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كاربرد روشهای اصول استنباط
در معناکاوی از الفاظ کتاب و سنت در عرفان و اخالق مأثور
مستندشناختی کتاب ُّ
ْ
سر اإلسراء)
(بر اساس تحلیل
ِ
مصطفی همدانی

چکیده

1

این تحقی با ههدف گسهترش كهاركرد قواعهد علهم اصهول اسهتنباط بهه حهوزهههای عرفهان و

اخالق اسالمی ،به تجزیه و تحلیل روش استنباطی كتاب سر االسرام ،نوشته آین اهلل علهی

سعادتپرور پرداخته است.

روش ایههن تحقی ه  ،تحلیه ِهل مستندشههناختی كتههاب «سههر االسههرام» اسههت .ارائههه الگههویی
ّ
عملی از تفقه روشمند در استنباط آموزههای عرفانی و اخالقی از منهابع مههثور ،بهر اسهاس
قواعد دانش اصول ،اولین دستاورد این تحقی است .كش

شیوههای خاص مؤل

در

ارزیابی این قواعد بنی بر اساس قراین مهثور و نیهز انعطهاف بخشهیدن بهه كهاركرد قواعهد بهر
اسههاس داللههت نصههوص ،دومههین دسههتاورد ایههن پههژوهش اسههتن بههه ایههن معنهها كههه ایشههان بهها
ّ
ارجار قواعد به متن كتاب و سنت از تحکهم قهوانین علهم اصهول در «معنهادههی» بهه متهون
مهههثور پرهیههز كههرده ،بلکههه پ ه

از تمهیههد قواع هد ،از تشههکیل «خههانواده حههدیث» و «بررسههی

قههراین» بهههره بههرده و قواعههد را در جایگههاه واقعههی آنههان ،یعنههی در «خههدمت» معنههاخههوانی و

داللتیابی از قرآن و حدیث گماشتهاند.

کلیدددواژههددا :سههر االسههرام ،اخههالق مهههثور ،عرفههان مهههثور ،اصههول اسههتنباط ،قواعههد اسههتنباط
عرفانی ،قواعد استنباط اخالقی.

مقدمه
عرفهان ،در طبقهههبنههدی متعهارف ،در زمههر علههوم معقهول _ كههه دارای بههنمایهۀ كشههفی اسههت _
 .1دانشآموختۀ فقه و فلسفۀ حوز علمیۀ قم.
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طبقهبندی میشودن به این معنا كه یافتههای عارف را به زبان عقل بیان مهیكنهدن 2همهان طهور
كه اخالق نیز در زمز علهوم معقهول _ كهه دارای ریشههههای مههثور اسهت _ طبقههبنهدی مهیشهود.

3

اصههل مهههم عقلههی _ كههه بنههای ایههن مکتههب اخالقههی بههر آن مبتنههی اسههت _ نظر یهههای اسههت بههه نههام

«وسطیت» كه همان اعتدال در قوا است 4.متون اخالق اسالمی نیز ،در بیشتر موارد ،بهر اسهاس
قوای سهگانه _ كه دستگاه فلسهفی _ ارسهطویی بها محور یهت اعتهدال در قهوا آن را توصهیه كهرده _
سامان یافته است.

5

در ایهن میههان ،رویکههردی دیگههر بههه عرفههان و اخههالق اسههالمی وجههود داشههته اسههت كههه عرفههان و

اخالق را بر اساس مواد مهثور ،بدون طبقهبنهدی در ههیچگونهه سهاختار دیگهر ارائهه كهرده اسهت.

6

این شیوه را میتوان «عرفهان مههثور» و «اخهالق مههثور» نامیهد .متهسهفانه در ایهن رویکهرد ،ابزارههای

روشمنههد اسههتنباط در اسههتخراج معههارف عرفههانی و آمههوزههههای اخالقههی از مههتن قههرآن و حههدیث

همواره م فهول مانهده اسهتن غفلتهی كهه عرفهان و اخهالق اسهالمی را از تولیهد مفهاهیم ،سهازهها و

گزارهها و باالخره نظامهای مبتنی بر متن كتاب و سهنت محهروم كهرده اسهت و در نتیجهه ،تنهها
به گزارشی ناپالوده و آشفته از روایات بسنده شده است.

از طرف دیگر ،برخی میپندارند كاركرد قواعد استنباط تنها در علم فقه است و فههم آیهات

و روایات عرفانی و اخالقی ،بدون تخصص در علوم ابزاری در فهم قرآن و حدیث میسر اسهتن

پنههدار نادرسههتی كههه در ركههود رشههد علمههی در دو حههوزه عرفهان و اخههالق بههیتهههثیر نبههوده اسههتن در

صورتی كه عها ِلم عرفهان و اخهالق ،عهالوه بهر لهزوم بههرهمنهدی از صهالحیتههای متعهدد روحهی و
عملی _ كه طب نصوص برای صحت استنباط هر عا ِلم دین (بهه و یه ه عها ِلم عرفهان و اخهالق)

الزامی است _ باید از قواعد و فنون استنباط مطلع باشد تها بتوانهد آمهوزهههای عرفهانی و اخالقهی
را از كالبد الفاظ كتاب و سنت صید كند.

خأل علمی پیش گفته ،سؤال تحقی حاضر را فراروی محق نهاده است كه :كاركرد قواعهد

علم اصهول در اسهتنباط آمهوزهههای عرفهانی و اخالقهی از كتهاب و سهنت چیسهت؟ از آنجها كهه
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 .2مجموعه آثار شهید مطهری ،ج ،23ص29ن ههمچنهین ،ر.ک :تمهیهد القواعهد ،ص12ن مصهبا االنه  ،ص16 - 13ن شهر
فصوص الحکم ،ص.7
 .3الرسائل ،ص.30
 .4الهیات الشفام ،ص.455
 .5اخالق در قرآن ،ج ،1ص.213
 .6متونی چون :التوحید ،المواعظ و نیز مصادقن االخهوان و صهفات الشهیعن از تهلیفهات شهیخ صهدوق  ،المحاسهن برقهی ،
مکارم االخالق و مشکاة االنوار طبرسی  ،إرشاد القلوب دیلمی  ،در منابع شهیعه و شهعب االیمهان بیهقهی و الترغیهب و
الترهیب منذر ی در منابع اهلسنت دارای این رو یکرد هستند.

راهبرد پژوهشی ،یعنی «موردكاوی» و «مستندپژوهی» بر اساس تحلیهل روش كتهاب سهر االسهرام
هدف را برای خود نزدیک و دستیافتنی كرده است .سر االسرام ،تهلی ماندگار استاد عرفهان
و اخههالق در عصههر حاضههر ،مرحههوم آیههن اهلل علههی سههعادتپرور اسههت كههه توفیه یافتههه آمههوزههههای
عرفانی و اخالقی خود را تا هر اندازه كه بتواند ،به متن كتاب و سهنت نزدیهکتهر كنهد و عرفهان و
اخالق «ناب» را در تحلیل استنباطی گزارههای قرآن و حدیث به دست آورد.
این تهلی گرانسنگ _ كه با فشردگی فراوان به این عرصه قدم نهاده است _ به شر قرآنهی
_ روایی «حدیث معراج» با رهیافتی فقیهانه (فقهه فههم روشمنهد كتهاب و سهنت) در بازتولیهد
تفقههه عرفههانی و اخالقههی از مههتن قههرآن كههریم و روایههات بههر اسههاس مبههانی منطقههی اسههتنباط همههت
گماشته است.
بههر اسههاس دو راهبههرد مههذكور _ كههه در مباحههث روششههناختی توضههیح داده خواهن هد شههد _
سؤال یاد شده از حالت انتزاعی خارج شده و بهه شهکل دو سهؤال كهاربردی و عملیهاتی _ كهه بهه
نوعی سؤاالت فرعی تحقی نیز محسوب میشوند _ بازنویسی شده است:
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پاسخگویی به این سؤال فرصتی وسیعتهر از ایهن مجهال اسهت ،تحقیه حاضهر بها اسهتفاده از دو

 .1روشهای اصولی سر االسرام در استنباط آموزههای عرفانی و اخالقی چیست؟

 .2مؤل

سر االسرام در استفاده از قواعد علم اصول چه نوآوری داشته است؟

ایههن تحقی ه  ،رسههالت خههود را بههازخوانی تههالش مؤل ه

محتههرم مههیدانههد تهها در تحلیههل روش

ایش ههان مب ههانی اص ههولی ناگفت ههه و الگوه ههای ب ههه ك ههار رفت ههه در فراین ههدهای اس ههتنباطی موج ههود در

پ زمینۀ سر االسرام را با هدف پاسخگویی به سؤاالت مذكور بازگو كند.

چارچوب نظری
تحلیههلهههای مهها همههواره مبتنههی بههر مبههانی نظههری هسههتند و هههر پژوهشههی از نظر یههه یهها نظر یههاتی

ت ذیهه مهیشههود 7.نظر یهه باعههث مهیشههود تحقیه دارای نظهم و قالههب خهاص شههود و در واقهع ،بههه
عنههوان چراغههی راهنمههای مهها در تحقیه اسههت 8.هههمچنههین ،پاسههخ سههؤاالت از نظر یههه اسههتخراج

میشود و تحقی بدون نظریه نمیتواند مطالعهۀ علمهی باشهد ،بلکهه تنهها جمهعآوری دادهههای
خام اسهت 9.بنها بهر ایهن مبهانی ،ایهن بخهش از نوشهتار حاضهر بهه بیهان مبهانی نظهری كهاركرد علهم
اصول در استنباط آموزههای عرفانی و اخالقی میپردازد.

 .7روش تحقی در علوم اجتماعی ،ص.60
 .8همان ،ص.61
 .9همان ،ص.66
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از نظر قوانین علم اصول استنباط ،بعد از اثبات صدور یک آیه یها روایهت ،بایهد بههور كهالم

اثبات شود 10.بنا بر این ،چارچوب نظری این تحقیه عبهارت اسهت از روشههای پهی بهردن بهه
بهور آیات و روایات كه همان «قواعد اصولی معناكاوی از الفاظ» هستند.

مقصود از قواعد علم اصول در این نوشتار ،همهان مباحهث الفهاظ در علهم اصهول اسهتنباط

است كه نیمی از این علم را تشکیل میدهند 11و به علت عهدم تنقهیح آنهها در علهوم ادبهی ،بها
تهمالت اصولی و كاوشهای زبانشناختی در این علم حاصل میشوند.

روش تحقیق
ایههن تحقیه  ،از نههور توصههیفی _ تحلیلههی اسههت .روش تحقیه در ایههن نوشههتار ،تلفی ه روش

كتابخانهای با شیو متداولی از این روش در سیر علمی پیشهینیان ،یعنهی «مسهتندنویسهی» یها
َ
مستمسکنویسی» است.
«
روش كتابخانهای روشی اسهت كهه از آغهاز تها انتهها بهر مطالعهه كتهب و اسهناد و نهرمافزارههای

حههاوی متههون علمههی مبتنههی اسههت و بهها ابزارهههایی ماننههد فههیش و جههدول و فههرم و  ...بههه كمههک

استدالل عقلی به بررسی متون برای دست یافتن به پاسخ سؤال میپردازد.

