
  

  

  

  

  

 روش تحقيق در علوم اسالمي

  

  دكتر ابوالقاسم گرجي

   حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةاستاد دانشكد

  

  

جا است كه ظاهراً مقصود از علوم وحياني كه در  هتذكر اين نكته بمطلب  اصل شروع از  پيش

» يانيوح« آنچه از لفظ .اند مطلق علوم اسالمي است نه خصوصي عنوان بحث اينجانب آورده

يي از ها  حداكثر تنها قسمتاالتر از آن، و طور مجاز قدري هم وسيع ه ولو ب-متبادر است و يا حتي

، درايه، تاريخ لم كالم، فلسفة الهي، اصول، رجالشد، نه مثل ع علوم قرآني و فقه را شامل مي

 كه بعد از اسالم، تاريخ كشورهاي اسالمي، اخالق، منطق، ادبيات عرب و بسياري از علوم ديگر

  .اين به آنها اشاره خواهد شد

تر و  كه جامع» علوم اسالمي«جاي علوم وحياني همين تعبير  هبنابراين آيا بهتر نبود كه ب  

رفت؟ از اين گذشته افزودن الف و نون پيش از ياء نسبت در  كار مي هتر و آشناتر است ب جاافتاده

كار  ه در مواردي درست است كه عرب خود بكلمات عربي امري است سماعي نه قياسي، لذا تنها

نفساني و عقالني و  برده و رواج هم يافته باشد مانند، نوراني و ظلماني، روحاني و جسماني،

اي از الفاظ ديگر، درست نيست كه ما چيزي را بر آنها قياس كنيم، بنابراين اساساً اين كلمه  پاره

  .  را به اسالمي تبديل كردم وحيانيةاي است نادرست لذا اينجانب كلم كلمه
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بعضي با عقائد سروكار دارد مانند : چنانكه اشاره شد علوم اسالمي داراي انواع بسياري است  

علم كالم و فلسفة الهي، بعضي با اعمال مانند علم فقه، اعم از عبادات، عقود، ايقاعات و ساير 

: به تعبيري ديگر). يقضائي و حكومت(ي شخصي، خصوصي و عمومي ها احكام، اعم از عمل

بعضي از احكام عملي رعايت حقوق خداوند است مانند عبادات، بعضي ديگر رعايت حقوق 

مردم، اعم از خصوصي چون معامالت، عمومي چون مقررات حكومتي، عدم رعايت حقوق 

خداوند كيفر اخروي دارد، اما عدم رعايت حقوق مردم اعم از خصوصي و عمومي عالوه بر 

 حقوق خداوند يا حقوق مردم در صورتي يمتصدي بيان و اجرا.  دنيوي هم دارد،كيفر اخروي

كيفر اخروي يا دنيوي دارد كه رعايت حقوق الزامي باشد، و اين است آنچه اصطالحاً به آن 

گويند، ولي حقوقي هم وجود دارد كه رعايت آنها الزامي نيست مانند انجام مستحبات  حقوق مي

گونه  ق خداوند، و رعايت اخالق در حقوق مردم، عدم رعايت اينو ترك مكروهات در حقو

گونه اثري ندارد، بلكه اين اثر را  گونه كيفري ندارد، ليكن اين بدان معني نيست كه هيچ حقوق هيچ

 مطلوب و دلپسندي نيست، خداوند يا مردم از ة شخص با خداوند يا مردم رابطةدارد كه رابط

كنند، متصدي بيان اين مطلب علم فقه و اخالق  شخص دريغ ميعنايت خاص خود نسبت به اين 

  .است

خود داراي شعب و انواع  )عبادات، عقود، ايقاعات و احكام(ي مختلف علم فقه، ها قسمت  

 برخي عبادات محض است مانند نماز، بعضي جنبة اقتصادي هم دارد، .متعددي است مثالً عبادات

مانند نماز جمعه و .  اجتماعي و سياسي نيز داردة جنبمانند زكات بعضي هم عالوه بر عباديت

روف و نهي از  دارد مانند امر به معاي هم جنبة سياست و اخالق و غيره خره پارهجماعت، و باأل

اذني مانند . عقدها هم بعضي الزم است نكاح و بعضي جائز مانند هبه. منكر و جهاد و غيره

ايقاعات . عه و ضماني مانند معاوضات و غيره وديوكالت و عهدي مانند وصايت، اماني مانند

