
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 5/9/94تاريخ دريافت: 

 20/3/95تاريخ پذيرش: 

  اجتهاد در عرفان مأثور الگويي از روش
  (مطالعة موردي: روش كتاب سراالسراء)

  1مصطفي همداني
 چكيده:

 كند، نياز بنياديكه عرفان به آن توصيه ميارتباط معنوي عارفانه و عاشقانه با حضرت پروردگار 
هايي ناگوار بـه جـاي عرفـان    ها بوده و هست؛ اما متاسفانه در روزگار ما شورابهانسان در تمام زمان

هـاي وحيـاني نيـز بـا     شود و احياناً آمـوزه خواه ريخته ميگوار به كام انسان معنويتحقيقي و خوش
 شود. سم عرفان اسالمي فرآوري ميهايي نادرست و غيراجتهادي به اروش

پرور از عارفـان مجتهـدي اسـت كـه     استاد عرفان عصر حاضر، آيت االهي مرحوم استاد سعادت
-هاي عرفاني به كار گيرد؛ و از اينهمواره سعي كرده است روش تفقه اجتهادي را در استنباط آموزه

لگوي روش اجتهـاد در عرفـان مـأثور بـر     اي به استخراج اكتابخانه -رو پژوهة فرارو با شيوة اسنادي
پـرور در  هاي اسـتاد سـعادت  زمينة تبيينهاي موجود در پساساس شيوة اجتهاد فقاهتي و طبق روش

  كتاب سراالسراء دست يازيده است.
الحديثي نتيجة تحقيق، ارائة الگويي كثيراالضالع شامل تحليل سندشناختي، تحليل تفسيري و فقه

هاي حل اختالف روايـات متعـارض و تفسـير    م، قواعد ادبي و اصولي و روشبا محوريت قواعد عا
روايات مشكل و نيز تحليل عقالني آيات و روايات عرفاني با ابتكار در تاكيد بر آيات قرآني و بهـرة  

  وافر از ادعيه در منابع و بهره بردن از قواعد بالغي در استنباط است.

  ها:  كليد واژه
  .پرورتهاد، استنباط عرفاني، سراالسراء، سعادتعرفان مأثور، روش اج

                                                 
  Ma13577ma@gmail.comاستاد حوزة علمية قم.  -دانش آموختة خارج فقه و فلسفه -1
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  پيشگفتار
شـده  طبق آيات قرآن و روايات، خلقت انسان در ازل بـر معرفـت االهـي و محبـت او سرشـته      

) و هدف از خلقت او نيز بازيابي گوهر معرفت 1السالم)، دعاي ؛ صحيفه سجاديه (عليه172(اعراف: 
در جهان مادي، اين معرفت را فراموش  )؛ اما متأسفانه انسان9، 1: 1385(صدوق،   خداي متعال است

رو خـداي متعـال   اين) و از 40 ،2: 1380؛ عياشي، 248 ،1: 1404؛ قمى، 241 ،1: 1371(برقى،  كرده
البالغـه، خطبـة   را براي يادآوري آن معرفت مبعوث فرموده است. (نهج -السالم عليهم -نيز پيامبران 

هـا از جملـه انسـان معاصـر، نـه      خواهي در وجود انسـان فطري، عطش معنويت ) طبق اين گرايش1
ـ   اآرام بشـر اسـت كـه از    تمايلي عصري و فصلي، بلكه گرايشي پويان و جويان و جاودان در نهـاد ن

ت حقيقـي كـه رهـاورد     سپيده دم ازل تا شام ابد در خروش و جوشش است و تنها در ساحل معنويـ
رسد؛ اما متأسفانه اين نياز بسيار مهم دسـتخوش  السالم) است به قرار و آرامش ميبعثت انبيا (عليهم

 ت. شده اس» ديني غيرناب«و يا تعاليم » غيرديني«هاي تغذيه با آموزه

گفته كه هويت معنوي انسان معاصر را بـه انحـراف كشـانده اسـت،     نمودي از بحران بغرنج پيش
هـاي  هاي كاذب، تنهـا فـراورده  در روزگار ما است. عرفان» هاي كاذبعرفان«همان پديدة موسوم به 

غرب مسيحي و يهودي يا شرقِ غيرمسلمان نيست؛ بلكه هر آمـوزة عرفـاني كـه مسـتند بـه قـرآن و       
ديث نباشد يا محصول فرايند روش اجتهاد صحيح از قرآن و حديث نباشد، دروغين است و ناروا. ح

ي مايـه ي علوم معقول كه داراي بنبندي متعارف علوم اسالمي، عرفان در زمرهتوضيح اينكه در دسته
ي عملـي  هاز نظر معرفتي و يـا برنامـ  [هاي عارف شود به اين معنا كه يافتهبندي ميكشفي است طبقه

؛ 12: 1381؛ همچنين رك: ابـن تركـه،   29، 23: 1380كند. (مطهري، را به زبان عقل بيان مي ]سلوكي
) اين رويكرد محترم و ارزشمند گرچه همواره سـعي  7: 1375؛ قيصري، 13 - 16، 2010ابن فناري، 

ن اسالمي در همـان  داشته است از كتاب و سنت استفاده كند، اما در اين ميان، رهيافتي ديگر به عرفا
آغاز تدوين حديث وجود داشته است كه عرفان را تنها بر قرآن و حديث و طبق همان ادبيات بدون 

اين شـيوه و   1گونه ساختار ديگري كه محصول علوم بشري باشد ارائه كرده است.بندي در هيچطبقه
  ناميد. » عرفان ماثور«توان نحله را مي

ز روش عقلي به مـدد دريافـت شـهودي توانسـته اسـت رشـد       رويكرد عقلي به جهت استفاده ا

                                                 
شـعب  «، در منـابع شـيعه و   ;ديلمي» ارشادالقلوب«، ;از تاليفات شيخ صدوق» صفات الشيعة«و » التوحيد«متوني چون  -1

 در منابع اهل سنت داراي اين رويكرد هستند.منذري » الترغيب و الترهيب«بيهقي و » االيمان
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چشمگيري داشته باشد؛ اما متاسفانه رويكرد اخير بـه علـت اسـتفاده نكـردن از رهيافـت تحليلـي و       
نگرش اجتهادي، رشد و نضج علمي نيافته و متون مأثور يادشده صرفاً بـه عنـوان متـوني روايـي بـه      

