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 های اصول استنباط كاربرد روش
 و سنت در عرفان و اخالق مأثورکاوی از الفاظ کتاب  در معنا

 (ِسر ُّ اإلسراء)بر اساس تحلیل مستنْدشناختی کتاب 
 1مصطفی همدانی

 چکیده
كهاركرد قواعهد علهم اصهول اسهتنباط بهه حهوزه گسهترش  ههای عرفهان و  این تحقی  با ههدف 

كتاب  ، نوشته آین اهلل علهی سر االسراماخالق اسالمی، به تجزیه و تحلیل روش استنباطی 
 پرداخته است.  پرور سعادت

كتههاب  اسههت. ارائههه الگههویی « سههر االسههرام»روش ایههن تحقیهه ، تحلیههِل مستندشههناختی 
های عرفانی و اخالقی از منهابع مههثور، بهر اسهاس  مند در استنباط آموزه عملی از تفّقه روش

ی خاص مؤل  در  ها قواعد دانش اصول، اولین دستاورد این تحقی  است. كش  شیوه
یابی این كهاركرد قواعهد بهر  ارز قواعد بنی بر اساس قراین مهثور و نیهز انعطهاف بخشهیدن بهه 

كههه ایشههان بهها  اسههاس داللههت نصههوص، دومههین دسههتاورد ایههن پههژوهش اسههتن بههه ایههن معنهها 
كتاب و سنت از تحّکهم قهوانین علهم اصهول در  بهه متهون « دههی معنها»ارجار قواعد به متن 

كههرده، بلکههه پهه  از تمهیههد قواعهه بررسههی »و « خههانواده حههدیث»د، از تشههکیل مهههثور پرهیههز 
خههوانی و  معنهها« خههدمت»بهههره بههرده و قواعههد را در جایگههاه واقعههی آنههان، یعنههی در « قههراین
گماشته داللت  اند.  یابی از قرآن و حدیث 
، اخههالق مهههثور، عرفههان مهههثور، اصههول اسههتنباط، قواعههد اسههتنباط سههر االسههرام هددا: کلیدددواژه

 القی.عرفانی، قواعد استنباط اخ

 مقدمه
كشههفی اسههت  كههه دارای بههن _بنههدی متعهارف، در زمههر  علههوم معقهول  عرفهان، در طبقههه  _مایهۀ 

                                                      
 .قم ۀیعلم  حوز ۀفلسف و فقه ۀآموخت دانش. 1
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كه یافته بندی می طبقه همهان طهور  2كنهدن های عارف را به زبان عقل بیان مهی شودن به این معنا 
یشهه _كه اخالق نیز در زمز  علهوم معقهول   3شهود. بنهدی مهی طبقهه _ههای مههثور اسهت  كهه دارای ر

ای اسههت بههه نههام  نظریههه _كههه بنههای ایههن مکتههب اخالقههی بههر آن مبتنههی اسههت  _اصههل مهههم عقلههی 
متون اخالق اسالمی نیز، در بیشتر موارد، بهر اسهاس  4كه همان اعتدال در قوا است.« وسطیت»

كهرده  _كه دستگاه فلسهفی  _گانه  قوای سه یهت اعتهدال در قهوا آن را توصهیه   _ارسهطویی بها محور
  5ه است.سامان یافت

كههه عرفههان و  در ایهن میههان، رویکههردی دیگههر بههه عرفههان و اخههالق اسههالمی وجههود داشههته اسههت 
كهرده اسهت. بنهدی در ههیچ اخالق را بر اساس مواد مهثور، بدون طبقه  6گونهه سهاختار دیگهر ارائهه 

ههای نامیهد. متهسهفانه در ایهن رویکهرد، ابزار« اخهالق مههثور»و « عرفهان مههثور»توان  این شیوه را می
هههای اخالقههی از مههتن قههرآن و حههدیث  منههد اسههتنباط در اسههتخراج معههارف عرفههانی و آمههوزه روش

كهه عرفهان و اخهالق اسهالمی را از تولیهد مفهاهیم، سهازه ها و  همواره م فهول مانهده اسهتن غفلتهی 
كهرده اسهت و در نتیجهه، تنهها  ها و باالخره نظام گزاره كتاب و سهنت محهروم  های مبتنی بر متن 
گزا  رشی ناپالوده و آشفته از روایات بسنده شده است. به 

كاركرد قواعد استنباط تنها در علم فقه است و فههم آیهات  از طرف دیگر، برخی می پندارند 
و روایات عرفانی و اخالقی، بدون تخصص در علوم ابزاری در فهم قرآن و حدیث میسر اسهتن 

كههه در ركههود رشههد علمههی در دو حههوزه عرفهه تهههثیر نبههوده اسههتن در  ان و اخههالق بههیپنههدار نادرسههتی 
كه عهاِلم عرفهان و اخهالق، عهالوه بهر لهزوم بههره ههای متعهدد روحهی و  منهدی از صهالحیت صورتی 

كه طب  نصوص برای صحت استنباط هر عاِلم دین )بهه ویه ه عهاِلم عرفهان و اخهالق(  _عملی 
ههای عرفهانی و اخالقهی  آمهوزهباید از قواعد و فنون استنباط مطلع باشد تها بتوانهد  _الزامی است 

كند.  كتاب و سنت صید  كالبد الفاظ   را از 
كاركرد قواعهد  خأل علمی پیش كه:  گفته، سؤال تحقی  حاضر را فراروی محق  نهاده است 

كتهاب و سهنت چیسهت؟ از آن علم اصهول در اسهتنباط آمهوزه كهه  ههای عرفهانی و اخالقهی از  جها 
                                                      

 شهر  ن16 - 13ص ،االنه  مصهبا  ن12ص ،القواعهد دیهتمه :ک.ر ن،یچنه ههم ن29ص ،23ج ،یمطهر دیشه آثار مجموعه. 2
 . 7ص ،الحکم  فصوص

 .  30ص ،الرسائل. 3

 . 455ص ،الشفام  اتیاله. 4

 . 213ص ،1ج ،قرآن در اخالق. 5

 ،یبرقه المحاسهن ،صهدوق خیشه اتفهیتهل از عنیالشه صهفات و االخهوان مصادقن زین و المواعظ ،دیالتوح: چون یمتون. 6
 و بیهالترغ و یهقهیب مهانیاال شهعب و عهیشه منابع در ،یلمید القلوب إرشاد ،یطبرس االنوار مشکاة و االخالق مکارم
 .هستند کردیرو نیا یدارا سنت اهل منابع در یمنذر بیالتره
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از ایهن مجهال اسهت، تحقیه  حاضهر بها اسهتفاده از دو تهر  گویی به این سؤال فرصتی وسیع پاسخ
كتهاب « پژوهی مستند»و « موردكاوی»راهبرد پژوهشی، یعنی   سهر االسهرامبر اساس تحلیهل روش 

كرده است.  هدف را برای خود نزدیک و دست ، تهلی  ماندگار استاد عرفهان سر االسرامیافتنی 
كههه توفیهه  یافتههه آمههوزهپ و اخههالق در عصههر حاضههر، مرحههوم آیههن اهلل علههی سههعادت هههای  رور اسههت 

كتاب و سهنت نزدیهک كه بتواند، به متن  كنهد و عرفهان و  عرفانی و اخالقی خود را تا هر اندازه  تهر 
گزاره« ناب»اخالق   های قرآن و حدیث به دست آورد.  را در تحلیل استنباطی 

گرانسنگ  به شر  قرآنهی  _ قدم نهاده است كه با فشردگی فراوان به این عرصه  _این تهلی  
كتهاب و سهنت( در بازتولیهد  با رهیافتی فقیهانه )فقهه   فههم روش« حدیث معراج»روایی  _ منهد 

كههریم و روایههات بههر اسههاس مبههانی منطقههی اسههتنباط همههت  تفقههه عرفههانی و اخالقههی از مههتن قههرآن 
 گماشته است. 

 _د شههد شههناختی توضههیح داده خواهنهه كههه در مباحههث روش _بههر اسههاس دو راهبههرد مههذكور 
كهاربردی و عملیهاتی  كهه بهه  _سؤال یاد شده از حالت انتزاعی خارج شده و بهه شهکل دو سهؤال 

 بازنویسی شده است:  _شوند  نوعی سؤاالت فرعی تحقی  نیز محسوب می
 های عرفانی و اخالقی چیست؟  در استنباط آموزه سر االسرامهای اصولی  روش .1

 واعد علم اصول چه نوآوری داشته است؟در استفاده از ق سر االسراممؤل   .2
دانههد تهها در تحلیههل روش  ایههن تحقیهه ، رسههالت خههود را بههازخوانی تههالش مؤلهه  محتههرم مههی

گفتهههه كهههار رفتهههه در فراینهههدهای اسهههتنباطی موجهههود در   ایشهههان مبهههانی اصهههولی نا و الگوههههای بهههه 
كند.  را با هدف پاسخ سر االسرامزمینۀ  پ     گویی به سؤاالت مذكور بازگو 

 ی نظر چارچوب
هههای مهها همههواره مبتنههی بههر مبههانی نظههری هسههتند و هههر پژوهشههی از نظریههه یهها نظریههاتی  تحلیههل
شههود تحقیه  دارای نظهم و قالههب خهاص شههود و در واقهع، بههه  نظریهه باعههث مهی 7شههود. ت ذیهه مهی

چنههین، پاسههخ سههؤاالت از نظریههه اسههتخراج  هههم 8عنههوان چراغههی راهنمههای مهها در تحقیهه  اسههت.
ههای  آوری داده تواند مطالعهۀ علمهی باشهد، بلکهه تنهها جمهع قی  بدون نظریه نمیشود و تح می

كهاركرد علهم  9خام اسهت. بنها بهر ایهن مبهانی، ایهن بخهش از نوشهتار حاضهر بهه بیهان مبهانی نظهری 
 پردازد.  های عرفانی و اخالقی می اصول در استنباط آموزه

                                                      
 . 60ص ،یاجتماع علوم در  یتحق روش. 7

 . 61ص همان،. 8

 . 66ص همان،. 9



 

 

سال 
ث، 
حدی
لوم 
ع

ستم
بی

ماره 
، ش

 اول

46 46 

كهالم از نظر قوانین علم اصول استنباط، بعد از اثبات صدور  یک آیه یها روایهت، بایهد بههور 
ههای پهی بهردن بهه  بنا بر این، چارچوب نظری این تحقیه  عبهارت اسهت از روش 10اثبات شود.

