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شــهید صدر را می توان يکی از نخســتین نظريه پردازان »چیستی نظريه قرانی« دانست که 
از طريق تفســیر موضوعی فرايندی روشمند برای اين هدف )يعنی نظريه پردازی( ارائه داد. 
شناسايی موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که ناديده انگاشتن آن به منزله محو هويت 
تفســیر موضوعی و کنار گذاردن هدف آن، يعنی اکتشــاف نظريه قرآنی است. اين نوشتار 
ضمن بررســی فرايند تفسیر موضوعی در ديدگاه شهید صدر، به صورت خاص بر چگونگی 
شکل گیری موضوع در اين نوع از تفسیر تمرکز می کند. سپس با تبیین نحوه شکل گیری »مسئله« 
در علوم اجتماعی نشان می دهد که »موضوع« در تفسیر موضوعیِ  شهید صدر با »مسئله علم« 
قرابت دارد. در فرجام، نکته ای برجسته می شود که نشان می دهد شکل پیشرفته تری از آنچه 
امروزه بدان مســئله علم می گويند، در تقرير هويت موضوع، توسط شهید صدر مطرح شده 
است، که افراد انگشت شماری در طول تاريخ علم به اين نکته توجه داشته اند و آن عبور از 
تبیین»قانون های علم« به تبیین»رفتارهای جزئی« است. اين مطالعه، با روش تحلیلیـ  مقايسه ای 
در پی رسیدن به عناصر و فرايندهای اصلی کشف »موضوع« و »مسئله« در دو رويکرد تفسیر 

موضوعی و تولید علم و از طريق مقايسه میان عناصر مشترک آن دو در اين زمینه است.
. واژگان كلیدی: 

تفسیر موضوعی، شهید صدر، نظريه قرآنی، مسئله علم، فرايند نظريه پردازی قرآنی
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1. مقدمه
به رغم نقش راهبردی معارف و آموزه  های قرآنی، در شکل دهی زیست فردی و اجتماعی 
انســان، بهره مندی از ایــن منبع معرفتی، هنــوز با چالش  های فلســفه علمی و موانع 
روش شناختی روبروســت. صرف پذیرش ظاهری مرجعیت معرفتی قرآن در حل مسائل 
زندگی برای دســتیابی به علوم انســانی دینی کافی نیســت، بلکه بخش اصلی کار، ارائه 
فرایند ورود این منبع معرفتی به جریان تولید علم و تبیین عناصر روش شــناختی الزم 
برای دســتیابی به نظریه بنیادی در قرآن اســت. این ضرورت، اندیشمندانی چون شهید 

صدر را بر آن واداشت تا از طریق تفسیر موضوعی، به این عرصه ورود کنند.
بررسی گسترده  آثار موجود درباره تفسیر موضوعی، به ویژه آثار حول تفسیر موضوعی 
از دیدگاه شهید صدر، نشان از خالی بودن عرصه، از آثاری در باب فرایند »موضوع    شناسی« 
در این ســبک تفسیری دارد. این در حالی اســت که مسئله    شناسی مرحله ای ناگزیر در 
فرایند تولید نظریه    های علمی اســت و شــناخت ماهیــت آن و تفاوتش با موضوع، جزء 
الینفک کتاب    های روش    شناســی علم به شــمار می رود. از آنجا که وجه مشترک این دو 
رویکرد )تفسیر موضوعی و تولید علم( نظریه پردازی است، اما یکی از منبع قرآن و دیگری 
از منبع تجربه، از این رو اهمیت و ضرورت تبیین فرایند موضوع    شناســی و ارتباط آن با 
مسئله    شناسی در علم را، به ویژه در دیدگاه شهید صدر، که در پی اکتشاف نظریه از قرآن 

حکیم است، آشکار می شود.
شهید صدر در بخشی از فرایند تفسیر موضوعی خود، بر عنوان مهمی به نام »موضوع« 
تمرکز می کند. موضوع، که بخش محوری در تفســیر موضوعی اســت، به سادگی امکان 
دستیابی ندارد؛ از این رو، ایشان سازوکاری برای انتخاب موضوع پیشنهاد می کند که هم 
بدیــع بــودن موضوع و هم زمینه دریافت راه حل  های جدید را که دانش بشــری به آنها 
دســت نیافته است، از قرآن فراهم می کند. فرایندی که شهید صدر برای دست یافتن به 
موضوع ترسیم می کند در بخش فرجامین آن، از عنوان »موضوع« به »مسئله علم« منتقل 
می شود. در مرحله ای دیگر، مسئله علم حالتی نظام مند به خود می گیرد، تا بدین واسطه 
نظم علمی در اولین مراحل خود شــکل بگیرد. در این بخش ما شاهد هستیم که چگونه 
مسئله  های بنیادین1 در دانش انسانی و اجتماعی شکل می گیرد. به این واسطه، پیچیدگی 

1. مسئله  های بنیادين آن دست مسائلی در علم اند که کمترين پیش فرض  ها را با خود دارند. همچنین 
ويژگی ديگر اين مسائل اين است که به طور مشترک، هر رويکرد علمی با آن مواجه می شود. به عنوان 
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راهکاری که فلســفه علم برای دستیابی به مسائل کالن پیش روی محققان قرار می دهد، 
از مقابل او برداشته می شود؛ چرا که با پرداختن به سؤاالتی که بشر مستقل از هر فکر و 
ایده و مکتب فکری در زندگی با آن مواجه اســت، مسئله را کشف می کند. از این روست 
که ایشان در بخش  های مختلف تأکید می کند که موضوع تفسیر موضوعی باید از »زندگی« 
گرفته شــود؛ موضوعی که طبق تقریر این مقاله در غایت خود، مسئله علم را در سطوح 
بنیادین برای محقق تصویر می کند. در این مقاله تالش داریم ضمن معرفی فرایندی که 
شهید صدر در انتخاب موضوع طی می کند، مرحله تبدیل موضوع، یا به تعبیر دیگر، کشف 
این نکته را که موضوع در دیدگاه شــهید صدر همان مســئله علم است آشکار سازیم و 
در نهایت نشــان دهیم چگونه موضوع در تفسیر موضوعی در عین نگاه داشت ویژگی  های 
مســئله در علوم انسانی و اجتماعی، پا فراتر نهاده و شاکله  های اصلی شکل گیری علم از 

طریق رجوع به قرآن را برای ما به ارمغان می آورد.

ویژگی  های تفسیر موضوعی از دیدگاه شهید صدر
پیش از ورود به مســئله اصلی این نوشــتار، الزم اســت تا نخســت تصویری اجمالی از 
تفســیر موضوعی در نظر شهید صدر ارائه شود. ایشان ویژگی هایی برای تفسیر موضوعی 
)=توحیدی( بیان می کند که آن را از تفسیر ترتیبی )=تجزیئی( متمایز می کند و ماهیت 
تفسیر موضوعی را آشکار می سازد. این ویژگی  ها را می توان به صورت زیر تفکیک کرد: 

الف. هدف تفسیر موضوعی، فرا رفتن از کشف معنای الفاظ قرآن و دست یابی به نظریه 

نمونه، »چیســتی تاريخ«، »چیستی قانون  های تاريخ«، »هويت کنش اجتماعی« و »هويت اجتماعی«، 
از جمله مســائل بنیادينی هســتند که رويکرد هــای مختلف علمی با توجه بــه مبانی و نظريات و 
روش  شناســی  های تأيید شده توسط ايشان، برای تبیین آنها ورود کرده و در اين فضا مجموعه ای از 
نظريه  های اجتماعی شــکل می گیرد. پاســخ يا پاسخ  های فراهم شده برای مسئله بنیادين که در قالب 
يــک ديدگاه جامع بتواند اصول کلی مطالعــات اجتماعی از جمله تبیین، تحقیق و حتی تغییر را در 
اختیار دانشــمندان علوم اجتماعی قرار دهد، نظريه بنیادين نامیده می شود. نظريه بنیادين، برخالف 
نظريه  های پژوهشــی، سازوکاری دارد که بیش از تمرکز بر مطالعات میدانی، بر مباحث نظری تکیه 
دارد. اگر بخواهیم معادلی برای اين نوع نظريه در زبان انديشــمندان علوم اجتماعی بدهیم می توان 
برخی اقســام نظريه نظريه سازان را نمونه ای از اين نظريه دانست. )منزيس، 1982: 2( عنوان نظريه 
بنیادين در عبارات شــهید صدر با تعبیر »النظريه االساســیه« آمده اســت:   »البد من أن يتوغل هذا 
االتجــاه الموضوعــی فی الفقه، البد وأن يتوغل، البد وأن ينفذ عموديًا، البد وأن يصل إلی  النظريات 
األساســیه، البد وأن ال يکتفی بالبناءات العلويه بالتشــريعات التفصیلیه، البد وأن ينفذ من خالل هذه 
التشــريعات التفصیلیه، من خالل هذه البناءات العلويه إلی  النظريات األساســیه التی تمثل وجهه نظر 

اإلسالم«. )صدر، 1400 هـ .ق، ج 19: 39(

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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بنیادین قرآن درباره یک موضوع زندگی و یک امر واقعی است.
ب. موضوع در تفسیر موضوعی، به مثابه امری واقعی و خارجی، از زندگی بشری اخذ 

می شود.
ج. مفســرموضوعی که نقشی فعال در تفسیر دارد الزم است کسی باشد که با واقع و 
زندگی بشری به صورت ملموس در ارتباط باشد و ذهن او درباره موضوعات زندگی مملو از 
تجربیات بشری باشد. مفسر در تفسیر موضوعی، نقش پرسش گر و مکتشف را ایفا می کند.

د. روش تفسیر موضوعی در یافتن موضوع، روش تجربی است.
ه. روش تفسیر موضوعی در گردآوری آیات، روش استقرایی است.