 مالك در فضولي، بعضي هم جامع ة مانند اجاز،بعضي نافي اثر است مانند  فسخ، بعضي مثبت اثر

  خود آنها است،يهر دو امر مانند طالق، احكام هم برخي نفسي است يعني مطلوب اصلي اجرا

، بعضي هم غيري كام نماز، روزه، بيع و غيرهحكام ديگر باشد مانند اح اي اجراةكه مقدمنه اين

 احكام ديگر است مانند طهارت و نجاست كه نسبت به مثل نماز و طواف و ةاست يعني مقدم
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 ت به احكام قضائي و جزائي و غيره مقدميت دارد، يا اقرار، يمين و شهادت كه نسبةغيره جنب

ربه كه نسبت به حكم تكليفي حليت و  و يا احكام صيد و ذباحه، اطعمه و اش، مقدميت داردةجنب

  .ميت داردة مقدحرمت جنب

فقهي، كه به بسياري از آنها اشاره شد، اصولي، از : به تقسيمي ديگر احكام بر سه قسم است  

، ضمان نفي خرج  نفي ضرر،ل حجيت و عدم حجيت امارات و اصول و قواعد فقه، از قبيلقبي

ر كدام از اين اقسام، علمي مستقل تأسيس شده كه علم ، به اعتبار همقبوض به عقد فاسد و غيره

واقعي و : ام بر دو قسم استفقه، علم اصول و قواعد فقه ناميده شده است، به تقسيمي ديگر احك

  .، بازگشت اين تقسيم هم به تقسيم سابق استظاهري

ب، سنت، كتا: علم به منابع احكام است، منابع احكام عبارت است از اسالمي، از جمله علوم  

چنانكه اشاره شد از ميان همة اين علومي كه بدانها اشارت رفت تنها علم به كتاب . اجماع و عقل

طور علم فقه در آن حد كه منبع آن قرآن  مخصوصاً آنچه به متن قرآن مربوط است، همين) قرآن(

ر آنها محل را ناشي از وحي دانست، اما علوم ديگر اطالق علوم ناشي از وحي ب توان آن است مي

بر همه قابل اطالق است، نهايت بعضي بر نحو حقيقت، » علوم اسالمي«تأمل است، اما عنوان 

 قريبة بسياري از اين علوم است، بعضي هم بر نحو ةمانند علم فقه است يا بر علم منطق كه مقدم

  .انند آن است علوم فقه و مة بعيدةبر علوم ادبي كه مقدم» علوم اسالمي«اطالق مجاز بعيد مانند 

مقدمة به تعريف تحقيق، محقق و مورد تحقيق پرداخته، آنگاه به  اينك پس از اين تذكر،  

  .پردازيم روش تحقيق در علوم اسالمي مي

  تواند مورد تحقيق قرار گيرد؟ تحقيق چيست؟ محقق كيست؟ و چه چيز مي

دست  هبتحقيق كه مصدر باب تفعيل از ريشة حق و حقيقت است كوشش عميق براي   

كننده، و مورد تحقيق هم همان امر مجهول  آوردن واقعيتي است مجهول، محقق هم همان كوشش

  .است كه محقق در مقام رفع جهل از آن است

 تحقيق است و محقق در مقام پي بردن به آن است واقعيتي است ثابت كه ةحق كه ريش  

 آن معيار صدق و كذب كالم او چنانچه از آن خبر دهند مطابقت و عدم مطابقت سخن متكلم با

  .خواهد بود
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اين واقعيت ممكن است امر حقيقي باشد مانند برخورد معلول پس از دريافت وجود علت،   

  .يا امر اعتباري باشد مانند تحقق مالكيت پس از تحقق سبب آن

 تالش محقق در آن، طلب االتواند از تمام جهات مجهول باشد و موضوع تحقيق نمي  

تواند از جميع جهات معلوم باشد واال  طور نمي ق باشد كه امري است نامعقول، همينمجهول مطل

  .تالش محقق در آن طلب حاصل باشد كه آن هم امري است نامعقول

بنابراين مطلوب محقق بايد از برخي جهات معلوم و از بعضي جهات مجهول باشد تا محقق   

داند فالن چيز داراي  ت يابد، كسي كه ميبتواند به كمك معلومات خود به جهات نامعلوم دس