كه همان   هستند. « كاوی از الفاظ قواعد اصولی معنا»بهور آیات و روایات 
مقصود از قواعد علم اصول در این نوشتار، همهان مباحهث الفهاظ در علهم اصهول اسهتنباط 

كه نیمی از این علم را تشکیل میاس و به علت عهدم تنقهیح آنهها در علهوم ادبهی، بها  11دهند ت 
كاوش  شوند.  شناختی در این علم حاصل می های زبان تهمالت اصولی و 

 قیتحق روش
تحلیلههی اسههت. روش تحقیهه  در ایههن نوشههتار، تلفیهه  روش  _توصههیفی ایههن تحقیهه ، از نههور 

یها « نویسهی مسهتند»این روش در سیر  علمی پیشهینیان، یعنهی  ای با شیو  متداولی از كتابخانه
 است. « نویسی مستمَسک»

كتابخانه كتهب و اسهناد و نهرم روش  كهه از آغهاز تها انتهها بهر مطالعهه  افزارههای  ای روشی اسهت 
كمههک  حههاوی متههون علمههی مبتنههی اسههت و بهها ابزارهههایی ماننههد فههیش و جههدول و فههرم و ... بههه 

 12پردازد. متون برای دست یافتن به پاسخ سؤال میاستدالل عقلی به بررسی 
مستندنویسی در روش عالمان پیشین عبارت است از بیان مبانی فقهی فتاوای یهک عهالم 

گونههه كههه همههه در متنههی مهههم و مههورد اعتنههای جوامههع علمههی بههه  تههوان خههود را بههرای اسههتخراج   ای 
كه مؤل  برای رسیدن به آن فرایند كار میفتاوا طی نموده، ب  هایی  كتاب  ه  مستمسهک گرفتند. 
كتاب  ، تهلی  مرحوم آین اهلل سیدالوثقی العروة  ، تهلی  مرحوم آیهن المستندمحسن حکیم و نیز 

كتاب  مصهطفی خمینهی بها ایهن رویکهرد  ، تههلی  شههید سهیدالوسیلن مستند تحریراهلل خویی و 
یههابی مههی یهها « حلیههل مستندشههناختیت»شههوند. نویسههنده بهها الهههام از ایههن منههابع، ایههن روش را  ارز

 نامد.  می« شناختی تحلیل مستمَسک»

 قیتحقی ها افتهی
این بخش از تحقی ، تا حد ممکن، بر اسهاس چیهدمان خهاص طهر  ایهن مباحهث در علهم 

 خواهد شد.   اصول استنباط ارائه
                                                      

 .  163ص ،2ج ،األصول بیتهذ ن110ص ،2ج ،راتیالتقر اجود. 10

 یاصهول كتهاب چنهد در الفهاظ مباحهث بهه افتههی اختصهاص صهفحات زانیهم اسهت یكهاف ،تیهواقع نیها  یتصد جهت. 11
 . نمود الحظهم را االصول  بیتهذ و راتیالتقر اجود ،االصول  نیكفا مانند

 . 172 - 164ص ،یانسان علوم در  یتحق روش بری ا مقدمه. 12
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 ها . تعمیم خطاب1

یِن َحِنیفههههات فِ »نظریههههۀ مؤّلهههه  در ذیههههل آیههههۀ شههههریفۀ  َهههههَ  ِللههههّدِ ِقم  َوج 
َ
ِتههههی َفَطههههَر َفههههه ههههَرَت اهلِل اّلَ  ط 

اَس َعَلیها  13«:الّنَ
توجه به فطرت توحیدی، تکلی  همۀ مسلمانان اسهت و خطهاب آیهه مخصهوص 

كرم  14نیست. به رسول ا
 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

   ههای مفهرد مبنای این استفاد  مؤّل ، نظریهۀ اصهولیان در اصهل عهدم اختصهاص خطهاب
كرم كه خالف آن بر اساس ادله محکم ثابهت شهود. قرآنی به رسول ا طبه   15است تا زمانی 

داللت بر  16نظر مؤّل ، در این مورد، نه تنها خالف این اصل اثبات نشده، بلکه ذیل آیۀ مذكور
كل بشر دارد.   عمومی بودن این فطرت برای 

 ها . تخصیص خطاب2
َلَ  ی»نظریۀ مؤّل  در ذیل بند  ِمل  َعق  َتع  َمُدن ِإس  ح 

َ
َلهُه،  ا أ َمَل َعق  هَتع  َهَبن َفَمهِن اس  ن  یهذ 

َ
هَل أ َقب 

طی  از حدیث معراج:  17...«  َو ال یط  ی  ال یخ 
كرم این عبارت، شامل خطاب كه مشهتمل بهر سهعی در  هایی به رسول ا است 

كه آن حمرت آنهها را در بهاالترین درجهات دارا هسهتند.  كماالتی است  رسیدن به 
 18ایشان است، نه شخص آن حمرت. بنا بر این، مورد خطاب، امت

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

كههههرم از نظههههر اصههههولیان، مقصههههود در برخههههی خطههههاب   هههههای منههههافی بهههها مقههههام رسههههول ا
 اهلل»ماننهههههد: 

َ
هههههُه ال ِإلهههههَه ِإاّل ّنَ

َ
َلم  أ هههههَبَطّنَ َعَمُلهههههَ  َو َلَتُکهههههوَنّنَ ِمهههههَن »و  19« َفهههههاع  َت َلیح  هههههَرك  ش 

َ
 َلهههههِئن  أ

خاِسهههِرین  « إیهههاآ أعنهههی و اسهههمعی یههها جهههارة»امهههت ایشهههان اسهههت و ایهههن مهههوارد از قبیهههل  20،« ال 
                                                      

 . 30 ۀیآ روم، سوره. 13

 .  12ص ،1ج ،اإلسرام ِسّرُ . 14

 .  84ص ،دیالتقل و االجتهاد ن307ص ،1ج ،األصول  علمی ف نیالمجتهد   یان :ک.ر. 15

 . 30 ۀیآ روم، سوره. 16

 . 150ص ،26ج ،یالواف. 17

 .  98ص ،4ج ،اإلسرام ِسّرُ . 18

 .  19 ۀیآ محمد، سوره. 19

 .65 ۀیآ محمد، سوره. 20
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یابی می ِسّرُ اإلسراماستنباط مؤّل   21هستند.  شود.  در این مورد نیز در همین زمینه ارز

ک به نص در برابر ظواهر3  . تمس 
كهابم نظریۀ مؤّل  در ارزش  گذاری خنده: ایشان در این زمینه به صراحِت روایت امهام 

كههردهتم گریههۀ همیشههگی  ّسههک  گریههۀ عیسههوی و  كههه در حکههم افمههلیت بههین خنههد  تههوأم بهها  انههد 
 فرمودند: یحیوی

كه حمرت عیسی كار حمرت یحیی كاری    22است. انجام داد، برتر از 
كهه اصهل اولهی در  23انهدن ایشان بر این اساس، به مطلوبیت خنده معتقد شهده بهه ایهن معنها 

 ت است. مطلوبیت خنده با حفظ آداب عبودی
 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

كه آن را بر بهواهر  روش مؤل  در این مسهله، به علت صراحت روایت مذكور در معنا است 
گر چه نّص در میهان منهابع مههثور بسهیار انهدک اسهت، مقدم می و « افمهل»امها تعبیهر  24كندن زیرا 

مههور، آن را از رتبههۀ عههدم در مج _انههد  كههه فاضههل و مفمههول هههر دو معلههوم شههده _سههاختار جملههه 
بهه نهص در معنها ارتقها داده اسهت. بنها بهر ایهن، بهه  _ 25كهه مرتبهۀ بهاهر اسهت _صهراحت در معنها 

گریههه  26علههت تقههدم نههص بههر بههاهر، كههه در موازنههۀ میههان خنههده و  ایههن روایههت بههر همههۀ بههواهری 
كرده ارزش  اند، مقدم است.  گذاری 

ک به سعه اطالقات4  . تمس 

آوری  از اطالقهات، ابتهدا آیهات و روایهات مهرتبت بها آن بحهث را جمهع مؤّل  در بررسی برخی
گونه اطالق و تقیید اسهت _كنند و پ  از اتمام این فحص  می  _ 27كه شرط اولیه در تحلیل هر 

كیهد دارنهد. در  _كه وجود مقید برای ایشان احراز نشده است  _در برخی موارد  بر سعۀ اطهالق ته
 ین موارد و بیان مبانی اصولی آنها خواهیم پرداخت: این بخش از تحقی ، به ذكر ا
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ُزوٌن »نظریههۀ مؤّلهه  در ذیههل عبههارت  .1 كههه در وصهه  اهههل  28«َكالُمُهههم  َمههو  از حههدیث معههراج 
 كمال است: 

كمهال همهواره سهخنانی سهنجیده دارنهدن  كهه اههل  اطالق این حهدیث داللهت دارد 
و   تباط با انبیا و اوصهیاشان و چه در ار چه در ارتباط با خدا و بیانات توحیدی

شر  و تفسیر سخنان آنان و چه در ارتباط با امور دنیوی و اخهروی دیگهر در زنهدگی 
  29فردی و اجتماعی خود.