و. روش تفسیر موضوعی در تحلیل آیات، روش اجتهادی است.
ز. روش تفســیر موضوعی در استخراج نظریه از آیات گردآوری شده، روش اکتشافی 
و استنطاقی است؛ به این معنا که مفسر پس از ارائه موضوع به قرآن و مطالعه تجربیات 
بشــری درباره آن موضوع، با کوله باری از دانش  ها و مسائل بشری به سراغ قرآن می رود و 
از قرآن درباره آن موضوع سؤال می کند و حاصل گفت وگوی فعاالنه او با قرآن، اکتشاف 

دیدگاه قرآن درباره موضوع است. )صدر، 1421 هـ .ق: 33-36(

2. فرایند کشف نظریه قرآنی در تفسیر موضوعی
شهید صدر، در »المدرسه القرآنیه«، تفسیر موضوعی ناظر به نظریه پردازی را از آغاز تا انجام، 
در دو مرحله اصلی طی می کند، که هریک در درون خود مراحلی جزئی را در بر دارند: 

ـ مرحله اول: شناسایی موضوع براساس واقعیت زندگی 
ـ مرحله دوم: رجوع به متن قرآن، برای استخراج نظریه.

مرحله اول: شناسایی موضوع براساس واقعیت زندگی 
شناســایی موضوع، در تفسیر موضوعی از دیدگاه شهید صدر مستلزم طی مراحلی است؛ 
مراحلی که بدون عبور از آنها رجوع به متن قران به مثابه دیگر مراحل تفســیر موضوعی، 
امکان ناپذیر اســت. بدین معنا که بدون عبور از مراحلی که وی برای شناســایی موضوع 
برمی شــمرد، تفسیر موضوعی محقق نمی شود؛ بلکه در بهترین وضعیت ما با یک تفسیر 
ترتیبی مواجه خواهیم بود، که هویت و اهداف متفاوتی با تفسیر موضوعی دارد. از این رو 
شناسایی مراحلی که موضوع تفسیر موضوعی در ضمن آن شناسایی می شود، ضروری است. 
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مهم ترین و اصلی ترین قدمی که برای شناسایی موضوع وجود دارد، آغاز از واقع زندگی 
برای عملیات تفســیر اســت. شــهید صدر این نکته اصلی را در البالی مقایسه تفسیر با 
علم فقه به تفصیل بیان می کند. ایشــان در بررســی علل رشد علم فقه در نسبت سنجی 
با تفســیر، بیان می کند که اگر علمی بخواهد رشد کند، الزم است با واقع زندگی ارتباط 
برقرار کند. وی تبیین می کند که یک تفاوت تفسیر با فقه، در طول تاریخ این بوده است 
که تفاســیر ترتیبی، به دلیل فاصله گرفتن از واقعیات زندگی، رشد چندانی نکرد  ه اند ولی 
به عکس، فقه به دلیل مرتبط بودن با واقعیات زندگی، روزبه روز توسعه یافت و رشد کرد. 
از این رو، تفســیر نیز برای اینکه بتواند با واقعیات زندگی مرتبط شــده، رشد کند، الزم 
است از سبک ترتیبی به موضوعی روی آورد. )صدر، 1421 هـ .ق: 27( این نوع از تفسیر 
طبق فرایندی که شــهید صدر برای آن ترسیم می کند، ویژگی ارتباط با واقعیت را برای 
مفســر تضمین می کند. با این وصف، هر تفســیری که عنوان تفسیر موضوعی را با خود 
داشــته باشد، نمی تواند مدعی ارتباط با واقع زندگی باشد، بلکه تنها طبق شرایط خاص 
و مراحل معینی ویژگی ارتباط با واقعیت و بنابراین آغاز ســیر رشــد تفسیر، چونان فقه، 
کلید می خورد. شهید صدر برای تبیین چگونگی آغاز از واقع زندگی در تفسیر موضوعی، 

مراحلی را برمی شمرد که بدون توجه به آنها این امر محقق نمی شود.
الف. تمرکز بر یکی از موضوعات؛

تا بدین جا تعین یافت که برای دســتیابی به نظریه بنیادین قرآن، موضوع باید برآمده از 
واقعیت زندگی باشد؛ اما اینکه چگونه چنین امری ممکن است، خود از مراحلی تشکیل 
شــده اســت که بدون توجه به این مراحل نمی توان توقع داشــت ایده ارتباط با واقعیت 
محقق شــود. از دیدگاه شــهید صدر برای انتخاب یک موضوع خاص، الزم است به چند 

عنصر مهم توجه داشت: 
1. قلمرو های سه گانه واقعیت زندگی؛

پس از روشن شدن اینکه موضوع بنابر دیدگاه شهید صدر الزم است از واقعیت اجتماعی 
اخذ شــود، ایشــان بیان می دارد )صدر، 1421 هـ .ق: 23، 27، 30 و...( که این موضوع، 

لزوماً داخل در یکی از حوزه  های سه گانه اعتقادی، اجتماعی و وجودی زندگی است: 
ـ اعتقادی؛

موضوعــات اعتقادی زندگی عبارت اند از موضوعاتی که مرتبط با باور های انســان به 
مبدأ عالم و راهنمایانی است که برای هدایت زندگی انسان در دنیا، یکی پس از دیگری، 

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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برای رسیدن انسان به ســعادت اخروی گسیل شده اند. از این رو، اصول پنج گانه توحید، 
معاد و نبوت، عدل و امامت در رأس آنها هســتند. شــهید صدر، »توحید« )صدر، 1421 
هـــ .ق: 23( و »نبــوت« و »امامت«، )صدر، 1421 هـــ .ق: 39، 46، 65، 154-153( را 
به عنــوان مصداق موضوعات عقایدی زندگی بیــان می کند. البته، اینکه وی قید »عام« را 
در موضوع نبوت می آورد، )صدر، 1421 هـ .ق: 39( ظاهرا به این معناســت که جدای از 
مباحث کالمی، در پی مباحث اجتماعی نبوت است و نقش نبوت در اجتماع را در تفسیر 
موضوعی پی می گیرد )صدر، 1421 هـ .ق: 46، 65( و در همین راســتا، نقش امام را در 
ادامه نقش نبی در جامعه تبیین می کند. )صدر، 1421 هـ .ق: 154-153( بنابراین، این 
قسم شامل موضوعات باوری عامی خواهد شد که به صورت فراگیر در واقع زندگی مردم 

اجتماع وجود دارد.
ـ اجتماعی؛

موضوعات اجتماعی زندگی عبارت اند از موضوعاتی که حول زندگی انسان  ها در کنار 
یکدیگر در ســطوح روابط میان افراد جامعه و افراد خانواده و نسبت نهاد ها و هویت  های 
اجتماعی با افراد اجتماع شــکل می گیرد؛ به نحوی که تالش دارد در کنار تنظیم روابط 
انســانی و اجتماعی، قانون  های این روابط در طول یک دوره یا دوره  های خاص تاریخی 
را بررســی کند. این برداشــت، در تعریف شهید صدر از تبیین »امت« توسط ایشان  قابل 
اســتخراج اســت. )صدر، 1421 هـ .ق: 56( همچنین مثال هایی که وی در جای جای 
المدرســه القرآنیه تحت این قســم می آورد، نشان دهنده آن اســت که مراد از این قسم 
موضوعات، موضوعات »علوم انســانی1« اســت. )ن.ک: صــدر، 1421 هـ .ق: 23: موضوع 
»مکتب  های اقتصادی و سنت  های تاریخ در قرآن«؛ 39: موضوع »سنت  های تاریخ در تغیر 
اجتماعی و سنت  های اســالم در اقتصاد«؛ 49: موضوع »عملیات تغییر اجتماعی«؛ 104: 
موضــوع »تأثیر متقابل در روابــط اجتماعی«؛ 62: »ارتباط وضعیت روانی، روحی و فکری 

انسان با وضعیت اجتماعی« و...( 
ـ وجودی؛

موضوعــات وجودی زندگی عبارت اند از موضوعاتی که با هســتی و نحوه  های وجود 

1. با توجه به عبارتی که در ادامه از شــهید صدر می آوريم )ارتباط وضعیت روانی، روحی و فکری 
انســان با وضعیت اجتماعی( اين علوم انســانی معنايی اعم از علوم اجتماعی دارد و شــامل فرد و 

روان شناسی نیز می شود. 
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موجودات تکوینی مرتبط است. مثال هایی که شهید صدر برای این قسم می آورد، نشان 
می دهد که مراد او از این قسم، »علوم طبیعی« است. )ن.ک: صدر، 1421 هـ .ق: 23: »درباره 
آسمان  ها و زمین در قرآن کریم«؛ 77: »قوانین فیزیک، اندام  شناسی«؛ 79: »امور وجودی، 
طبیعی، فیزیکی و...«؛ 93: »قوانین نجومی و وضعیت آب و هوا« و...( البته شهید صدر در 
این قســم، گاه تعبیر »الکونیه و الطبیعیه« )صدر، 1421 هـ .ق: 80-79 و 93( را به کار 
می برد و اصطالح »وجودی« و »طبیعی« را به هم عطف می کند، که احتمال دارد مراد وی 
این باشــد که در مقابل امور بشری از سنخ علوم انسانی که در قسم پیش بیان شد، دیگر 
امور وجودی، چه از ســنخ امور طبیعی و علوم فیزیک، شیمی، پزشکی و زیست  شناسی 
باشــد، یا اموری مانند وجود شناســی موجودات خارج از طبیعت، در این قسم می گنجد. 
بنابراین، موضوعات مطرح در این قسم، اعم از موضوعات متافیزیکی و طبیعی می شود.

با توجه به سه قسم موضوعات زندگی که شهید صدر مطرح ساخت، می توان گفت که 
این اقسام شامل تمام مفاهیم در مراتب متافیزیکی، علوم انسانی و علوم طبیعی می شود؛ 

البته، در صورتی که در حیطه واقع زندگی بشری باشند.
2. مالک  های تعیین موضوع منتهی به نظریه قرآنی؛

پس از آشــکار شــدن قلمروی موضوعات در واقعیت زندگی، نوبت به این می رسد که در 
این قلمرو های کلی، با چه معیارهایی می توان موضوع خاصی را انتخاب کرد. شهید صدر 

برای این امر مالک هایی را به کار می گیرد: 
ـ چیستی موضوع و تبیین ارتباط آن با هدف قرآن

در قرآن کریم گزاره هایی درباره علوم طبیعی و علوم انســانی یافت می شود. با وجود این، 
آن هنگام که سخن از اکتشاف نظریه علمی قرآن می شود، آیا سهم علوم انسانی و طبیعی 
یکســان است؟1 شــهید صدر با تبیین هدف قرآن که هدایت انسان است و وظیفه قرآن 
در راستای این هدف، که عملیات تغییر انسان است، توضیح می دهد که موضوعات علوم 
انســانی چون »سنن تاریخی«، هم راستا با هدف و وظیفه قرآن اند؛ برخالف علوم طبیعی، 
که به صورت جانبی و استطرادی در قرآن مطرح می شوند. )صدر، 1421 هـ .ق: 47-49( 
در این صــورت می توان تضمین کرد کــه قرآن به دلیل اینکه هدفش هدایت و وظیفه اش 

1. اين ســؤال در فلسفه علم مطرح اســت که آيا روش  های علوم انسانی تابعی از روش  های علوم 
طبیعی اســت يا علوم انسانی، روش  شناســی خاص به خود را دارد و در اين منطقه از علوم طبیعی 

مستقل است. )نک: بلیکی، 1395: 57-58( 

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...