كه علـم فقـه را بـه وجـود آورده و گسـترش داده و       هاييگزارش نصوص عرفاني پرداخته و تحليل
جا يكسره فراموش شـده اسـت بـا    اند در اينابزارهايي كه در استنباط احكام فقهي به كار گرفته شده

  اينكه بخش مهمي از آن ابزارها، ابزارهاي استنباط همة تعاليم اسالمي است.
پندارنـد كـاركرد   وده است كه برخي مـي تأثير نباين انگارة نادرست نيز در محروميت ياد شده بي

قواعد استنباط تنها در علم فقه است و فهم آيات و روايات عرفاني و اخالقي بـا بضـاعتي انـدك از    
لغت عربي بدون داشتن تخصص در علوم ابزاري در فهم قرآن و حديث براي همگان ميسـر اسـت؛   

هاي متعدد روحي و عملي ي از صالحيتمنددر صورتي كه عالم عرفان اسالمي، عالوه بر لزوم بهره
كه طبق نصوص براي صحت استنباط هر عالم دين (خصوصاً عالم عرفان و معنويت) الزامـي اسـت،   
بايد از قواعد و فنون استنباط نيز مطلع باشد؛ بلكه بايد آن قواعد را به شكل بومي و بر اسـاس نيـاز   

هاي عرفاني را بـه كمـك ايـن قواعـد از     تواند آموزههاي علمي بازتوليد و توانمند كند تا باين حوزه
كالبد الفاظ كتاب و سنت صيد كند. آيا سند روايات عرفاني نياز به اعتبارسنجي ندارنـد؟ آيـا تفسـير    
روايات عرفاني نياز به قواعد علم اصول و ادبيات عرب ندارند؟ آيا در بين روايات عرفاني تعـارض  

انـد ضـرورت اسـتفاده از    پاسخ مانـده هايي از اين دست كه بيسوالوجود ندارد؟ اينها و بسياري از 
  كنند.هاي عرفاني از كتاب و سنت را موكداً گوشزد ميابزارهاي اجتهادي در استنباط آموزه

السـلف و  پرور است كه بقيةيكي از بزرگان عرفان عصر حاضر مرحوم آيت االهي استاد سعادت
مكتب عارف يگانه مرحوم آخوند مالحسينقلي همـداني و گنجينـة   يادگار عرفان فقاهتي و اجتهادي 

اهللا حاج شـيخ علـي پهلـواني تهرانـي      هاي عرفاني مرحوم عالمة طباطبايي است. حضرت آيتآموزه
ش) از شاگردان برجستة حضرت عالمة طباطبـايي اسـت كـه    1305-1383پرور ( معروف به سعادت

تر كند و هر اندازه كه بتواند به متن كتاب و سنت نزديكتوفيق يافته است معرفت عرفاني خود را تا 
هاي قرآن و حديث به دست آورد. ايشان در طـول مـدت   واسطة گزارهرا در تحليل بي» ناب«عرفان 

سي سال شاگردي مرحوم عالمه، بسياري از معارف االهي قرآن و حديث را در جلسات و پرسش و 
هـا را بـا   اس بـزرگ آموختـه اسـت و ايـن اندوختـه     شـن هاي خصوصي از آن عارف و اسـالم پاسخ

هـا جلـد   محصوالت تالش فكري و قلبي خود درآميخته و نتايج آن اندوزش و اين كوشش را در ده
اند، عرضـه  كتاب كه به بيان معارف گوناگون آيات، روايات، ادعيه و سيرة معصومان اختصاص يافته

نوشـته شـده و نيـز    » االعمالاقبال«شرح دعاهاي است. كتاب نور هدايت در شش مجلد كه در  كرده
-كامـل «السـالم) بـا تاكيـد بـر     فروغ شهادت كه به بيان اسرار معنوي مقتل حضرت سيدالشهدا (عليه
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پرداخته و سراالسراء كه حديث معراج را بر اساس آيـات و روايـات شـرح كـرده اسـت،      » الزيارات
اند ها با ايشان رفاقت صميمانه داشتهنقالب كه سالترين آثار ايشان است. رهبر معظم ابخشي از مهم

دربارة ايشان فرمودند: آن مرحوم عمر طيب و طاهر خود را در راه ترويج معرف توحيدي و تربيـت  
  )7/9/83شاگردان سپري كردند. (پيام رهبري: 

 پـرور در حـوزة عرفـان مـأثور اسـت كـه بـا       اهللا سـعادت سراالسراء، تاليف ماندگار مرحوم آيت
روايـي   -فشردگي فراوان به اين عرصة علمي قدم نهاده است. اين تاليف گرانسنگ به شـرح قرآنـي   

با رهيافتي فقيهانه (فقه = فهم روشمند كتاب و سنت) در بازتوليـد تفقـه عرفـاني و    » حديث معراج«
 38اخالقي بر اساس مباني منطقي استنباط همت گماشته است و در اين راستا حديث معـراج را بـه   

فراز تقسيم كرده و در ذيل هر فراز آيـات قرآنـي و روايـات مـرتبط بـا آن فـراز را بـا         273فصل و 
چيدماني خاص قرار داده است كه به تصريح مولف، هر آيه و روايتي بعدي از ابعاد آن فراز را تبيين 

مشـتمل بـر   ) حـديث معـراج   23، 1: 1385پرور، كند. (سعادتشناسي ميكند يا فهم آن را آسيبمي
-عليـه اهللاهاي پيامبر اكـرم (صـلي  هايي است كه خداي متعال در پاسخ به پرسشاي از آموزهمجموعه

پـرور آن را  اهللا سـعادت وآله) در زمينة مسائل معنوي و عرفاني و اخالقي بيان فرموده و مرحوم آيت
-اگرد آن باظرفيـت اولين مجلس تربيت معنوي كه معلم آن منبع اصلي علم يعني خداي متعـال و شـ  

داند كه به همين جهت ماالمال از معـارف عرفـاني و اخالقـي    ترين مخلوق در كسب كمال است مي
اند اين حديث همواره مورد توجه اهـل كمـال بـوده و آن را در جلسـات     است. ايشان تصريح كرده

  )15 - 16، 1: 1385پرور، اند. (سعادتعرفاني و تربيتي خود شرح كرده
م در اين تاليف ارجمند، معارف عرفاني قـرآن و حـديث را بـدون اتكـاء بـه آراء و      مولف محتر