12

مستندنویسی در روش عالمان پیشین عبارت است از بیان مبانی فقهی فتاوای یهک عهالم

در متنههی مهههم و مههورد اعتنههای جوامههع علمههی بههه گونهههای كههه همههه تههوان خههود را بههرای اسههتخراج

فرایندهایی كه مؤل برای رسیدن به آن فتاوا طی نموده ،به كار میگرفتند .كتاب مستمسهک
العروة الوثقی ،تهلی مرحوم آین اهلل سیدمحسن حکیم و نیز كتاب المستند ،تهلی مرحوم آیهن
اهلل خویی و كتاب مستند تحریرالوسیلن ،تههلی شههید سهید مصهطفی خمینهی بها ایهن رویکهرد
ارز یههابی مههیشههوند .نویسههنده بهها الهههام از ایههن منههابع ،ایههن روش را «تحلیههل مستندشههناختی» یهها
َ
مستمسکشناختی» مینامد.
«تحلیل

یافتههای تحقیق
این بخش از تحقی  ،تا حد ممکن ،بر اسهاس چیهدمان خهاص طهر ایهن مباحهث در علهم

اصول استنباط ارائه خواهد شد.
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 .10اجود التقریرات ،ج ،2ص110ن تهذیباألصول ،ج ،2ص.163
 .11جهت تصدی ایهن واقعیهت ،كهافی اسهت میهزان صهفحات اختصهاص یافتهه بهه مباحهث الفهاظ در چنهد كتهاب اصهولی
مانند كفاین االصول ،اجود التقریرات و تهذیب االصول را مالحظه نمود.
 .12مقدمهای بر روش تحقی در علوم انسانی ،ص.172 - 164

توجه به فطرت توحیدی ،تکلی

به رسول اكرم

نیست.

همۀ مسلمانان اسهت و خطهاب آیهه مخصهوص
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 .1تعمیم خطابها
َ
َ
ّ
ّ
ت
َ
َ
َ
ّ
َ
َ َ
اهلل ال ِتهههی ف َطهه َهر
ین َح ِنیفههها ِفطهه َهرت ِ
نظر یهههۀ مؤله ه در ذیهههل آیهههۀ شهههریفۀ «فهههه ِقم وجهه ه ِللهه ِهد ِ
َ
َّ
13
الن َاس َعلیها»:
14

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ّ
مبنای این استفاد مؤل  ،نظر یهۀ اصهولیان در اصهل عهدم اختصهاص خطهابههای مفهرد
است تا زمانی كه خالف آن بر اساس ادله محکم ثابهت شهود 15.طبه

قرآنی به رسول اكرم
ّ
نظر مؤل  ،در این مورد ،نه تنها خالف این اصل اثبات نشده ،بلکه ذیل آیۀ مذكور داللت بر
16

عمومی بودن این فطرت برای كل بشر دارد.

 .2تخصیص خطابها
َ
َ
ّ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
ُ
نظریۀ مؤل در ذیل بند «یا أح َمدن ِإس َتع ِمل َعقل قبهل أن یهذ َه َبن ف َم ِهن اس َهتع َمل َعقل ُهه،
ال یخطی َو ال یط ی  17»...از حدیث معراج:
این عبارت ،شامل خطابهایی به رسول اكرم

است كه مشهتمل بهر سهعی در

رسیدن به كماالتی است كه آن حمرت آنهها را در بهاالترین درجهات دارا هسهتند.

بنا بر این ،مورد خطاب ،امت ایشان است ،نه شخص آن حمرت.

18

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

از نظه ههر اصه ههولیان ،مقصه ههود در برخه ههی خطه ههابهه ههای منه ههافی به هها مقه ههام رسه ههول ا كه ههرم
َّ
َ
َ
َ
َ َ ََ
ُ َ َ ُ
مانن ه ههد« :ف ه ههاعلم أ ّن ه ه ُهه ال ِإل ه ه َهه ِإال اهلل» 19و «ل ه ه ِهئن أش ه ه َهرك َت لیح ه ه َهب َط َّن َع َمله ه ه َو ل َتک ه ه َهون َّن ِم ه ه َهن
خاس ه ِهرین» 20،ام ههت ایش ههان اس ههت و ای ههن م ههوارد از قبی ههل «إی ههاآ أعن ههی و اس ههمعی ی هها ج ههارة»
ال ِ
 .13سوره روم ،آیۀ .30
ُ ِ .14
س ّر اإلسرام ،ج ،1ص.12
 .15ر.ک :انی المجتهدین فی علم األصول ،ج ،1ص307ن االجتهاد و التقلید ،ص.84
 .16سوره روم ،آیۀ .30
 .17الوافی ،ج ،26ص.150
ُ ِ .18
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص.98
 .19سوره محمد ،آیۀ .19
 .20سوره محمد ،آیۀ .65
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ّ
هستند 21.استنباط مؤل

ُِ
س ّر اإلسرام در این مورد نیز در همین زمینه ارزیابی میشود.

 .3تمسک به نص در برابر ظواهر
ّ
صراحت روایت امهام كهابم
نظریۀ مؤل در ارزشگذاری خنده :ایشان در این زمینه به
ِ
تم ّسههک كههرده انههد كههه در حکههم افمههلیت بههین خنههد تههوأم بهها گر یههۀ عیسههوی و گر یههۀ همیشههگی

یحیوی

فرمودند:

كاری كه حمرت عیسی

انجام داد ،برتر از كار حمرت یحیی

است.

22

ایشان بر این اساس ،به مطلوبیت خنده معتقد شهدهانهدن 23بهه ایهن معنها كهه اصهل اولهی در

مطلوبیت خنده با حفظ آداب عبودیت است.
تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

روش مؤل در این مسهله ،به علت صراحت روایت مذكور در معنا است كه آن را بر بهواهر
مقدم میكندن زیرا گر چه ّ
نص در میهان منهابع مههثور بسهیار انهدک اسهت 24،امها تعبیهر «افمهل» و
سههاختار جملههه _ كههه فاضههل و مفمههول هههر دو معلههوم شههدهانههد _ در مجمههور ،آن را از رتبههۀ عههدم
صهراحت در معنها _ كهه مرتبهۀ بهاهر اسهت _ 25بهه نهص در معنها ارتقها داده اسهت .بنها بهر ایهن ،بهه
علههت تقههدم نههص بههر بههاهر 26،ایههن روایههت بههر همههۀ بههواهری كههه در موازنههۀ میههان خنههده و گر یههه

ارزشگذاری كردهاند ،مقدم است.

 .4تمسک به سعه اطالقات
ّ
مؤل در بررسی برخی از اطالقهات ،ابتهدا آیهات و روایهات مهرتبت بها آن بحهث را جمهعآوری

میكنند و پ

از اتمام این فحص _ كه شرط اولیه در تحلیل هر گونه اطالق و تقیید اسهت_ 27

در برخی موارد _ كه وجود مقید برای ایشان احراز نشده است _ بر سعۀ اطهالق ته كیهد دارنهد .در
این بخش از تحقی  ،به ذكر این موارد و بیان مبانی اصولی آنها خواهیم پرداخت:
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 .21ر.ک :نهاین الوصول الی علم األصول ،ج ،5ص14ن االجتهاد و التقلید ،ص.84
 .22الکافی ،ج ،2ص.665
ُ ِ .23
س ّر اإلسرام ،ج ،1ص.310
 .24اصول الفقه ،ج ،2ص.137
 .25تهذیبالوصول ،ص65ن زبدة األصول ،ص67ن مقباس الهداین ،ج ،1ص.317
 .26كفاین األصول ،ص438ن نهاین االفکار ،ج ،5ص.140 - 125
 .27أجود التقریرات ،ج ،1ص488ن محاضرات فی أصول الفقه ،ج ،5ص.271

کاربرد روشهای اصول استنباط

ّ
 .1نظر یههۀ مؤل ه
كمال است:
اطالق این حهدیث داللهت دارد كهه اههل كمهال همهواره سهخنانی سهنجیده دارنهدن
چه در ارتباط با خدا و بیانات توحیدیشان و چه در ارتباط با انبیا و اوصهیا و
شر و تفسیر سخنان آنان و چه در ارتباط با امور دنیوی و اخهروی دیگهر در زنهدگی
29
فردی و اجتماعی خود.
الم ُهههم َمههو ُز ٌ
در ذیههل عبههارت « َك ُ
ون» 28از حههدیث معههراج كههه در وص ه

اهههل

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ّ
مؤل ه  ،مبتنههی بههر فقههدان قیههد بههرای « َك ُ
الم ُهههم» اسههت و فقههدان قیههود نیههز مفیههد
ایههن اسههتفاد
30
اطههالق اسههت .از طههرف دیگههر ،در كتههاب و سههنت آمههوزههههایی وجههود دارد كههه داللههت دارد
ّ
سههخنان انسههان در تمههام محورهههای مههذكور بایههد سههنجیده باشههد و مؤل ه بزرگههوار بهها گههردآوری
خانواد حدیث _ كه از لوازم معنایابی از عام و ّ
خاص و مطله و مقیهد اسهت _ 31آمهوزهههایی را
تمسک ایشان ّ
صحه میگذارند ،به عنوان شهاهد خهود در درسهتی ّ
كه بر اطالق مورد ّ
تمسهک بهه
اطالق ارائه كردهاند.
َ
ّ
ُ
َت
َ
ت 32
ُ
َ
َ
واعیهها و بصههیرا» از حههدیث معههراج كههه در
 .2نظر یههۀ مؤله در ذیههل عبههارت « َو أجعههل قل َبههه ِ
ّ
وصه عطایههای الهههی بههه محبههان او اسههت :مؤله در ایههن قسههمت ،بههر اسههاس یههک احتمههال بههه
اطالق عبارت ّ
تمسک نموده و چنین استفاده كردهاند كه:
خدای متعال با بخشیدن حکمت به بند محب خود ،قلب او را نسبت بهه همهه
چیز از جمله جمال و كمال الهی و امور اخروی شنوا و بینا مینماید.

ایشان این ّ
تمسک را مستند به آیات و روایات تهیید كنند اطالق بیان كردهاند.