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

اسههت و فقههدان قیههود نیههز مفیههد « َكالُمُهههم  »ایههن اسههتفاد  مؤّلهه ، مبتنههی بههر فقههدان قیههد بههرای 
كتهههاب و سهههنت آمهههوزهاز طهههرف دیگهههر 30اطهههالق اسهههت. كهههه داللهههت دارد  ، در  ههههایی وجهههود دارد 

گههردآوری  سههخنان انسههان در تمههام محورهههای مههذكور بایههد سههنجیده باشههد و مؤّلهه  بزرگههوار بهها 
ههایی را  آمهوزه _ 31كه از لوازم معنایابی از عام و خاّص و مطله  و مقیهد اسهت _خانواد  حدیث 

د، به عنوان شهاهد خهود در درسهتی تمّسهک بهه گذارن كه بر اطالق مورد تمّسک ایشان صّحه می
كرده  اند.  اطالق ارائه 

َبههُه واِعیههات َو َبصههیرات »نظریههۀ مؤّلهه  در ذیههل عبههارت  .2 َعههُل َقل  ج 
َ
كههه در  32«َو أ از حههدیث معههراج 

وصهه  عطایههای الهههی بههه محبههان او اسههت: مؤّلهه  در ایههن قسههمت، بههر اسههاس یههک احتمههال بههه 
كردهو چنی  اطالق عبارت تمّسک نموده كه:  ن استفاده   اند 

  خدای متعال با بخشیدن حکمت به بند  محب خود، قلب او را نسبت بهه همهه
كمال الهی و امور اخروی شنوا و بینا می  نماید.  چیز از جمله جمال و 

كرده كنند  اطالق بیان    33اند. ایشان این تمّسک را مستند به آیات و روایات تهیید 
 مؤلفتحلیل مستندشناختی نظریۀ 

اسهتن زیهرا از « واِعیهات َو َبصهیرات »اطالق موجهود در ایهن عبهارت، مسهتند بهه حهذف متعله  در 
و از طرف دیگر، مفعول در این عبارت حذف شده اسهت  34طرفی این دو لفظ متعدی هستند
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این اطالِق ناشهی از حهذف، از نظهر اصهولیان نیهز  35تواند مفید شمول باشد. و حذف مفعول می
 36معتبر است.

ُهم  فههی َتَعههب  »نظریههۀ مؤّلهه  در ذیههل عبههارت  .3 ُفُسههُهم  ِمههن  ن 
َ
ُهم  فههی راَحههن  َو أ لّنههاُس ِمههن 

َ
از  37«أ

كمال است:  كه در وص  اهل   حدیث معراج 

لّناُس »لفظ 
َ
كهردن آزارههای خهود از همهۀ مهردم « أ كه شر نرسهاندن و دور  داللت دارد 

گناهکهارن چههه در روابههت فهردی و اجتمههاعی و چههه  مطلهوب اسههتن چهه مههؤمن و چههه 
الهزم نفَسه  التهوّدد ... و لعهدّوآ »المللهی. روایهت  خانوادگی و حتی ارتباطات بین

گهر چهه روش« عدل  و إنصاف  ههای اجهرای  نیز شاهد درستی این اطهالق اسهتن 
كیفیت تابع قوانین شرر است. كمیت و    38این اطالق و عمل به سعۀ آن، در 

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

لّناُس »طل  بر لفظ صدق م
َ
« أل»، به سبب داللت آن بر جن  استن زیرا مفرد محّلی به «أ

نحویهان نیهز معتقدنهد اصهل در  39تواند مفیهد شهمول باشهد. جن  از نظر علمای علم معانی می
كهه قرینهه« أل»مفرد محّلی به  اصهولیان  40ای بهر خهالف آن باشهد. افهاد  شهمول اسهت، مگهر ایهن 

تنهها « أل»اما اصولیان متهخر معتقدند مفرد محّلهی بهه  41دانند، شمول میمتقدم نیز آن را مفید 
كهه  _بنها بهر ایهن، مؤّله   42در صورت وجود مقدمات حکمت یا سایر قراین مفید شمول است.

كرده شهود و یها  یا معتقدند اطالق از مهتن ایهن لفهظ فهمیهده مهی _اند  به اطالق این لفظ تمّسک 
كههه قایههل بههه وجههود قرینههه بهه كردنههد( یهها ایههن  كههه روایتههی در تهییههد اطههالق ذكههر  ر اطههالق )همههان طههور 
 مقدمات حکمت است. 

ِ  »نظریۀ مؤّل  در ذیل عبارت  .4 ف  كنند  یکی  43«َو َسخاَوِة الّنَ كه بیان  از حدیث معراج 
كرم از اوصاف اخالقی برتری  بر سایر انبیا است:  بخِش رسول ا

 سهههخاوت در شهههئون زنهههدگی را ایهههن عبهههارت دارای اطهههالق اسهههت و همهههۀ مراتهههب 
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44شامل است.
 

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

كههه مؤّلهه ، نظههر پیشههینیان در داللههت  كی از آن اسههت  اسههتفاد  اطههالق از ایههن عبههارت حهها
دانههدن بلکههه  را درسههت نمههی 45شههیوعی اطههالق بههر اسههاس لفههِظ قابههل انطبههاق بههر مصههادی  متعههدد

دانهد. طبه  ایهن  مهی _ 46تهخرین در این زمینه استكه رویکرد م _اطالق را ناشی از فقدان قیود 
كههه محصههول عههدم اختصههاص سههخاوت بههه نههور خاّصههی از آن اسههت،  كههالم  تحلیههل، اطههالق 

 مستند مؤّل  محترم در این استفاده است. 

گذشهت، ماننهد  كهه در ایهن مبحهث  گفتنی اسهت برخهی نکهات مههم در تمّسهک بهه اطهالق 
یههابی سههعۀ اطههالق یهها تقویههت آن، در مههوارد فحههص از مقیههد بههرا« خههانواد  حههدیث»تشههکیل  ی ارز

كار رفته است.  47متعدد دیگر نیز در روش مؤّل  به 
ک به سعه عمومات5  . تمس 

آوری  مؤّل  در بررسی برخی از عمومات، ابتهدا آیهات و روایهات مهرتبت بها آن بحهث را جمهع
گونههه عمههوم  _كنههد و پهه  از اتمههام ایههن فحههص  مههی و تخصههیص كههه شههرط اولیههه در تحلیههل هههر 
بهر سهعۀ عمهوم  _كهه وجهود مخّصهص بهرای ایشهان احهراز نشهده اسهت  _در برخی موارد  _ 48است

كید دارد. در این بخش از تحقی  به ذكر این موارد بر حسب ابزار عموم و بیان مبهانی اصهولی  ته
 آنها خواهیم پرداخت: 
 «أل  »الف. عموم حاصل از 

َمُدن لَ »نظریۀ مؤّل  در ذیل عبارت  ح 
َ
نی، َحّتهی ... َو یا أ َحّبَ

َ
َنا اِحّبُ اهلل، أ

َ
ُكّلُ َمن  قاَل: أ یَ  

َتِهدات  كه در وص  محّبان خدا است:  49«ِفی الَفرآِئِ  ُمج   از حدیث معراج 
منظور از فرای ، تنها فرائ  خاّص چون نماز و زكات و ... نیست، بلکه ههر چهه 

  50م دهد، شامل است.را در راه بندگی حقیقی الهی بر بنده الزم است انجا
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 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

كهههه جمهههع همهههراه بههها « الَفهههرآِئ »ایهههن تحلیهههل مؤّلههه ، مبتنهههی بهههر اسهههتفاد  عمهههوم از   اسهههت 
كههههه معمههههوالت اصههههولیان آن « لأ»اسههههت و جمههههع همههههراه بهههها « لأ»  را مفیههههد  نیههههز از الفههههابی اسههههت 

 51داند. عموم می

 «نکره در سیاق نفی»ب. عموم حاصل از 
كه بیاننظری كهرم ۀ مؤّل  در ذیل عبارتی از حدیث معراج   گهر یکهی از دعاههای رسهول ا

كمال از امت خود است:  ٌ  »برای اهل  َدُه ُحم  الت َلیَ  َبع  ُهم  ... َو َعق  ُزق  لّلُهّمَ ار 
َ
   52«:أ

كرم كه رسول ا آن را برای برجسهتگان امهت خهود  مقصود از عقل در این روایت 
كرده كه با از بین رفتن هرگونهه حماقهت در وجهود اند، عق درخواست  كامل است  ل 
53آید. آنان به دست می

 

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

مؤّلهه ، بههه عمههوم حاصههل از نکههر  در سههیاق نفههی بههه عنههوان یکههی از سههاختارهای داللههت بههر 
كهه مقصهود از عبهارت  و بهه ایهن نتیجهه رسهیده  تمّسک نمهوده 54عموم ه»انهد  هَدُه ُحم  ، «ٌ  َلهیَ  َبع 

گونه حماقت است. ایشان به دنبال این نفی و نیز بها معنها شناسهی حمه  و تقابهل آن بها  نفی هر 
كامهل اسهت  _عقل در روایات، به الزمۀ قطعی ایهن نفهی  كهرده _كهه وجهود عقهل   55اسهت.  حکهم 

چنههین، ایشههان پهه  از بررسههی دیگههر بههواهر دینههی و تهییههد امکههانی ایههن عمههوم، یعنههی امکههان  هههم
كههردهیههابی  دسههت كامههل، بههه ایههن عههام تمّسههک  و بهها روش مههذكور، از   انسههان غیههر معصههوم بههه عقههل 

