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روش عینی. 2
شهید صدر و روش عینی•
ی ٍی اص سٍش لملیی دس   اص ضْیذ صذس هؽبلجی دس هَسد استفبدُلجالً •

هجبحث الفبؾ ثیبى ًوَدین ٍ گفتین ثحث ٍی فمػ اختصبظ ثیِ اییي   
. ثخص یمٌی هجبحث الفبؾ داسد

صذس دس ّوبًدب اظبفِ ثش سٍش لملی، تَظییحبتی سا ًییض دس   ضْیذ •
.ًوبیذ وِ ثیطتش ًبـش ثِ سٍش لیٌی است هَسد سٍش لشفی ثیبى هی

ایي تَظیحبت سا ًیض ضْیذ صذس فمػ دس ّویي ثخص یمٌی هجبحیث   •
.الفبؾ روش وشدُ ٍ دس خبی دیگش ًیبٍدُ است
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الفاظشهید صدر و استفاده از روش عقلی در مباحث 

رویکرد مباحث 
الفاظ در علم اصول 

تفسیری. 1

کشفی. 2
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الفاظشهید صدر و استفاده از روش عقلی در مباحث 

رویکرد مباحث 
الفاظ در علم اصول 

تفسیری. 1
ی  یک پدیده تفسیر

لغوی

کشفی. 2
معنای یک  کشف

کلمه یا یک هیئت
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الفاظشهید صدر و استفاده از روش عقلی در مباحث 

رویکرد مباحث 
الفاظ در علم اصول 

تفسیری. 1
ی  یک پدیده تفسیر

لغوی

کشفی. 2
معنای یک  کشف

کلمه یا یک هیئت

روش تبادر . أ

برهانروش . ب
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روش عینی. 2
:دس هجبحث الفبؾ دٍ سٍیىشد ٍخَد داسد: دس آًدب فشهَدٍی •
سٍیىشد تفسیشی . 1 •
. سٍیىشد وطفی. 2•
سٍیىشد تفسیشی اصَلی ثِ دًجبل وطف همٌبیی ثشای لفیؿ ًیسیت   دس •

ٍخَی تفسیشی ثیشای همٌیبی هىطیَس اسیت ٍ دس      ثلىِ دس خست
پی  اصیَلی دس سٍیىیشد    . سٍیىشد وطفی ثِ دًجبل وطف همٌب است

خَاّذ ثذاًذ لفؿ چِ همٌبیی داسد ٍ دس سٍیىیشد تفسییشی    وطفی هی
.خَاّذ ثذاًذ چشا ایي همٌب سا داسد هی



7

روش عینی. 2
:التمبد ضْیذ صذس سٍش سٍیىشد تفسیشی چٌیي استدس •
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روش عینی. 2
ّبی لشفی هشثَغ ثِ یه لفیؿ سا ویِ هیَسد     اثتذا داللتاصَلی  -1•

. وٌذ ثحث است، خوك آٍسی ٍ فْشستی اص آًْب تْیِ هی
ی ضشغ داللت ثش هفَْم داسد یب  خَاّذ ثذاًذ چشا خولِ اگش هیفشظبً •

وٌذ یب چشا خوك هحالی ثِ الف ٍ  چشا ّیأت اهش داللت ثش ٍخَة هی
ی ضشغ ییب   ّبی لشفی هشثَغ ثِ خولِ سسبًذ، داللت الم لوَم سا هی

. ًوبیذ ی اهش ٍ یب خوك هحلی ثِ الف ٍ الم سا فْشست هی صیغِ
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روش عینی. 2
پشداصًذ ٍ اص وبهل ثَدى  ثِ اسصیبثی صحت هؽبلت فَق هیسپ   -2•

. وٌذ آًْب اؼالق پیذا هی
ّبی لشفی ٍ وبهل ثَدى آًْب ثیِ   اص اؼویٌبى اص صحت داللتثمذ  -3•

. ّب سا تفسیش وٌذ گشدد وِ ایي داللت ای هی دًجبل ًفشیِ
گزاسد تب دسیبثذ وِ  ی آخش ایي ًفشیِ سا ثِ آصهَى هی دس هشحلٍِ  -4•