33

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ت
ت
واعیها َو َبصهیرا» اسهتن ز یهرا از
اطالق موجهود در ایهن عبهارت ،مسهتند بهه حهذف متعله در « ِ

طرفی این دو لفظ متعدی هستند 34و از طرف دیگر ،مفعول در این عبارت حذف شده اسهت
 .28إرشاد القلوب ،ج ،1ص201ن الوافی ،ج ،26ص.144
ُ ِ .29
س ّر اإلسرام ،ج ،2ص.162
 .30محاضرات فی أصول الفقه ،ج ،5ص.151
 .31منط فهم حدیث ،ص 162 ،145و 474ن روش فهم حدیث ،ص 150و .169
 .32إرشاد القلوب ،ج ،1ص204ن الوافی ،ج ،26ص.147
ُ ِ .33
س ّر اإلسرام ،ج ،3ص.196
 .34كتاب العین ،ج ،2ص272ن لسانالعرب ،ج ،4ص.65
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اطالق ناشهی از حهذف ،از نظهر اصهولیان نیهز
و حذف مفعول میتواند مفید شمول باشد 35.این
ِ

معتبر است.
ّ
 .3نظر یههۀ مؤل ه
36

َ
َ ُ
هاس ِمههن ُهم فههی َ
در ذیههل عبههارت «أ ّلنه ُ
راحههن َو أنف ُسه ُههم ِمههن ُهم فههی َت َعههب» از
37

اهل كمال است:

حدیث معراج كه در وص
َ
لفظ «أ ّلن ُاس» داللت دارد كه شر نرسهاندن و دور كهردن آزارههای خهود از همهۀ مهردم
مطلهوب اسههتن چهه مههؤمن و چههه گناهکهارن چههه در روابههت فهردی و اجتمههاعی و چههه
نفسه الت ّ
هودد  ...و لع ّ
خانوادگی و حتی ارتباطات بینالمللهی .روایهت «الهزم َ
هدوآ
عدل و إنصاف » نیز شاهد درستی این اطهالق اسهتن گهر چهه روشههای اجهرای
38
این اطالق و عمل به سعۀ آن ،در كمیت و كیفیت تابع قوانین شرر است.
تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

َ
ّ
صدق مطل بر لفظ «أ ّلن ُاس» ،به سبب داللت آن بر جن استن زیرا مفرد محلی به «أل»
جن از نظر علمای علم معانی میتواند مفیهد شهمول باشهد 39.نحو یهان نیهز معتقدنهد اصهل در
ّ
مفرد محلی به «أل» افهاد شهمول اسهت ،مگهر ایهن كهه قرینههای بهر خهالف آن باشهد 40.اصهولیان
ّ
متقدم نیز آن را مفید شمول میدانند 41،اما اصولیان متهخر معتقدند مفرد محلهی بهه «أل» تنهها
ّ
در صورت وجود مقدمات حکمت یا سایر قراین مفید شمول است 42.بنها بهر ایهن ،مؤله _ كهه
به اطالق این لفظ ّ
تمسک كردهاند _ یا معتقدند اطالق از مهتن ایهن لفهظ فهمیهده مهیشهود و یها
ایههن كههه قایههل بههه وجههود قرینههه بهر اطههالق (همههان طههور كههه روایتههی در تهییههد اطههالق ذكههر كردنههد) یهها
مقدمات حکمت است.
ّ
َ
خاو ِة ّ
مؤل در ذیل عبارت « َو َس َ
النف ِ » 43از حدیث معراج كه بیان كنند یکی
 .4نظریۀ
بخش رسول اكرم
از اوصاف اخالقی برتری
ِ

بر سایر انبیا است:

ای ههن عب ههارت دارای اط ههالق اس ههت و هم ههۀ مرات ههب س ههخاوت در ش ههئون زن ههدگی را
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 .35دالئل االعجاز فی علم المعانی ،ص189ن المطول ،ص.363
 .36محاضرات فی أصول الفقه ،ج ،5ص.151
 .37إرشاد القلوب ،ج ،1ص201ن الوافی ،ج ،26ص.144
ُ ِ .38
س ّر اإلسرام ،ج ،2ص.168 - 166
 .39المطول ،ص.194
 .40شر الرضی علی الکافین ،ج ،3ص.237
 .41عدة االصول ،ج ،1ص 275و 292ن تمهید القواعد األصولین و العربین ،ص.166
 .42كفاین األصول ،ص217ن محاضرات فی أصول الفقه ،ج ،5ص.159
 .43إرشاد القلوب ،ج ،1ص205ن الوافی ،ج ،26ص.144

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ّ
اسههتفاد اطههالق از ایههن عبههارت حهها كی از آن اسههت كههه مؤل ه  ،نظههر پیشههینیان در داللههت

شههیوعی اطههالق بههر اسههاس لفه ِهظ قابههل انطبههاق بههر مصههادی متعههدد 45را درسههت نمههیدانههدن بلکههه

کاربرد روشهای اصول استنباط

شامل است.

44

اطالق را ناشی از فقدان قیود _ كه رویکرد متهخرین در این زمینه است _ 46مهیدانهد .طبه ایهن
تحلیههل ،اطههالق كههالم كههه محصههول عههدم اختصههاص سههخاوت بههه نههور ّ
خاصههی از آن اسههت،
ّ
مستند مؤل محترم در این استفاده است.
گفتنی اسهت برخهی نکهات مههم در ّ
تمسهک بهه اطهالق كهه در ایهن مبحهث گذشهت ،ماننهد
تشههکیل «خههانواد حههدیث» فحههص از مقیههد بههرای ارز یههابی سههعۀ اطههالق یهها تقو یههت آن ،در مههوارد
ّ
47
متعدد دیگر نیز در روش مؤل به كار رفته است.
 .5تمسک به سعه عمومات
ّ
مؤل در بررسی برخی از عمومات ،ابتهدا آیهات و روایهات مهرتبت بها آن بحهث را جمهعآوری

مههیكنههد و پ ه از اتمههام ایههن فحههص _ كههه شههرط اولیههه در تحلیههل هههر گونههه عمههوم و تخصههیص
است _ 48در برخی موارد _ كهه وجهود ّ
مخصهص بهرای ایشهان احهراز نشهده اسهت _ بهر سهعۀ عمهوم
ته كید دارد .در این بخش از تحقی به ذكر این موارد بر حسب ابزار عموم و بیان مبهانی اصهولی

آنها خواهیم پرداخت:

الف .عموم حاصل از «أل»

َ
َ َ
ُ ُّ
َ ُ َ
ّ
نظریۀ مؤل در ذیل عبارت «یا أح َمدن لی َ كل َمن قال :أ َنا ِاح ُّب اهلل ،أ َح َّبنیَ ،ح ّتهی َ ...و
ت
َ
ّ
محبان خدا است:
ِفی الفرآ ِئ ِ ُمج َت ِهدا» 49از حدیث معراج كه در وص
ّ
خاص چون نماز و زكات و  ...نیست ،بلکه ههر چهه
منظور از فرای  ،تنها فرائ
را در راه بندگی حقیقی الهی بر بنده الزم است انجام دهد ،شامل است.

ُ ِ .44
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص.58
 .45معالم الدین ،ص150ن قوانین األصول ،ص.321
 .46محاضرات فی أصول الفقه ،ج ،5ص.151
 .47رک بهُ ِ :
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص36ن ج  ،4ص66ن ج  ،4ص.76
 .48أجود التقریرات ،ج ،1ص489 ،ن محاضرات فی أصول الفقه ،ج ،5ص.271
 .49الوافی ،ج ،26ص.151
ُ ِ .50
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص.362 - 364
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تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ّ
َ
ایههن تحلیههل مؤلهه  ،مبتنههی بههر اسههتفاد عمههوم از «الفههرآ ِئ

» اسههت كههه جمههع همههراه بهها
ت
«أل» اسهههت و جمهههع همهههراه بههها «أل» نیهههز از الفهههابی اسهههت كهههه معمهههوال اصهههولیان آن را مفیهههد
عموم میداند.

51

ب .عموم حاصل از «نکره در سیاق نفی»

ّ
نظریۀ مؤل در ذیل عبارتی از حدیث معراج كه بیانگهر یکهی از دعاههای رسهول ا كهرم
ت َ
َ ّ
َ
52
برای اهل كمال از امت خود است« :ألل ُه َّم ار ُزق ُهم َ ...و َعقال لی َ َبعد ُه ُحم ٌ »:
مقصود از عقل در این روایت كه رسول اكرم

آن را برای برجسهتگان امهت خهود

درخواست كردهاند ،عقل كامل است كه با از بین رفتن هرگونهه حماقهت در وجهود
آنان به دست میآید.

53

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ّ
مؤله  ،بههه عمههوم حاصههل از نکههر در سههیاق نفههی بههه عنههوان یکههی از سههاختارهای داللههت بههر
َ
َ
عمومّ 54
تمسک نمهوده و بهه ایهن نتیجهه رسهیدهانهد كهه مقصهود از عبهارت «لهی َ َبعهد ُه ُحمه ٌ »،

نفی هر گونه حماقت است .ایشان به دنبال این نفی و نیز بها معنهاشناسهی حمه و تقابهل آن بها

عقل در روایات ،به الزمۀ قطعی ایهن نفهی _ كهه وجهود عقهل كامهل اسهت _ حکهم كهرده اسهت.

55

هههم چنههین ،ایشههان په از بررسههی دیگههر بههواهر دینههی و تهییههد امکههانی ایههن عمههوم ،یعنههی امکههان
دسههتیههابی انسههان غیههر معصههوم بههه عقههل كامههل ،بههه ایههن عههام ّ
تمسههک كههرده و بهها روش مههذكور ،از
طرفی فحص الزم _ كهه « ّ
تمسهک» بهه عمهوم را موجهه كنهد _ انجهام داده و از طهرف دیگهر ،بها ایهن

فحص ،نصوص فراوانی همسو با عموم مذكور را گردآوری كرده و با ایهن تجمیهع ،بههور عهام در
عموم را «تقویت» نموده است.

هشت مورد دیگر از همین دسهت در روایهت معهراج وجهود دارد كهه مشهتمل بهر معهانی بسهیار
ّ
بلنهدی در كمههاالت انسهانی هسههتند و مؤله په از فحهص در قههران و روایهات و ادعیههه و تهییههد
عموم حاصهل از نکهره در سهیاق نفهی بهه كمهک دیگهر نصهوص ،ایهن معهانی عرفهانی را اسهتنباط

52

 .51عدة االصول ،ج ،1ص 292و 276ن تمهید القواعد األصولین و العربین ،ص156ن قوانین األصول ،ص.197
 .52الوافی ،ج ،26ص146ن بحار االنوار ،ج ،74ص.26
ُ ِ .53
س ّر اإلسرام ،ج ،2ص.462
 .54تمهید القواعد األصولین و العربین ،ص160ن قوانیناألصول ،ص.223
ُ ِ .55
س ّر اإلسرام ،ج ،2ص.462

پ .عموم حاصل از «ما» موصوله

َ َ َ ٌ َ َ َ
َ َّ َ ُّ َ َ َ ّ
الرضهها ِبمهها
در ذیههل عبههارت «لههی شههیم أفمههل ِعنههدی ِمههن التوكه ِهل علههی ،و ِ

ّ
نظر یههۀ مؤل ه
َ
ق َسم ُت» 57از حدیث معراج:
َ
تعبیر «ما ق َسم ُت» نسبت به همۀ آنچه در این عالم از ارزاق باهری و وجودی كه
به ما داده شده است ،شمول داردن به این معنا كه اینها همه رزق الهی هسهتند و
58
باید از همه راضی باشیم.

کاربرد روشهای اصول استنباط

كرده است.

56

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ّ
مقصههود مؤل ه

از ایههن شههمول ،مههیتوانههد هههر یههک از عمههوم یهها اطههالق باشههدن امهها در صههورت

استفاد عموم ،اشکالی به ذهن مهیآیهد كهه اصهولیان معتقدنهد «مها» بایهد شهرطی یها اسهتفهامی
باشد تا نکره باشد و بتواند مفید عموم باشدن اما «ما» موصوله معرفه است و به همین دلیل نزد

هیچ ك از اصولیان مفید عموم نیست.
َ
پاسههخ اشههکال ،ایههن اسههت كههه در ایههنجهها «مهها ق َسههم ُت» دارای شههمول اسههت ،گههر چههه معرفههه
59

باشدن زیرا قابل تخصیص اسهت و محور یهت صهحت اسهتثنا بهرای تشهخیص داللهت الفهاظ بهر

عموم نیز از قواعد اصولی است.