 ،دست آوردن منشأ اين خاصيت هداند چرا؟ تالش او را براي ب فالن خاصيت است ولي نمي

داند فالن موضوع خاص از نظر فقهي يا حقوقي  تحقيق، و خود او را محقق گويند، يا كسي كه مي

دست آوردن آن  هرا براي بداند آن حكم يا دليل آن چيست؟ تالش وي  حكمي دارد ولي نمي

  .حكم و يا دليل آن تحقيق و خود او را محقق نامند

رود معرف و  كار مي هاهل منطق معلومات تصوري و تصديقي را كه براي آوردن مجهوالت ب  

ترين شرط محقق، اهليت، يعني صالحيت او براي تحقيق مورد نظر است، و  مهم. حجت گويند

  . مورد تحقيق ميسر نخواهد بودةل كافي براي مسئ برخورداري از دانشاين جز با

 فني و مهندسي، بهداشت و پزشكي و ،كه اشاره شد تحقيق به مسائل علمي خاص چنان  

كشاورزي و منابع  ، ادبيات و علوم انساني،اختصاص ندارد، حقوق و علوم سياسيمانند اينها 

ور اعتقادي و مسائل علمي همه و اعم از ام: طبيعي، هنر و معماري، و از جمله معارف اسالمي

دست آوردن دليل  ههمه قابل تحقيق و كشف اني و لمي مجهوالت است، حقوقداني كه در مقام ب

گذار را در مورد فالن مفهوم يا مصداق  خواهد نظر قانون يا فلسفة مواد قوانين مصوب است، يا مي

 ظرائف فالن نظم يا نثر شيخ اجلو مشتبه قانون بداند يا اديبي كه در پي آن است كه طائف 

تفاد از خواهد حكم مس دست آورد يا فقيهي كه مي هبديل حافظ شيرازي را ب سعدي يا عارف بي

دست آورد، يا طراح و نقاشي كه  هله بداند يا دليل حكم مشهوري را بادله را در مورد فالن مسئ

صدد است از روي حي كه درريف بيافريند، و نيز مصحصدد است طرحي نو و نقشي بديع و ظدر

نسخ متعدد به كمك ساير آثار ماتن يا ديگر كتبي كه در زمينة متن يا محتواي علمي آن نگاشته 
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چه دست آورد و يا الاقل هر هشده و نيز به كمك ساير قرائن و شواهد موجود، متن اصيل را ب

نسخ كه عالوه بر   متن نزديك شود، خصوصاً در صورتي به نظرات صاحب وبيشتر به متن اصيل

انتقادات و اضافات سودمندي در پاورقي بر آن بيفزايد تا   توضيحات،و كتب كمكي، سعي كند

آيند و عمل آنان  تر سازد، اين افراد همه محقق به حساب مي هرچه بيشتر متن را مفيدتر و ارزنده

يمي آن را شامل نشود فرم را بايد تصحيح كرد نه شود و بر فرض، فرم تنظ تحقيق ناميده مي

  .تحقيق يا محقق را تخطئه نمود

 محقق  ودست آوردن حقيقتي مجهول هكه تحقيق كاوش فراوان است در راه بخالصه اين  

اي است كه داراي جهت  لهدهد، مورد تحقيق هم مسئ  انجام ميكسي است كه اين كاوش را

كه اشاره شد در اين باب تفاوتي در ميان   چنان.مجهوليت آنو محقق در مقام رفع مجهولي است 

  . علوم قابل تحقيق استةعلوم مختلف نيست و مسائل هم

بديهي است عمل تحقيق در مسائل هر علمي اعم از علوم انساني يا ديگر علوم، معارف   

س باشد يا كه مادي و محسواراي هدف معقولي باشد اعم از اين، بايد دها اسالمي يا ديگر دانش

غيرمادي و نامحسوس، تفاوتي كه ميان علوم انساني و ديگر علوم وجود دارد همين امر است، 

نتيجة تحقيق در علوم انساني مخصوصاً در علوم اسالمي غالباً اوالً غيرمحسوس و ناملموس، و 

 كه غالباً بر لومبرخالف ديگر ع  رو چه بسا با تيرگي و ابهام توأم است، غيرقطعي است، از اين  ثانياً

نتيجه و غيرقابل قبول  نگر تحقيق را در علوم انساني بي جهت افراد سطحي بدين. گونه نيست اين