كنهد « تمّسهک»كهه  _طرفی فحص الزم  انجهام داده و از طهرف دیگهر، بها ایهن  _بهه عمهوم را موجهه 
كرده و با ایهن تجمیهع، بههور عهام در  فحص، نصوص فراوانی هم گردآوری  سو با عموم مذكور را 

 است.   نموده« تقویت»عموم را 
كهه مشهتمل بهر معهانی بسهیار  هشت مورد دیگر از همین دسهت در روایهت معهراج وجهود دارد 
كمههاالت انسهانی هسههتند و مؤّله  پهه  از فحهص در قههران و روایهات و ادعیههه و تهییههد  بلنهدی در 
كمهک دیگهر نصهوص، ایهن معهانی عرفهانی را اسهتنباط  عموم حاصهل از نکهره در سهیاق نفهی بهه 
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 56است.  كرده
 موصوله« ما»پ. عموم حاصل از 

ههدی َلههیَ  َشههی»نظریههۀ مؤّلهه  در ذیههل عبههارت  َمههَل ِعن  ف 
َ
ههِل َعَلههی، َوالّرِضهها ِبمهها   ٌم أ

َوّكُ ِمههَن الّتَ
ُت   از حدیث معراج: 57«َقَسم 

ُت »تعبیر  كه چه در این عالم از ارزاق باهری و و نسبت به همۀ آن« ما َقَسم  جودی 
كه این ها همه رزق الهی هسهتند و  به ما داده شده است، شمول داردن به این معنا 

58باید از همه راضی باشیم.
 

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

توانههد هههر یههک از عمههوم یهها اطههالق باشههدن امهها در صههورت  مقصههود مؤّلهه  از ایههن شههمول، مههی
كهه اصهولیان استفاد  عموم، اشکالی به ذهن مهی بایهد شهرطی یها اسهتفهامی « مها»معتقدنهد  آیهد 

موصوله معرفه است و به همین دلیل نزد « ما»باشد تا نکره باشد و بتواند مفید عموم باشدن اما 
ك  از اصولیان مفید عموم نیست.  59هیچ 

كههه در ایههن ُت »جهها  پاسههخ اشههکال، ایههن اسههت  گههر چههه معرفههه « مهها َقَسههم  دارای شههمول اسههت، 
یهت صهحت اسهتثنا بهرای تشهخیص داللهت الفهاظ بهر باشدن زیرا قابل تخصیص  اسهت و محور

 60عموم نیز از قواعد اصولی است.
 در تحلیههههل وجههههود شههههمول در ایههههن مههههورد، بههههه سههههه نکتههههه بایههههد توجههههه نمههههود: اول، درسههههت 

كهه بهرای اسهتعمال  61است موصوالت جزم معهارف هسهتندن  امها معرفهه عبهارت اسهت از لفظهی 
 « شههناخت»البتههه،  63شناسههد. مخاطههب آن را مههیو  62در معنههایی مشههخص وضههع شههده باشههد

دوم،  64در شهههدت و ضهههع  دارای مراتهههب اسهههت. _كهههه ممهههمون اصهههلی معرفهههه بهههودن اسهههت  _
بنههدی معههارف معتقدنههد اسههم َعَلههم و ضههمیر و اسههم اشههاره، أعههرف از موصههول  جمهههور در رتبههه

                                                      
 .494 - 466ص ،2ج ،همان. 56
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كه با صله از آنها رفع ابهام مه 65هستند. و از  66شهود یسوم، موصوالت جزم اسمام مبهم هستند 
كهه ممهمون آن انتسهاب یهک حکهم بهه  نظر معناشناسان در علم معانی، صهله جملهه ای اسهت 

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

گههر چههه صههله،   بهها توجههه بههه مبههانی مههذكور، در ایههن رزق بههه خههدای « انتسههاب»تنههها مههورد نیههز 
را روشهن « ههر چهه»كنهد و  را روشن می« هر چه خدای متعال قسمت نموده است»متعال، یعنی 

كتاب و سنت می نمی كمک دلیل عقل و  كه  كند، اما با  دارای سهعه و شهمول « هر چهه»فهمیم 
كهاوش اصهولی  استن زیهرا آن « مها» ادبهی، _چهه بشهر دارد، مصهداق رزق الههی اسهت. طبه  ایهن 

 تواند دارای عموم باشد.  موصول به شرط استنباط سعه و شمول، می
كهه معتقهد اسهت  از موافقان این نتیجه گهر از بهاب « مها»گیری، میهرزای قمهی اسهت  موصهول ا

توانهد در برخهی  سیوطی نیز معتقد اسهت موصهول مهی 68اسم جن  باشد، داللت بر عموم دارد.
كند. ُکهم  َو »موصهول را در مهواردی چهون آیهۀ « ما»خاّص نیز  وی به طور 69موارد داللت بر عموم  ِإّنَ

َم  ُبُدوَن ِمن  ُدوِن اهلِل َحَصُب َجَهّنَ   71داند. دال بر عموم می 70« ما َتع 
كهه بها  كهه مقصهود مؤّله  از شهمول، اطهالق باشهدن بهه ایهن معنها  این احتمهال نیهز وجهود دارد 

گذشته،  قیدی برای آن ذكر نکرده اسهت، په  بههور دارای سعه است و وقتی متکلم « ما»بیان 
كه خدای متعال در آیۀ  ق»در شمول داردن همان طور  َزَل اهلُل َلُکم  ِمن  ِرز  ن 

َ
بیانیهه و « ِمهن  »بها  72«ماأ

واجات »در آیۀ  ز 
َ
نا ِبِه أ ع  واجات »با تمییز  73«ما َمّتَ ز 

َ
 این شمول را تخصیص داده است. « أ

 ت. عموم حاصل از الفاظ جمع
تههههادات ِإاّل َبهههههذا»َیههههۀ مؤّلهههه  در ذیههههل عبههههارت نظر و 

َ
ِ  َلههههم  یُکوُنههههوا أ ر 

َ
تههههاُد األ و 

َ
 از  74«َكههههذِلَ  أ

 حدیث معراج: 
                                                      

 .  194ص ،المطول. 65
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كه متص  به صهفات مهذكور در  آیا مقصود از اوتاد در این عبارت، هر كسی است 
 است؟   عشر حدیث معراج باشد یا خصوص ائمۀ اثنی

كههه بههاهر   وضههور أوتههاد، بههه ایههن نتیجههه رسههیدهمؤّلهه ، پهه  از تشههکیل خههانواد  حههدیث در م
كمال، مخصوص ائمه كه این    75نیست.  كالم الهی در حدیث قدسی معراج داللت دارد 

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

كهه « أوتهاد»استظهار مؤّل  در تفسیر عبارت مذكور، در مرحلۀ اول، به عمهوم  مسهتند اسهت 
بهه فقهدان « خانواد  حدیث»لیل دارد و مؤّل  هم با تشکیل انصراف آن به دوازده امام نیاز به د

است. تمّسک ایشان به عموم نیز نه به جهت لفظ أوتاد است و به ن زیهرا   این انصراف رسیده
كهه داللهت بهر اسهت راق نداشهته باشهند، نمهی كننهدن الفاظ جمهع تها زمهانی   76تواننهد افهاد  عمهوم 

گمان، مفید اسهت راق « أر »فظ به ل« أوتاد»بلکه این عموم به جهت اضافۀ  كه در حد  است 
معنههایی اسههت و وقتههی بهها تتبههع مؤّلهه  در مجمههور روایههات أوتههاد همههراه شههده اسههت، عمههوم آن 

 تقویت شده است. 
كاربرد تمّسک به اطالق و عموم از مبحث  _مطلب بسیار مهم و راهبردی  كنار بیان  كه در 

كه د _شود  چهارم و پنجم استفاده می كهه این است  ر رهیافهت متعهارف، اعتقهاد بهر ایهن اسهت 
كههالم اولیههای دیههن، در معههر  تخصههیص هسههتند، كلههی عمومههات )و اطالقههات(  تهها  77بههه طههور 

كه مشهور شده است:  آن بر عک  ایهن قاعهده،  ِسّرُ اإلسراماما  78ن«ُخّصَ  عاّم  ااّل َو َقد   ما ِمن  »جا 
گسترده كرده  در حد   است. ای از عمومات و اطالقات استفاده 

كهههه در تحلیهههل ههههای مستندشهههناختی بیهههان شهههد، ایشهههان ایهههن  از طهههرف دیگهههر، همهههان طهههور 
كتهاب و سهنت نمهوده استفاده را مستند به اسهتنطاِق درون اسهت و لهذا قابهل خدشهه   زای مهتن 

هههای دقیقههی اسههت: توجیههه تفههاوت اطالقههات و  نیسههت. ایههن رهیافههت ایشههان، شایسههتۀ تحلیههل
طههالق و عمومههات فقهههی چگونههه اسههت؟ آیهها روایههات عرفههانی و عمومههات عرفههانی و اخالقههی بهها ا

كههه بههر خههالف اقتمههای تقنینههی فقههه، تخصههیص و تقییههد بههه  اخالقههی اقتمههای خاّصههی دارنههد 
پررنگی فقه در آنها مطر  نیست؟ این اقتمای خاّص، احتمهال بهارزی اسهت و خهود سررشهتۀ 

كه خارج از موضور و اقتمای این تحقی های دقی  تحلیل های    است و هر یک حوزهتر است 
                                                      

 . 76ص ،4ج ،اإلسرام ِسّرُ . 75
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گشود.   نوینی در برابر محق  خواهند 

 . حمل مطلق بر مقید6
كهه در بخهش قبهل بهر آن  مؤّل  بها انجهام فحهص الزم جههت ُمجهاز بهودن تمّسهک بهه اطهالق 

كیههد شههد، بههه ایههن نتیجههه رسههیده كههه برخههی اطالقههات قابههل تمّسههک نیسههتند و بایههد مقیههد  ته انههد 
كاربردهای قاعد  حمل   ِسهّر اإلسهراممطل  بر مقیهد در روایهات عرفهانی و اخالقهی از منظهر شوند. 