42

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و هفتم/ بهار 1401

تحقق راهبری عملیات تغییر بشری است، حتماً درباره هر موضوعی در این باره سخن دارد؛ 
گرچه به عنوان نظریه  های بنیادین. البته، ایشــان استخراج نظریه قرآنی درباره موضوعات 
علوم طبیعی را نفی نمی کند، ولی از دیدگاه ایشــان برمی آید که به دلیل هم راستا نبودن 
هدف علوم طبیعی با هدف قرآن، تضمینی در این باره نیســت که قرآن حتماً درباره این 
قسم موضوعات، نظریه به ما ارائه دهد. از این رو، شهید صدر از ابتدا سنخ موضوع »سنن 
تاریخی« را »اجتماعی« می داند و آیات را از این زاویه تحلیل می کند. )ن.ک، صدر، 1421 

هـ .ق: 50، 79-71، 86 و...(
شــهید صدر گزاره  های قرآنی را از زاویه ای دیگر، به گزاره  های فراتاریخی و تاریخی 
تقسیم می کند. مبنای این تقسیم بندی به مسئله هدف قرآن که هدایت است بازمی گردد. 
وی در راســتای هدف قرآن که هدایت بشــر اســت وارد بحث »عملیات تغییر« می شود. 
عملیــات تغییر دو جنبه دارد یک معنای آن به لزوم دگرگونی در وضعیت کنونی بشــر 
ناکامل به ســمت مسیر سعادت است و به مســیری اشاره دارد که انسان  ها الزم است در 
زندگــی خود »انتخاب« کنند تا این تغییر رخ دهد؛ از این رو وارد شــدن به این جنبه از 
عملیات تغییر، امری اختیاری است، گرچه پیش از انتخاب بشر، خداوند شریعت را نازل 
کرده اما بشــر اختیار دارد که آن را به عنوان مســیر زندگی خود انتخاب کند و در مسیر 
تغییر به جهت الهی وارد شود یا خیر؛ جنبه دوم عملیات تغییر به »انتخاب وابسته نیست« 
بلکه هر انسانی چه بخواهد و چه نخواهد تحت این قوانین تغییر زندگی می کند. گزاره  های 
فراتاریخی، تشریعات خداوند است که محتوا ها و روش  های عملیات تغییر انسان  ها را رقم 
می زند و وابسته به جامعه انسانی و تاریخ نیست. مراد از گزاره  های تاریخی نیز، گزاره هایی 
اســت که به جوامع انسانی در طول تاریخ بشــری مرتبط است و تکوینا بر تاریخ انسانی 
حکم فرماســت. )صدر، 1421 هـ .ق: 52-50( تفاوت این دو ســنخ گزاره  ها این است که 
در قسم فراتاریخی، خداوند احکامی را برای عملیات تغییر انسان  ها توسط فرستاده خود 
بیان می کند، که برخاسته از امور تکوینی موجود نیست و در واقع اگر خداوند آنها را بیان 
نکند، انســان نمی تواند آنها را به عنوان قوانین موجود انسانی کشف کند. اما قسم دوم، از 
ســنخ قوانینی است که بر زندگی بشری در طول تاریخ حاکم است و خداوند تنها انسان 
را بر وجود این قوانین آگاه می کند و متذکر می شود. شهید صدر، نام این سنخ را »سنن 

تاریخی« یا همان قوانین تاریخی می نامد.
بر این اساس، از آنجاکه نوعی از وضعیت تغییر بر کل زندگی انسان  ها حاکم است که 
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نمی توان از آن خارج شد و از این رو ضرورت  های خود را بر زندگی بشر بار می کند و خارج 
از اراده بشر است، ما به نوعی از تغییر که بر کل جوامع انسانی حاکم است پی می بریم که 
قانون یا یکی از قانون  های زندگی اجتماعی اســت. از آنجاکه این تغییر، وابســته به اراده 
بشــر نیست و ویژگی  های آن ضرورتاً بر هر بشــری وارد می شود نمی توان بدون در نظر 
داشــتن این قانون در مورد جامعه انسانی سخن گفت. شهید صدر نام این قانون را سنن 
تاریخی می گذارد و از نظر او کشف این عنصر »تاریخ« در نظریه پردازی قرآنی، یک عنصر 
تأثیرگذار در تشخیص سنخ نظریه است. از این جهت بحث از سنن تاریخی محدود کننده 
آموزه  های دینی به زمان پیامبر)ص( نیســت و وضعیتی عام برای جامعه بشری را در برابر 
ما قرار می دهد.   بنابر این دیدگاه، نظریه  های قرآنی درباره علوم انسانی، از سنخ قسم دوم 

و از سنخ نظریه  های بنیادین هستند.1
رجوع بدون پیش فرض به قرآن

رجوع بدون پیش فرض به یک متن تقریباً ناممکن است. اما آنگاه که یک بنیانگذار نظام 
علمی درصدد درانداختن طرحی از نظام علمی اســت آیــا می تواند چنین ادعایی بکند 
و بتوانــد شــرایط آن را برآورده کند یا خیر؟ یا اگر چنیــن ادعایی بکند منظور او کدام 
سنخ از پیش فرض ها هستند که وجود آنها مخل در نظریه پردازی است؟ منظور از بدون 
پیش فرض در اینجا قطعاً فرض وجود خدا، پیامبر اسالم و وحی بودن کتاب خدا و اموری 
از این دســت نیســت. بدین جهت که این امور حداقل بنابر نظام کنونی اندیشه اسالمی 
پیش فرض نیستند و اصول اثبات شده در اسالم هستند و پیش فرض و گزاره  های بنیادینی 
کــه بدان ها می توان پیش فرض نظریه یا پیش فرض تحقیق گفت، همان گونه که پوپر هم 
اشــاره می کند، اموری هستند که علم توانایی اثبات یا رد آنها را ندارد بلکه تنها از میان 
آنهــا انتخاب می کند و در این موقعیت این انتخاب یا »تصمیم«2 اســت که تکلیف ما را 

1. دو تصوير از تاريخی بودن در میان حکمای مسلمان وجود دارد. تا پیش از مالصدرا، زمان را امری 
عرضی می دانســتند، اما وی با طرح ديدگاه حرکت جوهری، عنصر زمان و تاريخ مندی را به درون 
وجود اشیاء کشاند و آن را به جوهر اشیاء سوق داد. بنابراين، تاريخ مندی از ديدگاه مالصدرا، به دو 
قسم درونی و بیرونی تقسیم می شود. )حسنی و موسوی، 1396: 58( تاريخمندی به معنای بیرونی، 
امری عارض بر پديده  های زمان مند در مورد کنش  های موجودات صاحب اراده اســت. به اين معنا، 
شهید صدر با دقت تمام، يک چنین معنايی از تاريخ مندی را، امری خارج از جوهر آموزه  های قرآنی 
می داند و معارف  آن را محدود به زمان پیامبر)ص( نمی داند. بدين معنا که گرچه قرآن در دوره تاريخی 

خاصی نازل شده است، اما تاريخی بودن در اين جا داخل در هويت قرآن نمی شود.
2. Decision

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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مشخص می کند. )پوپر، 2002: 86( ما در نظام اسالمی اصول نظریه خود را تنها انتخاب 
نمی کنیم، بلکه بر اســاس دلیل می پذیریم. بنابراین مالک در آنها »انتخاب« نیست، بلکه 
مالک »دلیل« است. منظور از بدون پیش فرض بودن در اینجا به طور خاص اشاره به این 
اســت که ما چگونه می توانیم بدون داشــتن یک نگاه از سنخ نظریه  های علوم اجتماعی 
آنچنان که در پارادایم  های مختلف علوم اجتماعی رایج است به سراغ فهم اجتماعی قرآن 
برویم؟ آیا اصاًل چنین امری امکان دارد؟ اگر امکان دارد از کجا باید شروع کرد که بتوان 
چنین امر خطیری را ادعا کرد که شخصی بدون پیش فرض وارد تفسیر قرآن شده است. 
به نظر شهید صدر اگر ما بتوانیم سنخ گزاره  های بنیادین را که هر نظریه ای الجرم با آن 
کار می کند، بشناســیم و بتوانیم آنها را در قرآن جستجو کنیم چنین ادعایی را می توان 
مطرح کرد. از همین جهت است که شهید صدر، خود، موضوع سنن تاریخی را به عنوان 
اولین مسئله برای تفسیر موضوعی انتخاب می کند، تا نظریه بنیادین قرآن را در این باره 
کشف کند؛ )صدر، 1421 هـ .ق: 45( چرا که این موضوع بنیادی ترین گزاره را برای ورود 
به نظریه به ما می دهد1 و همچنین نزدیک ترین هدف را به هدف قرآن دارد، که تغییر و 
تحول انسان باشد. )صدر، 1421 هـ .ق: 49( به بیان دیگر، وقتی در پی کشف نظریه  های 
بنیادین قرآن درباره موضوعات واقع زندگی هستیم، باید موضوعات به ترتیبی انتخاب شوند 
که ترتیب طولی فرایند انتخاب مسئله رعایت شود. در سیر مطالعه اجتماعی، شهید صدر 
تشخیص می دهد که بنیادی ترین مسئله، سنن تاریخی است. بنابراین، اگر مسئله دیگری 
برای عرضه به قرآن اخذ شود، استخراج نظریه قرآن با مشکِل نبود مقدمات کشف نظریه 
قرآنی مواجه شــده، نیاز به پیش فرض گیری الیه  های قبل دارد. اما با انتخاب مسئله اول 
و بعد از حل آن، انتخاب مســئله دوم و به همین ترتیب، مســائل بعدی، به گونه ای سراغ 