هـاي  هاي هيچ كدام از عارفان اسالمي تجزيه و تحليـل كـرده و بـراي ايـن مقصـود از روش     انديشه
هـاي يادشـده و فرآينـدهاي اسـتنباطي     اجتهادي بهره برده و البته در اغلب قريب به اتفـاق بـه روش  

تنها نتيجه يعني برآيند را ارائه كرده است. پژوهة فـرارو در راسـتاي تبيـين الگـوي      تصريح نكرده و
هاي روشي و اجتهادي، تالش ايـن عـارف فقيـه در كتـاب     اجتهاد در عرفان مأثور و تبيين آن ناگفته

-را بر اساس مباني نظري نظرية اجتهاد رايج تجزيه و تحليل نموده و با اين تحقيق داده» سراالسراء«

زمينة ايـن كتـاب بـا روش اجتهادفقـاهتي     هاي نهفته در پسكه محصول مقارنه و موازنة روش 1بنياد
هـاي  است، در پي پاسخ دادن به اين پرسش اسـت كـه: الگـوي روش اجتهـادي در اسـتنباط آمـوزه      

                                                 
كنـد و در برابـر تحقيـق    ها الگوها را كشـف مـي  بنياد عبارت است از تحقيقي كه در فرايند استقرا در دادهتحقيق داده -1

: 1392شـود. (نـك بـه: دالور،    قياسي است كه از نظريه شروع كرده و به آزمايش و تاييد يا تصحيح يا رد نظريه ختم مي
  )65 – 66: 1388؛ فليك، 75
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  عرفاني اسالمي كدام است؟
  پيشينة تحقيق

روش تحقيق نيست؛ گرچـه توسـعة    اين پژوهه داراي پيشينة مستقلي باهمين عنوان و موضوع و
مشغولي بسياري از بزرگان و محققان عصر حاضر اسـت.  رهيافت اجتهادي به همة علوم اسالمي، دل

هـاي اجتهـادي   انـد روش اهللا جوادي از بزرگان شاخصي است كه همواره توصيه نمودهحضرت آيت
كـار گرفتـه شـود. (رك بـه:     اختصاص به فقه ندارند بلكه بايد در همة علوم و معـارف اسـالمي بـه    

ها در اين راسـتا در مباحـث اخالقـي توليـد     ) برخي مطالعات و پژوهش79، 4: 1386جوادي آملي، 
شده است كه داراي بيشترين قرابت ممكن با اين مقاله هستند كه در ادامه ضـمن معرفـي اجمـالي و    

  شود:ها تحليل ميژوهشها و اشتراكات ممكن بين پژوهة فرارو و اين پنقد اين موارد، تفاوت
  درآمدي بر فقه اخالق - الف

اين كتاب به قلم جناب آقاي امير غنوي نوشته شده است و سـعي كـرده اسـت تفقـه را كـه در      
وضعيت كنوني به عرصة فقه محدود است، در ساحت اخالق نيز بگستراند. مولف محترم در بيش از 

اريخ آن پرداخته و حدود هفتاد صـفحه از ايـن   يكصد صفحه از اين كتاب به معرفي فقه و ادوار و ت
تاليف نيز به مباحثي از علم اصول، تبويب علم اصول و ربط اين مباحث به علـم اخـالق اختصـاص    

رسد اين زوائد وي را از هدف اصلي دور كرده است و در مباحث اجتهـادي نيـز   دارد كه به نظر مي
تر از همه اينكه ايشان به ارائة الگويي فراگيـر در  متاكيد ايشان بر قواعد علم اصول استنباط است. مه

  روش اجتهاد در اين زمينه موفق نشده است.
  تاثير اخالق در اجتهاد -ب

فـر و همكـاران در گفتگـو بـا جمعـي از      اين كتاب كه حاصل كوشش جناب آقاي سعيد ضيائي
نظـران  محققان فقـه و صـاحب  اساتيد حوزه و دانشگاه است، حاوي نُه مصاحبه با برخي مجتهدان و 

هايي كه به تصويب شوراي محترم علمي پژوهشكده فقه و حقـوق پژوهشـگاه   اخالق است. پرسش
علوم و فرهنگ اسالمي رسيده و از انديشمندان مورد مصاحبه پرسش شده اسـت. ايـن اثـر پـس از     

  معرفي كتاب بعد با همان كتاب نقد خواهد شد.
  مناسبات فقه و اخالق -ج

اب نيز كه حاصل كوشش جناب آقاي محمد هدايتي در گفتگو با جمعي از اساتيد حـوزه  اين كت
نظـران  و دانشگاه است، حاوي بيست و سه مصاحبه با برخـي مجتهـدان و محققـان فقـه و صـاحب     

شوندگان به رابطة دانش فقه و اخالق در اخالق در حوزه و دانشگاه است. در اين كتاب هم مصاحبه
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  اند.گفته پرداختههاي كتاب پيشپرسشموضوعاتي مشابه 
-هاي اجتهاد در علم اخالق نپرداختهشود، اين دو تحقيق اخير، به روشهمانطور كه مالحظه مي

هاي معرفتي و كـاركردي را تبيـين و   اند بلكه مناسبات و داد و ستد و تعامل فقه و اخالق در عرصه
اند يا از لزوم اجتهاد استنباط اخالقي اشاره كرده اند؛ و اگر گاهي به اهميت روشمندي درتحليل كرده

)، 21، 64، 243، 191: 1392؛ و نيـز: هـدايتي،   114: 1388فـر،  اند (رك: ضيائيدر اخالق سخن گفته
  اين اشارات بيشتر بيان دغدغه است نه تبيين روش و تحليل فرايند اجتهاد در اخالق.