60

در تحلیهههل وجهههود شهههمول در ایهههن مهههورد ،بهههه سهههه نکتهههه بایهههد توجهههه نمهههود :اول ،درسهههت

است موصوالت جزم معهارف هسهتندن 61امها معرفهه عبهارت اسهت از لفظهی كهه بهرای اسهتعمال

در معنههایی مشههخص وضههع شههده باشههد 62و مخاطههب آن را مههیشناسههد 63.البتههه« ،شههناخت»

دارای مراتههب اسههت 64.دوم،

_ كههه ممههمون اصههلی معرفههه بههودن اسههت _ در شههدت و ضههع
َ
جمهههور در رتبهههبنههدی معههارف معتقدنههد اسههم َعلههم و ضههمیر و اسههم اشههاره ،أعههرف از موصههول
 .56همان ،ج ،2ص.494 - 466
 .57إرشاد القلوب ،ج ،1ص199ن الوافی ،ج ،26ص.142
ُ ِ .58
س ّر اإلسرام ،ج ،1ص.70
 .59عدة االصول ،ج ،1ص275ن تمهید القواعد األصولین و العربین ،ص.154
 .60عدة االصول ،ج ،1ص279ن قوانین األصول ،ص.13
 .61شر الرضی علی الکافین ،ج ،3ص240ن الفوائد المیائین ،ج ،2ص.121
 .62شر الرضی علی الکافیه ،ج ،3ص234ن المطول ،ص.188
 .63المطول ،ص.194
 .64الفوائد المیائین ،ج ،2ص.125
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هستند 65.سوم ،موصوالت جزم اسمام مبهم هستند كه با صله از آنها رفع ابهام مهیشهود 66و از
نظر معناشناسان در علم معانی ،صهله جملههای اسهت كهه ممهمون آن انتسهاب یهک حکهم بهه

یک معرفه است 67.طب این تحلیل ،موصوالت دارای نوعی از ابهام هستند كه این ابهام آنها
را قابل صدق بر افراد مختل

میكند.

بهها توجههه بههه مبههانی مههذكور ،در ایههن مههورد نیههز گههر چههه صههله ،تنههها «انتسههاب» رزق بههه خههدای

متعال ،یعنی «هر چه خدای متعال قسمت نموده است» را روشن میكنهد و «ههر چهه» را روشهن
نمیكند ،اما با كمک دلیل عقل و كتاب و سنت میفهمیم كه «هر چهه» دارای سهعه و شهمول
استن ز یهرا آنچهه بشهر دارد ،مصهداق رزق الههی اسهت .طبه ایهن كهاوش اصهولی _ ادبهی« ،مها»
موصول به شرط استنباط سعه و شمول ،میتواند دارای عموم باشد.

از موافقان این نتیجهگیری ،میهرزای قمهی اسهت كهه معتقهد اسهت «مها» موصهول ا گهر از بهاب

اسم جن باشد ،داللت بر عموم دارد 68.سیوطی نیز معتقد اسهت موصهول مهیتوانهد در برخهی
َ ُ
موارد داللت بر عموم كند 69.وی به طور ّ
خاص نیز «ما» موصهول را در مهواردی چهون آیهۀ « ِإ ّنکهم َو
َ
ُ
َ ُ َ
71
اهلل َح َص ُب َج َه ّن َم» 70دال بر عموم میداند.
ون ِ
ما تع ُبدون ِمن د ِ
ّ
این احتمهال نیهز وجهود دارد كهه مقصهود مؤله از شهمول ،اطهالق باشهدن بهه ایهن معنها كهه بها

بههور

بیان گذشته« ،ما» دارای سعه است و وقتی متکلم قیدی برای آن ذكر نکرده اسهت ،په
َ ََ ُ َ ُ
اهلل لکم ِمن ِرز ق» 72بها « ِمهن» بیانیهه و
در شمول داردن همان طور كه خدای متعال در آیۀ «ماأنزل
َ
َ
ت
ت
َ
در آیۀ «ما َم ّتعنا ِب ِه أزواجا» 73با تمییز «أزواجا» این شمول را تخصیص داده است.
ت .عموم حاصل از الفاظ جمع

ّ
نظر یه ههۀ مؤل ه ه

حدیث معراج:

54

َ َ ُ َ
َ
ت ّ
َ
ُ
َ
هاد األر ِ له ههم یک ُونه ههوا أوته ههادا ِإال َبهه ههذا» 74از
در ذیه ههل عبه ههارت «َكه ههذ ِل أوته ه

 .65المطول ،ص.194
 .66شر الرضی علی الکافین ،ج ،3ص240ن الفوائد المیائین ،ج ،2ص.121
 .67المطول ،ص194ن األطول فی علوم البالغن ،ج ،1ص.161
 .68قوانیناألصول ،ص.197
 .69اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص.569
 .70سوره انبیام ،آیۀ .98
 .71اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ص.631
 .72سوره یون  ،آیۀ .59
 .73سوره طه ،آیۀ .131
 .74إرشاد القلوب ،ج ،1ص205ن الوافی ،ج ،26ص.150

ّ
مؤله  ،په

حدیث معراج باشد یا خصوص ائمۀ اثنیعشر

است؟

از تشههکیل خههانواد حههدیث در موضههور أوتههاد ،بههه ایههن نتیجههه رسههیده كههه بههاهر

كالم الهی در حدیث قدسی معراج داللت دارد كه این كمال ،مخصوص ائمه

نیست.

75

کاربرد روشهای اصول استنباط

آیا مقصود از اوتاد در این عبارت ،هر كسی است كه متص

به صهفات مهذكور در

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ّ
استظهار مؤل در تفسیر عبارت مذكور ،در مرحلۀ اول ،به عمهوم «أوتهاد» مسهتند اسهت كهه
ّ
انصراف آن به دوازده امام نیاز به دلیل دارد و مؤل هم با تشکیل «خانواد حدیث» بهه فقهدان
این انصراف رسیده استّ .
تمسک ایشان به عموم نیز نه به جهت لفظ أوتاد است و به ن ز یهرا
الفاظ جمهع تها زمهانی كهه داللهت بهر اسهت راق نداشهته باشهند ،نمهیتواننهد افهاد عمهوم كننهدن

76

» است كه در حد گمان ،مفید اسهت راق

بلکه این عموم به جهت اضافۀ «أوتاد» به لفظ «أر
ّ
معنههایی اسههت و وقتههی بهها تتبههع مؤل ه در مجمههور روایههات أوتههاد همههراه شههده اسههت ،عمههوم آن
تقویت شده است.

مطلب بسیار مهم و راهبردی _ كه در كنار بیان كاربرد ّ
تمسک به اطالق و عموم از مبحث

چهارم و پنجم استفاده میشود _ این است كه در رهیافهت متعهارف ،اعتقهاد بهر ایهن اسهت كهه
تخصههیص هسههتند 77،تهها

بههه طههور كلههی عمومههات (و اطالقههات) كههالم اولیههای دیههن ،در معههر
عام ّاال َو َقد ُخ َّص»ن 78اما ِ ُ
آنجا كه مشهور شده است« :ما ِمن ّ
س ّر اإلسرام بر عک

در حد گستردهای از عمومات و اطالقات استفاده كرده است.

ایهن قاعهده،

از طههرف دیگههر ،همههان طههور كههه در تحلیههلهههای مستندشههناختی بیههان شههد ،ایشههان ایههن

هتنطاق درونزای مهتن كتهاب و سهنت نمهوده اسهت و لهذا قابهل خدشهه
استفاده را مستند به اس
ِ

نیسههت .ایههن رهیافههت ایشههان ،شایسههتۀ تحلیههلهههای دقیقههی اسههت :توجیههه تفههاوت اطالقههات و

عمومههات عرفههانی و اخالقههی بهها اطههالق و عمومههات فقهههی چگونههه اسههت؟ آیهها روایههات عرفههانی و
اخالقههی اقتمههای ّ
خاصههی دارنههد كههه بههر خههالف اقتمههای تقنینههی فقههه ،تخصههیص و تقییههد بههه

پررنگی فقه در آنها مطر نیست؟ این اقتمای ّ
خاص ،احتمهال بهارزی اسهت و خهود سررشهتۀ

تحلیلهای دقی تر است كه خارج از موضور و اقتمای این تحقی است و هر یک حوزههای

ُ ِ .75
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص.76
 .76عدة االصول ،ج ،1ص 276و 292ن تهذیباألصول ،ج ،2ص.169
 .77كفاین األصول ،ص226ن محاضرات فی أصول الفقه ،ج ،5ص.250
 .78قوانین األصول ،ص89ن كفاین األصول ،ص.70
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نوینی در برابر محق خواهند گشود.
 .6حمل مطلق بر مقید
ّ
مؤل بها انجهام فحهص الزم جههت ُمجهاز بهودن ّ
تمسهک بهه اطهالق كهه در بخهش قبهل بهر آن
ته كیههد شههد ،بههه ایههن نتیجههه رسههیدهانههد كههه برخههی اطالقههات قابههل ّ
تمسههک نیسههتند و بایههد مقیههد

شوند .كاربردهای قاعد حمل مطل بر مقیهد در روایهات عرفهانی و اخالقهی از منظهر ِس ّهر اإلسهرام

به این شر است:
ّ
َ َ
َ ّ َ َ َ
 .1نظریۀ مؤل در ذیل عبارت «فقال :یا ر ِبن فکی
ّ
اس» 79از حدیث معراج:
الن ِ
ّ
ههاس» در ای ههن روای ههت ،ب ههر حس ههب اط ههالق آن ،شه هامل هم ههۀ م ههردم حت ههی
لف ههظ «النه ِ
صالحین نیستن زیرا روایات فراوانی بهر دیهدار مؤمنهان و صهمیمیت آنهان بها ههم در
راسههتای رشههد فمههایل معنههوی و محبههت فههیاهلل نسههبت بههه مؤمنههان ترغیههب فرمههوده
است .پ منظور از عزلت از مردم ،پرهیهز از معاشهرت غیهر ضهروری بها عامهۀ مهردم
ت
80
است كه معموال اهل غفلتاند.
َ َ َ
قال :ب َ
َأ ُد ُوم َ
هالخل َو ِة َع ِهن
ف
؟
آ
ر
ك
ذ
لی
ع
ِ
ِ
ِ

ّ
اس» باید بر ناصالحان حمل شود.
در نتیجه« ،الن ِ

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

نکتههۀ خه ّ
هاص ایههن روش ،اسههتفاد یههک راهبههرد (قههانون ارتبههاط عههاطفی اجتمههاعی مؤمنههان
بهه هها ههه ههم) از مجموعهه هههای از روایهه ههات و سهه ههس حمهه ههل مطله ه ه بهه ههر ایهه ههن راهبهه ههرد اسهه ههت .در
ایههنجهها لفههظ مطل ه حمههل بههر لفههظ ّ
خاصههی نمههیشههود ،بلکههه بههر یههک اصههل در اخههالق مهههثور
حمل میشود.
ّ
ُّ َ َ َ
َ َُ
81
 .2نظریۀ مؤل در ذیل عبارت «یا أحمدن أب ِ ِ الدنیا و أهلها» از حدیث معراج:
ُّ
مقصود از «الدنیا» این نیست كهه ههر دنیهایی نکوهیهده اسهتن بلکهه ایهن عبهارت،
دنیههای مش ه ولكننههده از آخههرت 82و دنیههایی را كههه بههاالترین ّ
همههت فههرد قههرار گیههرد،
84
نکوهش كرده استن 83نه هر دنیایی را.
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 .79إرشاد القلوب ،ج ،1ص200ن الوافی ،ج ،26ص.142
ُ ِ .80
س ّر اإلسرام ،ج ،1ص.162 - 160
 .81إرشاد القلوب ،ج ،1ص201ن الوافی ،ج ،26ص.143
َّ
َ ُ َ
ّ
« .82الل ُه َّم ِإ ّ ِنی أ ُعوذ ِب ِمن ُدنیا َتم َن ُع َخی َر اآل ِخ َرة» (مصبا المتهجد ،ج ،1ص.)64
َ
َ
ُّ
َ .83و ال َتج َع ِل الدنیا أ ك َب َر َه ِّم َنا (إقبال األعمال ،ج ،1ص.)178