1. پوپر در کتاب منطق اکتشاف علمی به تفصیل در مورد گزاره های بنیادين و مسئله انتخاب سخن 
گفته اســت و اينکه چرا ما ناگزير هســتیم برای تحقیق دست به انتخاب از میان گزاره های بنیادين 
بزنیم و مســئله »تصمیم« را وارد فضای علم می کند. الزمه مطلبی که پوپر می گويد اين است که هر 
تحقیق علمی و هر نظريه ای با يک يا چند گزاره بنیادين آغاز می شــود که قابل رد و اثبات نیســت، 
آنچه که شهید صدر وارد آن شده است، جستجوی اين سطح از گزاره های بنیادين در قرآن است تا 
براســاس آن نظريه بنیادين را بنا کند. و به نظر ايشــان اگر بتوانیم از اين سطح از معرفت علمی آغاز 
کنیم که مسئله بنیادين را شناسايی کرده و سازوکار تولید نظريه در مورد آن را پیدا کنیم، می توان ادعا 
کرد که بدون پیش فرض وارد متن قرآن شــده ايم. چرا که اين مسئله بنیادين، گزاره  های بنیادين علم 
را در اختیار ما می نهد. از اينجا تفاوت رويکرد پوپر و انديشــه رايج شهید صدر نیز روشن می شود 
و آن اين اســت که ما برای پذيرفتن گزاره های بنیادين نیز دست به انتخاب نمی زنیم بلکه آنها را بر 

اساس اصول از پیش اثبات شده از درون قرآن کشف می کنیم.
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قــرآن رفتیم که بدون نیاز به پیش فرض گیری الیه  های کشف نشــده، موضوع را به قرآن 
عرضه کرده، نظریه قرآنی را کشف کرده ایم. شاهد این مدعا این است که وی در مقدمه 
چــاپ اول کتاب »اقتصادنا« مطرح می کند که غرض او این بوده که پس از نگارش کتاب 
»فلسفتنا« که مبانی متافیزیکی ایشان را تبیین می کند، قصد داشته کتاب »مجتمعنا« را 
تألیف کند، اما به دلیل اصرار برخی شــاگردان بر مطرح ساختن مباحث اقتصادی، کتاب 
»اقتصادنا« را مقدم داشته است. )صدر، 1424 هـ .ق: 35( روشن است که کتاب »مجتمعنا« 
مبحثی از ســنخ مباحث اجتماعی و قوانین اجتماعی است و لزوم تقدم آن، از باب تقدم 
مسئله اجتماعی بر اقتصادی است. و موضوع »قوانین تاریخی« نیز مسئله ای اجتماعی است.

توجه به تکثیر عرضی و طولی موضوعات زندگی؛

شــهید صدر رشد و توســعه علم را در دو ســطح افقی )= عرضی( و عمودی )= طولی( 
معرفی می کند. در رشــد افقی، وظیفه محقق دینــی و قرآنی، تکثیر موضوعات تحقیق 
اســت؛ به گونه ای که همواره پرسش  های جدید به منابع دین ارائه کند، تا پاسخ  های دین 
را درباره موضوعات مختلف از دین اکتشــاف کند. اما برای توســعه کامل یک علم این 
کافی نیســت، بلکه باید رشــد عمودی نیز صورت گیرد؛ به این معنا که محقق در یافتن 
موضوعات، شــیوه ای را اتخاذ کند که او را به موضوعات بنیادین و در نتیجه، پاســخ  های 
بنیادین قرآن درباره آن برســاند. یک تفاوت تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی در همین 
امر نمایان می شــود. مفسرموضوعی، باید موضوع را از تجربه بشری اخذ کند، اما به شیوه 
موضوعی به تفســیر بپردازد تا در یک ســیر عمودی، به نظریات بنیادین قرآن درباره آن 

موضوع دست یابد. )صدر، 1421 هـ .ق: 37-38(
این نوع روی آوردن به قرآن، راز جاودانی و جهانی بودن قرآن را آشکار می کند؛ چرا 
که تفسیر موضوعی دائما با افزوده شدن تجربیات بشری و ارجاع سؤاالت اصلی برآمده از 
آن به قرآن، رشد می کند و روزبه روز غنی تر می شود و همین روش، در یک سیر عمودی، 
برخورد با قرآن و عرضه پرسش  های بنیادین به آن، سرانجام ما را به حصول نظریات اساسی 
و استنباط قوانین کلی از کتاب آسمانی موفق می گرداند. )صدر، 1421 هـ .ق: 29-32(

این مرحله در واقع اشاره به این دارد که »موضوع« از چه هویتی باید برخوردار باشد 
تا بتواند به عنوان موضوِع تفســیر موضوعی برگزیده شــود. ویژگی هایی که برای انتخاب 
موضوع در اینجا گفته شد هم جنبه سلبی دارد و هم جنبه ایجابی. جنبه ایجابی آن این 
اســت که در اولین مرحله ساخت علوم انسانی تنها آن موضوعی می تواند بر قرآن عرضه 

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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شود که بتوان براساس آن نظریه بنیادین ساخت. و این موضوع بنیادین طبق توضیحات 
گذشــته باید بتواند بدون پیش فرض بر قرآن وارد شود )یعنی از سنخ گزاره  های بنیادین 
علم باشــد( اما وجه سلبی این ویژگی این است که گزاره  های غیربنیادین دائماً نظریه بار 
هستند و نمی توانند به سهولت بر قرآن عرضه شوند. و بنابراین نمی توانند موضوع تفسیر 
موضوعی قرار گیرند. و دیگر اینکه این امکان را داشته باشد که هم به صورت عرضی و هم 
طولی شــاخه های آن در علوم مربوطه پیگیری شود. به طور نمونه مسئله تاریخ آنگاه که 
وارد جامعه  شناسی می شود چه استلزاماتی برای تبیین  های جامعه شناختی دارد، یا آنگاه 
که وارد علوم تربیتی می شود وضعیت چگونه می شود. بنابراین عرضه موضوعاتی که لزوماً 
با یک نظریه گره خورده اند بر قرآن امکان ندارد و نمی توان آن را موضوع تفسیر موضوعی 
تلقی کرد، بلکه راه رسیدن به چنین اموری این است که گزاره بنیادین آن موضوع نظری 
استخراج شود و در یک بازگشت با نظریه بنیادین قرآن آن را توضیح دهیم. این بازگشت 

برای پیدا کردن نظریه بنیادین در موضوعات نظری عبارت است از مسیر طولی.

ب. شناسایی جامع تجربه  های فکری بشری درباره موضوع؛

پــس از مراحل شــروع از واقعیت و تمرکز بر یک موضوع خــاص، نوبت به پروراندن آن 
موضوع در ذهن مفسرموضوعی است، تا وی را به یک پرسشگر فعال از قرآن کریم تبدیل 
کند و مقدمات اســتنطاق از کتاب االهی برای اکتشــاف نظریه قرآنی فراهم شود. شهید 

صدر برای تأمین این هدف، دو راهکار عملی پیش پای محققان قرار می دهد: 
1. رجوع به تجربه  های بشری؛

مفسر موضوعی باید هر آنچه را که فکر انسانی توانسته است در مورد موضوع انتخاب شده 
از میان قلمرو های سه گانه زندگی در مورد آن به تجاربی دست پیدا کند، جمع آوری کند. 
این تجارب خود بر سه دسته اند: مشکالت، راه حل  های بشری و پرسش  های حل نشده و نقاط 
دســت نیافته در تجربه  های بشری. )صدر، 1421 هـ .ق: 29( بر این مبنا، مفسرموضوعی 
نخست باید مشکالت واقع زندگی را که توسط بشر تشخیص داده شده است بشناسد )مانند 
مباحث اقتصادی، یا قوانین تاریخ(؛ ســپس، راه حل هایی که انسان  ها برای این مشکل  ها 
ارائه کرده اند را شناســایی کند )مانند دیدگاه اقتصادی ســرمایه داری و مارکسیستی، یا 
اثبات و رد وجود قوانین تاریخی در دیدگاه  های انتقادی و تفسیری(؛ آنگاه، یک پژوهش 
تاریخی بر روی موضوع انجام دهد و نقاطی از آن را که فکر بشــر نتوانســته آنها را حل 
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کند شناســایی کند؛ به این معنا که با مطالعه تاریخی، مشکالت و راه حل  ها را به صورت 
تطبیقی در تاریخ جســتجو کند و با استخراج پیشینه، پرسش  های مربوط به مشکل که 
توسط بشر بدون پاسخ مانده و نقاطی را که بشر نتوانسته درباره مشکل، به آنها دسترسی 
یابد کشف کند )مثاًل کشف کند که در دیدگاه  های مختلف اقتصادی اعم از مارکسیستی 
و ســرمایه داری و دیگر رویکرد های علمی که در این زمینه صاحب نظریه اند، کدام نقاط 
مباحث اقتصادی حل نشده مانده است؛ یا در قوانین تاریخ، دیدگاه  های انتقادی و تفسیری، 

پوزیتیویستی و... چه زوایایی از بحث را نتوانسته  اند حل کنند( 
2. طرح موضوع اشراب شده با افکار بشری، در قالب پرسش، بر متن قرآن؛

پس از مواجهه با تجربه  های بشری و بررسی مشکالت زندگی، راه حل  های بشری و مناطق 
حل نشده توسط بشر، مفسرموضوعی با رهاوردی عظیم و توشه ای گرانبار از میراث فرهنگی 
و علمی بشری به سراغ قرآن می رود و از آن پرس وجو می کند و قرآن به تناسب استعداد 
مفسر و دستاوردی که او از تجارب بشری به همراه دارد، به او پاسخ می دهد. )صدر، 1421 
هـ .ق: 30-29( مفســر در این مرحله به واســطه عبور از مراحل سه گانه فوق، تجربه  های 
مختلف انسانی در حوزه مشکالت پیش روی بشریت، راه هایی که او برای حل این مشکالت 
اندیشیده است و مسائل تاریخی را که حول این مشکالت و راه حل  ها پیش آمده در برابر 
نص قرآن قرار می دهد. ســپس، پرسش هایی را طراحی می کند تا با عرضه آنها به قرآن، 
بتواند نظریه بنیادین کتاب خداوند درباره این موضوع را کشــف کند. )صدر، 1421 هـ 
.ق: 47-46( با توجه به تفکیک مراتب طولی و عرضی و همچنین مسئله بنیادین، شهید 
صدر در تفســیر موضوعی شیوه ای را اتخاذ کند که او را به پاسخ  های بنیادین درباره آن 
مســئله برســاند. )صدر، 1421 هـ .ق: 38-37( در همین راستا، وی برای ارائه موضوع 
»قوانین تاریخ« به قرآن، برای اکتشــاف نظریه قرآن، پرســش هایی را که حاصل مطالعه 