 به این شر  است:
َوِة َعهِن »نظریۀ مؤّل  در ذیل عبارت  .1 ِرَآ؟ َفقاَل: ِبهالَخل  ُدوُم َعلی ِذك 

َ
ن َفَکیَ  أ   َفقاَل: یا َرّبِ

 از حدیث معراج:  79« الّناِس 

امل همهههۀ مهههردم حتهههی روایهههت، بهههر حسهههب اطهههالق آن، شههه  در ایهههن«  الّنهههاِس »لفهههظ 
صالحین نیستن زیرا روایات فراوانی بهر دیهدار مؤمنهان و صهمیمیت آنهان بها ههم در 

اهلل نسههبت بههه مؤمنههان ترغیههب فرمههوده  راسههتای رشههد فمههایل معنههوی و محبههت فههی
است. پ  منظور از عزلت از مردم، پرهیهز از معاشهرت غیهر ضهروری بها عامهۀ مهردم 

كه معموالت اهل غفلت   80اند. است 
 باید بر ناصالحان حمل شود. «  الّناِس »در نتیجه، 

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

   نکتههۀ خههاّص ایههن روش، اسههتفاد  یههک راهبههرد )قههانون ارتبههاط عههاطفی اجتمههاعی مؤمنههان
 ای از روایههههههات و سههههههس  حمههههههل مطلهههههه  بههههههر ایههههههن راهبههههههرد اسههههههت. در  بهههههها هههههههم( از مجموعههههههه

 شههود، بلکهههه بهههر یههک اصهههل در اخهههالق مههههثور  جههها لفهههظ مطلهه  حمهههل بهههر لفههظ خاّصهههی نمهههی ایههن
 شود.  حمل می
ِ ِ  »نظریۀ مؤّل  در ذیل عبارت  .2 َمُدن أب  ح 

َ
َلها  یا أ ه 

َ
یا َو أ ن   از حدیث معراج:  81«الّدُ

یا»مقصود از  ن  كهه ههر دنیهایی نکوهیهده اسهتن بلکهه ایهن عبهارت، « الّدُ این نیست 
كههه بهها 82كننههده از آخههرت دنیههای مشهه ول گیههرد، و دنیههایی را  الترین هّمههت فههرد قههرار 
كرده   84نه هر دنیایی را. 83استن  نکوهش 

                                                      
 . 142ص ،26ج ،یالواف ن200ص ،1ج ،القلوب إرشاد. 79

 . 162 - 160ص ،1ج ،اإلسرام ِسّرُ . 80

 .  143ص ،26ج ،یالواف ن201ص ،1ج ،القلوب إرشاد. 81

ُهّمَ ». 82 ُعوُذ  یِإنِّ  الّلَ
َ
َنُع  ایُدن    ِمن    ِبَ   أ ِخَرة َر یَخ   َتم   .(64ص ،1ج ،المتهّجد  مصبا ) «اآل 

َعِل  اَل  َو . 83 ن   َتج  َبَر  ایالّدُ ك 
َ
َنا أ  .(178ص ،1ج ،األعمال  إقبال) َهّمِ
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 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

یا»مؤل ، تمّسک به اطالق  ن  داندن زیرا روایات دیگر، از جملهه دو عبهارت  را ُمجاز نمی« الّدُ
كهرده كردنهد، ایهن نکهوهش را محهدود  كه ذكهر  آن  انهد. په  بایهد ایهن مطله  بهر شاخص از ادعیه 

 85ها حمل شود. مقید

ِعبیَن َلها»نظریۀ مؤّل  در ذیل عبارت  .3 ُفِسِهم  ُمت  ن 
َ
 از حدیث معراج:  86«ُمحاِسبیَن أِل

كهه  مقصود از زحمت دادن به خویشتن، نه دوری از خوراک و همسر و فرزند است 
كریم كرم 87مورد نهی قرآن    89است. 88و رسول ا

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

ِعبهیَن »تمّسک به اطهالق مؤل ،  كهه ذكهر  را ُمجهاز نمهی« ُمت  دانهدن زیهرا رویکهرد قرآنهی و روایهی 
كرده شد، رنج ِعبیَن »اند. بنا بر این،  افکنی خود را محدود  باید مقید شود به غیر از نیازههای « ُمت 

كههه نمونههه  هههایی از آنههها در قههرآن و روایههت شههری  نبههوی جسههمی و عههاطفی متعههارف بشههری 
 اند.  همعرفی شد

كهه طبه  قهانون علهم اصهول، عمومهات و  آن چه در همۀ موارد مذكور مهم اسهت، ایهن اسهت 
كههه بایههد داللههت تصههدیقی آنههها در شههمول )بههه عنههوان مههراد جههدی  اطالقههات از مههواردی اسههت 

كههه مههتکلم، قرینههه ای بههر عههدم اراد  معنههای فهههم شههده  مههتکلم( احههراز شههودن یعنههی احههراز شههود 
كه این اصل، هما 90ندارد. در موارد مذكور، به خوبی از آن استفاده  ِسر اإلسرامن رهیافتی است 

 كرده است. 
 . حمل عام بر خاص  7

، برخی از عمومهات روایهات عرفهانی و اخالقهی بهه علهت وجهود مخّصهص ِسّرُ اإلسراماز منظر 
 قابههل تمّسههک نیسههتند. در ایههن مبحههث بههه بیههان نظریههۀ مؤّلهه  در ایههن مههوارد و تحلیههل مسههتند 

یم.  یشان میا  پرداز
                                                                                                                             

 .  14ص ،2ج ،اإلسرام ِسّرُ . 84

 .  14ص ،2ج ،همان. 85
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 . 1066ص ،یالبخار حیصح ن494ص ،5ج ،یالکاف :آ.ر. 88

 . 182ص ،2ج ،اإلسرام ِسّرُ . 89
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هَ  ی»از جملۀ این موارد، عبارت  م ِمن  ِلَسه  د  َمج  غِنیاَم َو َبّعِ
َ
ِد األ َمُدن ... َبّعِ ح 

َ
از حهدیث  91«ا أ

كههه بهها وجههود داللههت بههاهری آن بههر عههاّم، بههه جهههت جمههع همههراه بهها   92در آن،« لأ»معههراج اسههت 
هش غنههی و سههتایش آن را اسههت. ایشههان ابتههدا آیههات و روایههات نکههو مؤّلهه  آن را تخصههیص زده 

آوری نمههوده و بهها انجههام ایههن فحههص و تجمیههع آیههات و تشههکیل خههانواد  حههدیث، بههه ایههن  جمههع
كه غنی و غنای نکوهیده شامل همۀ مصادی  نیست، بلکه دارا و معاشرت با  نتیجه می رسد 

كههه معاشههرت بهها او مههانع توجههه بههه خههدای متعههال و سههبب توجههه بههه  فههرد دارایههی مقصههود اسههت 
غِنیهام»بنها بههر ایهن، عمههوم  93ت و فراموشهی مبههدأ و معهاد باشههد.مادیها

َ
قابههل تمّسهک نیسههت و « األ

 باید به شکل مذكور تخصیص یابد. 
ِحّبهه َم »ایشههان در تحلیههل عبههارت 

َ
گههرفتن  _از حههدیث معههراج نیههز  94«َو الُعَلمهه م أ كههه دوسههت 

ابتهدا آیهات  _ت شمرد و دارای عموم باهری اس عالمان را از اوصاف محبین خدای متعال می
و روایهههات مختلههه  در فمهههل علهههم و عهههالم و عالمهههان و نکهههوهش برخهههی اصهههناف عالمهههان را 

كرده و در تحلیل نهایی خود، عاّم را تخصیص زده و می جمع  نویسد:  آوری 
كه اهل عمهل  _علمای باهلل، مانند انبیا و اوصیا و پیروان آنان « العلمام»مقصود از 

كهه اههل عمهل نیسهتند یها عملشهان بهه ا _انهد  و تبعیهت از ایشهان سهت و علمهایی را 
  95شود. تبعیت از ایشان نیست، شامل نمی

 . مفهوم وصف8
َبِتِهم  »مؤّل  محتهرم در ذیهل عبهارت  ُل ِعبهاَدِة الُعّبهاِد َو َتهو  ّوَ

َ
تهی َو َجاللهی، َمها أ َمهُدن َو ِعّزَ ح 

َ
 یها أ

ُم َو الُجههههوُر َو ُطههههو  ههههو  ، ِإاّل الّصَ َبِتِهم  ِت َو ُقههههر  ههههم   در « ُطههههول»از حههههدیث معههههراج، بههههه قیههههد  96«ُل الّصَ
ِت » هههم  كهههه شهههاید  توجهههه نمهههوده و سهههس  بهههه شهههکل احتمهههالی اسهههتظهار مهههی« ُطهههوُل الّصَ  كنهههد 

كههههههه ارزش در صههههههمت مههههههداوم )بههههههه معنههههههای پرهیههههههز   ایههههههن تعبیههههههر بههههههه ایههههههن جهههههههت باشههههههد 
گفههتن( اسههت، نههه در انههدک و غیههر مهه مههداوم از بیهههوده گونههه سههخن   97داوم آن.گههویی، نههه تههرک هههر 