  روش تحقيق
-ها مـي انتخاب و بر اساس همان نظريه به تحقيق و ارزيابي دادهها يا ابتدا يك نظريه را پژوهش

شـوند. (دالور،  ها به كشف الگوهاي نظري خاص موفق ميكه در بررسي عميق دادهپردازند و يا اين
كند تا بداند اطالعـات    ) تحقيقات كيفي از نوع دوم هستند كه از ادبيات موجود استفاده مي75: 1392

هـا و سـواالت بـر جـا مانـده در آن موضـوع        واالت پاسخ داده شده و پاسـخ و مجادالت نظري و س
) اين مقاله، از هر دو روش اسـتفاده كـرده اسـت؛ يعنـي از طرفـي      65 – 66: 1388چيست. (فليك، 

نظرية اجتهاد رايج كه داراي اصول و مباني خاص خود است را در بخش قبل تبيين نموده و در ايـن  
كنـد و از طـرف ديگـر،     اط از آيات و روايات عرفاني و اخالقي تحليل ميبخش كاركرد آن در استنب

هاي عرفاني و اخالقي  هايي مانند تاكيد بر دعاها و زيارات به عنوان منبعي مهم در استنباط آموزه تازه
كند. همچنـين   آيد را به اين نظريه الحاق مي ها (متن سرُّاإلسراء) به دست مي كه در ضمن تحليل داده

هاي رايج در علوم اسالمي است بهره بـرده تـا مبـاني    ين تحقيق از روش مستندشناختي كه از روشا
مولف را شناسايي كند. كتاب مستمسك العروة الوثقي، مدارك العروة، مسـتند تحريرالوسـيلة و ... از   

ون آثاري هستند كه با اين روش نوشته شده و به تبيين مباني اجتهـادي كتابهـاي فقهـي مـوجزي چـ     
اند و مدارك و ادلـه  عروة الوثقي و تحريرالوسيله كه فقط شامل فتوا هستند نه مدارك و ادله، پرداخته

  اند.هاي آنها را تبيين كردهو روش
  روش اجتهاد و معرفي الگوي فقاهتي آن

در اين بخش از مقاله، ابتدا روش اجتهاد در لغت و اصطالح تبيين شده و سپس الگـوي فقـاهتي   
اي براي بحث بعد كه الگوي روش اجتهاد در عرفان مأثور شود تا زمينهكل اجمال معرفي ميآن به ش

  است، فراهم شود.
  معرفي لغوي و اصطالحي روش اجتهاد - الف

اسـت.  » اجتهـاد «و » روش«اجتهادي، نيازمند تعريف و تحليل دو اصطالح  تبيين اصطالح روش
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) و چگونگي انجام 1690، 2: 1383(معين، » رفتن عمل«روش، اسم مصدر است و در لغت به معناي 
) اسـت. روش  3737، 4: 1381منـد كـاري يـا چيـزي (انـوري،      دادن كاري و نيز قاعدة بررسي نظام

)Metodيـابي بـه   يافته براي دسـت ) در اصطالح معاصر عبارت است از تكاپوي انديشيده و سازمان
ها به منظور كشف حقيقـت آنگـاه   توالي بين انديشه دانش؛ و يا: راه رسيدن به حقيقت؛ يا: هنر ايجاد

اطالع هستيم يا در جهت اثبات آن براي ديگران زمـاني كـه از آن اطـالع داريـم. (بيـرو،      كه از آن بي
هـاي  ) در حوزة علوم اسالمي نيز همواره به روش و روشمندي اعتنا شده اسـت. دانـش  223: 1380

 2؛ و منطق به عنـوان ابـزار  1هاي نقليهاي عقلي و دانشاسالمي به دو دسته تقسيم شده است: دانش
ناظر به فهـم روشـمند    3هاي عقلي و علومي چون اصول استنباط به عنوان ابزارفهم درست در دانش

  هاي فقه (به عنوان بخشي از علوم منقول) ساخته شده است.در آموزه
) 133، 3: 1414منظـور،  ؛ ابـن 112 :1414است. (فيومي، » توان«به معناي » ج ه د«اجتهاد از مادة 

اجتهاد، از باب افتعال است كه از معاني آن تالش و كوشش فراوان براي به دست آوردن اصل فعـل  
)؛ و به همين جهت در لغت نيز به معناي به كار بسـتن همـة توانـايي    79، 1تا: است (استرآبادي، بي

هـايي  ) نمونـه 112: 1414ت. (فيـومي،  براي رسيدن به هدف و دست يافتن به مطلوب معنا شده اسـ 
-متعدد از ادعيه و روايات در جوامع روايي، داللت دارد معناي اجتهاد در عـرف معصـومان (علـيهم   

: 1411السالم) عبارت است از تالش در راه بندگي خداي متعال و انجـام طاعـات. (ابـن طـاووس،     
  )397 :1363؛ حراني، 401، 8؛ 612، 2؛ 606، 2: 1407؛ كليني، 112

هـاي  راستاي به دست آوردن احكام فقهـي از راه هاي فكري در تالش«اجتهاد مصطلح به معناي 
                                                 

: 1380؛ مطهـري،  580 :1416اين تقسيم، در ميان عالمان اسالمي در گذشته و حال شايع بوده و هست. (رك: غزالي،  -1
5، 39( 
؛ كـاتبي  1: 1375اند. (رك: ابـن سـينا،   دانان همواره در تعريف منطق آن را ابزار حفظ فكر از خطا تعريف كردهمنطق -2

هـاي  هاي منطقي را به عنوان مقدمـه در ابنـداي كتـاب   ) همچنين ايشان كتاب51، 1: 1369؛ سبزواري، 3: 1384قزويني، 
نوشتند مانند منطق منظومه كه مقدم و جلد اول منظومه در فلسفه است و يـا منطـق التجريـد از    فلسفي و كالمي خود مي

 خواجه نصيرالدين كه مقدمه بر كتاب تجريداالعتقاد است.
نام نهاده است. (سيد » دليل فقه«سيدمرتضي در تعريف اصول فقه به ماهيت ابزاري آن براي فقه توجه نموده و آن را  -3

اسـتفاده كـرده اسـت.    » ابزار«) حضرت امام خميني نيز در تعريف علم اصول، به صراحت از تعبير 7، 1: 1998مرتضي، 
الم نيز بر اساس همين زمينة ذهني در نگرش ابـزاري بـه دانـش    ) و بزرگاني مانند صاحب مع71، 1: 1415(امام خميني، 

گذارد كتابي فقهي در يك مقدمه و چهار بخش بنويسد كه مقدمة آن را مباحث علم اصول تشـكيل  اصول استنباط، بنا مي
هـا  قـرن  ) و همين مقدمه به عنوان متن درسي علم اصول جداگانه نشـر يافتـه و  6تا: بن زين الدين، بيداده است (حسن

 تدريس شده است. 
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) اين معنا با استنباط مترادف است. استنباط در لغت به معناي 180: 1403است. (محقق حلّي، » معتبر
فـارس،   ابن؛ 1162، 3: 1376هاي عميق زمين (جوهري، استخراج كردن آب از چاه با حفر كردن اليه