ُّ
مؤل ّ ،
تمسک به اطالق «الدنیا» را ُمجاز نمیداندن زیرا روایات دیگر ،از جملهه دو عبهارت

شاخص از ادعیه كه ذكهر كردنهد ،ایهن نکهوهش را محهدود كهردهانهد .په

مقیدها حمل شود.
ّ
 .3نظریۀ مؤل

بایهد ایهن مطله بهر آن

85

َ َ
َ َ ُ
بین لها» از حدیث معراج:
بین ِألنف ِس ِهم ُمت ِع
حاس
در ذیل عبارت « ُم ِ

کاربرد روشهای اصول استنباط

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

86

مقصود از زحمت دادن به خویشتن ،نه دوری از خوراک و همسر و فرزند است كهه

مورد نهی قرآن كریم 87و رسول اكرم

 88است.

89

تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

تمسک به اطهالق « ُمت ِعب َ
مؤل ّ ،
هین» را ُمجهاز نمهیدانهدن ز یهرا رویکهرد قرآنهی و روایهی كهه ذكهر
شد ،رنجافکنی خود را محدود كردهاند .بنا بر اینُ « ،مت ِع َ
بین» باید مقید شود به غیر از نیازههای
جسههمی و عههاطفی متعههارف بشههری كههه نمونههههههایی از آنههها در قههرآن و روایههت شههری

معرفی شدهاند.

نبههوی

آن چه در همۀ موارد مذكور مهم اسهت ،ایهن اسهت كهه طبه قهانون علهم اصهول ،عمومهات و

اطالقههات از مههواردی اسههت كههه بایههد داللههت تصههدیقی آنههها در شههمول (بههه عنههوان مههراد جههدی

مههتکلم) احههراز شههودن یعنههی احههراز شههود كههه مههتکلم ،قرینهههای بههر عههدم اراد معنههای فهههم شههده

ندارد 90.این اصل ،همان رهیافتی است كه ِسر اإلسرام در موارد مذكور ،به خوبی از آن استفاده
كرده است.

 .7حمل عام بر خاص

از منظر ِ ُ
س ّر اإلسرام ،برخی از عمومهات روایهات عرفهانی و اخالقهی بهه علهت وجهود ّ
مخصهص
ّ
قابههل ّ
تمسههک نیسههتند .در ایههن مبحههث بههه بیههان نظر یههۀ مؤل ه در ایههن مههوارد و تحلیههل مسههتند
ایشان میپردازیم.

ُ ِ .84
س ّر اإلسرام ،ج ،2ص.14
 .85همان ،ج ،2ص.14
 .86إرشاد القلوب ،ج ،1ص201ن الوافی ،ج ،26ص.144
 .87سوره مائده ،آیات .88 - 87
 .88ر.آ :الکافی ،ج ،5ص494ن صحیح البخار ی ،ص.1066
ُ ِ .89
س ّر اإلسرام ،ج ،2ص.182
 .90محاضرات فی أصولالفقه ،ج ،1ص103ن ارشاد العقول ،ج ،1ص.98 - 97
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َ
َ
َ ُ
غن َ
یام َو َب ِّعد َمج ِل َسهم ِمنه » 91از حهدیث
از جملۀ این موارد ،عبارت «یا أح َمدن َ ...ب ِّع ِد األ ِ
92
معههراج اسههت كههه بهها وجههود داللههت بههاهری آن بههر عه ّ
هام ،بههه جهههت جمههع همههراه بهها «أل» در آن،
ّ
مؤله آن را تخصههیص زده اسههت .ایشههان ابتههدا آیههات و روایههات نکههوهش غنههی و سههتایش آن را
جمههع آوری نمههوده و بهها انجههام ایههن فحههص و تجمیههع آیههات و تشههکیل خههانواد حههدیث ،بههه ایههن
نتیجه میرسد كه غنی و غنای نکوهیده شامل همۀ مصادی نیست ،بلکه دارا و معاشرت با

فههرد دارایههی مقصههود اسههت كههه معاشههرت بهها او مههانع توجههه بههه خههدای متعههال و سههبب توجههه بههه
َ
93
غنیهام» قابههل ّ
تمسهک نیسههت و
مادیهات و فراموشهی مبههدأ و معهاد باشههد .بنها بههر ایهن ،عمههوم «األ ِ
باید به شکل مذكور تخصیص یابد.
َ
َ
ایشههان در تحلیههل عبههارت « َو ُ
العلم ه م أ ِح ّب ه َم» 94از حههدیث معههراج نیههز _ كههه دوسههت گههرفتن
عالمان را از اوصاف محبین خدای متعال میشمرد و دارای عموم باهری است _ ابتهدا آیهات

و روای ههات مختله ه در فم ههل عل ههم و ع ههالم و عالم ههان و نک ههوهش برخ ههی اص ههناف عالم ههان را
جمعآوری كرده و در تحلیل نهایی خودّ ،
عام را تخصیص زده و مینویسد:
مقصود از «العلمام» علمای باهلل ،مانند انبیا و اوصیا و پیروان آنان _ كه اهل عمهل

و تبعیهت از ایشهانانهد _ اسهت و علمهایی را كهه اههل عمهل نیسهتند یها عملشهان بهه
تبعیت از ایشان نیست ،شامل نمیشود.
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 .8مفهوم وصف
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
مؤل محتهرم در ذیهل عبهارت «یها أح َمهدن َو ع ّزتهی َو َجاللهیَ ،مها أ َّول عب َ
هاد ِة ُ
هاد َو َتهو َب ِت ِهم
الع ّب ِ
ِ
ِ
ُ
ّ َّ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َّ
الصه ههم ِت» 96از حه ههدیث معه ههراج ،به ههه قیه ههد « ُطه ههول» در
َو قه ههر َب ِت ِهمِ ،إال الصه ههوم و الجه ههور و طه ههول
« ُط ه ُهول َّ
الص ههم ِت» توج ههه نم ههوده و س ههس ب ههه ش ههکل احتم ههالی اس ههتظهار م ههیكن ههد ك ههه ش ههاید
ایهه ههن تعبیه ه ههر به ه ههه ایه ه ههن جهه ه ههت باشه ه ههد كه ه ههه ارزش در صه ه ههمت مه ه ههداوم (به ه ههه معنه ه ههای پرهیه ه ههز

مههداوم از بیهههوده گههویی ،نههه تههرک هههر گونههه سههخن گفههتن) اسههت ،نههه در انههدک و غیههر مهداوم آن.
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 .91الوافی ،ج ،26ص143ن بحار االنوار ،ج ،74ص.23
 .92عدة االصول ،ج ،1ص 292و 276ن تمهید القواعد األصولین و العربین ،ص156ن قوانیناألصول ،ص.197
ُ ِ .93
س ّر اإلسرام ،ج ،1ص.400
 .94إرشاد القلوب ،ج ،1ص205ن الوافی ،ج ،26ص.151
ُ ِ .95
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص.306
 .96الوافی ،ج ،26ص.150
ُ ِ .97
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص.176

نموده كه آنچه در این روایات نکوهش شده است ،فراوانی خنده و شادی در كنهار غهذا اسهت
نه اصل آنها.
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ّ
مفهوم وص
اساس
بر
مذكور،
موارد
در
مؤل
استنباط
ِ
َّ
100
عبههارت اسههت از :انتفههای سههنخ حکه ِهم معل ه بههر وص ه  ،بهها انتفههای وص ه  .از طههرف دیگههر،
ِ
وص ّ ،
اعم از نعت است و حال و تمییز ،بلکه هر نور قید موضور را شامل مهیشهود 101.بنها بهر
ُ ُ َّ
الصمت» در عبارت مذكور از حدیث معراج ،در معنها ،همهان «الصهمت الطویهل»،
این« ،طول

کاربرد روشهای اصول استنباط

َّ
َ
َ
خ ههوردن 98،ب ههه قی ههد «كث ههرة»« ،كثی ههر» و « ِیق ههل» در ای ههن روای ههات توج ههه نم ههوده و چن ههین اس ههتفاده

هوم وصه
انجام گرفته اسهت .مفه ِ

یعنی حالت وصفی این تركیب است كه به صورت اضافۀ صفت به موصهوف در آمهده اسهتن
َّ
َ
َ
همین طور «كثرة»« ،كثیر» و « ِیقل» در سایر روایات نیز قابل تهویل به مفهوم وص هستند.
طب تحلیل ذكر شده ،وص بهودن ایهن سهاختارهای ز بهانی قابهل توجیهه اسهتن امها آنچهه
ت
جای سؤال دارد ،این است كه اصولیان متههخر معمهوال مفههوم وصه را نمهیپذیرنهد 102و آن را
ّ
در حد «إشعار» میدانند كه نیازمند قرینه است تا به حهد بههور برسهد 103.بها ایهن حهال ،مؤله

چگونههه بههه اسههتنباط معنههای وصههفی از ایههن بههواهر پرداختههه اسههت؟ در تحلیههل مبنههای اصههولی
ّ
مؤل محترم در استفاده از مفهوم وص در این موارد ،باید به چند نکته توجه نمود:
 .1ایشههان مههورد اول را بههه صههورت احتمههالی بیههان كههرده ،نههه قطعههی و در مههوارد دیگههر هههم _ كههه
ّ
َ
همگی مشتمل بر قید «كث َرة» یا «قلت» بودند _ به جهت تهیید مفهوم آن توست دیگر آمهوزهههای
اخالقی _ كه در بحث «حمل مطل بر مقید» ذكر شد _ مفهومگیری انجام داده است.

 .2سخن و غذا و خنده و لباس _ كه موضور آموزههای اخالقی در نصهوص مهذكور اسهت _

از نیازههای نخسهتین انسههانی هسهتند و طبیعهت انسههان محتهاج ایهن ضههروریات اسهت و آنچههه

سبب اشت ال به امور بیهوده و غفلت انسان از یاد خدا میشود ،زیادهروی در این امهور اسهت،
ّ
نه اصل آنها 104.بنا بهر ایهن ،اسهتفاد مؤله از مفههوم وصه دارای تهییهد عقلهی اسهتن آن ههم
 .98ر.آ :الکافی ،ج ،2ص664ن إرشاد القلوب ،ج ،1ص 202 ،201و 205ن وسائل الشیعن ،ج ،12ص.120
ُ ِ .99
س ّر اإلسرام ،ج ،1ص205ن ج  ،1ص310 - 308ن ج  ،2ص232 - 230ن ج  ،4ص.284
 .100قوانیناألصول ،ص.178
 .101اصول الفقه ،ج ،1ص.120
 .102كفاین األصول ،ص198ن اصول الفقه ،ج ،1ص121ن تهذیب األصول ،ج ،1ص.362
 .103قوانیناألصول ،ص181ن اصول الفقه ،ج ،1ص.121
ُ ِ .104
س ّر اإلسرام ،ج ،2ص.232
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عقههل سههلیم ،فطههری و خههداداد ( حکههم عقلههیای كههه ا گههر دیههن هههم نبههود ،عقههل همههین حکههم را

داشت) كه از معیارهای مقبول در نقد حدیث است.