وٌذ ٍ ثبًییبً هٌیتح آثیبسی ویِ      ّب سا تفسیش هی اٍالً ًفشیِ، توبم داللت
.ّبی لفؿ ثبضذ، ًیست ی داللت خبسج اص حیؽِ
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روش عینی. 2
لجبست دیگش دس ایي هشحلِ خبهمیت ٍ هبًمیت ًفشیِ هَسد ثشسسی ثِ •

ی اسایِ ضذُ، توبم آثبس هَخیَد   گیشد؛ صیشا هوىي است ًفشیِ لشاس هی
سا تفسیش وٌذ؛ اهب التعبی یه سشی آثبسی سا داضتِ ثبضذ وِ ٍخیَد  

ِ   دس ایي صَست هملَم هی. ًذاسًذ ِ   گیشدد، ًفشیی ی  ی هیزوَس، ًفشیی
.وبهلی ًیست
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روش عینی. 2
:گزساًذ اصَلی ثشای تفسیش همٌبی یه لفؿ، چْبس هشحلِ سا هیپ  •
.ّبی لشفی لفؿ ی فْشستی اص داللت تْیِ. أ•
.اسصیبثی صحت ایي هذالیل. ة•
.ای ثش اسبس ایي هذالیل ی ًفشیِ اسایِ. ج•
.آصهَى ًفشیِ. د•
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روش عینی. 2

تفسیر معنای 
یک لفظ

فهرستی از . أ
ها داللت

ارزیابی . ب
صحت

ی  ارایه. ج
نظریه

آزمون . د
.نظریه
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روش در علوم طبیعی  

:روش تجربی

مشاهده

فرضیه

آزمون

تئوری 

تایید
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روش عینی. 2
ًفش ضْیذ صذس سٍش اصَلی دس سٍیىشد تفسییشی، ضیجیِ سٍش   دس •

.لبلوبى تدشثی است
وٌٌذ ٍ پ  اص اؼویٌبى اص هطیبّذات   لبلوبى تدشثی اثتذا هطبّذُ هی •

ًوبیٌیذ ٍ دس آخیش ًفشییِ سا     ای اسایِ هیی  خَد، ثش اسبس آًْب ًفشیِ
ًفشیِ ثبیذ اص یه سَ هطبّذات سا تفسیش وٌذ ٍ اص سَی . آصهبیٌذ هی

.دیگش ًتبیدی خبسج اص هطبّذات ًذاضتِ ثبضذ
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روش عینی. 2
ی هزوَس سا دس یه هثبل هثل  ایي ٍصف اگش ثخَاّین چْبس هشحلِثب •

ی صییش لویل    ی اهش دس ٍخَة پیبدُ وٌین، ثِ گًَِ ثحث ـَْس صیغِ
:ًوبیین هی
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روش عینی. 2
یبثین اهیش   وٌین ٍ هثالً دسهی ی اهش سا استخشاج هی ـَْسات صیغِاثتذا •

ـبّش دس ٍخَة است ٍ ایي ـَْس داللت ثش هشُ یب تىشاس ٍ فَس ییب  
دس ساُ سسیذى ثِ ایي استىبصات، الفبؾ ٍخَة ٍ هشُ ٍ . تشاخی ًذاسد

وٌیین ٍ همصیَد اص آًْیب سا سٍضیي      تىشاس ٍ فَس ٍ تشاخی سا همٌب هی
.ًوبیین هی
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روش عینی. 2

دّین یه سٍیىشد وطفی است ویِ   توبم آًچِ دس ایي هشحلِ اًدبم هی•
. هب دس آى لصذ یبفتي ـَْسات لفؿ سا داسین

ًفش ضْیذ صذس دس ایي سٍیىشد هب ثشای ایي وِ ثفْوین لفؿ دس چِ دس •
.تَاًین اص تجبدس یب ثشّبى استفبدُ وٌین سٍد، هی همٌبیی ثِ وبس هی
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روش عینی. 2
اص ایي وِ فْشست سا تىویل وشدین، ثِ اسصییبثی هدیذد فْشسیت    ثمذ •