كثههرت شههادی هنگههام غههذا  هههم كثههرت خنههده و  كننههده از  چنههین، ایشههان در شههر  روایههات نهههی 
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 در ایهههن روایهههات توجهههه نمهههوده و چنهههین اسهههتفاده « یِقهههّلَ »و « َكثیهههر»، «َكثهههرة»بهههه قیهههد  98خهههوردن،
كنهار غهذا اسهت  كه آن  نموده چه در این روایات نکوهش شده است، فراوانی خنده و شادی در 

  99آنها.نه اصل 
 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

گرفته اسهت. مفههوِم وصه   استنباط مؤّل  در موارد مذكور، بر اساس مفهوِم وص  انجام 
هه  بههر وصهه ، بهها انتفههای وصهه . از طههرف دیگههر،  100عبههارت اسههت از: انتفههای سههنِخ حکههِم معّلَ
بنها بهر  101شهود. یوص ، اعّم از نعت است و حال و تمییز، بلکه هر نور قید موضور را شامل مه

ت»این،  م  ، «الصهمت الطویهل»در عبارت مذكور از حدیث معراج، در معنها، همهان « ُطوُل الّصَ
كه به صورت اضافۀ صفت به موصهوف در آمهده اسهتن  یعنی حالت وصفی این تركیب است 

 در سایر روایات نیز قابل تهویل به مفهوم وص  هستند. « یِقّلَ »و « َكثیر»، «َكثرة»همین طور 
چهه  طب  تحلیل ذكر شده، وص  بهودن ایهن سهاختارهای زبهانی قابهل توجیهه اسهتن امها آن

كه اصولیان متههخر معمهوالت مفههوم وصه  را نمهی و آن را  102پذیرنهد جای سؤال دارد، این است 
كه نیازمند قرینه است تا به حهد بههور برسهد. می« شعارإ»در حد  بها ایهن حهال، مؤّله   103دانند 

اسههت؟ در تحلیههل مبنههای اصههولی   معنههای وصههفی از ایههن بههواهر پرداختهههچگونههه بههه اسههتنباط 
 مؤّل  محترم در استفاده از مفهوم وص  در این موارد، باید به چند نکته توجه نمود:

كههرده .1 كههه  _، نههه قطعههی و در مههوارد دیگههر هههم  ایشههان مههورد اول را بههه صههورت احتمههالی بیههان 
َرة»همگی مشتمل بر قید  ههای  به جهت تهیید مفهوم آن توست دیگر آمهوزه _بودند « قّلت»یا « َكث 

 است.   گیری انجام داده مفهوم _ذكر شد « حمل مطل  بر مقید»كه در بحث  _اخالقی 

 _های اخالقی در نصهوص مهذكور اسهت  كه موضور آموزه _سخن و غذا و خنده و لباس  .2
چههه  ضههروریات اسهت و آناز نیازههای نخسهتین انسههانی هسهتند و طبیعهت انسههان محتهاج ایهن 

یاده سبب اشت ال به امور بیهوده و غفلت انسان از یاد خدا می روی در این امهور اسهت،  شود، ز
ههم   بنا بهر ایهن، اسهتفاد  مؤّله  از مفههوم وصه  دارای تهییهد عقلهی اسهتن آن 104نه اصل آنها.
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گههر دیههن هههم نبههود، عقههل همههین ح عقههل سههلیم، فطههری و خههداداد )  حکههم عقلههی كههه ا کههم را ای 
كه از معیارهای مقبول در نقد حدیث است.   105داشت( 

اشکال بودن انتفای حکهم از  گیری با بیان مرحوم آین اهلل خویی در بی این روش از مفهوم .3
گیههری از  چههه در مفهههوم طبیعههت مطلقههۀ موصههوف قابههل توضههیح اسههتن زیههرا طبهه  ایههن مبنهها، آن

ِسهر مؤّله   106عهِت موصهوف اسهت.وص  درست نیست، انتفای حکم از دیگر مصهادی  طبی
در « كثهرت»و تنهها   را قبول نکهرده« ناپسند بودن اصل تمایل به غذا و لباس و سخن»نیز  اإلسرام

 است.   این امور را ناپسند دانسته
 . داللت اقتضا9

ُقههوَمّنَ َلههُه َمقهها»نظریههۀ مؤّلهه  در ذیههل عبههارت 
َ
ِرَفتههی َو أَل َلههُه ِبَمع  ِرَقّنَ َعق  ههَت   س 

َ
ِلههِه َو أَل از  107«َم َعق 

كمال:   حدیث معراج در بیان اوصاف اهل 
كمهال انسهانی  عقول انسان كه در اثر عمل به رضای خدای متعهال بهه   _ها تا زمانی 

كنند  آنان بهه سهوی خهوبی _كه معرفت الهی باشد  هها و بازدارنهد   نرسند، هدایت 
كمال رسیدند، عق آنان از زشتی كه آنان به  ل آنان مش ول بهه ها است و پ  از این 

 شود.  شود و خدای متعال، خود جانشین عقل آنان می معرفت الهی می
  108داند.  این فقره می« مفهوم»و « منطوق»ایشان این استفاده را مدلول 

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

كاركرد عقل تا  به نظر می از رسیدن به معرفهت الههی « قبل»رسد ایشان معنای مذكور، یعنی 
كیههد عبههارت مههذكور بهههر « اسههت راق عقههل در معرفههت الهههی»از منطههوق را  و مفههههوم حاصههل از ته
كههههرده« الم»بهههها « جانشههههینی» كیههههد، اسههههتخراج  اسههههت. اسههههتخراج مفهههههوم مههههذكور از تعبیههههر   ته
كههه «جانشهینی» ، نهوعی داللهت اقتمهها اسهت. داللهت اقتمها عبههارت اسهت از معنهایی التزامهی 

، كهالم بهر آن متوقه  اسهت. عقالت یا شرعات یا ل نت یا عادةت  109باید منظور شهود و صهدق یها صهحت 
جها ههم الزمهۀ  در ایهن 110دارای حجیهت اسهت.« بههور»این داللت، بهه علهت انهدراج در عنهوان 
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كه عقل او توان معرفت الهی ندارد.   جانشینی خدای متعال به جای عقل این بنده این است 
 . مفهوم لقب10

یِهم  َو َلُهههم  َعههذاٌب  َو »نظریههۀ مؤّلهه  در ذیههل آیههات قرآنههی  ِقیاَمههِن َو ال یههَزّكِ َم ال  ُمُهههُم اهلُل یههو  ال یَکّلِ
ِلههیٌم 
َ
یِهم  »و  111« أ ِقیاَمههِن َو ال یههَزّكِ َم ال  ُظههُر ِإَلههیِهم  یههو  ُمُهههُم اهلُل َو ال ین  : وی معتقههد اسههت 112« َو ال یَکّلِ

كه به آنان نگاه نموده و با آنان سخن سهازد.  گفته و آنان را پاک می خدای متعال بندگانی دارد 
ُت ِإَلهیِهم  »ایشان این آیات را شاهد صحت عبارت  ما َنَظر  ُكّلَ ُمُهم   َكّلِ از حهدیث معهراج و  113«َو ا

كهه دارای ایهن ممهمون، یعنهی سههخن  دیگهر آمهوزه ههای دینهی مطهر  شهده در شههر  ایهن عبهارت 
  114.داند گفتن خدای متعال با بندگان صالح خود در آخرت هستند، می

 تحلیل مستندشناختی نظریۀ مؤلف

كهه عبهارت از تعلیه   _معنای مهورد اسهتفاد  مؤّله  از آیهات مهذكور، بهر اسهاس مفههوم لقهب 
كههه  _جهها هههم ماننههد مفهههوم وصهه   قابههل اسههتخراج اسههتن امهها در ایههن _ 115حکههم بههر اسههم اسههت

كه: مشههور اصهولیان جهز تعهدادی از اههل _تر ذكر شد  پیش نت مفههوم سه این اشکال وارد است 
كهه ایهن اسهتفاده بهرای تهییهد عبهارتی از  116لقب را قبول ندارنهد. پاسهخ ایهن اشهکال، ایهن اسهت 

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

 نای مفردات. اعتبار اصل تبادر در استظهار مع11
ِبی»نظریۀ مؤّل  در ذیل عبارت  ن  ِإّنَ الّنَ هراِج َفقهاَل: یها َرّبِ حاَنُه َلیَلهَن الِمع  هُه ُسهب  ّبَ َل َر

َ
َسه

عماِل 
َ
ی األ

َ
َمُل   أ ف 

َ
 از حدیث معراج:  117«؟ أ

كرم عمهال»پرسهش از عمهل بهاهری اسهتن چهون  این سؤال رسول ا
َ
، بههور «األ

  118در عمل باهری دارد.
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 شناختی نظریۀ مؤلفتحلیل مستند

توانههد در چههارچوب  ، مههی«عمههل بههاهری»در « عمههل»مسههتند تحلیههل مؤّلهه  در بهههور لفههظ 
كهه  یهابی شهود  استظهار عرفی، یعنی علم شخصی مؤّل  از راه تبادر یا عهدم صهحت سهلب ارز

كشهه  معنههای حقیقههی لفههظ هسههتندن از نظههر اصههولیان از راه كههه مههی 119هههای  توانههد  همههان طههور 
كههاربرد ایههن لفههظ در معنههای فعالیههتمسههتند بههه نظریههه  هههای جسههمی بههه عنههوان  اهههل ل ههت در 
 باشد.  120معنای حقیقی

 . تعامل با قول لغوی در استظهار معانی مفردات12
شناسهان را بها بررسهی مسهتمر نصهوص جههت یهافتن زبهان  مؤّل  ِسّرُ اإلسهرام، نظریهات ل هت

كار می خاّص ادله، به شکل هم را بهه عنهوان یهک حّجت،اصهل قهرار  گیرد و نظهر ل ویهون زمان به 
گمان _دهد، اما از مقتمای ذاتی آن  می غفلهت نهدارد. بنها بهر ایهن، همهواره  _آور بودن است  كه 