)؛ و در اصطالح به معناي 28، 20: 1380. همچنين رك: مطهري، 591: 1414؛ فيومي، 483، 2: 1404
  ) 28و  29، 20: 1380تالش براي كشف دستورات فقهي از ادلة معتبر است. (مطهري، 

همانطور كه در مقدمة اين مقاله گفته شد، روش اجتهـادي، منحصـر در اسـتنباط احكـام فقهـي      
هاي اسالمي ديگر از جمله معارف عرفاني و اخالقي نيز بايد با روش اجتهادي از متن آموزه نيست و

قرآن و حديث استخراج شوند؛ بنابراين بايد تعريفي نو از اجتهاد ارائه شـود تـا روش فهـم ديـن در     
ـ ها را دربرگيرد. به نظر ميهمة ساحت اظر رسد روش اجتهاد در تعريفي ساده كه در عين جامعيت، ن

نيز باشد، عبارت است از: هر نوع قاعده و قانون منضبط و » اجتهاد«و » روش«به تاليف هر دو عنصر 
هاي ديني نيز در هاي ديني به كار رود. آموزهمنطبق با مباني ديني و عقلي قطعي كه در استنباط آموزه

  و نبايدها) است.  ها، معارف) و هنجاري (بايدهاهاي توصيفي (هستاين تعريف، اعم از آموزه
اي از تعقل و تدبر بشري در كشف معارف ديني اسـت و لـذا معصـوم    روش اجتهاد گرچه گونه
السـالم) در روايـات   هاي روايي نيز دارد. توضيح اينكه ائمة اطهار (علـيهم نيست، اما ريشه در توصيه

ئي فقهي و تربيتـي و  هاي جزكوتاه و بلند متعدد ضمن توصية اصحاب خود به استنباط نمودن آموزه
... از قواعد كلي القاء شده توسط ايشان، به ابعاد روش اجتهاد اشاره نمـوده و نيازمنـدي اسـتنباط از    

شناسانه كساني را قرآن و حديث به علوم و فنون اجتهادي را گوشزد نموده و احياناً با نگرشي آسيب
شناخت روايت داراي اعتبار سـندي از  به خاطر نادانستن فنون تفسير قرآن و حديث چون آگاهي از 

خبري از روش تحليل آنهـا و  حديث ساختگي و شناخت ناسخ و منسوخ و عام و خاص و .... و بي
البالغـه، خطبـة   انـد. (نهـج  فهمي ندانسـته الحديث روايات نكوهش نموده و ايشان را شايستة دينفقه

  )62، 27: 1409لي، ؛ حر عام62؛، 1: 1407؛ كليني، 290، 1: 1378؛ صدوق، 210
  الگوي اجتهاد فقاهتي -ب

در اين الگو، ادلة استنباط احكام فقهي چهار دليل اسـت: كتـاب، سـنت، عقـل و اجمـاع. (شـيخ       
) فقيه بايد از آيات و روايات مرتبط با موضوع به قدر كافي جستجو كنـد  10 – 9، 1: 1417طوسي، 

: 1426؛ امام خميني، 180، 2: 1998مرتضي،  و اين جستجو، يكي از اركان اصلي اجتهاد است. (سيد
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بيشتر نيسـتند  1االحكام در حد پانصد آيه) البته مشهور معتقدند آيات928، 2: 1388؛ نراقي، 12 – 13
) كه اين آيات نيـز  256: 1415؛ فاضل توني، 5، 1: 1425؛ فاضل مقداد، 170، 5: 1425(عالمة حلي، 

شود رد شده در اين آيات نيز بيشتر از روايات استفاده ميمعموالً كلي هستند و خصوصيات احكام وا
انـد (انصـاري،   همانطور كه همة فقيهان معتقدند بسياري از آيات قرآنـي تخصـيص و تقييـد خـورده    

رو آيات قرآنـي حضـور پررنگـي در فقـه ندارنـد و      ) و از اين216، 1: 1430؛ مظفر، 245، 1: 1428
و احكام فقهي خاص بيشتر از روايات 2رونداطالقات به كار ميغالباً در موارد تمسك به عمومات و 

الشيعه و نهايتـاً  شود. جهت فحص در روايات نيز فقيه به روايات موجود در كتاب وسائلاستفاده مي
  ) 158، 1: 1430؛ مظفر، 489، 1: 1352كند. (نائيني، مستدرك الوسائل بسنده مي

گيرند و پس بتدا روايت از نظر سند مورد بررسي قرار مييند اجتهاد بر اساس روايات نيز اآدر فر
) در بررسـي داللـت آيـات و    110، 2: 1352شـود. (نـائيني،   ها ارزيابي مياز بررسي سند، داللت آن

شـود. در فرآينـد   معـروف اسـت انجـام مـي    » اسـتظهار «روايات، فرايند معنايابي كه در اصطالح بـه  
رود تا معناي اوامر و نواهي از وجوب و حرمت ي به كار ميهاي ادبي و اصولي خاصاستظهار، روش

آيد و معناهاي ضمني غير صريح كه به مفاهيم معروف هسـتند اسـتخراج گـردد.    يا غير آن به دست 
در مرحلـة   3شـوند. همچنين در اين فرايند، عمومات بر قرائن خاص و اطالقات بر مقيدات حمل مي

به معناي اينكه صدور روايـت بـراي تقيـه نباشـد، از     » ت داللتجه«مقارن با تحليل داللت روايات، 
) اگر 110، 2: 1352شود. (نائيني، ابعادي است كه در استنباط از روايات در اين الگو به آن توجه مي

دربارة موضوع مورد بحث در آيات و روايات مطلبي گرچه به صورت اطالق يا عموم يافـت نشـد،   
رسد كه اگر فقيهان همگي بر حكمي اجماع داشتند به همـان اخـذ   ميآن وقت نوبت به اجماع علما 

 – 18: 1412شـود. (حيـدري،   شود و اگر اجماعي هم وجود نداشت، طبق اصول عمليه عمل ميمي
17 (  

هاي مهم در روش اجتهاد فقاهتي عقل است و قانون معروف به مالزمه ميـان  يكي ديگر از مولفه

                                                 
) تعدا پانصد آيه بـودن  14: 1383تحقيق اين است كه تعداد آيات االحكام بيش از پانصد آيه است. (نك به: سبحاني،  -1