تجربیات بشری است، طرح می کند، که به شرح زیر است: 
ـ آیا رویداد های عرصه تاریخ، دارای قانون هستند؟

ـ آیا در قرآن کریم، تاریخ بشری دارای قوانین است؟
ـ آیا در مســیر رشــد، حرکت و تکامل تاریخ بشری قوانینی حاکم است؟ این قوانین 

کدام اند؟
ـ تاریخ بشر چگونه آغاز شد؛ چگونه رشد کرد؛ و چگونه تکامل یافت؟

ـ عوامل بنیادین در نظریه تاریخ چیست؟

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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ـ نقش انسان در ساخت تاریخ چیست؟
ـ نقش عالم باال و نبوت در عرصه اجتماعی چیست؟ 

ـ اظهارنظر خاص قرآن درباره این قوانین، از جهت سلبی یا ایجابی و از جهت اجمالی 
یا تفصیلی چیست؟ )صدر، 1421 هـ .ق: 46-47(

مرحله دوم: رجوع به متن قرآن برای استخراج نظریه
در این مرحله مفسر قرآن، در حالی که مراحل قبلی را به طور کامل گذرانده است، به متن 
قرآن رجوع می کند و طی مراحلی نظر قرآن را در مورد واقعیت زندگی استخراج می کند. 
شهید صدر برای این کار، نخست آیات مرتبط با موضوع را گردآوری کرده، تمامی آنها را 
تحلیل می کند و مفاهیم و گزاره  های مرتبط با قوانین تاریخ را به دســت می آورد. )ن.ک: 
الدرس الرابع، 55( آنگاه از مقایســه مطالب آیات گردآوری شــده، مفاهیم و گزاره  های 
مشترک میان آیات را استخراج می کند )ن.ک: الدرس الخامس، 69(  و در نهایت، با کنار 
هم نهادن نتایج جزئی حاصل از محتوای آیات، نتیجه را در راســتای کشف نظریه قرآنی 
صورت بندی می کند. گرچه این مرحله نیز در دیدگاه شــهید صدر نیاز به تفصیل دارد اما 
به جهت تمرکز این نوشتار بر شناسایی فرایند شکل گیری موضوع از بیان تفصیلی در این 

بخش خودداری می کنیم.
3. بازگشایی نحوه عبور از موضوع به مسئله، در تفسیر موضوعی

با توجه به توضیحی که از فرایند کلی تفســیر موضوعی در دیدگاه شهید صدر ارائه شد، 
نشان دادیم که تفسیر موضوعی در بخش اساسی از فرایند خود بر شناسایی موضوع تکیه 
دارد؛ به نحوی که مفسر در تفسیر موضوعی تنها با داشتن شناخت و علم رجوع به متن و 
بازگشایی متن قادر نخواهد بود تا عملیات تفسیر موضوعی را به انجام رساند؛ بلکه مفسر 
در این نوع از تفسیر الزم است تا توانایی شناسایی کامل و جامع تمام تجربیات، مسائل و 
راه حل  های بشری حول یک موضوع مشخص از موضوعات زندگی را داشته باشد. چنین 
مفســری نه تنها می تواند کار تفســیری انجام دهد، بلکه امکان پیش بردن دانش تجربی 
بشر با استفاده از متن قرآن را نیز دارد؛ چراکه او در مرحله مراجعه به قرآن با مسئله علم 
بشــریت به ســراغ قرآن می رود. این فرایند به ما نشان می دهد آنچه شهید صدر  با عنوان 
»موضوع« از آن یاد می کند، با یک سؤال بزرگ از زبان علم بشری و تمام دانش بشری که 
تا امروز تکامل یافته، اشــراب شده است. برای اینکه این موضوع به شکل نسبتاً آشکاری 
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توضیح یابد الزم است تا با ورودی بنحوه شناسایی مسئله در علوم انسانی رجوعی به وجوه 
شباهت مسئله در علوم انسانی و موضوع در تفسیر موضوعی داشته باشیم.

مسئله  شناسی در علوم انسانی

شــناخت هویت مســئله در علوم انسانی، در گروی آشــنایی با »تفاوت موضوع و مسئله 
تحقیق«، »خاستگاه مسئله« و »اقسام مسئله« است. در اینجا، این سه مبحث تبیین می شود.

الف. تفاوت موضوع و مسئله

پژوهش  هایی که در علوم انسانی با هدف تولید علم صورت می  گیرد، ناگزیر مسئله  محور 
است؛ به این معنا که تحقیق با درگیری محقق با یک مسئله نظری یا عملی، آغاز می  شود 
و گام   های تحقیق در راستای حل آن مسئله برداشته می شود. پاسخ اولیه در قالب فرضیه و 
احتمال مطرح می شود و در بهترین حالت، پاسخ در قالب یک نظریه علمی، که چیزی جز 
وجه ایده آل پاسخ به مسئله تحقیق نیست، از سوی محقق ارائه می  شود و در نتیجه، تولید 
علم یا همان افزون شدن یک فرضیه یا نظریه بر نظریات پیشین علم، صورت می  گیرد. در 
مقابل، در برنامه   های علمی با هدف اطالع  رسانی و غیر منتهی به تولید علم، موضوع  محوری 
می تواند مفید باشد. به نحوی که در مطالعات موضوعی با تمرکز بر موضوعات خاص بدون 
توجه به مسئله بودن آنها برای جامعه علمی، کار تحقیقاتی تنها حالتی ترویجی داشته و 
تولید علم محسوب نمی شود. )ر.ک: پوپر، 1383: 28-10 و بیکر، 1377: 104 و -109

112( بنابراین یکی از آسیب  های اصلی در تفسیر های موضوعی که نتوانند موضوع خود 
را به مسئله  تبدیل کنند این خواهد بود که به جای تولید علم، به ترویج دیدگاه  های سابق 
اما در قالب ســاختار های جدید بپردازند. البته این چنین عملکردی در ترویج ایده آل  های 
دینی و اخالقی الزم است، اما تولید علم محسوب نمی شود. تولید علم مبتنی بر قرآن و 
روایات مراحل دیگری الزم دارد که افزون بر چنین عملکردی موجبات رشد علم تفسیر 
را فراهم می سازد. در حالی که چنین عملکردی تنها همان تفسیر و همان داده  های قبلی 

برآمده از عملیات تفسیر را در ساختار ها و قالب  های جدید ترویج می کند.
تفاوت موضوع و مسئله در این است که مسئله، امری است ژرف، معین، دارای روش 
حل، تحقیق پذیر1 و منتهی به تولید شــناخت نو، اما موضوع، امری اســت سطحی، کلی، 

1. اين تحقیق پذيری نبايد با روش های تحقیق که امری ديگر است خلط شود. چرا که تحقیق پذيری 
در اينجا اعم از مسائل روش های تحقیق است.

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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فاقد راه حل و روش مشخص و غیر منتهی به تولید شناخت نو. )بیکر، 1377: 104-112(
ب. مسئله از کجا می آید؟

علم از مسائل تشکیل می شود و مسئله بر پایه یک نظریه تبیین می شود و با دیگر مسائل 
موجود در یک علم ارتباط می یابد؛ بنابراین پیوندی ناگسستنی میان علم و نظریه برقرار 
است، به گونه ای که بدون داشتن نظریه، امکان شکل گیری علوم وجود ندارد. )لیتل، 1373: 
14-11 و چالمرز، 1373: 61-53( برای داشتن علم اسالمی، نیاز به داشتن نظریه هایی 
بر پایه دین اسالم و متون دینی آن، یعنی قرآن و روایات معصومانع، احساس شد. شهید 
صدر نیز برای برآورده شدن این نیاز، در المدرسه القرآنیه استخراج نظریه از قرآن را هدف 

غایی تفسیر موضوعی معرفی کرد. )صدر، 1421 هـ .ق: 27 و 33(
از ســویی، هر معرفــت و نظریه علمی، از جمله معرفت علمی در علوم انســانی، که 
به دنبــال ورود به واقعیت، انعکاس نظری از واقعیت و توضیح و تبیین آن اســت، دارای 
پیش فرض  های فلسفی و همچنین در اصطالح برخی نگاه  های علم شناختی پیش فرض های 
پارادایمی معین اســت و تحقیق و نظریه پردازی در تمــام مراحل تولید علم، از انتخاب 
مســئله، روش پاسخ گویی به مسئله و...، همه و همه، براساس چارچوب نظری و روش از 
پیش پذیرفته شــدۀ محققان هر پارادایم علمی انجام می گیرد. )ایمان، 1394: 23-20 و 
36(1 از این رو در روش  شناســی تحقیق بیان می شود که انتخاب مسئله، گویای آن است 
که محقق از پیش، روش حل مســئله را نیز در اختیار دارد؛ چرا که با تکیه بر مفاهیم و 

مبانی علمی پیشین سراغ تحقیق می رود. )جونکر و پنیک2، 2010: 13(
با توجه به مطالب پیش  گفته، روشن شد که: 

اوالً، هر نظریه علمی بر پایه اصول پارادایمی و چارچوب نظری معین شکل می گیرد؛
ثانیاً، نظریه  های علوم انسانی، در پی کشف حقایقی از واقعیت انسانی )در بعد فردی 

و اجتماعی( است؛
ثالثاً، شهید صدر هدف تفسیر موضوعی را اکتشاف نظریه قرآنی درباره مسائل زندگی 

1. تعريف  های متنوعی از پارادايم ارائه شــده اســت، که با رجوع به ديدگاه   های غیرنسبی  گرايانه به 
اين اصطالح، تمام مراحل تحقیق، از جمله پیش فرض  های متافیزيکی، روش  شناسی و حتی انتخاب 
مســئله و راه حل آن، همه و همه در درون يک پارادايم و رويکرد فکری رخ می دهند و آن را چنین 
می  توان تعريف کرد: پارادايم عبارت اســت از مجموعه ای از مبانی هستی شناســانه، روش شناسانه، 
معرفت شناســانه و انسان شناســانه که در فرايند تولید علم، از تشخیص مسئله تا ارائه نظريه علمی، 

توسط محققان به کار گرفته می شود. )نیومن، 1395: ج1: 158 و ايمان، 1394: 43-44(
2. Jonker & Pennink
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می داند؛ بنابراین در دیدگاه ایشــان، وقتی سخن از اکتشاف نظریه قرآنی در علوم انسانی 
می  شــود، در حقیقت می خواهیم از طریق دیدگاه قرآن، به یک واقعیت زندگی انســانی 
دست یابیم.  چنان که ایشان نیز اولین مرحله شناسایی موضوع در تفسیر موضوعی را آغاز 

از واقعیت  های سه گانه زندگی بیان می کند.
رابعاً، پیش و بیش از همه این امور، در صورتی می توانیم نظریه علمی داشــته باشیم 
و بدان واســطه شاهد تولید علم باشــیم که در اولین مرحله، توانایی تقریر مسائل کالن 
علمی را که پاسخگویی به آن چارچوب اصلی نظام علمی شکل می دهد، داشته باشیم. 