105

 .3این روش از مفهومگیری با بیان مرحوم آین اهلل خویی در بیاشکال بودن انتفای حکهم از

طبیعههت مطلقههۀ موصههوف قابههل توضههیح اسههتن ز یههرا طب ه ایههن مبنهها ،آنچههه در مفهههومگیههری از
ّ
هت موصهوف اسهت 106.مؤله ِسهر
وص درست نیست ،انتفای حکم از دیگر مصهادی طبیع ِ
اإلسرام نیز «ناپسند بودن اصل تمایل به غذا و لباس و سخن» را قبول نکهرده و تنهها «كثهرت» در
این امور را ناپسند دانسته است.

 .9داللت اقتضا
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
ّ
هوم َّن له ُهه َمقهها َم َعق ِله ِهه» 107از
نظر یههۀ مؤل ه در ذیههل عبههارت «و ألسههت ِرقن عقلههه ِبمع ِرفتههی و ألقه

حدیث معراج در بیان اوصاف اهل كمال:

عقول انسانها تا زمانی كه در اثر عمل به رضای خدای متعهال بهه كمهال انسهانی _

كه معرفت الهی باشد _ نرسند ،هدایت كنند آنان بهه سهوی خهوبیهها و بازدارنهد
آنان از زشتیها است و پ

از این كه آنان به كمال رسیدند ،عقل آنان مش ول بهه

معرفت الهی میشود و خدای متعال ،خود جانشین عقل آنان میشود.

ایشان این استفاده را مدلول «منطوق» و «مفهوم» این فقره میداند.
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به نظر میرسد ایشان معنای مذكور ،یعنی كاركرد عقل تا «قبل» از رسیدن به معرفهت الههی

را از منطههوق «اسههت راق عقههل در معرفههت الهههی» و مفهههوم حاصههل از ته كیههد عبههارت مههذكور بههر

«جانشه ههینی» به هها «الم» ته كیه ههد ،اسه ههتخراج كه ههرده اسه ههت .اسه ههتخراج مفهه ههوم مه ههذكور از تعبیه ههر

«جانشهینی» ،نهوعی داللهت اقتمهها اسهت .داللهت اقتمها عبههارت اسهت از معنهایی التزامهی كههه
ت
ت
شرعا یا ل تن یا ت
109
عادة ،باید منظور شهود و صهدق یها صهحت كهالم بهر آن متوقه اسهت.
عقال یا
این داللت ،بهه علهت انهدراج در عنهوان «بههور» دارای حجیهت اسهت 110.در ایهنجها ههم الزمهۀ
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 .105منط فهم حدیث ،ص.635
 .106محاضرات فی أصول الفقه ،ج ،5ص.134
 .107الوافی ،ج ،26ص.148
ُ ِ .108
س ّر اإلسرام ،ج ،3ص.268
 .109اصولالفقه ،ج ،2ص.133 -132
 .110همان ،ج ،2ص.134 - 133

 .10مفهوم لقب
َ
ّ
ّ
َ
اهلل یههو َم ال ِق َ
یک ِل ُم ُهه ُهم ُ
یامه ِهن َو ال یه َهز ِّكیهم َو ل ُهههم َعه ٌ
هذاب
نظر یههۀ مؤله در ذیههل آیههات قرآنههی « َو ال
ِ
َ
َ
ّ
اهلل َو ال ین ُظه ُهر إ َلههیهم یههو َم ال ِق َ
یک ِّل ُم ُهه ُهم ُ
أ ِله ٌ
یامه ِهن َو ال یه َهز ِك ِیهم» :112وی معتقههد اسههت
هیم» 111و « َو ال
ِ ِ
خدای متعال بندگانی دارد كه به آنان نگاه نموده و با آنان سخن گفته و آنان را پاک میسهازد.
َ َ ّ ُ ُ ُ َّ َ َ ُ َ
هیهم» 113از حهدیث معهراج و
ایشان این آیات را شاهد صحت عبارت «و اك ِلمهم كلما نظرت ِإل ِ
دیگهر آمهوزهههای دینهی مطهر شهده در شههر ایهن عبهارت كهه دارای ایهن ممهمون ،یعنهی سههخن

کاربرد روشهای اصول استنباط

جانشینی خدای متعال به جای عقل این بنده این است كه عقل او توان معرفت الهی ندارد.

گفتن خدای متعال با بندگان صالح خود در آخرت هستند ،میداند.
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ّ
معنای مهورد اسهتفاد مؤله

از آیهات مهذكور ،بهر اسهاس مفههوم لقهب _ كهه عبهارت از تعلیه

حکههم بههر اسههم اسههت _ 115قابههل اسههتخراج اسههتن امهها در ایههنجهها هههم ماننههد مفهههوم وص ه

_ كههه

پیشتر ذكر شد _ این اشکال وارد است كه :مشههور اصهولیان جهز تعهدادی از اههلسهنت مفههوم

لقب را قبول ندارنهد 116.پاسهخ ایهن اشهکال ،ایهن اسهت كهه ایهن اسهتفاده بهرای تهییهد عبهارتی از

حدیث معراج _ كه معنای مستخرج از مفهوم لقب در آیات مذكور را به صهراحت بیهان فرمهوده
است _ به كار برده شده ،نه به عنوان استنباطی مستقل.

 .11اعتبار اصل تبادر در استظهار معنای مفردات
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َّ َّ
َس َه َل َر َّب ُهه ُسهب َ
المعهراج فقهال :یها َر ِ ّبن
حان ُه لیلهن
الن ِبی
نظریۀ مؤل در ذیل عبارت « ِإن
ِ
ِ
َ َ
َ َ ُ
عمال أفمل؟» 117از حدیث معراج:
األ
أی
ِ
َ
پرسهش از عمهل بهاهری اسهتن چهون «األعمهال» ،بههور
این سؤال رسول اكرم
118
در عمل باهری دارد.
 .111سوره بقره ،آیۀ .117
 .112سوره آلعمران ،آیۀ .77
 .113الوافی ،ج ،26ص.148
ُ ِ .114
س ّر اإلسرام ،ج ،3ص.234
 .115تمهید القواعد األصولین و العربین ،ص156ن اصول الفقه ،ج ،1ص.130
ُ
 .116تمهید القواعد األصولین و العربین ،ص156ن المحصول فی علم االصول ،ج ،2ص.438
 .117إرشاد القلوب ،ج ،1ص199ن الوافی ،ج ،26ص.142
ُ ِ .118
س ّر اإلسرام ،ج ،1ص.70
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ّ
مسههتند تحلیههل مؤل ه در بهههور لفههظ «عمههل» در «عمههل بههاهری» ،مههیتوانههد در چههارچوب
ّ
استظهار عرفی ،یعنی علم شخصی مؤل از راه تبادر یا عهدم صهحت سهلب ارز یهابی شهود كهه
از نظههر اصههولیان از راههههای كش ه

معنههای حقیقههی لفههظ هسههتندن 119همههان طههور كههه مههیتوانههد

مسههتند بههه نظر یههه اهههل ل ههت در كههاربرد ایههن لفههظ در معنههای فعالیههتهههای جسههمی بههه عنههوان

معنای حقیقی 120باشد.

 .12تعامل با قول لغوی در استظهار معانی مفردات
ّ
مؤل ِس ُّر اإلسهرام ،نظر یهات ل هتشناسهان را بها بررسهی مسهتمر نصهوص جههت یهافتن ز بهان
ّ
خاص ادله ،به شکل همزمان به كار میگیرد و نظهر ل ویهون را بهه عنهوان یهک ّ
حجت،اصهل قهرار

میدهد ،اما از مقتمای ذاتی آن _ كه گمانآور بودن است _ غفلهت نهدارد .بنها بهر ایهن ،همهواره

سهعی مههیكنهد از داللههت اسهتعماالت مختله

الفههاظ در عهرف كتههاب و سهنت اقتبههاس كنههد و

معنا را از زبان قرآن و حدیث بشنود .این مبنای متین ،مورد تهیید اصولیان استن زیرا آنهان كهه

قول ل وی را حجت میدانند ،نظر ل وی را تنها در بیهان معنهای موضهورلهه معتبهر مهیداننهد ،نهه
معنای استعمالین 121آن هم تنها در صورتی كه از سخن او اطمینان حاصل شود.
ّ
در ایهنجهها كاربردهههای قههول ل ههوی از منظههر رویکههرد خ ّ
هاص مؤله ِسهُ ّهر اإلسههرام بههه عنههوان یههک
122

فرایند الگویی در تعامل با قول ل وی ذكر میشود:
َ َ ُ َ
ُ ُ َ
ت ّ
َ
ّ
َ
 .1مؤلهه  ،در تفسههیر أوتههاد و أبههدال ،در عبههارت «َكههذ ِل أوتههاد األر ِ لههم یکونههوا أوتههادا ِإال
َبهذا» 123از حدیث معراج ،ابتدا معانی ل وی و عرفی الفاظ «األوتاد» و «األبدال» را مطهر كهرده
و سس

آیات و روایات متممن استعمال این الفاظ را بررسی میكنهد تها معنهای ل هوی آن را بها

مدلول روایات و قراین درون آنها مورد بررسی قرار دههد .ایشهان از مهتن نصهوص نتیجهه مهیگیهرد
كه این الفاظ دارای یک معنای عام و مشترک هستند و یک معنا كه مخصوص هر یک از آنهها

اسههت 124.ایههن رویکههرد ،بههه عنههوان اسههتفاده از قههراین _ كههه از روشهههای اصههولی جهههت فرآینههد
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 .119قوانین األصول ،ص 13و 22 - 17ن كفاین األصول ،ص.19 - 18
 .120المصبا المنیر ،ص430ن لسان العرب ،ج ،11ص475ن تاج العروس ،ج ،15ص.521
 .121فرائد األصول ،ج ،1ص.174
 .122كفاین األصول ،ص.287
 .123إرشاد القلوب ،ج ،1ص205ن الوافی ،ج ،26ص.150
ُ ِ .124
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص.67 - 76

شههدهانههد _ بههه استقصههای روایههات و تفسههیر مفهههوم ایههن دو عنههوان بههر اسههاس مجمههور روایههات

نسرداخته و به همان تفسیر ل وی اكتفا كردهانهد 126.گهاهی ههم بهه تفسهیرهایی از معنهای أوتهاد و

أبدال دست زدهاند كه هیچكدام مستند به ل ت و حدیث نیستند.
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معناكاوی است _ 125ارزیابی میشودن اما برخی بزرگان _ كه در تفسیر روایات أبدال و أوتهاد وارد