ِ  هی ی  پشداصین تب هؽوئي ضَین ـَْسات ثِ دست آهذُ دس هَسد صییغ
یمٌی دسیبثین وِ اهش ـبّش دس ٍخیَة اسیت ٍ   . اهش لبثل لجَل است

.داللت ثش فَس ٍ تشاخی یب هشُ ٍ تىشاس ًذاسد
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روش عینی. 2
ی ثمذ ثِ دًجیبل دلییل ٍخیَد چٌییي ـْیَساتی دس هیَسد        هشحلِدس •

.وٌین گشدین ٍ دلیل خَد سا دس لبلت ًفشیِ اسایِ هی ی اهش هی صیغِ
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روش عینی. 2
:ی اهش سِ ًفشیِ هؽشح است دس هَسد صیغِ •
.ی اهش ثِ دلیل ٍظك است ٍخَد چٌیي هذالیلی ثشای صیغِ. أ•
.ی اهش ثِ التعبی لمل است ٍخَد چٌیي هذالیلی ثشای صیغِ. ة•
ی اهیش ثیِ    اؼالق ٍ همذهبت حىوت چٌیي هذالیلی سا ثشای صیغِ. ج•

.اسهغبى آٍسدُ است
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روش عینی. 2
ای لبثل لجَل است وِ  دس هیبى ایي ًفشیبت، ًفشیِ•
ی اهش سا وِ دس سٍیىیشد وطیفی ثیِ دسیت آٍسدیین،       اٍالً آثبس صیغِ•

ی اهش ثبضذ  تفسیش وٌذ ٍ ٍالمبً دلیل ٍخَد چٌیي هذالیلی دس صیغِ
ی اهش دسسیت ًیسیت،    ٍ ثبًیبً همتعیبت دیگشی سا وِ دس هَسد صیغِ•

.ًذاضتِ ثبضذ
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روش عینی. 2
ّب دس تفسییش ییه    تب وٌَى گفتین تَظیح سٍضی ثَد وِ اصَلیآًچِ •

تش ٍلتی اص هٌفش ثیشًٍی ثِ ویبس   ثِ لجبست دلیك. گیشًذ لفؿ ثِ وبس هی
ضَین، آًْب ٍالمیبً چٌییي    ًگشین، هتَخِ هی ّب دس ایي صهیٌِ هی اصَلی
. گزاسًذ وٌٌذ ٍ ایي هشاحل سا پطت سش هی لول هی
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روش عینی. 2
وٌیین، دلیمیبً تویبهی     ّب هشاخمِ هی ٍلتی ثِ آثبس ٍ لجبسات اصَلیاهب •

. وٌین ایي هشاحل سا ثِ تشتیت هطبّذُ ًوی
ًیست وِ اصَلی دس تجیییي هؽلیت خیَیص اص ّویبى پلیِ ٍ      ایٌؽَس •

. ی اٍل ضشٍق وٌذ ٍ یه یه هشاحل سا ؼی ًوبیذ هشحلِ
ی سَم وِ تفسیش هذالیل یه لفؿ  هوىي است سخٌص سا ثب هشحلِاٍ •

است، آغبص وٌذ ٍ پی  اص آى ثیِ خویك آٍسی فْشسیت ـْیَسات ٍ      
.هذالیل آى ثپشداصد
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روش عینی. 2
اگشچِ اصَلی ثِ لَل ضْیذ صذس ّویي هشاحیل سا ٍالمیبً ؼیی    پ  •

. ًوبیذ وٌذ؛ اهب آًْب سا ثِ ّوبى ضىل ٍ ثِ صَست تفصیل ثیبى ًوی هی
ی وبس  ًگشین ٍ ثِ هدوَلِ هب وِ دس سٍش ضٌبسی اص هٌفش ثیشًٍی هی

یبثین وِ اٍ ٍالمبً ایي هشاحل سا ثِ تشتیت  وٌین، دسهی اصَلی تَخِ هی
دّذ وِ هٌفش ثیشًٍیی   یمٌی اٍ دس داخل وبسی اًدبم هی. ًوبیذ ؼی هی