كنههد و  سهعی مههی كتههاب و سهنت اقتبههاس  كنهد از داللههت اسهتعماالت مختلهه  الفههاظ در عهرف 
كهه معنا را از زبان قرآن و حدیث بشنود. این مبنای متین، مورد تهیید اصولی ان استن زیرا آنهان 

داننهد، نهه  لهه معتبهر مهی دانند، نظر ل وی را تنها در بیهان معنهای موضهور قول ل وی را حجت می
كه از سخن او اطمینان حاصل شود. 121معنای استعمالین   122آن هم تنها در صورتی 

كاربردهههای قههول ل ههوی از منظههر رویکههرد خهاّص مؤّلهه   در ایهن  بههه عنههوان یههک ِسههّرُ اإلسههرامجهها 
 شود: فرایند الگویی در تعامل با قول ل وی ذكر می

تهههادات ِإاّل »َمؤّلههه ، در تفسهههیر أوتهههاد و أبهههدال، در عبهههارت  .1 و 
َ
ِ  َلهههم  یُکوُنهههوا أ ر 

َ
تهههاُد األ و 

َ
َكهههذِلَ  أ

كهرده« األبدال»و « األوتاد»از حدیث معراج، ابتدا معانی ل وی و عرفی الفاظ  123«َبهذا   را مطهر  
كنهد تها معنهای ل هوی آن را بها  ت متممن استعمال این الفاظ را بررسی میو سس  آیات و روایا

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

هههای اصههولی جهههت فرآینههد  كههه از روش _سههتفاده از قههراین ایههن رویکههرد، بههه عنههوان ا 124اسههت.
                                                      

 .  19 - 18ص ،األصول نیكفا ن22 - 17 و 13ص ،األصول  نیقوان. 119

 . 521ص ،15ج ،العروس تاج ن475ص ،11ج ،العرب  لسان ن430ص ،ریالمن  المصبا . 120

 .  174ص ،1ج ،األصول  فرائد. 121

 . 287ص ،األصول نیكفا. 122

 . 150ص ،26ج ،یالواف ن205ص ،1ج ،القلوب إرشاد. 123

 . 67 - 76ص ،4ج ،اإلسرام ِسّرُ . 124
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یابی می _ 125كاوی است معنا كه در تفسیر روایات أبدال و أوتهاد وارد  _شودن اما برخی بزرگان  ارز
بهههه استقصهههای روایهههات و تفسهههیر مفههههوم ایهههن دو عنهههوان بهههر اسهههاس مجمهههور روایهههات  _انهههد  شهههده

كرده كتفا  گهاهی ههم بهه تفسهیرهایی از معنهای أوتهاد و  126نهد.ا نسرداخته و به همان تفسیر ل وی ا
كه هیچ أبدال دست زده   127كدام مستند به ل ت و حدیث نیستند. اند 

كه دارای بار انسان .2 شهناختی بنیهادین در نظهام  تفسیر معنای رو : این اصطال  اساسی 
رفتههه شناسههی آن بههه بیراهههه  تربیههت اسههالمی اسههت، در اولههین مرحلههه از تحلیههل، یعنههی اصههطال 

است. برخی شارحان جامع روایی در تفسیر معنای رو ، آن را بر اساس اقوالی از حکما و اطبها 
كهرده راه هرگونهه تحلیهل و  129و برخهی ههم بهر اسهاس برداشهت خهود از آیهۀ سهؤال از رو  128تفسهیر 

وُ  »در ذیل  ِسّرُ اإلسراماما مؤّل   130اندن انگاشته  شناخت آن را بر خود بسته یِدی  َفَتطیُر الّرُ
َ
ِمن  أ

گفتهه و سهس   131...«الَمالِئَکِن  كاوش ل وی در این اصطال  سهخن  از حدیث معراج، ابتدا از 
كه در ل ت دارای معانی مختلفی است و در   تنبه داده كه لفظ رو ، یک حقیقت قرآنی است 

ا نصوص اسالمی هم استعماالت متعدد دارد و فهم و تعیین معنای مهورد نظهر در ههر مهورد، تنهه
  132ممکن است. معصومان« بیانات تفسیری»یا « قراین»با 

روایهی: مؤّله  در ذیهل عبهارت  _قرآنهی  _استفاد  آمهوز  عرفهانی از مجهرای تحلیهل ل هوی  .3
هِفِه » َتهِدُر َعلهی َوص  ِرَفهِن مها ال یق  ِبهَ  ِبالَمع  ِتُم َعلهی َقل  خ 

َ
َلمهات َحیهُث  ُثّمَ أ َعهُل َلهَ  َمع  الواِصهُفوَن، َو اج 
َت َتَو  ه   از حدیث معراج، ابتدا به تحلیل ل وی دست زده و نوشته است: 133«ّجَ

َلم در ل ت، عبارت است از عالمت و نشانه كه در راه الَمع  شهود تها  ها نهاده مهی ای 
 مسیر به وسیلۀ آن مشخص شود. 

كرده كه معنای خاّص ایهن لفهظ در   سس  بر اساس آیات و روایات متعدد چنین استنباط 
كه در همهۀ آنهها خهدای متعهال را جا ع این بارت است از همۀ اشیا از جمله نف  انسان عارف 

                                                      
 . 138ص ،2ج ،الفقه  اصول. 125

 .  ثیحد لیذ در مؤّل  انیب ،232ص ،6ج ،العقول  مرآة ثنیحد لیذ در مؤّل  انیب ،734ص ،22ج ،یالواف. 126

 . 301ص ،53ج ،االنوار بحار. 127

 . ثیحد لیذ در مؤّل  انیب ،83ص ،2ج ،العقول  مرآة ثنیحد لیذ در مؤّل  انیب ،417ص ،1ج ،یالواف. 128

 . 85 ۀیآ اسرام، سوره. 129
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   134كند. مشاهده می _كه همراه هر چیز است  _
یَنمها »از جمله نصوص مورد اسهتناد ایشهان در ایهن تحلیهل، آیهۀ: 

َ
هِرُب َفه َم   هِرُق َو ال  َمش  َو هلِلَِّ ال 

ُه اهلِل  وا َفَثّمَ َوج  ّنَ ُمهَراَدَآ » و دعای: 135« ُتَوّلُ
َ
هَواِر أ ط 

َ اَلِت األ  َثهاِر َو َتهَنّقُ ِتاَلِف اآل  ُت ِبهاخ  هی  ِإَلِهی َعِلم    ِمّنِ
ن  
َ
َف   أ ُكهّلِ َشهی  َتَتَعّرَ َهَلهَ  ِفهی َشهی ِإَلی ِفی  ج 

َ
هی اَل أ َتیُتهُه »و نیهز دعهای:  136«م م  َحّتَ

َ
ُكهّلُ َمهن  أ ِإَلِههی 

 
َ
َحد  ِإاّل

َ
ِشُدِنی َو َما ِمن  أ ُلهوق  ِإَلیَ  یر  ِنی َو اَل َمخ 

َغهُب    َعَلیَ  یُدّلُ ر 
َ
َم   ِإَلیهِه   أ ُبِنهی َفهِنع   َو ِفیهَ  یَرّغِ

َ
ِإاّل

َتِنی ههُد َوَجههد  َعب  َ  ال  ُتَ  َو ِبههئ  ّبُ َوَجههد  كههه دارای وضههو  انکارناپههذیری در مههدعای  137«الههّرَ اسههت 
 ایشان هستند. 

اشت معنای اصطالحی بهر اسهاس این شیو  مؤّل  بر اساس نگاه ابزاری به قول ل وی و برد 
یههابی  كامههل بههه چههارچوب قههول ل ههوی قابههل ارز كتههاب و سههنت، در عههین توجههه  اصههول و مبههانی از 

كه ل ت گفته استن زیرا همان طور   اند:  شناسان 
ُش  اَّ عم ی  املَّ ل ُ بُ ع  الَن دَّ ثَُر یستَّ   138    ادَّ

كتفا نکرده و با تکیه بر همین معنای لف ظی و بدون تحمیل و تزریه  اما مؤّل  به این معنا ا
كالبهد لفهظ، بها اسهتفاده از ایههن معنهای اولیهه بهه ایهن آمهوز  بسهیار متعههالی در  مفههومی جدیهد در 

كتهاب یهمؤّله  اسهتفاده از ادع یمعرفت الهی و عرفان مهثور دست یافته است. نهوآور ه در ایهن 
كه با وجهود انهدراج ادعیهه در عنهوان  كهه همهان  _سهنت  ، در تعریه  عهام از«قهول»استن روشی 

گفتنههی  در اسههتنباط _ 139فعههل و قههول و تقریههر معصههوم اسههت كمتههر بههه آن توجههه شههده اسههت.  ههها 
كِل  عبهارت  22به عنوان یک متن مهم در عرفان و اخالق مههثور، تنهها  السعادت  جامعاست در 

 عبارت از ادعیه استفاده شده است.  202از  ِسّرُ اإلسراماز ادعیه استفاده شده، اما در 

  خالصه

كمهی و  ، بهه عنهوان جنبههقالههمچکید  نتایج ایهن  كلهی  ههای نوآورانهۀ تحقیه  در دو الگهوی 
كاركرد قواعهد اصهولی از  1كیفی قابل ارائه است: اول، جدول و نمودار شمار   گستر   كه به بیان 

                                                      
 .  124ص ،4ج ،اإلسرام ِسّرُ . 134

 . 115 یۀآ بقره، سوره. 135

 . 225ص ،95 ج ،االنوار بحار ن348ص ،1ج ،األعمال  إقبال. 136

 . 246ص ،84ج ،االنوار بحار. 137

َلُم . 138  .(517ص ،البالغن  اساس ن254ص ،2ج ،الل ن  بیتهذ) ابندی یم آن با را راه كه یعالمت از است عبارت ،الَمع 
 ن293ص ،األصهههول نیهههكفا  ن68ص ،1ج ،األصهههول  فرائهههد ن409ص ،األصهههول  نیقهههوان ن4ص ،نیهههالدرا علهههمی فههه زةیالهههوج. 139

 .  19ص ،مهاحکا و ثیالحد  اصول ن147ص ،2ج ،األصول  مصبا 
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كّمی می كاربردههای 2پردازد. دوم، نمودار شهمار   نظر  كیفهی راهبردههای مؤّله  در   كهه بهه ارائهۀ 
 قواعد اصولی اختصاص دارد. 

