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 اگر كسي بخواهد موضوعي را ازنظر قرآن و عترت بررسي

 كند بايد الاقل شش مرحله تحقيقي را طي كند تا مشخص

نمايد كه نظر اسالم درباره آن موضوع چيست

مرحله اوّل

 آياتي كه در آن زمينه وارد شده است جمع  آوري كند. در اين مرحله آن چنان بايد حضور ذهن 

 درباره قرآن كريم داشته باشد كه به مقدار وسع و به مقدار تكليف همه آياتي كه در اين زمينه نظر

 دارند ـ نفياً و اثباتاً ـ گردآوري كند و دراين باره تنها به آياتي كه لفظ آن موضوع را دربر دارند اكتفا

نكند بلكه محتواي آيات را موردتوجه قرار دهد

مرحله دوّم
لمجم و صاخ اب ار اهماع و دّيقم اب ار اهقلطم ينعي دنك يدنبعمج هدش يروآعمج تايآ نيا نيب

 ها را با مبيّن و متشابه  ها را با محكم و بخش هاي مناسب را در كنار هم جمع  بندي نمايد تا نتايج

.آيات جمع آوري شده را به دست آورد

مرحله سوّم
 در اين مرحله نوبت به سيره عترت طاهره مي رسد رواياتي كه در اين زمينه واردشده ـ نفياً و 

 اثباتاً ـ جمع  آوري نموده تا چيزي از روايات فروگذار نشود خواه راجع به گفتار آنان باشد يا

ناظر به رفتار آنان

مرحله چهارم

و صاخ اب ار اهماع و تادّيقم اب ار تاقلطم ينعي .دنك يدنب عمج هدشيروآعمج تاياور نيا نيب

يراك نامه و دجنسب ّنيبم اب ار اهلمجم و خوسنم اب ار اهخسان و تاهباشتم اب ار يئاور ياهمكحم

 كه در استنباط فقهي عمل مي  شود بايد در هر موضوعي انجام دهد تا بتواند نتايجي را كه از بررسي

روايات حاصل شده ارائه دهد

 نتايج متعددي كه از آيات به دست آمده است به  صورت يك اصل مهم درآورد و همچنين ثمرات مرحله پنجم

.گوناگوني كه از روايات حاصل شده است به صورت يك اصل جامع ارائه نمايد

 در اين مرحله بين نتايج به دست آمده از قرآن و ثمرات استنباط شده از روايات يك جمع  بندي مرحله ششم

.نهايي بنمايد تا با هماهنگي قرآن و عترت يك مطلب را استنباط كند

 اگر اين مراحل شش گانه تحقيقي را پيمود و خواست درباره موضوعي سخن بگويد، ادب ديني و

 احتياط علمي اقتضا مي كند كه بگويد: مقتضاي اين آيه، اين است يا مقتضاي اين روايت، چنين است

 نه آن كه بگويد اسالم چنين مي گويد. و اگر خواست نظر اسالم را نقل كند، به خود اسناد ندهد، بلكه

 محصول تحقيق محقّقاني كه اين شش مرحله استنباطي را سپري نموده اند نقل كند و بگويد: محقّقين

ما چنين نظر داده  اند، كه نظر اسالم در اين زمينه چنين است