.آى چٌیي است
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روش عینی. 2
مثالچند •
اگشچِ ضْیذ صذس خَد ثِ تَظیح ٍ تٌمیح ایي سٍش پشداختِ؛ اهب دس •

ٌّگبم وبسثشد ایي سٍش ٍ تؽجیك آى ویبهالً تویبم هشاحیل سا ّویبى     
. ضىلی وِ روش وشدُ، ؼی ًٌوَدُ است

ّیبیی ویِ آٍسدُ، ثیب دس ًفیش گیشفتي       تَاى گفت تمشیجبً ًوًَِ هیٍلی •
ّیبی هختلفیی اص اییي سٍش     ٍی دس ثحیث . هشاحل فَق ثَدُ اسیت 
.استفبدُ وشدُ است
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روش عینی. 2
ِ  ی آى ثحث اص خولِی • ِ  ّب، ثحثی است وِ دس هَسد خولی ی  ی خجشیی

.وٌذ هضدٍخِ هؽشح هی
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روش عینی. 2
ای است وِ خجش آى خیَدش ییه    ی هضدٍخِ، خولِ ی خجشیِ خولِ •

ؼلك اص ًفش صثبى لشثی یه خولِ اسیت  . خولِ است؛ هثل الجذس ؼلك
. وِ ضبهل فمل ٍ فبلل است
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روش عینی. 2
ضیَد، اییي    ّبیی وِ دس تفسیش چٌیي خوالتی اسایِ هیی  اص ًفشیِیىی •

. ی فملیِ ّستٌذ است وِ ایي خوالت دس ٍالك خولِ
اٍلیی  . اسبس ایي ًفشیِ ثیي الجذس ؼلك ٍ الجذس ؼیبلك فیشق اسیت   ثش •

. ی فملیِ ٍ دٍهی اسویِ است خولِ
ی  حبلی وِ ثیي ؼلك الجذس ٍ الجذس ؼلك فشلی ًیست ٍ ّش دٍ خولِدس •

.اًذ فملیِ
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روش عینی. 2
اًیذ،   ای سا هؽیشح ویشدُ   ثیبى ضْیذ صذس وسبًی وِ چٌیي ًفشیِؼجك •

ِ  هشاحل لجل اص اسایِ یمٌیی داللیت   . اًیذ  ی ًفشیِ سا پطت سش گزاضیت
هشثَغ ثِ الجذس ؼلك ٍ ؼلك الجذس سا فْشست وشدُ ٍ سپ  ثشای اییي  

آى تفسیش ایي اسیت ویِ اییي دٍ    . اًذ یه تفسیش لشظِ ًوَدُداللت 
.هثبل یىی ّستٌذ
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روش عینی. 2

پیشداصد ٍ   ضْیذ صذس دس ثحث خَیص ثِ اسصییبثی اییي ًفشییِ هیی    •
: گَیذ وٌذ ٍ هی ی ثحث سا ثیبى هی لسوت ًبگفتِ

ی فملیِ است، ثِ هفبسلیبت ٍ تٌبلعیبتی    ثپزیشین الجذس ؼلك خولِاگش •
ِ  ی آى دسهی ضَین وِ دس ًتیدِ هٌتْی هی ِ  یبثین ثیي خولی ی  ی خجشیی

.ی فملیِ تفبٍت است هضدٍخِ ٍ خولِ
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روش عینی. 2
وٌذ، ایي است وِ هب  اص چْبس تٌبلعی وِ ایطبى دس آًدب روش هییىی •

ی فملیِ ثبیذ ثشای فبلل خوك، فمل سا ثِ ضىل هفشد ثیبٍسین  دس خولِ
ِ : ٍ ثگَیین ِ  رّت الٌبس دس حبلی وِ دس خولی ی هضدٍخیِ   ی خجشیی

الٌیبس  : یمٌی ثبیذ ثگَیین. حتوبً ثبیذ فمل سا ّوشاُ ثب ظویش روش وٌین
داضیتٌذ، دس   اگش ایي دٍ یىی ثَدًذ، ثبیذ حىویی هوبثیل هیی   . رّجَا

