ ــر؛ ۱۹−۱۸ص ،۱۳۸۶ ینی،؛ مش  1).۱۵ص ،۱۳۹۰، یمطّه

اسـتنباط  یمعنـا   در فقه به اجتهاداستنباط بوده،  ّیاتعملمرادف » اجتهاد« ین،بنابرا

دهد تـا بـر    یآن را انجام م یهکه فق یّیاتعملرو، هر    یناحکام از مصادر آن است. ازا

ــرع ــم ش ــدگاهاز د یحک ــ ی ــت  یعمل ــرع دس ــد،ش ــاد یاب ــل در اجته ــت  داخ  اس

 ).۶۲−۶۱ص، ۶ج ،۱۴۲۱صدر، (

حکـم «بـه  یاست که منته یاستنباط ّیاتعملآن مصطلح  اساس، اجتهاد ینبرا

 یندر همـ. یـردگ یمـصـورت  ینیمتون د یکه بر رو یّیاتعمل، نه هر شود »یشرع

بـر  یو اسـتنباط یاجتهاد ّیاتعمل یککه  در فقه را یحکم شرع یدصدرشه، راستا

» ّیـهنظر«انسـان دانسـته، آن را  یـاتح یمتنظ یبرا یا   برنامه است، ینیمتون د یرو

 درواقـع یشود که حکم شـرع   یروشن م ،ینبنابرا ؛)۶۳، صنامد (همان   یم یفقه

مـا را  درواقع یاجتهاد یّیاتعمل واست؛  یبشر یاتح یمدر سطح تنظ ّیهنظر ینوع

 ،وصف ین. با اشود یمگفته » حکم« ّیهنظر ینرساند که در فقه به ا یم ّیهنظر یکبه 

 یـند ۀّیـنظر بـه ارائـه یمنتهـ ی،اجتهاد ّیاتعمل توان گفت یم یکل یادعا یکدر 

 ینبا ا .شود یم یموجب کشف حکم شرع یفقه که در مورد خاص اجتهاد شود یم

 ،است یقرآن ّیهنظربه  یدنرس یبرا یریمس یموضوع یرتفس ینکهبه جهت ا یح،توض

 ،
ً
قلمـداد  یموضـوع یرتفس یشناخت روش یها ویژگی از یکی بودن »یاجتهاد«اوال

،ثان ؛شود یم
ً
بـه  ،شـود یممشخص  یرموضوعی،تفس ّیهنظر با یفقه ّیهنظر ارتباط یا

رابطـه  ینا .شود یممشخص  یکدیگربا  یند یتها در کل ّیهنظرشکل که ارتباط  ینا
                                           

 انـد، معنا کـرده شرعی حکم به نسبت »حجت تحصیل« به را اجتهاد یشاناز ا برخی البته. 1
 شـده تفسـیر یـناستنباط حکم از منابع د  معنای به تبیین، هنگام در نیز اصطالح همین که

 ).۱۹−۱۸ص ،۱۳۸۶ مشکینی،؛ ۸۱−۸۰ص، ۱ج ،۱۳۸۶ جّناتی،(ن.ک:  است
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 یرموضوعیتفس یرازاست؛  یارتباط طول یک یریتفس ّیهنظرو  یفقه ّیهنظر یانمدر 

 ّیـاتعملشـود، و  یمـ یبشـر یقرآن درباره زنـدگ یا یهپا یها ّیهنظر به ارائه یمنته

 .یبشر یزندگ یممرتبط با تنظ یها ّیهنظر به ارائه یمنته ی،فقه

اسـت،  یاجتهـاد یریتفس ،یموضوع یرمطلب که تفس ینپس از روشن شدن ا

مفهــوم کــه  ،یاجتهــاد یشناسـ مهــم در روش یهــا از مؤلفـه یکــیالزم اسـت تــا 

 ینتـر یاصـل آشـکارتر، یـانیدر ب .شـود یـینتب یر، در ساحت تفساست»  یتحّج «

دور  ، بـهقـرآن یها ّیهنظر به یابی، دست  یموضوع  یرتفسو  یدغدغه در مطالعات قرآن

 یاصـطالح یدغدغـه در معنـا یـنبر آن است. ا یرونیب یها ّیهنظر آرا و یلاز تحم

 یپـرداز ّیهنظر در عرصه  یتحّج اّما  .شود یمطرح م»  یتحّج «تحت عنوان  یاصول

 قرآن به چه معناست؟  یربراساس تفس

کشف معنـا از  یبرا یندفرا یک ی،و موضوع یبیهر دو قسم ترت به یر،شد که تفس یانب

 یبـرا یمقصد رجوع به قرآن کر به   یموضوع  یرتفسروشن شد  ینمتن قرآن است. همچن

 یـنشـود. در ا یانجـام مـ یقرآنـ یهـا ّیـهنظر و استنباط یبشر یحل مسائل واقع زندگ

 تـالش دارد بـا رجـوع بـه آن، بـه مفّسـر است که یمنبع معرفت یک یمقرآن کر یر،تصو

در  ین،از آنهـا ارائـه دهـد. بنـابرا یینـیوارد شـود و تب یبشـر یزنـدگ یاجتماع ّیاتواقع