با این توضیحات آشکار می شود که تفسیر موضوعی، که تحت روش  شناسی اجتهادی 
اســت و زمینه ساز روشــی برای ارائه نظریه قرآنی در علوم انسانی است، نیز از این اصل 
مستثنا نیست. از این رو، به عنوان یک فعالیت علمی برای اکتشاف یک واقعیت انسانی از 
قرآن، باید مشــخص شود که آیا تفسیر موضوعی مسئله  محور است یا خیر؟ )چرا که در 

صورت نداشتن مسئله، به نظریه و در نتیجه تولید علم ختم نخواهد شد(
براین مبنا مشــخص شد که شناسایی مسائل و پاسخگویی بدان ها در شکل ایده آل، 
نظریه را شــکل می دهد و در مرحله دیگری مسائل جدید بر اساس نظریه به دست آمده 
شکل می گیرند. به نحوی که ما دائماً شاهد مسائل جدید و نظریه هایی که پاسخگوی آن 
مسائل اند خواهیم بود و از این طریق شاهد تولید علم از مسائل جدید و انجام تحقیق برای 
رسیدن به پاسخ آنها هستیم.1 این مسیر، شکل گیری نظریات علمی در سطح موضوعات 
کالن اجتماعی تا موضوعات ُخرد در مورد رفتار های خاص انســانی را شــامل می شــود؛ 
به نحوی که تبیین موضوعات و مسائل در سطح ُخرد و جزئی مبتنی بر حل مسائل کالن 

و داشتن نظریاتی در آن سطح است. )کولمن2، 1990: 8(
ج. اقسام مسئله در علوم انسانی

از دیدگاه روش شناســان علوم اجتماعــی در پژوهش  های اجتماعی محقق به دو صورت 
مسئله را به دست می آورد: 

ـ از یک رشته علمی؛
در هر رویکرد علمی به تدریج و با توجه به مبانی و نظریه  های موجود در آن، مجموعه ای 
از مسائل مرتبط با هم شکل می گیرد. حال، اگر محقق بخواهد مسئله ای نو را وارد آن کند، 

1. مطلبی مشابه اين تبیین را می توان در آدرس زير يافت: پوپر، 1383: 10-28(
2. Coleman
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باید آن مسئله با شبکه مسائل شکل گرفته در آن رویکرد علمی مرتبط بوده، از ابهام  ها و 
خأل های موجود در روابط بینامســئله ای آن رویکرد بیرون آمده باشد. بنابراین، محقق با 
تســلط بر نظریه  های پیشین و مسائل شکل گرفته در یک علم خاص، مسائل حل نشده را 

تشخیص داده، در صدد حل آنها برمی آید.
ـ از واقع زندگی اجتماعی؛

در این قســم، مسئله زمانی شکل می گیرد که محقق در فرایند مطالعات خود درباره 
جامعه، با یک مشکل اجتماعی مواجه می شود که باید با تکیه بر مبانی پارادایمی مقبولش، 
مسئله ای را که راه حلش را روش  شناسی مقبول او در اختیارش گذاشته است، از دل آن 

مشکل استخراج  کند. )بلیکی، 1384: 70(
حال ســؤال این است که آیا موضوع در تفســیر موضوعی از سنخ قسم اول است، یا 
قســم دوم؟ و بر فرض اینکه بتوان از هر دو نوع مسئله در تفسیر موضوعی استفاده کرد، 
اولین قدم و اولین مرحله طرح مســئله که شهید صدر بر طبق آن عمل کرده است کدام 
اســت؟ احتمال دیگر این است که گرچه موضوع در تفسیر موضوعی می تواند یکی از دو 
نوعی باشــد که در علوم اجتماعی بدان مســئله می گویند، اما نوع پیشرفته تری از انحای 
تقریر مسئله باشد. این احتمال اخیر آنگاه تثبیت می شود که ما توانسته باشیم از مرحله 

نشان دادن شباهت میان موضوع و مسئله علم عبور کرده باشیم.

وجوه مشترک موضوع و مسئله علم در دیدگاه شهید صدر

با توجه به توضیحی که از چیســتی مســئله در علوم انسانی گفته شد، می توان این ایده 
را تقویت کرد که »موضوع« در تفسیر موضوعِی منتهی به نظریه پردازی از دیدگاه شهید 
صدر، همان »مســئله علم« است، یا الاقل شــباهت  های فراوانی با آن دارد. این برداشت، 
مبتنی بر مشــابهت هایی اســت که میان مسئله علم و موضوع در تفسیر موضوعی برقرار 
اســت. شواهدی که در ادامه مطرح می شود، ماهیت موضوع در تفسیر موضوعی مد نظر 
ایشــان را بیشتر تبیین می کند و کنار هم قرار دادن این شواهد صحت مدعای مذکور را 

آشکار می سازد.
الف. ساحت منشأ کشف

هیچ کار علمی بدون ســؤال آغاز نمی شود. دانشــی که بدون سؤال آغاز شود، نه کاربرد 
خود را می تواند بیان کند و نه فایده داده  های به دست آمده از فعالیت تحقیقی را. )بیکر، 
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1377: 109؛ بلیکــی، 1384: 84-83 و جونکــر و پنیک، 2010: 11( از این رو، هم در 
تولید علم و هم در تفســیر موضوعی، کشــف مســائل علم در بعضی از سطوح، فعالیتی 
پیچیده و دشــوار اســت. همان  گونه که پیشتر بیان شد، شهید صدر بر این باور است که 
برای دســتیابی به نظریه قرآنی، الزم است موضوع از واقع زندگی گرفته شود و چنان که 
گذشــت، در علوم اجتماعی نیز، قسمی از مسئله )قسم دوم(، در پژوهش   های اجتماعی 
مبتنی بر مشــکالتی است که در واقعیت زندگی حاصل می  شود. بنابراین، از حیث منشأ 
اخذ موضوع و مســئله، موضوع در تفسیر موضوعِی منتهی به نظریه، با قسم دوم مسئله 

در علوم اجتماعی و انسانی همسان است. 
ب. ساحت تأثیر پیش دانسته ها

حجم داده  های ناخودآگاه در همه سطوح دانش با شدت و ضعف وجود دارد، اما ناب ترین 
تحقیقات، تنها در حوزه کار های مبنایی صورت می گیرند اما هر چه به سمت نظریه پردازی 
در قلمروی اجتماعی و همچنین اســتفاده از روش  های تحقیق پیش می رویم از خلوص 
تحقیقات کاســته شــده و محقق به شــکل خودآگاه یا ناخودآگاه بار سنگینی از مبانی و 
پیش فرض  هــا را با خود حمل می کند. این میزان از ورود داده هایی که روش  های تحقیق 
و ابزار ها به همراه خود وارد خروجی تحقیق می کنند بدان حد است که برخی فیلسوفان 

علم انجام تحقیق بدون نظریه را ناممکن می دانند. )وبر، 1392: 132( 
این امر، در روش شهید صدر، به گونه ای تأمین می شود که مستلزم ورود نظریه پرداز 
قرآنی در یک پارادایم علمی خاص نیســت. مرور فرایند شناســایی موضوع در المدرسه 
القرآنیه، که در بخش اول تبیین شــد، نشــان می  دهد که واقع زندگی از دیدگاه شهید 
صدر موقعیتی را در برابر مفســر قرار می دهد که به نوعی از نگاه به اصطالح فراپارادایمی 
اشــاره دارد؛ چرا که ایشــان از سویی قلمرو های واقعیت زندگی را به تمام سطوح باوری، 
اجتماعی و وجودی تعمیم می  دهد و در تمام این ســطوح، موضوع را در دو ســطح افقی 
و عمودی گســترش می  دهد و از سویی مفسر را مکلف به این می  داند که برای رجوع به 
قرآن، باید موضوع را با تجربه   ها و راه حل   ها و نقاط حل  نشده بشری، بارور کند، به نحوی 
که در حوزه  ها و ویژگی هایی که ایشان برای زندگی برمی شمارد می توان تمامی تجربه  ها و 
دانش  های بشری و همچنین مکاتب مختلف فکری که در طول دوره زندگی انسان، تجاربی 
را به اندوختۀ بشری افزوده اند شاهد بود. نتیجه این رویکرد به اخذ مسئله، این است که: 
اوالً، پرســش   های برآمده از تجربه   های بشــری، که پیش تر مطرح شد، پرسش  هایی 

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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عام و مشــترک میان تمام رویکرد  های علمی اســت. به این معنا که در هر پارادایمی که 
محققی بخواهد تحقیق کند، می تواند بپرسد که »آیا تاریخ دارای قوانین خاصی است؟«، 
»آیا منبع معرفتی این پاردایم )که در دیدگاه شــهید صدر این منبع، قرآن است( درباره 

این قوانین، سلباً و ایجاباً سخنی گفته است؟« و... .
ثانیاً، این پرســش   ها در الیه ای از ســطوح نظریه  پردازی مطرح است که در اصطالح 
روش   شناســی، »الیه نظری فراپاردایمی« نام دارد؛ به این معنا که ماهیت برخی مســائل 
به گونه ای است که با آنکه بدیهی نیستند، ولی تمام پارادایم   های علمی با آنها درگیرند و 
باید به آنها پاســخ گویند. )حسنی، 1397: 20-19( به همین  روی، شهید صدر از نظریه 
قرآنی با عنوان »نظریه بنیادین« یاد کرد؛ چرا که وی در سطحی به دنبال اکتشاف نظریه 

قرآنی علمی و اجتماعی است، که در الیه   های بنیادین علم مطرح است.
ثالثاً، این رویکرد فراپارادایمی برای شناســایی موضــوع، منافاتی با تولید پارادایمی 
علــم ندارد؛ زیــرا گرچه رویکرد های علوم اجتماعی بر تولید علم پارادایمی و بر اســاس 
پیش دانسته  های محقق، از تشخیص مسئله تا حل آن، تأکید دارند، ولی سطحی از تولید 
علم که شــهید صدر مســئله را شناسایی می  کند، منتهی به ارائه نظریه بنیادین می  شود 
و پیش تر بیان شد که در سطح بنیادین، پرسش   ها میان تمام پارادایم   ها مشترک است.