  .دانند برخالف تحقيق در مسائل ساير علوم مي

اري از نظر اينجانب نبايد اولويت تحقيق به ديگر علوم داده شود، چرا كه بسي هدر عين حال ب  

اي  توانيم در اين باب خودي نشان دهيم و مطلب تازه ت گرفته و ما ميئعلوم انساني از خود ما نش

كه بسياري از متخصصان،  ارائه دهيم و احياناً فخر و مباهات كنيم، اما در ديگر علوم به يقين چنان

خود معترفند وضع بدين منوال نيست، مؤيد اين مطلب اين است كه اغلب آثار متخصصان 

، در اين صورت شك نيست كه اولويت تحقيق از آن علوم  استان از آثار ديگرهايي ترجمه

  .انساني از جمله علوم اسالمي است
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پس از تعريف تحقيق، موضوع تحقيق، و بيان عدم اختصاص تحقيق به مسائل علومي   

ويژه علوم اسالمي و تحقيق در ديگر علوم، اكنون  هخاص، و تفاوت ميان تحقيق در علوم انساني، ب

  .پردازيم لب يعني روش تحقيق در علوم اسالمي ميبه اصل مط

ي زيادي ها ميان مسائل علوم اسالمي بلكه مطلق علوم انساني در روش تحقيق جامع در  

 كه طبيعة مقدم و داراي ها كه احياناًَ فائزهائي هم وجود دارد، در آغاز به جامع وجود دارد چنان

  :كنيم  بيان فائز اشاره ميه به اجمال بهااهميت بيشتري است پرداخته، آنگ

ة لئترين شرط تحقيق آگاهي و ورود كامل محقق است در مس كه قبالً هم اشاره شد مهم  چنان-١

بديهي است در  له، در منابع تحقيق و در كيفيت ورود و خروج از آن،ئ، در زواياي مسمورد تحقيق

  .تواند عمل مطلوب و سودمندي انجام دهد غير اين صورت نمي

اي عقلي و استداللي باشد مانند مسائل كالمي و فلسفي،  لهئ مورد تحقيق، مسةلئانچه مس چن-٢

خوبي بداند تا بتواند مدعاي خود را   هبدون شك محقق بايد ضوابط منطقي استدالالت عقلي را ب

درستي اثبات و استدالالت مخالف را به متانت و استحكام پاسخگو باشد، بديهي است اعتبار   هب

تر است، چرا كه  شرط در مسائل ابتكاري مانند برخي از مقاالت و رساالت دكتري روشناين 

تواند از افكار ديگر محققان استفاده  له بدون سابقه است و محقق نميئمفروض اين است كه مس

  .كند

 ابتكاري باشد ةلئله نقلي باشد مانند مسائل فقهي و نظير آن، چنانچه مسئكه مس  در صورتي-٣

: له را از منابع اولية احكام يعنيئ بديهي است محقق بايد بتواند حكم مس، مسائل مستحدثهمانند

در اين صورت محقق بايد . اجماع و عقل به كمك مسائل اصولي استنباط كند كتاب، سنت،

ة آن، محل  آيه، يا جامع معتبر حديث، مؤلف، چاپ و شمارة سوره و شماريعنيخصوصيات منبع 

  . و صفحه و حديث و ساير مشخصات را دقيقاً در پاورقي بياورد جلدة، شمارچاپ

د ناگزير اين  مسائل يك علم يا قسمت مشخصي از آن باشة چنانچه تحقيق در مورد كلي-٤

يق ديگر دانشمندان و محققان نيز واقع شده است، لذا محقق بايد در قحمسائل مورد بحث و ت

و ديگر نظرات را ابطال نمايد، بديهي است علوم عقلي  خود را اثبات ةله نظر برگزيدئمورد هر مس

 عقيله و مسائل علوم ة ادلةوسيل همسائل علوم عقلي ب: و نقلي در اين اثبات و ابطال متفاوت است
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نحو مناسب عالج كند، و   ه اثبات، و چنانچه تعارضي وجود داشته باشد بة نقلية ادلةوسيل هنقلي ب

نام  قي به ثانياً در پاور،شاره شد منابع مورد استناد اوالً بايد معتبر باشدكه قبالً هم ا در هر حال چنان