 یـانم معتبـر علـم، بـه یمنابع معرفت یگردر کنار د ین،د یمنبع معرفت ،ینیعلم د یکردرو

 یکه به قرآن رجوع و مطلبـ یهنگام یاکه آ یدآ یم یشپرسش پ ینا ،راستا این در. یدآ یم

 یر؟خ یادارد »  یتحّج «برداشت،  ینا یم،کن یاز آن برداشت م یقرآن ّیهنظر عنوان به

 یشناسـ مهـم روش یهـا از مؤلفـه یکـی  یـتحّج گرچـه  کـه دانست یدابتدا با

بـا  ی،و صدور احکـام عملـ یفقه یمفهوم در فضا ینا یمعنااّما  است، یاجتهاد

 یـدگاهدر د  یتحّج . یستن یکسان   یموضوع  یرتفسو  ینیعلم د یآن در فضا یمعنا

ر« یمعنا به یفقه اجتهاد یجرا
ّ

 احکـام در معنـا ایـن. اسـت »یـتزو منّج  یتمعـذ

  افعال موضوعشان که عملی
ّ
 یندر ا ،مجتهد یرافان است، درست و بجاست؛ زمکل
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ـ یندنبال ا به ،سنخ مباحث
ّ
 یشـگاهحکـم، در پ یـنا یف در پـاست کـه فعـل مکل

  یرتفسـو  ینـیعلـم د یمعنـا در فضـا یـنااّما  .باشد یلدل یخداوند عذرآور و دارا

تگاه در دسـ که رسالتش ابتدا فهـم قـرآن و سـپس کشـف واقـع اسـت،   ،یموضوع

 در فهـم قـرآن و ینکـهبـه ا توّجـهبا ین،نـدارد. بنـابرا یمعرفت ییکارا اصولی مشهور

 ینجـادر ا  یـتحّج مناسـب  یمعنـا یم،دنبـال کشـف واقـع هسـت به ی،پرداز ّیهنظر

 در یـریگ بهـره ّیـتقابل ینـی،متـون د یاست، تا منبع معرفت» ّیتکاشفو  یتدرکمَ «

 یـکقـرآن  یعنـی ،)۱۳۸−۱۳۰ص ،۱۳۹۷ ی،(حسـن را داشته باشد یپرداز ّیهنظر

کشف واقع  یمعنا شود، و فهم آن به یکشف واقع در نظر گرفته م یبرا یمنبع معرفت

 یکه در مقام کشف معنا یزاناز قرآن به همان م یصورت، هر برداشت یناست. در ا

 برخوردار خواهد بود. ّیتکاشف یمعنا به  یتحّج از  یزانمتن باشد، به همان م

از جنبه اسناد احکام به شـارع و جنبـه عمـل   یتحّج  یبه تفاوت معنا یدصدرشه

 »سناد به شارعإ« یثرا از ح یاحکام شرع یدکه با کند یم یانداشته، ب توّجه به احکام

  یکـرد. و یکتفک» عمل به آنها« یثو از ح
ّ

 یـت،زو منّج  یترمعتقـد اسـت معـذ

را بـه خـدا نسـبت  یحکمـ ینکـها یثاز حاّما  احکام است، یمربوط به جنبه عمل

ــد ا ییمو بگــو یمدهــ ــه اســت، با یــنخداون ــدرا گفت ــه آن قطــع داشــته باشــ ی   یمب

 ).۱۹۴−۱۹۳ص، ۶، ج۱۴۲۱(صدر، 

 یجـهنت یموضـوع یربـودن تفسـ یتوان درباره اجتهـاد یمطالب، م ینا براساس

 گرفت که:

از  یا   ّیـهنظر کشـف یظهورات و نصوص، که در پـ براساسهرنوع استنباط . ۱

ها    ّیهنظر ، در مقام کشفاجتهاد یناست. ا از جمله قرآن، باشد اجتهاد ینی،منابع د

 ؛است» ّیتکاشف«نحو    استناد به شارع، به یثو از ح

بـه  یاست که منته یروش اجتهاد ینقرآن، تنها ا یرچه در فقه و چه در تفس. ۲

 یاتح یمتنظ یبرا یکه همان حکم شرع یفقه ّیهنظر یاشود؛ حال    یم ّیهنظر کشف
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از  یعلمـ یارائـه معرفتـ یبـرا یاساس ّیهنظر که همان یقرآن ّیهنظر یااست،  یبشر