 استفاده در ِسر ُّ اإلسراءجدول فراوانی قواعد اصولی مورد 
برد قاعده نام قاعده ردیف  فراوانی کار

 1 اصل تبادر 1

 1 تمّسک به نص در برابر بواهر 2

 1 ها تعمیم خطاب 3

 1 ها تخصیص خطاب 4

 عام و خاّص  5
 15 تمّسک به سعه عموم

 2 حمل عام بر خاّص  6

 مطل  و مقید 7
 3 حمل مطل  بر مقید

 5 تمّسک به سعه اطالق 8

9 

 مفاهیم

 6 مفهوم وص 

 1 داللت اقتما 10

 1 مفهوم لقب 11

 3 تعامل با قول ل وی در استظهار معانی مفردات 12

 40 مجمور

 

 ِسّرُ اإلسرامفراوانی قواعد اصولی مورد استفاده در  _ 5نمودار شمارۀ 

كههه جههدول و نمههودار شههمار  همههان طههو ِسههّرُ هههای مؤّلهه  در  دهنههد، در اسههتنباط نشههان مههی 1ر 

1 1 1 1 

17 

8 8 

3 
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18

اصل                  

 تبادر

تعميم                                 

 خطاب ها

تخصيص                                 

 خطاب ها

تمسک به نص 

 در برابر ظواهر

عام و                      

 خاص

مطلق و                      

 مقيد

تعامل با                مفاهيم

 قول لغوی 

 فراوانی کاربرد هر قاعده
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، مباحههث عمههوم و خصههوص، مطلهه  و مقیههد و مفههاهیم، در بههین مباحههث اصههولی، بههه اإلسههرام
كاركرد هستند.   ترتیب دارای بیشترین 

 

 های عرفانی و اخالقی نباطدر کاربرد قواعد اصولی در است راهبردهای ِسر ُّ اإلسراءالگوی  _ 2نمودار شمارۀ 

 جهینت
و در عنهوان خهاّص « الحهدیث عرفهان و اخهالق مههثور فقه»، در حهوز  مقالهدستاوردهای این 

كتاب و سهنت كاربرد قواعد علم اصول در استنباط آموزه» بهر اسهاس « های عرفانی و اخالقی از 
 اند از: قرار دارند. این نتایج عبارت ِسّرُ اإلسرام

گسهتر  وسهیعی از قواعهد علهم اصهول در فههم نصهوص عرفهانی و  اإلسرام ِسّرُ  .1 كار بهردن  با به 
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 استظهار لغوی روشمند

های سه  استظهار معنا بر اساس روش
تبادر، صحت سلب و عدم صحت  : گانه

 حمل، قول لغوی

 عدم خروج از داللت حاق لفظ  

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

تعامل با مطلقات و 
 عمومات

 حمل عرفی مطلق بر مقيد

حمل لفظ مطلق  
 بر لفظ مقيد

حمل لفظ مطلق بر  
 حکم عقل سليم

حمل لفظ مطلق بر  
راهبرد متخذ از چند  

 روايت باب

 تاکيد بر اطالق مطلقات و عموم عمومات

مظانّ فحص از   دايرهگسترده کردن 
مقيد و مخصّص در آيات و احاديث به  

 ادعيه

 منابع استنباط

 حکم عقل

 قرآن کريم

 روايات

 ادعيه ماثور
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كاركردهای این دانش را به ساحتی وسیع گسهترانیده تر از آن اخالقی،  و در   چهه متعهارف اسهت، 
كه این نصوص هرگهز بها ترجمهۀ سهاده معنایهابی نمهی شهوند و اسهتفاده از  عمل نشان داده است 

 به عنوان منط  استنباط، از ابزارهای ضروری در فهم این منابع است. قوانین علم اصول

كههه دارای تبیههین  روش ِسههّرُ اإلسههرامهههای مؤّلهه   همههۀ اسههتنباط. 2 منههد هسههتندن بههه ایههن معنهها 
كههه همههان  _ههها  اصههولی بههوده و خههارج از چههارچوب منطهه  اسههتنباط نیسههتند. مبههانی ایههن روش

 ارائه شدند. الهقمدر این  _اند  های مؤّل  مستندشناسی استنباط

كریم و روایات به عنوان دو منبع مههم در . 3 كنار قرآن  كاركرد ادعیه و حکم عقل در  معرفی 
 شود. های مؤّل  در استنباط محسوب می های عرفانی و اخالقی، از نوآوری استنباط آموزه

كه مؤّل  حوز  بسیار مهم دیگر از نوآوری مؤّل  در استفاده از قواعد علم اصول ای ن است 
ههای نصهوص و جسهت و  ، با انعطاف بخشیدن به مقتمای قواعد بهر اسهاس داللهتِسّرُ اإلسرام

كهه هرگهز معنها و  جو در قراین محتوایی و متنی برای سنجش این قواعد بنی، نشان داده است 
اق ، بلکهه قواعهد را در خهدمت اسهتنط سره در اختیار قواعد علهم اصهول قهرار نهداده محتوا را یک
گماشههته كههه ایشههان فرامههوش نکههرده  معنهها  و « بنههی»كههه قواعههد اسههتنباط،   اسههتن بههه ایههن معنهها 

كتهاب و سهنت و نهابر بهه مهتن آیهات و روایهات هسهتند و بایهد خهادم « برآمده»و « ابزاری» از متن 
كم بر آنها. بنها بهر ایهن، همهواره سهعی دارد در ضهمن تمهیهد قواعهد اصهولی، در  آنها باشند، نه حا

پژوههان  كه سهنت حسهنۀ حهدیث _« خانواد  حدیث»آور، به تدوین  وی یافتن معنای یقینتکاپ
دسهت زنههد و په  از تههدوین خهانواد  حههدیث، بهه بررسههی قهراین در نصههوص ب هردازد و بهها  _اسهت 

كردن داده كتاب و سنت دست یابد  مراجعۀ مکرر به متون و جمع  های مهثور، به نوعی به زبان 
كالبههد الفههاظ دسههت یههازد. محصههول ایههن رجههور و  و در ایههن تعامههل مکههرر، بههه معنههای نهفتههه در 
كتههاب و سههنت و «مههتن»رجعههت مسههتمر در بههین  كههه اصههول و قواعههد اسههتنباط  _« ابههزار»، یعنههی 

نگاه تحلیلهی خهاّص ایشهان بهه قهول ل هوی، معهانی متبهادر شهده، مقتمهای اطالقهات و  _است 
كهه ایهن ق كتاب و سنت اسهت  كتهاب و سهنت نزدیهکعمومات و ... در پرتو  تهر  واعهد را بهه زبهان 

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

 کتابنامه
 ق.1421العربی، دوم،  الدین سیوطی، بیروت، دار الکتاب  ، جاللاإلتقان _

 ق. 1404قم، اول،  ، مرتمی انصاری،االجتهاد و التقلید _
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 ش.1376

 ق.1404آین اهلل مرعشی،  سینا، قم: مکتبن  ، ابن الشفام  الهیات _
 ش.1388، محمد مهدی نراقی، قم، اول، ألصولانی  المجتهدین فی علم ا _
 ق. 1403العربی، دوم،  ، محمد باقر مجلسی، بیروت: دار إحیام التراث األنوار بحار  _

 ق.1414الفکر، اول،  ، مرتمی زبیدی، بیروت: دار العروس تاج  _

 ق. 1416علی، قم، اول،  بن  الدین  ، زین القواعد األصولین و العربین تمهید   _
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 ش.1389
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كتاب، اول،  ، علی سعادتاالسرام سر  _  ش. 1385پرور، احیام 
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 ش.1375ود قیصری، تهران: علمی و فرهنگی، اول، ، داالحکم شر  فصوص  _

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

 ق. 1431الکتاب العربی،  ، محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت: دار صحیح البخاری _
 ق. 1417ره، حسن طوسی، قم: چاپخانه ستا بن  ، محمد االصول عدة  _
 ق.1410، خلیل بن احمد، قم: هجرت، دوم، العین _

 ق.1378، محمد بن بابویه، تهران: نشر جهان، اول، أخبار الرضا عیون  _

 ق.1428، مرتمی انصاری، قم، نهم، األصول فرائد  _

 ق.1430العربی، اول،  الرحمن جامی، بیروت: دار احیام التراث  ، عبد المیائین الفوائد  _
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كلینی، تهران: اسالمیه، دوم، الکافی _  ش.1362، محمد بن یعقوب 

 ق.1409، البیت كابم خراسانی، قم: مؤسسه آل ، محمد األصول كفاین  _
 ق.1425، فاضل مقداد، قم: مرتموی، اول، كنز العرفان _

 ق.1414یروت: دار صادر، سوم، ، محمد بن مکرم، بالعرب لسان  _
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یها، تههران: سهمت، سهیزدهم، ن ، محمهد رضها حافظای بهر روش تحقیه  در علهوم انسهانی مقدمه _
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