 خصوصيات الزم اشاره شود و نيز در ة آن و كلية جلد، صفحه، محل چاپ و شمارة شمار،مؤلف

  .نحو صحيح و گويا بر مطلب استدالل شود  هموارد لزوم ب

منقول و ( محقق بايد به هر دو زبان ي ديگر نقل شده باشدها كه مطلبي از زبان  در صورتي-٥

آشنايي كافي داشته باشد، و در پاورقي دقيقاً مستند ذكر شود و در موارد لزوم توضيح، ) اليه منقول

 تحقيق از سنخ ترجمه باشد باز مطلب به همين  بديهي است چنانچه اساساً. تفسير و نقد گردد

  .نحو بايد عملي گردد

حاتي از علوم مختلف مخصوصاً از علم مورد تحقيق وجود لصطچنانچه در مورد تحقيق م  -٦

داشته باشد محقق بايد مقصود از اصطالح مورد بحث را به وضوح و روشني در پاورقي يا در 

  .خود متن تفسير و تبيين نمايد

  .، و توضيح داده شودها كه در متن آمده ترجمه و تعريف اعالم تاريخي و جغرافيائي و نظير آن-٧

طور دقيق  همعني از ديگري نقل شده باشد بايد ب كه مطلبي به عين عبارت يا به  صورتي در-٨

  .موضع نقل و نام مؤلف در پاورقي ذكر شود

  .طور دقيق داده شود ه در متن در پاورقي ب شدهآيات و روايات واردآدرس  -٩

 بر نام رح گردد، و عالوهورقي ترجمه و ش اشعار و امثال آمده در اثر تحقيقي بايد دقيقاً در پا-١٠

  .شاعر و وجه پيدايش مثل، محل اخذ شعر و مثل در پاورقي ذكر شود

 نخست بايد رعايت گردد، و ة اين امور به استثناء چهار شمارة در تصحيحات تحقيقي هم-١١

رفع اجمال و . ٢اختالف نسخ . ١ : نخست اين امور در پاورقي آورده شودةجاي چهار شمار هب

اي كه در متن   لغات غريبهةترجم. ٣در موارد لزوم نقد نظرات صاحب متن . ٣بارت پيچيدگي ع

  .آمده و مسائل ديگري از اين قبيل

با بسياري از اين امور توأم باشد،  اطالق تحقيق بر ترجمه در صورتي درست است كه -١٢

شرح . ٤ ،ير آثار ماتناستفاده از سا. ٣ ،نقد موارد نيازمند به نقد. ٢ ،دقت در ترجمه. ١: مخصوصاً
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 ديگري از متن وجود داشته باشد از استفاده ةچنانچه ترجم. ٥ ؛و تفسير موارد پيچيده در پاورقي

  .از آن دريغ نشود و مسائل ديگري از اين قبيل

 كارهاي انجام گرفته و ةاي آورده شود و در آن مقدمه كلي  در آغاز اثر تحقيقي بايد مقدمه-١٣

  .ودنتايج تحقيق ذكر ش

  . فهارس متعدد الزم اضافه شود در پايان اثر-١٤

ي ها اما مايز يعني روش. الرعايه در كليه آثار تحقيقي بود آنچه تاكنون ذكر شد روش الزم  

  :شود خاص علوم، در اين مورد به ذكر چند چيز قناعت مي

قه، ادبيات از ادبيات ، فقه از فتاريخ از تاريخ: علم استفاده شوددر مسائل هر علم از كتب همان . ١

  .و هكذا

  .ة علم اخذ شود نه از هر كتابياز كتب معتبر. ٢

  .االمكان از آثار صاحب اصل استفاده شود در تحقيق و ترجمه حتي. ٣

در شرح مصطالحات علمي بايد از كتب دقيق علمي استفاده شود، نه از مثل كتب لغت، . ٤

  .المعارف و غيرهةداير  لغتنامه،

توان مصطالحات علمي را از كتب اصطالحات علوم  ق مبتني بر دقت است لذا نميچون تحقي. ٥

  .اخذ كرد

  .از كتب لغت تنها بايد مفاهيم لغات را اخذ كرد نه مصاديق آنها را. ٦

 تاريخ اخذ كرد نه از آنچه در ةمسائل تاريخي و حتي تاريخ تولد و وفات را بايد از كتب معتبر. ٧

  .ديگر كتب آمده و هكذا