 .2تفسیر معنای رو  :این اصطال اساسی كه دارای بار انسانشهناختی بنیهادین در نظهام

تربیههت اسههالمی اسههت ،در اولههین مرحلههه از تحلیههل ،یعنههی اصههطال شناسههی آن بههه بیراهههه رفتههه
است .برخی شارحان جامع روایی در تفسیر معنای رو  ،آن را بر اساس اقوالی از حکما و اطبها

تفسهیر كهرده 128و برخهی ههم بهر اسهاس برداشهت خهود از آیهۀ سهؤال از رو  129راه هرگونهه تحلیهل و
َ
ّ
مؤل ِ ُ
س ّر اإلسرام در ذیل « َف َت ُ
طیر ُّالرو ُ ِمن أ ِیدی
شناخت آن را بر خود بسته انگاشتهاندن 130اما
َ َ
المال ِئک ِن  131»...از حدیث معراج ،ابتدا از كاوش ل وی در این اصطال سهخن گفتهه و سهس
تنبه داده كه لفظ رو  ،یک حقیقت قرآنی است كه در ل ت دارای معانی مختلفی است و در
نصوص اسالمی هم استعماالت متعدد دارد و فهم و تعیین معنای مهورد نظهر در ههر مهورد ،تنهها

با «قراین» یا «بیانات تفسیری» معصومان ممکن است.
ّ
 .3استفاد آمهوز عرفهانی از مجهرای تحلیهل ل هوی _ قرآنهی _ روایهی :مؤله در ذیهل عبهارت
َُ َ
َ ت
ُ َ َ
َ َ
ُ
َ
المعر َفهن مها ال یق َتهد ُر َعلهی َوصهفهالواص ُهف َ
ونَ ،و اج َعهل له َمعلمها َحیهث
ِِ ِ
ِ
«ث ّم أخ ِت ُم علهی قل ِبه ِب َ ِ ِ
َ
َت َو ّجه َت» 133از حدیث معراج ،ابتدا به تحلیل ل وی دست زده و نوشته است:
َ َ
المعلم در ل ت ،عبارت است از عالمت و نشانهای كه در راهها نهاده مهیشهود تها
مسیر به وسیلۀ آن مشخص شود.
132

سس

بر اساس آیات و روایات متعدد چنین استنباط كرده كه معنای ّ
خاص ایهن لفهظ در

اینجا عبارت است از همۀ اشیا از جمله نف

انسان عارف كه در همهۀ آنهها خهدای متعهال را

 .125اصول الفقه ،ج ،2ص.138
ّ
 .126الوافی ،ج ،22ص ،734بیان مؤل
 .127بحار االنوار ،ج ،53ص.301
ّ
ّ
 .128الوافی ،ج ،1ص ،417بیان مؤل در ذیل حدیثن مرآة العقول ،ج ،2ص ،83بیان مؤل
 .129سوره اسرام ،آیۀ .85
ّ
 .130شر الکافی ،ج ،1ص ،262بیان مؤل در ذیل حدیث.
 .131إرشاد القلوب ،ج ،1ص203ن الوافی ،ج ،26ص.148
ُ ِ .132
س ّر اإلسرام ،ج ،3ص.290
 .133الوافی ،ج ،26ص.150

ّ
در ذیل حدیثن مرآة العقول ،ج ،6ص ،232بیان مؤل

در ذیل حدیث.
در ذیل حدیث.

63

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره اول

_ كه همراه هر چیز است _ مشاهده میكند.
ََ
ُ
َ
از جمله نصوص مورد اسهتناد ایشهان در ایهن تحلیهل ،آیهۀَ « :و ِ ّ
هلل ال َمش ِهرق َو ال َم ِهر ُب فه َینمها
َ
َ
ُّ َ
َ
َ
َ
َ
ُت َو ُّلوا َف َث َّم َوج ُه اهلل» 135و دعای« :إ َلهی َعلم ُ
هار َو َت َهنقال ِت األط َهو ِار أ ّن ُم َهر َادآ ِم ِّنهی
ث
اآل
ف
ال
ت
هاخ
ب
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َأن َت َت َع َّر َف إ َلی فی ُك ّهل َشهیم َح َّتهی َال َأج َه َله َ فهی َشهیم» 136و نیهز دعهای« :إ َلههی ُك ُّهل َمهن َأ َت ُیتههُ
ِ
ِ
َ ِ ِ
َ َ ُ َ
ُ ِ َ َ ِ َ َ َّ َ َ َ ُ ُّ
ّ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
إ َلی َ یر ِشد ِنی و ما ِمن أحد إال علی یدل ِنی و ال مخلهوق أرغ ُ
هب ِإلی ِهه ِإال و ِفیه َیر ِغ ُب ِنهی ف ِهنع َم
ِ
ِ
َ
ُ
اله َّهر ُّب َو َجههد ُت َو ِبههئ َ ال َعبههد َو َجههد َت ِنی» 137اسههت كههه دارای وضههو انکارناپههذیری در مههدعای
ایشان هستند.
ّ
این شیو مؤل بر اساس نگاه ابزاری به قول ل وی و برداشت معنای اصطالحی بهر اسهاس
134

اصههول و مبههانی از كتههاب و سههنت ،در عههین توجههه كامههل بههه چههارچوب قههول ل ههوی قابههل ارز یههابی

استن زیرا همان طور كه ل تشناسان گفتهاند:
ّ
اما مؤل

َّ ُ
َّ
َّ َّ
یست َّدل بُ ع الَن ی
امل معا ُش اد ُثَر

138

به این معنا اكتفا نکرده و با تکیه بر همین معنای لفظی و بدون تحمیل و تزر یه

مفههومی جدیهد در كالبهد لفهظ ،بها اسهتفاده از ایههن معنهای اولیهه بهه ایهن آمهوز بسهیار متعههالی در
ّ
معرفت الهی و عرفان مهثور دست یافته است .نهوآور ی مؤله اسهتفاده از ادعیهه در ایهن كتهاب
استن روشی كه با وجهود انهدراج ادعیهه در عنهوان «قهول» ،در تعر یه

عهام از سهنت _ كهه همهان

فعههل و قههول و تقریههر معصههوم اسههت _ 139در اسههتنباطههها كمتههر بههه آن توجههه شههده اسههت .گفتنههی

كل جامع السعادت به عنوان یک متن مهم در عرفان و اخالق مههثور ،تنهها  22عبهارت
است در ِ
از ادعیه استفاده شده ،اما در ِ ُ
س ّر اإلسرام از  202عبارت از ادعیه استفاده شده است.

خالصه
چکید نتایج ایهن مقالهه ،بهه عنهوان جنبههههای نوآورانهۀ تحقیه در دو الگهوی كلهی كمهی و

كیفی قابل ارائه است :اول ،جدول و نمودار شمار  1كه به بیان گستر كاركرد قواعهد اصهولی از
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ُ ِ .134
س ّر اإلسرام ،ج ،4ص.124
 .135سوره بقره ،آیۀ .115
 .136إقبال األعمال ،ج ،1ص348ن بحار االنوار ،ج  ،95ص.225
 .137بحار االنوار ،ج ،84ص.246
َ َ
المعل ُم ،عبارت است از عالمتی كه راه را با آن مییابند (تهذیب الل ن ،ج ،2ص254ن اساس البالغن ،ص.)517
.138
 .139ال ههوجیزة فه هی عل ههم الدرایه هن ،ص4ن ق ههوانین األص ههول ،ص409ن فرائ ههد األص ههول ،ج ،1ص68ن كفایه هن األص ههول ،ص293ن
مصبا األصول ،ج ،2ص147ن اصول الحدیث و احکامه ،ص.19

قواعد اصولی اختصاص دارد.

ُّ
جدول فراوانی قواعد اصولی مورد استفاده در ِسر اإلسراء
ردیف

نام قاعده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

فراوانی کاربرد قاعده

اصل تبادر
ّ
تمسک به نص در برابر بواهر
تعمیم خطابها
تخصیص خطابها
ّ
تمسک به سعه عموم
عام و ّ
خاص
ّ
حمل عام بر خاص
حمل مطل بر مقید
مطل و مقید
ّ
تمسک به سعه اطالق
مفهوم وص
داللت اقتما
مفاهیم
مفهوم لقب
تعامل با قول ل وی در استظهار معانی مفردات
مجمور

کاربرد روشهای اصول استنباط

ّ
نظر ّ
كمی میپردازد .دوم ،نمودار شهمار  2كهه بهه ارائهۀ كیفهی راهبردههای مؤله

در كاربردههای

1
1
1
1
15
2
3
5
6
1
1
3
40

فراوانی کاربرد هر قاعده
18

17

16
14
12

8

10

8

8
6

3

4

1

1

1

1

تعميم
خطاب ها

اصل
تبادر

2
0

دسته
قاعده

تعامل با
قول لغوی

مفاهيم

مطلق و
مقيد

عام و
خاص

تمسک به نص تخصيص
در برابر ظواهر خطاب ها

نمودار شمارۀ  _ 5فراوانی قواعد اصولی مورد استفاده در ِ ُ
س ّر اإلسرام

ّ
همههان طههور كههه جههدول و نمههودار شههمار  1نشههان مههیدهنههد ،در اسههتنباطهههای مؤله

در ِسهُ ّهر
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اإلسههرام ،مباحههث عمههوم و خصههوص ،مطل ه و مقیههد و مفههاهیم ،در بههین مباحههث اصههولی ،بههه
ترتیب دارای بیشترین كاركرد هستند.

استظهار معنا بر اساس روشهای سه
گانه :تبادر ،صحت سلب و عدم صحت
حمل ،قول لغوی
استظهار لغوی روشمند

عدم خروج از داللت حاق لفظ

الگوی راهبردهای سِرُّ اإلسراء در کاربرد قواعد
اصولی در استنباط از نصوص عرفانی و اخالقی

استفاده از تجميع خانواده حديث برای
استظهار معنا بر اساس زبان نصوص
مفهوم گيری با مراجعه
مستمر به نصوص

استنطاق الفاظ به کمک مفهوم وصف در
موارد تأييد نصوص
استنطاق الفاظ به کمک مفهوم لقب در
موارد تأييد نصوص
حمل عرفی مطلق بر مقيد

تعامل با مطلقات و
عمومات

تاکيد بر اطالق مطلقات و عموم عمومات

گسترده کردن دايره مظانّ فحص از
مقيد و مخصّص در آيات و احاديث به
ادعيه

حمل لفظ مطلق
بر لفظ مقيد
حمل لفظ مطلق بر
حکم عقل سليم
حمل لفظ مطلق بر
راهبرد متخذ از چند
روايت باب

حکم عقل
منابع استنباط

قرآن کريم
روايات
ادعيه ماثور

ُّ
نمودار شمارۀ  _ 2الگوی راهبردهای ِسر اإلسراء در کاربرد قواعد اصولی در استنباطهای عرفانی و اخالقی

نتیجه

دستاوردهای این مقاله ،در حهوز «فقهالحهدیث عرفهان و اخهالق مههثور» و در عنهوان خ ّ
هاص
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«كاربرد قواعد علم اصول در استنباط آموزههای عرفانی و اخالقی از كتاب و سهنت» بهر اسهاس
ُِ
س ّر اإلسرام قرار دارند .این نتایج عبارتاند از:
ُ ِ .1
س ّر اإلسرام با به كار بهردن گسهتر وسهیعی از قواعهد علهم اصهول در فههم نصهوص عرفهانی و

عمل نشان داده است كه این نصوص هرگهز بها ترجمهۀ سهاده معنایهابی نمهیشهوند و اسهتفاده از

قوانین علم اصول به عنوان منط استنباط ،از ابزارهای ضروری در فهم این منابع است.
ّ
 .2همههۀ اسههتنباطهههای مؤله ِسهُ ّهر اإلسههرام روشمنههد هسههتندن بههه ایههن معنهها كههه دارای تبیههین

کاربرد روشهای اصول استنباط

اخالقی ،كاركردهای این دانش را به ساحتی وسیعتر از آنچهه متعهارف اسهت ،گسهترانیده و در

اصههولی بههوده و خههارج از چههارچوب منط ه اسههتنباط نیسههتند .مبههانی ایههن روشههها _ كههه همههان
ّ
مستندشناسی استنباطهای مؤل اند _ در این مقاله ارائه شدند.