 یموضـوع یرتفسـ ی،و موضـوع یبـیترت یرتفسـ یاناست. و از م یبشر یواقع زندگ

 یهـا   ّیـهنظر قرآن در اکتشاف یتتحقق مرجع یتاست و صالح یاست که اجتهاد

 ؛از قرآن را دارد یو معرفت علم یقرآن

دارد. اگـر   یـتحّج  ینـیدر عرصـه علـم د شّیتکاشـف یـزانبه م یریهر تفس. ۳

 کاشف است که: یریتفس ان گفتتو یم یم،ده یلتفص یمرا بخواه ّیتکاشف

 دست دهد؛ که بتوان آن را به خداوند اسناد داد، به یا گونه خداوند را به یمراد جد ·

 نما باشد؛ واقع ·

 بر قرآن باشد. یرونیب یآرا یلدور از تحم به ·

متناسب  یشناخت روش یژگیو یککه  یموضوع یربودن تفس یاجتهادبر  افزون

 یموضـوع یرتفس یادارد که آ یتاهّم  یزمسئله ن ینا ،استبا معصوم بودن متن قرآن 

است  توّجه یانجهت شا ینمسئله از ا ینبرخوردار است؟ ا یزن یعلم یاز روشمند

 یقرآن یها ّیهنظر بودن، یعلم یژگیاز و یرموضوعیتفس یکه در صورت برخوردار

 قلمداد خواهند شد. یعلم ییها ّیهنظر روش، ینشده توسط ا اکتشاف

و  یری(تکرارپـذ» ِت ّیـعموم«را  یعلمـ ینقـوان یژگـیو ینتـر مهـم یدصدرشه

 یا یـهپا یهـا ّیـهنظر که را »یخیتار ینقوان«رو،  ینداند. ازا می آنها) یریناپذ تخلف

و نـاظر بـه واقـع  ینـیع ی،علمـ ّیتهو یهستند، دارا یقرآن یشناس قرآن در انسان

 یبـرا یموضـوع یر، روش تفساساس ین). برا۷۰ص، ۱۹ج ،۱۴۲۱داند (صدر،  یم

عـام و  یهـا    ّیـهنظر کشـف یاسـت، کـه در پـ یعلمـ یقرآن، روش ّیهنظر اکتشاف

 یروش علمـ یک ،یموضوع یردر تفس ی، روش اجتهاددرواقعشمول است.     جهان

 است. یماز قرآن کر یعلم یها   ّیهنظر است که متناسب با اکتشاف
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 ینید علم دیدر ساحت تول ،یموضوع ریتفس یستیچب) 

 یا کسـب معرفـت، مجموعـه یعلمـ یندفرا یمی،علم پارادا یدتول یالگو یدگاهاز د

از آن اسـتفاده  یعلمـ یقـاتدر تحق یشـمندانمند است کـه اند و نظام یافته سازمان

، در نگـاه )یعلم یکردرو(=  یعلم یمپارادا یک). ۵۴، ص۱۳۹۷ ی،کنند (حسن یم

اسـت؛ از  یضـرور یعلمـ یـتفعال یاسـت کـه بـرا یجامع خود، شامل هـر امـر

و  یتجربــ یهــا یهگرفتــه تــا التــزام بــه ابزارهــا و توصــ یزیکیمتــاف یهــا فــرض یشپــ

ــهنظر هــا و قواعــد، و  فــرض  یشپــ  شــده  از مســائِل حــلخــاّص  ییهــا هــا و مثــال ّی

)p4 ,L’Abate, 2012 .(یـددر تمـام مراحـل تول یپـرداز ّیهنظر و یقتحق یجه،درنت 

به مسئله و...، همه براسـاس چـارچوب  ییگو علم، از انتخاب مسئله، روش پاسخ

ق شده یرفتهپذ یشو روش از پ ینظر
ّ

ق یکو  یردگ یانجام م یکردان هر رومحق
ّ

 محق

 کنـد پیـدا ورود اجتماعی علوم در »یپرداز ّیهنظر«به آنها، به  توّجه تواند بدون ینم

مطلـب  یک یاندنبال ب  به یرات،تعب ین). همه ا۲۳−۲۰، ص۳۶ج ،۱۳۹۴ یمان،(ا

از   یشپ یق،تحق یشناخت و عناصر روش یمعرفت یها فرض  یش، پ    ینکههستند، و آن ا

شده باشد تا پژوهشـگر  یینو تب یبند صورت یدبا ی،علم یپرداز ّیهنظر یتالش برا

 ارائه کند. یعلم یا  ّیهنظر روشمند، و یعلم یندفرا یکبتواند در 

دار ارائـه  عهـده »ینـیعلـم د یکردهـایرو« ینی،د یعلوم انسان یدتول یدر فضا

ــ ــرض یشپ ــا، روش ف ــ ه ــر یهــا و چــارچوب یشناس ــوم ینظ ــرا یو مفه  یالزم ب

). ۱۳۹۲ یگران،و د یحسن :هستند (ن.ک ینید یمنابع معرفت براساس یپرداز ّیهنظر

 یقرآنـ یعلوم انسـان یدتول یرا برا یمختلف یها یاستراتژ یکردها،رو یناز ا یکهر

 کنند. یم یهتوص

 نمونه، یارب شده است. توّجه علم یمیپارادا یدبه مفهوم تول یزن یدصدردر آثار شه

، یعلـوم انسـان یهـا از شـاخه یکـیدر  یجرا یمختلف علم یها اشاره به نظام با یو