بنابراین در ســه نکته، میان موضوع تفســیر موضوعی و مسئله علم، در سطح تولید 
نظریه   های بنیادین، همچنان همسانی برقرار است.

با این توضیحات آشکار می شود که تفسیر موضوعی که تحت روش  شناسی اجتهادی 
اســت و زمینه ساز روشــی برای ارائه نظریه قرآنی در علوم انسانی است، نیز از این اصل 
که هر رویکرد علمی الزم است در اولین مرحله پاسخگوی مسائل بنیادین باشد مستثنا 
نیســت. این گونه فعالیت علمی برای اکتشاف یک واقعیت انسانی از قرآن، باید در تمام 
مراحل، از انتخاب مسئله تا ارائه نظریه، درون یک جریان علمی و رویکرد منسجم فکری 
و با توجه به پیش فرض  ها و پیش دانســته  های از پیش ثابت شــده مفسرموضوعی، که در 
تلقــی ما همان اصول بنیادین علمی، دینی و مبانی اجتهادی متون دینی اســت، انجام 
گیرد. یکی از مهم ترین اصول بنیادینی که شــهید صــدر در روش اجتهادی خود از آن 
استفاده می کند، استفاده از قرآن به عنوان منبع معرفتی مرجع است؛ این در حالی است 
کــه منابع معرفتی مرجع در رویکرد های مختلــف یا توجه به پیش فرض های اعتقادی و 

جهان شناختی شان تلقی  های مختلف از فرهنگ، تجربه و اجتماع است.
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ج. ساحت تعیین زوایای بحث

یکی از تفاوت   های موضوع و مسئله، در کلی و مبهم بودن موضوع و جزئی و عینی بودن 
مسئله است. چنانکه گذشت، نظریه علمی تنها در پی کشف مسئله جزئی و عینی به دست 
می  آید. شــواهدی که ارائه می  شــود، نشان می  دهد که شهید صدر »سنن تاریخی« را که 
در آغاز، به عنوان موضوع تفســیر موضوعی خویش، برمی  گزیند، در ادامه بحث، از حالت 
کلی و ابهام خارج می  کند و با این کار زمینه  های علوم اجتماعی را براســاس کار با متن 
قرآن بنا می کند. این گونه عملکرد موجب می شود که زمینه  های فعالیت دانشمندان علوم 
اجتماعی برای توسعه علوم اجتماعی اسالمی فراهم شود، به نحوی که بدون پرداختن به 
این مسائل اصلی و بنیادین که هر رویکرد علمی الزم است پاسخگوی آنها باشد، نمی توان 

توقع داشت پارادایم علوم اجتماعی اسالمی شکل بگیرد.
الف. وی نخست موضوع »سنن تاریخی« را از حالت مبهم و کلی خارج کرده، با روشن 
ســاختن زاویه بحث، آن را تبدیل به مسئله تحقیق می کند و می گوید: »ما در پی کشف 
قوانیــن حاکم بر تاریخ و کیفیت تأثیر آن بر رفتار های تاریخی هســتیم«. )صدر، 1421 
هـ .ق: 46( این، بدین معناست که در جستجوی یک رابطه علی در جهان انسانی است. 
به نحوی که در یک سو قوانین تاریخ به عنوان متغیر مستقل قرار دارند و در سوی دیگر، 

رفتار ها و وقایع تاریخی، به عنوان متغیر های وابسته، تحت آن قوانین تفسیر می شوند. 
ب. موضوع را به حالت کلی و مبهم باقی نمی  گذارد، بلکه ســنخ آن را به عنوان یک 
موضوع »اجتماعی« تعیین کرده، )صدر، 1421 هـ .ق: 50( قلمروی آن را در مقایســه با 
علوم طبیعی و پدیده  های هســتی تبیین می  کند؛ )صدر، 1421 هـ .ق: 77-71( و پس 
از آن، آیات را از این زاویه تحلیل می کند. بنابراین، وی با روشــن ساختن قلمروی سنن 
تاریخی از میان قلمرو های ســه گانه زندگی و محدود ساختن آن به قلمروی »اجتماعی«، 

موضوع تحقیق را از حالت کلی و مبهم خارج می سازد.
ج. توجه دادن به تفاوت عمل تاریخی از غیر تاریخی، عمل فردی از اجتماعی، ســه 
بعدی بودن موضوع و قوانین تاریخی )فاعل علّی، غایت داری، در زمینه جامعه بودن( و..، 
همگی در جهت روشــن ساختن زوایای موضوع و رفع حالت ابهام و کلی بودن آن است. 

)صدر، 1421 هـ .ق: 77-79(
با توجه به این شواهد می توان گفت، موضوعی که کلی و مبهم نباشد، برخی ویژگی  های 
مسئله علم را داراست و با ضمیمه شدن ویژگی  های بعدی، مسئله بودن آن تکمیل می شود.

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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د. ساحت نیاز به حل و فروگشایی

با توجه به ویژگی   های پیش گفته موضوع و مسئله علم، یکی از تفاوت   های این دو، در این 
اســت که مسئله اجتماعی از دل مشکل خارج می  شود و تالش محقق در راستای حل و 
فروگشایی آن است. در واقع، پاسخ به مسئله و راه حل محقق برای فروگشایی آن، همان 
چیزی است که با ضوابطی نظریه علمی نامیده می  شود. در مقابل، موضوع، به دلیل کلی 

و غیر معین بودن، قابلیت توصیف دارد، نه نیاز به حل و فروگشایی.
از آنجا که جهت  گیری تفسیر موضوعی شهید صدر در راستای فروگشایی و ارائه راه 
حل برای موضوع در تفســیر موضوعی است، به تدریج آشکار می شود که موضوع در نظر 

ایشان، همان مسئله علم است. به عنوان نمونه، به شواهد زیر اشاره می  شود: 
1. پس از انتخاب موضوع تفسیر موضوعی، یکی از مراحلی که شهید صدر انجام آن را 
ضروری می  داند، استخراج تمام تجارب بشری و مشکالت و راه حل   های بشری درباره آن 
موضوع است؛ )صدر، 1421 هـ .ق: 29( بنابراین، اگر مراد وی از موضوع، مسئله نباشد، 

نیازی به کشف راه  حل   ها نخواهد بود.
2. شــهید صدر، اکتشاف نظریه قرآنی را، در گرو تبدیل تجارب و راه  حل   های بشری 
به سؤال و ارائه سؤال به قرآن می  داند؛ از این جهت که اگر پرسش  را به قرآن عرضه کنیم 
و راه حل قرآن را به دست آوریم، این راه حل همان نظریه قرآنی خواهد بود. )صدر، 1421 
هـ .ق: 38-37 و 47-46( بنابراین، باز هم مفسرموضوعی به دنبال راه حل است و راه حل 

در مورد مسئله علم صادق است، نه موضوع.
3. ایشان هدف تفسیر موضوعی را استنباط نظریه قرآنی درباره یک موضوع می  داند؛ 
)صدر، 1421 هـ .ق: 33( در حالی  که، نظریه صرفاً در پی کشف مسئله حاصل می  شود و 
موضوع کلی منجر به مطالعه منتهی به نظریه نخواهد شد. )پوپر، 1383: 11-10 و 27(

هـ . ساحت رجوع به معرفت مرجع؛

این مســئله که داور نهایی در تعیین و ارزیابی نظریه علمی کدام منبع معرفتی است، از 
مسائل مهم فلسفه علم است. در هر رویکرد علمی، تعیین می شود که اگر قرار است یک 
نظریه علمی داشته باشیم، مالک و منبع معرفتی مرجع در این امر کدام است. )حسنی، 
1397: 143-142( در همین راستا، شهید صدر به رغم تأکید بر استفاده تفسیر موضوعی 
از تجربیات بشری و به رغم پررنگ بودن نقش تجربه در شناسایی موضوع، مالک سنجش 
اعتبار علمــی بودن نظریه را تجربه نمی داند، بلکه قرآن را به عنوان منبع معرفتی مرجع 
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تعیین می کند و نقش مفســرموضوعی را، کشف کننده این نظریه قرآنی می داند. )صدر، 
1421 هـ .ق: 36-35( این در حالی است که در پارادایم   های علمی مختلف، داور نهایی 
از حیــث منبع معرفتی مرجع در ارائه نظریه، متفاوت اســت. به عنوان نمونه، در رویکرد 
علمی پوزیتیویستی، داور نهایی، تجربه در قالب داده  های کّمی است؛ به این معنا که تنها 
زمانی نظریه علمی شکل می  گیرد که تجربه  های کّمی آن را ثابت کرده باشد. همچنین، 
در رویکرد علمی تفسیری، واقعیت اجتماعی چیزی جز علم بین االذهانی اجتماع انسانی 
نیســت. در این رویکرد نیز تجربه کیفی مالک ارزیابِی دانِش به دست آمده است. )ایمان، 
1396: 263( در حالی که تأکید شــهید صدر بر اکتشــاف نظریه از قرآن و یافتن پاســخ 
پرســش   های برآمده از زندگی بشری از قرآن است و این نشان  دهنده مرجعیت این منبع 
معرفتی در نظام فکری ایشان است. این تغایر منبع معرفتی مرجع با پارادایم   های رقیب 
و به تبع آن، تغایر روش اجتهادی با روش   های رقیب، حاکی از تفاوت پارادایمی تولید علم 
در دیدگاه ایشــان است. با وجود این، از حیث روش  شناختی، تمام پارادایم   های مختلف، 
ازجمله رویکردی که شــهید صدر در آن تالش دارد نظریه قرآنی را اکتشــاف کند، در 
این امر همســان اند که اوالً، برای دســتیابی به نظریه علمی، باید مسئله محور بود؛ ثانیاً، 
مســئله است که نیاز به حل دارد، نه موضوع؛ ثالثاً، برای ارائه نظریه علمی، الزم است تا 
یک منبع معرفتی مرجع داشــت و رابعاً، در کنار آن نقش تجربه بشــری در نوع معرفتی 
که ایجاد می کند نیز مشخص شود. به نحوی که در عین اهمیت دادن به تجربیات بشری 
و نقــش مهمی که در تولید دانش دارند، جایگاه آنها به عنوان مالک ارزیابی نهایی لحاظ 
نشــود. چرا که ایشان تجربه را در ســاحت شناسایی موضوع قرار داد نه در سطح مالک 