) عالمة حلي نيز بنا به تصريح خـود  342، 1: 1413آيات االحكام ظاهراً ريشه در سخن غزالي دارد. (غزالي، المستصفي، 
 شود.) و پس از ايشان مشهور مي170 - 171، 5: 1425لي اخذ كرده (عالمة حلي، اين مطلب را از غزا

هسـتند  » تقنـين «اين تمسك، در فقه بسيار راهگشا است؛ اما مربوط به ساختار خاص احكام فقهي است كه از سـنخ   -2
 شود.ميشود و سپس موارد تخصيص و تقييد ارائه يعني در ابتداي تشريع عموماتي بيان مي

اي بسيار گسترده در علم اصول كه از علوم مقدمي بسيار مهم در روش اجتهاد است دارد اين مباحث استظهاري دامنه -3
 )59 – 252: 1407و نيمي از مباحث اين علم را شامل است. (نك به: خراساني، 
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: 1429صولي مورد پذيرش اكثر ايشان است. (رك: اصفهاني نجفي، هاي احكم عقل و شرع در كتاب
) اما اين استفاده ظـاهراً در  41 – 38، 2: 1352؛ نائيني، 346 – 345، 2: 1383؛ شيخ انصاري، 503، 3

همان محدودة غيرمستقالت است و دانشيان فقه از عقل مستقل يعني عقلي كه بدون استفاده از شرع 
بيننـد.  برند؛ زيرا ايشان خود را از آن مسـتغني مـي  ي دهد، بهرة چنداني نميخود حكم استقاللي فقه

علت استغنا اين است كه ايشان معتقدند هر حكمي كه عقل مستقل در فقه بدهد، روايت يا روايـاتي  
  ) 96: 1415نيز طبق مدلول آن وجود دارد. (بهبهاني، 

الف روايات است. عالج دو حـديث  يكي از ديگر مباحث مهم در الگوي فقاهتي رايج، حل اخت
مختلف، يا داللي است يا سندي. عالج داللي كه عبارت است از جمع بين روايات يا تاويل يكـي از  

ها بر اساس قواعد عقاليي و به شكل مقبول نزد عرف بر عالج سندي مقدم است. (امـام خمينـي،   آن
به عالجات سندي يـا تخييـر يـا     ) در صورت عدم امكان جمع،339، 4، 1424؛ سبحاني، 59: 1375

 )165 – 215و  109: 1375؛ امام خميني، 438 – 458: 1409آورند. (آخوند خراساني، تساقط رو مي

در روش فقاهتي رايج، دانشي به نام قواعد فقهيه نيز وجـود دارد كـه غيـر از فقـه و نيـز غيـر از       
فقاهتي دارد. اين دانش، قواعد عـام فقهـي را   اصول استنباط است اما جايگاه مهمي در فرايند اجتهاد 

؛ سـبحاني،  23، 1: 1411كند. (مكارم شيرازي، رود تبيين و ارائه ميكه در ابواب متعدد فقه به كار مي
  )12و  11، 4، 1414

همچنين الگوي فقاهتي مبتني بر چند علم است كه آخوند خراساني بـر دو علـم يعنـي شـناخت     
) اما علم منطـق و  468: 1409است (آخوند خراساني،  تنباط تاكيد كردهقواعد ادب عربي و اصول اس

) در زمينة علوم 12 – 13: 1426الحديث نيز در اجتهاد الزم است. (امام خميني، رجال و تفسير و فقه
فقهيان معتقدند علوم معاني و بيان از مكمالت اجتهاد اسـت و تنهـا در مباحـث تـرجيح      1ادبي، اكثر

؛ يعني تنها براي فهم اينكه اين سخن داراي فصاحت است و در نتيجه از معصوم است كاركرد دارند
) و برخـي معتقدنـد ايـن    84 – 85، 1: 1422؛ مرعشي نجفـي،  341: 1415روند (بهبهاني، به كار مي

) بنابراين، در تحليـل مـدلول آيـات و    512، 4: 1430كاركرد نيز در روايات فروع نادر است. (قمي، 
)، صـرفي،  287: 1409؛ خراسـاني،  174، 1: 1428ر اين الگو، از قواعـد لغـوي (انصـاري،    روايات د

  شود.) استفاده مي24: 1416نحوي و اصولي (شهيد ثانى، 
مخفي نماند كه اين الگو، تصويري كلي از روش اجتهاد فقاهتي است و جزئيات زيادي دارد كـه  

اي نيـز در ايـن   برخي مناقشات و اقـوال حاشـيه   ها وگيريدر اين الگو ذكر نشده همانطور كه خرده

                                                 
 )946، 2: 1388، تعبير اكثر از مرحوم نراقي است گرچه خود وي با اين اكثريت موافق نيست. (رك: نراقي -1
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مباحث مورد نيـاز ايـن مقالـه    مباحث وجود دارد كه در اين مجال قابل درج نيست. البته برخي خرده
  نيز به تناسب هر بحث در ادامه در همانجا طرح خواهد شد.

  الگوي اجتهاد در عرفان مأثور بر اساس سراالسراء
اهتي ارائه شده در بخش قبل كه تقريباً مورد اتفاق اهل استنباط است، با الهام از الگوي اجتهاد فق

پـرور در  هاي فرايند اجتهاد در عرفان مأثور بر اساس روش اسـتاد سـعادت  به تحليل مراحل و مولفه
  پردازيم:سراالسراء و در موازنة تحليلي با آن الگو مي

  اثبات صدور اخبار آحاد - الف
تي روش اجتهاد گفته شد، براي اسـتفاده از روايـات غيرمتـواتر بايـد     همانطور كه در الگوي فقاه

هايي چون تحليل سند، عرضـه بـر   پرور از روشصدور آن روايات اثبات شود. مرحوم استاد سعادت
ديگر روايات، عرضه بر حكم عقل و عرضه بر قرآن كريم استفاده كـرده و اعتبـار حـديث معـراج و     

؛ 20 – 17، 1: 1385(سعادت پـرور،  خود را بررسي كرده است.  ديگر احاديث عرفاني مورد نظر
  )140، 3؛ 32، 3؛ 120، 1

هاي ايشان كامالً با الگوي فقاهتي منطبق است؛ زيرا عرض بر قـرآن كـريم، مبتنـي بـر     اين روش
هاي ها است كه ريشه در توصيهيكي از از مباني اصيل در تعيين صحت صدور روايات و حجيت آن