.حبلی وِ ایٌؽَس ًیست
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روش عینی. 2
ی یىیی ثیَدى    گیشد ًفشیِ صذس ثب ثیبى ایي هفبسلبت ًتیدِ هیضْیذ •

دس ٍالك ضْیذ صذس ثشای وست اییي ًتیدیِ،   . ایي دٍ هثبل غلػ است
الجتِ ثبصگطتی . گیشد ی چْبسم یمٌی آصهَى ًفشیِ سا ثِ وبس هی هشحلِ

ی اٍل داسد؛ ثذیي صَست وِ ضَاّذ هَخیَد دس هیَسد    ًیض ثِ هشحلِ
وٌیذ ٍ ثییي آًْیب     گیشد ٍ ثب آثبس ًفشیِ همبیسِ هیی  لفؿ سا دس ًفش هی

.ثیٌذ تٌبفی هی
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روش عینی. 2
اگش لشاس ثبضذ الجذس ؼلیك ٍ ؼلیك الجیذس یىیی     : گَیذ اص ایي سٍ، هی •

سا ًیض اص ًفیش دسیتَسی دسسیت    « الٌبس رّت»ی  ثبضٌذ، ثبیذ خولِ
ثیش  « الٌبس رّت»دسست است ٍ ثب « رّت الٌبس»فشض وٌین؛ صیشا 

. ضَد حست فشض یىی حسبة هی
سا دسست ثذاًین؛ « الطو  ؼلك»ٍ « هحوذ ٍ للی لبم»ثبیذ ّوچٌیي •

، خویالت  «ؼلیك الطیو   »ٍ « لیبم هحویذ ٍ للیی   »صیشا خویالت  
. صحیحی ّستٌذ

ٍ « هحویذ ٍ للیی لیبم   »، «الٌبس رّت»حبلی وِ دس لشثی هثل دس •
.ضوبسًذ سا غلػ هی« الطو  ؼلك»
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روش عینی. 2
ًىتِ ًیض اضبسُ وٌین وِ ضْیذ صذس دس ایٌدیب صیحت خوالتیی    ثذیي •

سا « رّیت الٌیبس  »ٍ « لبم هحوذ ٍ للیی »ٍ « ؼلمت الطو »هثل 
هحویذ ٍ  »هسلن گشفتِ است، ّوچٌبى وِ غلػ ثَدى خوالتیی هثیل   

سا ًییض هسیلن داًسیتِ    « الطو  ؼلیك »ٍ « الٌبس رّت»، «للی لبم
. است

آى ایي است وِ ضْیذ صذس دس ٍالك ثِ استىبص خَیص وِ ییه  للت •
وسی وِ آضیٌب ثیِ صثیبى لشثیی     . لشة صثبى است، سخَق وشدُ است

.است، صحت ٍ سمن ایي لجبسات ثشایص هسلن است
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روش عینی. 2
وٌذ ٍ  هثبل دیگشی وِ ضْیذ صذس دس آى اص ّویي سٍش استفبدُ هیی •

گییشد، ثحیث ًسیجت     ضبیذ دس آًدب تفصیل ٍ دلت ثیطتشی ثِ وبس هی
ثب هذلَل حشٍس ( الیِ هعبس ٍ هعبس)آیب هذلَل اظبفِ . ًبلصِ است

خش ًسجتی داسد؟ 
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روش عینی. 2
ثِ ًبم هخضٍهی ادلب وشد وِ هذلَل حشٍس خش، ّوبى هذلَل ضخصی •

تَاًین دس  ثش اسبس ایي ادلب دس ٍالك ثِ دلیل ایي وِ ًوی. اظبفِ است
الیِ داضیتِ ثبضیین، لفیؿ سا ثیِ خیبس ٍ       ثمعی هَاسد هعبس ٍ هعبس

. وٌین هدشٍس تجذیل هی
: خَاّذ ثگَیذ دس ایٌدب گَیٌذُ هی. استسافرت من البصره آى هثبل •