 .3معرفی كاركرد ادعیه و حکم عقل در كنار قرآن كریم و روایات به عنوان دو منبع مههم در
ّ
استنباط آموزههای عرفانی و اخالقی ،از نوآوریهای مؤل در استنباط محسوب میشود.
ّ
ّ
حوز بسیار مهم دیگر از نوآوری مؤل در استفاده از قواعد علم اصول این است كه مؤل
ُِ
س ّر اإلسرام ،با انعطاف بخشیدن به مقتمای قواعد بهر اسهاس داللهتههای نصهوص و جسهت و
جو در قراین محتوایی و متنی برای سنجش این قواعد بنی ،نشان داده است كهه هرگهز معنها و

محتوا را یکسره در اختیار قواعد علهم اصهول قهرار نهداده ،بلکهه قواعهد را در خهدمت اسهتنطاق
معنهها گماشههته اسههتن بههه ایههن معنهها كههه ایشههان فرامههوش نکههرده كههه قواعههد اسههتنباط« ،بنههی» و

«ابزاری» و «برآمده» از متن كتهاب و سهنت و نهابر بهه مهتن آیهات و روایهات هسهتند و بایهد خهادم

آنها باشند ،نه حا كم بر آنها .بنها بهر ایهن ،همهواره سهعی دارد در ضهمن تمهیهد قواعهد اصهولی ،در

تکاپوی یافتن معنای یقینآور ،به تدوین «خانواد حدیث» _ كه سهنت حسهنۀ حهدیثپژوههان
اسهت _ دسهت زنههد و په

از تههدوین خهانواد حههدیث ،بهه بررسههی قهراین در نصههوص ب هردازد و بهها

مراجعۀ مکرر به متون و جمع كردن دادههای مهثور ،به نوعی به زبان كتاب و سنت دست یابد

و در ایههن تعامههل مکههرر ،بههه معنههای نهفتههه در كالبههد الفههاظ دسههت یههازد .محصههول ایههن رجههور و

رجعههت مسههتمر در بههین «مههتن» ،یعنههی كتههاب و سههنت و «ابههزار» _ كههه اصههول و قواعههد اسههتنباط
است _ نگاه تحلیلهی خ ّ
هاص ایشهان بهه قهول ل هوی ،معهانی متبهادر شهده ،مقتمهای اطالقهات و
عمومات و  ...در پرتو كتاب و سنت اسهت كهه ایهن قواعهد را بهه ز بهان كتهاب و سهنت نزدیهکتهر

كرده اسهت .ایهن اسهت نقطهۀ اوج موفقیهت ایشهان در ره سهسردن در مسهیری اسهت كهه مهیتوانهد
ّ
«تفقه عرفانی و اخالقی» نام گیرد.

کتابنامه
_ اإلتقان ،جاللالدین سیوطی ،بیروت ،دار الکتاب العربی ،دوم1421 ،ق.
_ االجتهاد و التقلید ،مرتمی انصاری ،قم ،اول1404 ،ق.
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_ أجود التقریرات ،محمد حسین نایینی ،قم :عرفان ،اول1352 ،ش.

_ اخههالق در قههرآن ،محمههد تقههی مصههبا یههزدی ،قههم :انتشههارات مؤسسههۀ امههام خمینههی ،دوم،
1388ش.

_ إرشاد العقول ،جعفر سبحانی ،قم :مؤسسه امام صادق
_ إرشاد القلوب ،حسن بن محمد دیلمی ،قم :شری

 ،اول1424 ،ق.

رضی ،اول1412 ،ق.

_ اساس البالغن ،محمود زمخشری ،بیروت :دار احیام التراثالعربی ،اول1422 ،ق.
_ اصول الحدیث و احکامه ،جعفر سبحانی ،قم :مؤسسه امام صادق

 ،چهارم1426 ،ق.

_ اصول الفقه ،محمد رضا مظفر ،قم :انتشارات اسماعیلیان ،پنجم1375 ،ش.

_ االطول فی علوم البالغه ،ابراهیم بن محمد اسفراینی ،بیروت :دار احیام التراث العربی ،اول،
1432ق.

_ اإلقبههال باألعمههال الحسههنن ،علههی بههن موسههی بههن طههاووس ،قههم :دفتههر تبلی ههات اسههالمی ،اول،
1376ش.

_ الهیات الشفام ،ابن سینا ،قم :مکتبن آین اهلل مرعشی1404 ،ق.

_ انی

المجتهدین فی علم األصول ،محمد مهدی نراقی ،قم ،اول1388 ،ش.

_ بحار األنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :دار إحیام التراث العربی ،دوم1403 ،ق.
_ تاج العروس ،مرتمی زبیدی ،بیروت :دار الفکر ،اول1414 ،ق.

_ تمهید القواعد األصولین و العربین ،زین الدین بن علی ،قم ،اول1416 ،ق.
_ تمهید القواعد ،صائنالدین بنتركه ،قم :ال

الم میم ،اول1381 ،ش.

_ تهذیب األصول ،امام رو اهلل خمینی ،قم :دار الفکر ،اول1382 ،ش.
_ تهذیب الل ن ،محمد بن احمد ازهری ،بیروت ،اول1421 ،ق.
_ تهذیب الوصول ،حسن بن یوس

حلی ،لندن ،اول1380 ،ش.

_ دالئل االعجاز فی علم المعانی ،عبد القاهر جرجانی ،بیروت :المکتبن العنصرین1428 ،ق.
_ الرسائل ،ابن سینا ،قم :انتشارات بیدار1400 ،ق.

_ روش تحقی در علوم اجتماعی ،علی ساعی ،تهران :نشر سمت ،دوم1387 ،ش.

_ روش فه ههم ح ههدیث ،عب ههد اله ههادی مس ههعودی ،س ههمت و دانش ههکده عل ههوم ح ههدیث ،پ ههنجم،
1389ش.
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_ زبدةاألصول ،محمد بن حسین بهایی ،قم ،اول1383 ،ش.

_ سر االسرام ،علی سعادتپرور ،احیام كتاب ،اول1385 ،ش.

1384ش.

_ شر تجرید االعتقاد ،حسن بن یوس

حلی ،قم :موسسه نشر اسالمی1425 ،ق.

_ شر فصوص الحکم ،داود قیصری ،تهران :علمی و فرهنگی ،اول1375 ،ش.

کاربرد روشهای اصول استنباط

_ ش ههر الرض ههی عل ههی الکافی ههن ،رض ههی ال ههدین اس ههتر آب ههادی ،ته ههران :موسس ههن الص ههادق ،دوم،

_ شر الکافی (األصول و الروضن) ،محمد صالح مازندرانی ،تههران :المکتبهن اإلسهالمین ،اول،
1382ق.

_ صحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل بخاری ،بیروت :دار الکتاب العربی1431 ،ق.
_ عدة االصول ،محمد بن حسن طوسی ،قم :چاپخانه ستاره1417 ،ق.
_ العین ،خلیل بن احمد ،قم :هجرت ،دوم1410 ،ق.

_ عیون أخبار الرضا

 ،محمد بن بابویه ،تهران :نشر جهان ،اول1378 ،ق.

_ فرائد األصول ،مرتمی انصاری ،قم ،نهم1428 ،ق.

_ الفوائد المیائین ،عبد الرحمن جامی ،بیروت :دار احیام التراث العربی ،اول1430 ،ق.
_ قوانین األصول ،ابو القاسم قمی ،تهران :انتشارات علمیه ،دوم 1378 ،ق.
_ الکافی ،محمد بن یعقوب كلینی ،تهران :اسالمیه ،دوم1362 ،ش.
_ كفاین األصول ،محمد كابم خراسانی ،قم :مؤسسه آلالبیت
_ كنز العرفان ،فاضل مقداد ،قم :مرتموی ،اول1425 ،ق.

1409 ،ق.

_ لسان العرب ،محمد بن مکرم ،بیروت :دار صادر ،سوم1414 ،ق.

_ مجموعه آثار شهید مطهری ،مرتمی مطهری ،قم :انتشارات صدرا ،دهم1380 ،ش.
_ محاضرات فی أصول الفقه ،ابوالقاسم خویی ،قم :دار الهادی ،چهارم1417 ،ق.
_ المحصول ،جعفر سبحانی ،قم :مؤسسه امام صادق

 ،اول1414 ،ق.

_ مرآة العقول ،محمد باقر مجلسی ،تهران :دار الکتب اإلسالمین ،دوم1404 ،ق.

_ مصبا األن  ،حمزه بن فناری ،بیروت :دار الکتب العلمین ،اول2010 ،م.
ّ
المتهجد ،محمد بن حسن طوسی ،بیروت :مؤسسن فقه الشیعن ،اول1411 ،ق.
_ مصبا
_ المصبا المنیر ،احمد بن محمد فیومی ،قم :دار الرضی ،اول ،بیتا.

_ المطول ،سعد الدین تفتازانی ،بیروت :دار احیام التراث العربی ،اول1425 ،ق.
_ معالمالدین ،حسن بن زینالدین ،قم :انتشارات اسالمی ،نهم ،بیتا.
_ مقباس الهداین ،عبد اهلل مامقانی ،قم :موسسن آلالبیت

 ،اول1411 ،ق.

_ مقدمهای بهر روش تحقیه در علهوم انسهانی ،محمهد رضها حافظنیها ،تههران :سهمت ،سهیزدهم،
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علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره اول

1386ش.

_ من ال یحمره الفقیه ،محمد بن بابویه ،قم :انتشارات اسالمی ،دوم1413 ،ق.

_ منط فهم حدیث ،محمد كابم طباطبایی ،قم :مؤسسه امام خمینی ،اول1390 ،ش.
_ المیزان ،سید محمد حسین طباطبایی ،قم :انتشارات اسالمی ،پنجم1417 ،ق.
_ نهاین األفکار ،ضیام الدین عراقی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،سوم1417 ،ق.
_ نهاین الوصول ،حسن بنیوس
_ الههوافی ،محمههد محسههن فههی
1406ق.

حلی ،قم :موسسه االمام الصادق

كاشههانی ،اصههفهان :كتابخانههه امههام أمیرالمههؤمنین

_ الوجیزة ،محمد بن حسین بهایی ،قم :بصیرتی ،اول1390 ،ق.

_ وسائل الشیعن ،محمد بن حسن حر عاملی ،قم :مؤسسن آلالبیت
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 ،اول1425 ،ق.

 ،اول1409 ،ق.

 ،اول،