؛ 170، 1: 1414؛ هيثمـي،  97، 2تـا:  )و اهل سنت (طبرانـي، بـي  272، 7: 1407(طوسي،  روايي شيعه
اند. (شيخ طوسـي،  ) دارد؛ همانطور كه اصوليان شيعه نيز بر الگو، تاكيد كرده372، 5: 1424دارقطني، 

هـاي موجـود   ) عرض حديث بر ديگر روايات نيز از توصيه152: 1403؛ محقق حلي، 1،144: 1417
 – 489، 2: 1363؛ كشـي،  410، 2: 1403؛ طبرسـي،  290، 1: 1387روايات است. (صدوق، در خود 

هاي مورد تاييد در اجتهاد فقاهتي است. ) استفاده از حكم عقل نيز در اعتبارسنجي روايات از راه490
هـاي ايشـان داراي   ) بنابراين، همة روش49، 1تا: ؛ شهيد اول، بي143 – 145، 92، 1: 1417طوسي، 

  بناي اجتهادي صحيح است.م
  فحص –ب

همانطور كه در روش اجتهاد فقاهتي گذشت، فحص از اركان اجتهاد است. فحص عبارت اسـت  
هاي ديني مرتبط با يك موضوع. حضرت امام خمينـي  از جستجو در كتاب و سنت براي يافتن آموزه

مقدمات اجتهاد است كـه  ترين ركن از ترين و الزممعتقد است فحص در آيات قرآن و روايات، مهم
ها، انس با آيات و روايات كه ناشي از اين فحص است، محقق را بـا  عالوه بر يافتن قرائن و معارض

  )12 – 13: 1426كند. (امام خميني، زبان كتاب و سنت و كيفيت محاورات معصومان آشنا مي
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و آيـات و روايـات   اي وسيع از آيات قرآني و نيز روايـات جسـتجو كـرده    سراالسراء در گستره
مناسب با هر بحث را تجميع كرده و سپس به تحليل ابعاد مسئله بر اساس آن مـواد پرداختـه اسـت.    

آية قرآني بهره برده و نيز در كتابهـاي مهـم حـديثي از كـافي تـا وسـائل        1143ايشان در مجموع از 
در مباحـث عرفـاني و   روايـت   2783الشيعه و بحاراالنوار و ... جستجو كرده است و در مجمـوع از  

دهد ايشان در حدود دو پنجم از منابع اجتهادي خود اخالقي استفاده كرده است. اين حجم نشان مي
را به آيات قرآني اختصاص داده و حال آنكه طبق الگوي اجتهاد فقاهتي كه معرفي شد، تعداد آيـات  

بـه كـار گرفتـه شـده اسـت.       احكام پانصد آيه است و اين يعني يك دوازدهم از آيات قرآني در فقه
توان از نقاط موفقيت و نوآوري روش ايشان نسبت به كاركردهـاي  تاكيد بيشتر بر آيات قرآني را مي

  فقاهتي روش اجتهاد دانست.
همچنين طبق قاعدة فحص، عالوه بر آيات و روايات متعارف، بايد گسترة فحص را به ادعيـه و  

سعه داد؛ زيرا سنّت طبق تعريـف علمـاي اصـول و درايـه،     تو» سنّت«زيارات نيز به عنوان بخشي از 
: 1407آخوند خراسـاني،    ؛238، 1: 1428عبارت است از قول معصوم يا فعل يا تقرير وي (انصاري، 

در اين تعريف، ادعيه و زيـارات صـادره از معصـومين را    » قول«)؛ و عموم 19: 1426؛ سبحاني، 293
هاي فقهي متعارف مغفول قرار گرفته و يا واقعاً در استنباط هم شامل است گرچه ادعيه و زيارات در

. مولف محترم سرُّاإلسراء اين خالء را در تحقيقات عرفاني خود جبران كرده و 1فقه مورد نياز نيستند
هاي عرفـاني  اي به ادعيه و تا حدي زيارات نموده است. ايشان توانسته است برخي آموزهتوجه ويژه

  ا از ادعيه و زيارات به دست آورد.و اخالقي زيادي ر
هـاي عرفـاني متعـدد    فراز از زيارات بهره برده و گـزاره  7فراز از ادعيه و نيز  202سراالسراء از 

نمايش داده شده است كـه نمـوداري از    1استفاده كرده است. موراد تفصيلي ادعيه در نمودار شمارة 
  تسري دادن فحص به دائرة ادعيه است.

                                                 
پوشـي از ايـن منـابع در    هاي فقهي در ادعيه و زيارات وجود ندارنـد، در ايـن صـورت چشـم    اگر معتقد باشيم آموزه -1

استنباط فقهي، يك روش است؛ اما اگر بر اين باور باشيم كه براي استنباط احكام فقهي بايـد دعاهـا و حتـي زيـارات و     
لسالم) رسيده است را مالحظه نمود، در اين صـورت ايـن عملكـرد را بايـد يـك      اخالصه هر آنچه از معصومان (عليهم

 غفلت ارزيابي نمود.
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  ادعية مورد استفادة سراالسراء - 1ره نمودار شما

  هاي عرفاني (منبع: نگارنده)در استنباط
اند به اين شرح هاي عرفاني متعددي كه ايشان از ادعيه استفاده كردهبه عنوان نمونه يكي از گزاره

است: مولف سراالسراء، در اين كتاب به تفسير معناي توحيد به عنـوان اصـل و هـدف از عرفـان و     
ي عرفاني و اخالقي مهم، زيربناي بسياري از تعاليم عرفـاني و اخالقـي   پردازند. اين آموزهمياخالق 

ي مولف از ادعيـه  ها در سراالسراء است. تفسير توحيد بر اساس مفاهيم استنباط شدهي آنبلكه همه
از  اي كه ذات االهـي هـم  به اين شرح است: خلقت، همان ظهور اسما و صفات االهي است به گونه

ي اجـزاي  ها و كماالت االهي همهاسما و صفاتش و در نتيجه از مخلوقاتش جدا نيست. بنابراين، نام
) 324، 1: 1385پرور، سراالسـراء،  عالم را فراگرفته است و علم او به همه چيز احاطه دارد. (سعادت

ء و بِعلْمك الَّذي  شَي  كُلِ  بت أَركَانَبِأَسمائك الَّتي غَلَ«ايشان در اين استنباط به فرازي از دعاي كميل: 
أَحاطَ بِكُلِّ شَي    كُـلُّ شَـي لَـه ي أَضَاءالَّذ هِكجبِنُورِ و و 1405؛ كفعمـي،  572، 2: 76(طوسـي،   1»ء ء :