خَاّذ سفش ویشدًص سا ثیِ    سفش ثصشُ، آغبص سفش هي است؛ یمٌی هی
فمل اسیت ٍ لبثیل اظیبفِ ثیِ     « سبفشت»ثصشُ اظبفِ وٌذ، اهب چَى 
ّوبى « هِي»پ  وبسوشدِ . ًوبیذ استفبدُ هی« هِي»ثصشُ ًیست، اص لفؿ 

.وبسوشدِ اظبفِ است ٍ ّیچ فشلی ثب ّوذیگش ًذاسًذ
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روش عینی. 2
التمبد هخضٍهی ثِ ؼَس ولی وبسوشد حشٍس خش، ویبسوشد اظیبفِ   دس •

است ٍ دس سبخت صثبى لشثی ّش خب اظبفِ هوىي ًجبضذ ٍ ثِ لحیبؾ  
ادثی هبًمی ثشای آى ٍخیَد داضیتِ ثبضیذ، اص حیشٍس خیش اسیتفبدُ       

.ضَد هی
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روش عینی. 2

ضْیذ صذس ثشای ثشسسی ایي ًفشیِ، هخبؼجیبى خیَد سا ثیِ ٍخیذاى     •
دّذ؛ صییشا ثحیث اظیبفِ ٍ حیشٍس خیش اص خولیِ        لغَی اسخبق هی

ضیَد ٍ آًْیب ویِ     هجبحثی است وِ ثِ سبختبس صثبى لشثی هشثَغ هیی 
آضٌب ثِ ایي صثبى ّستٌذ، ثیب سخیَق ثیِ استىیبصات لغیَی خیَیص       

.تَاًٌذ ًفشیِ سا هَسد اسصیبثی لشاس دٌّذ هی
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روش عینی. 2
ًوبیذ ٍ ثب  صذس ایٌدب ّن فْشستی اص استىبصات لغَی لشظِ هیضْیذ •

گیشد ًفشییِ ثیب آى استىیبصات     ی آًْب ثب آثبس ًفشیِ ًتیدِ هی همبیسِ
. ی دسستی ًیست پ  ایي ًفشیِ، ًفشیِ. لغَی ًبسبصگبس است
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روش عینی. 2

وٌذ، هَسد صییش   خولِ ًىبتی وِ ثشای سسیذى ثِ ایي ًتیدِ ثیبى هیاص •
: است

ضَد، دس حیبلی   هَاسد هتمذدی دس صثبى لشثی لفؿ خش استفبدُ هیدس •
ی هفشٍض صیحیح ثیَد،    اگش ًفشیِ. وِ اهىبى اظبفِ ّن ٍخَد داسد

چیشا ویِ ثیش    . ییبفتین  ثبیست هثل ایي هَاسد سا دس صثبى لشثی هی ًوی
ضَد وِ اهىیبى اظیبفِ    ؼجك ًفشیِ دس خبیی اص حشس خش استفبدُ هی

.ًجبضذ
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روش عینی. 2
« صیذ لبئن فیی الیذاس  »وٌذ  وِ ضْیذ ثِ لٌَاى ًمط اًتخبة هیهثبلی •

لبئن دس ایي هثبل لبثل اظبفِ ثش داس است؛ اهیب دس لییي حیبل    . است
لشة . یه همٌب ًذاسًذ« لبئن فی الذاس»دس صثبى لشثی ثب « لبئن الذاس»

صییذ لیبئن فیی    »ّوبى همٌیبی  « صیذ لبئن الذاس»تَاًٌذ اص  صثبًبى ًوی
.پ  فی الذاس خبیگضیي اظبفِ ًطذُ است. سا استفبدُ وٌٌذ« الذاس
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روش عینی. 2

ِ «سفشن اؼَل هي سیفشی »ّوچٌیي دس هثل • ی اؼیَل، افمیل    ، ولوی
اهیب دس لییي   . ثبضیذ  التفصیل ٍ اسن است ٍ لبثل اظبفِ ثِ سفشی هی

تفبٍت داسد ٍ یىیی  « اؼَل هي سفشی»ثب « اؼَل سفش»حبل همٌبی 
.تَاى خبیگضیي دیگشی وشد سا ًوی