ارزیابی نهایی نظریه.
این در حالی اســت که صرف معرفی منبع معرفتی مرجع، پارادایم نمی  ســازد؛ بلکه 
مجموعه ای از مبانی هستی  شناختی، معرفت  شناختی، انسان  شناختی و روش  شناختی است 
که یک نظام معرفتی منسجم و یک پارادایم علمی را شکل می  دهد؛ ولی در اینجا، به دلیل 
اهمیت معرفت  شناختی و روش  شناختِی منبع معرفتی مرجع، آن را به  عنوان یک شاخصه 
مهم در شــکل  گیری نظریه علمی، معیار تشخیص ارتباط موضوع و مسئله علم دانستیم. 
از این  رو، توجه به این امر ضروری اســت که برای معرفی منظومه فکری و پاردایم علمی 
شــهید صدر، باید مؤلفه   های متعددی را جمع  آوری کــرد. به عنوان نمونه، تبیین تفاوت 
دید قرآن به موضوع سنن تاریخی و اجتماع با مسئله ای که در ایده روح کلی هگل یا در 

از موضوع، تا مسئله علم؛ در تفسیر موضوعی ...
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مارکسیسم مطرح می شود )صدر، 1421 هـ .ق: 86( و ایده »منطقه الفراغ« و نقش آن در 
ارائه نظریه دینی، )صدر، 1421 هـ .ق: 186( ناشی از توجه ایشان به مؤلفه   های مختلف 
در الیه   های تولید علم دینی اســت و همین مؤلفه   ها در کنار یکدیگر، پارادایم خاصی را 

شکل می  دهند.

تأثیر سطوح کالن تولید علم در سطوح ُخرد
طبق فرایندی که شهید صدر برای کشف موضوع بیان می کند، ایشان در موضوع خاصی 
که عبارت باشد از قوانین تاریخ، هدفی را پیش روی خود قرار می دهد که موجب می شود، 
موضوع در نظر ایشــان نه تنها تبدیل به مسئله در علم شود، بلکه قدمی جلوتر از مسئله 
نهاده، نحوه  های تأثیر قانون  ها بر رفتار ها را برای ما آشکار سازد. ایشان در عبارتی می گوید: 
»ما در پی کشــف قوانین حاکم بر تاریخ و کیفیــت تأثیر آن بر رفتار های تاریخی 

هستیم«. )صدر، 1421 هـ .ق: 46(
این فرایند را می توان به تبیین تأثیرگذاری سطوح کالن در سطوح ُخرد تفسیر کرد. 
این وجه به ما نشان می دهد که موضوع در دیدگاه شهید صدر تا حدی از مسئله در علوم 
اجتماعی فراتر رفته و ویژگی  های پیشرفته تری را وارد موضوع  شناسی در تفسیر موضوعی 
می کند، که نمی توان چنین امری را در تفسیر چیستی مسئله اجتماعی شاهد بود. ما در 
ســطوح بنیادین علم با وضعیت هایی مواجه هســتیم که نشانگر عبور از مرتبه کالن1 در 
علوم به مرتبه ُخرد2 است؛ جایی که برخی موقعیت  های کالن، موجب شکل گیری رفتار های 
اجتماعی در سطح اجتماع می شوند. به طور نمونه ماکس وبر بر اساس مبانی علم شناختی 

خود، می تواند برخی از این جریانات را این گونه طبقه بندی کند: 
1. آموزه ها)ی دینی به طور نمونه آیین پروتستان( برخی ارزش ها را در هواداران خود 

ایجاد می کنند.
2. افراد با ارزش های خاص، گرایش هایی نســبت به برخی رفتار های اقتصادی اختیار 

می کنند.
3. برخی گرایش  ها به رفتار اقتصادی در بخشــی از افراد کمک می کنند، تا ســازمان 

اقتصاد )به طور نمونه کاپیتالیستی( وارد جامعه شود. )کولمن، 1990: 8(

1. Macro Level
2. Micro Level 
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این طبقه بندی که با اندک تصرفی در محتوای آن برای نشــان دادن وجه صوری و 
روش شناختی طبقات مختلف مراتب کالن و ُخرد در علوم اجتماعی ارائه شد، نشان می دهد 
قلمرو های اجتماعی که در جامعه در قالب رفتار های اجتماعی ُخرد مشــاهده می شــود، 
)الیه 3( وابسته به مراتب کالن اجتماعی است )الیه 1 و 2( که به سادگی قابل مشاهده و 
قابل مطالعه نیستند. اما آنچه که روش  های تحقیق با آنها سرو کار دارند، مراتبی از رفتار 

در سطح ُخرد است که دائماً با آموزه  ها و گرایش های مراتب کالن اشراب شده است. 
این نوع فرایند از تبیین موضوع و مسائل علمی تنها در توان تعداد اندکی از اندیشمندان 
علوم انسانی است.1 )ساتون و استو2، 1995( اینکه قانون  ها و آموزه  ها و گرایش  های کالن 
در یک رویکرد علمی چگونه می تواند رفتار های خاص اجتماعی و اقتصادی را توضیح دهد، 
فرایندی اســت که نه تنها یک قدم از مسئله علمی جلوتر می نهد، بلکه اصلی ترین فرایند 
شکل گیری و ارتباط قوانین   علمی با جزئیات و مسائل ُخرد یک علم را بیان می کند. و این 
ویژگی را در تفسیر موضوعی که شهید صدر بیان می کند می توان به روشنی دریافت کرد.

نتیجه
گرچه شــهید صدر عنوان »موضوع« را برای امری که محور تفســیر موضوعی منتهی به 
نظریه و نقطه آغازین تفسیر موضوعی است، برمی  گزیند، ولی توجه به فرایند شناسایی، 
پرورش و فروگشــایی موضوع، نشــان می  دهد که موضوع، در مرحله ای، از حالت کلی و 

غیرمعین بودن خارج شده، تبدیل به مسئله علم می  شود. 
ایشــان ابتدا توجه می  دهد که موضوع از دل قلمرو   های واقع زندگی بشــری به دست 
می  آید. در این مرحله، هنوز با امری کلی و غیر معین ســروکار داریم. اما در ادامه گفته 
می شود که وقتی به این موضوع دست یافتیم، باید تعیین شود که از کدام قلمرو زندگی 
اســت؛ زاویه بحث ما درباره آن چیســت؛ تجربه   های بشری و راه  حل   ها و نقاط حل  ناشده 
درباره آن کشف شود؛ پرسش   های فراپارادایمی درباره آن استخراج شود؛ به قرآن عرضه 
شود و به طریق اجتهادی فروگشایی شده، نظریه قرآنی کشف شود. پس از مرحله اول، که 
با یک موضوع کلی و غیرمعین سروکار داریم، موضوع به تدریج ویژگی   های مسئله علمی 
را بــه خود می  گیرد؛ یعنی جزئی، معین، دارای راه حل، روشــمند و منجر به ارائه نظریه 
1. به عنوان نمونه مارک بالک در معرفی نظريه پردازان اقتصادی تنها دو نفر را از میان مســلمانان در 

لیست اقتصاددانان جهانی آورده است که شهید صدر يکی از آن دو نفر است.
2. Sutton & Staw
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می  شود. بنابراین، موضوع در دیدگاه شهید صدر، بر اساس یک فرایند روش  شناختی، به 
مســئله علم مبدل می  شــود. در این مرحله نشان دادیم که فرایند کشف موضوع، بخش 
اساســی در تفســیر موضوعی است که بدون عبور از آن نمی توان توقع داشت که هویتی 
با عنوان تفســیر موضوعی شــکل بگیرد. بعد از اینکه وجوه شــباهت موضوع در تفسیر 
موضوعی با مســئله علم آشــکار شد، مشخص شد آنچه که شــباهت هایی با مسئله علم 
دارد، در موقعیت علمی خود از مســئله علمی فراتر رفته و می خواهد علم و نحوه ارتباط 
قانون  های علم با جزئیات آن را برای ما توضیح دهد. از این رو، موضوعی که تصور می شد 
مســئله علم است، به نحو پیشرفته تری که سازه  های اصلی علم را بیان می کند تقریر شد. 
با این وصف آنچه که شهید صدر با عنوان »موضوع« از آن یاد می کند، نه تنها ویژگی  های 
مسئله علم را دارد، بلکه افزون بر آن از ایده ای عمیق تر برخوردار است و رابطه نظام مند 

علم را که ارتباط قانون  ها با رفتار های جزئی باشد تضمین می کند.
دستیابی به این فرایند کشف و حل مسئله، از اهمیت راهبردی در تولید علوم انسانی 
دینی برخوردار است. اکتشاف، توصیف و تبیین مسائل فرهنگی و اجتماعی بومی و ارائه 
راهکار هــای نظری و مدل  های عملی برای حل آن مســائل، در کنار مطالعات تجربی، از 
جنبه ای در گروی در اختیار داشتن نظریه هایی برآمده از متون دینی است و فرایند کشف 
و حل مسئله از دیدگاه شهید صدر، نمونه ای روشمند و کارا برای دستیابی به این هدف 
را فراروی جامعه علمی قرار می دهد. ایشــان با این کار، راهبردی ترین عنصر تولید علم 
را در این منطقه، که فرایند )و نه فقط ادعای( مرجعیت بخشــیدن به قرآن در مطالعات 

علوم انسانی است، برای محققان ترسیم می کند.
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