(ابـن   2»ء. ء، فرأيتـك ظـاهراً فـى كـلّ شـى      وأنت الّذى تعرفّت إلى فى كلّ شى«) و دعاي عرفه: 555
  ) متكي هستند.227، 95: 1403؛ مجلسي، 350، 1: 1409س، طاوو

                                                 
هاى هر چيزى چيره گرديده است و به حق دانشت كه بر هر چيزى احاطه يافتـه و بـه فـروغ     هايت كه بر پايه به اسم -1

 گردانيده است.] كه همه چيز را روشن  رويت [روي پروردگار = اسما و صفات االهي
  . تويى كه خود را در هر چيزى به من شناساندى تا تو را آشكار در هر چيزى ديدم -2
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  قواعد عام -ج
شود، قاعـدة  ترين قاعده در عرفان مأثور كه بسياري از معارف عرفاني بر اساس آن تفسير ميمهم

توحيد اطالقي (كه در ادامه در دو بند الف و ب شرح خواهد شد) است. سرُّاإلسراء، تفسيري قرآني 
است كه آيات  ) از توحيد ارائه نموده276، 2: 1385پرور، به عقل و شهود (سعادتروايي و مويد  -

ها را نـاظر  گرداند؛ زيرا آنكند و به اين اصل باز ميو روايات فراواني را بر اساس اين مبنا تفسير مي
به شرح و بسط اين حقيقت و درك تفصيلي آن در نگرش و گرايش انسان به عنوان هدف اصلي در 

  داند. اين اصل، داراي دو مؤلفه است:ام تربيتي اسالمي مينظ
آفرينش موجودات و هستي آنان با خود آنان نيست بلكه خالقي دانا و توانا و حكيم دارند  -الف

هـا و صـفات او (كمـاالت    نيست بلكه ذات االهي و نـام » جدا«كه اين آفريننده، هرگز از مخلوقاتش 
) از مجردات گرفته تا ماديـات؛  402، 2: 1385پرور، است. (سعادت مخلوقات» همراه«الهي) همواره 
) و هستي يافتن و زنـدگي داشـتن و مانـدگاري    276، 2: 1385پرور، ها است (سعادتو حقيقت آن

) گرچه غير او عين او نيسـت.  402، 2: 1385پرور، آنان هر لحظه وابسته به عنايت او است (سعادت
» همراه مخلوقات«همچنين، خداي متعال با چشم دل و حقيقت ايمان،  )72، 1: 1385پرور، (سعادت

  )332، 1؛ 276، 2: 1385پرور، ها. (سعادتي از آن»جدا«شود و نه مشاهده مي
حيات باطني و معنوي انسان در مشاهده جمال و كمال و اسماي حسـني و صـفات عليـاي     -ب

 )186، 2: 1385ور، پراهللا و بقاي باهللا است. (سعادت االهي و فناي في

يـي ناپـذير، در تـار و پـود تفسـيرهاي مؤلـف از       »جدا«ي »همراه«اين نگرش توحيدي مبتني بر 
هاي اخالقي و اجتماعي و ... حضور دارد. بر اساس اين مبنا و معنا، ايشان نه مباحث عرفاني تا آموزه

ظـاهري ديـرفهم يـا حتـي     ي معناي آيات و روايـاتي كـه داراي   فقط پاسخ سواالت زيادي را درباره
انـد. ايـن   دستي خاصي در استنباط خود موفق شدهاند، بلكه به يكنما هستند به دست آوردهمتناقض
در بين قواعد مورد استفاده توسط مؤلف است؛ به اين معنا كه عالوه بـر مسـائلي   » القواعد ام«قاعده، 

شوند، در بسياري از موارد، ساير قواعد يكه در سرُّاإلسراء به شكل مستقيم توسط اين قاعده تفسير م
  نيز تحت تاثير همين قاعده هستند.

اي كه به شكل كامل و مستقيم مبتني بر اين قاعـده هسـتند و حضـرت    مسائل عرفاني و اخالقي
  اند از:اند عبارتها پرداختهبر اساس اين قاعده به تبيين آن -عليه اهللا رحمة-پرور استاد سعادت

خلقت، همـان ظهـور   «پرور بر اساس نگرش توحيدي مذكور معتقدند استاد سعادتراز آفرينش: 
اسما و صفات االهي است و ذات االهي هـم از اسـما و صـفاتش و در نتيجـه از مخلوقـاتش جـدا       

: 1385پـرور،  ي اجزاي عالم را فراگرفته است. (سـعادت ها و كماالت االهي همهنيست. بنابراين، نام
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1 ،324(  
كوت، از مفاهيم پيچيده قرآني و روايي است. مؤلف با كمك اصول مـذكور معتقدنـد   ملكوت: مل

ي هسـتي)  ي االهي در پهنهي رباني موجودات (كماالت گستردهملكوت عبارت است از همان چهره
جا مـديريت  كه ماوراي صورت مادي آنان است و هستي اين ظاهر مادي به آن وابسته است و از آن

: 1385پرور، و تنها با حقيقت ايمان و چشم دل قابل درك و مشاهده است. (سعادتشود و تدبير مي
2 ،402(  

فناء: اين مفهوم از مفاهيم كليدي عرفان اسالمي و در عين حال بسيار غامض اسـت. برخـي هـم    
هاي خارج از قرآن و حـديث اسـت. مؤلـف در ايـن زمينـه از نگـرش       ، داراي ريشه»فنا«پندارند مي

داننـد. ايشـان   ص خود كه گفته شد كمك گرفته و فنا را درك آن حقيقت توحيـدي مـي  توحيدي خا
أَال إِنَّهم فـي  «و: » ء بِيده ملَكُوت كُلِّ شَي«نويسند: فناي موجودات در خداي متعال، يعني مقتضاي مي

بِكُلِّ شَي أَال إِنَّه هِمبر قاءنْ لةٍ مرْييطٌ محم و 54: (فصلت 1»ء (»  نُ والْبـاط رُ والظَّاه رُ وخĤْال لُ والْأَو وه
بِكُلِّ شَي وه يملع ؛ كه همان احاطه خداي متعال و كمـاالت او بـه موجـودات اسـت.     3(حديد:  2»ء(
ه       ء هالك و ال تَدع مع اللَّه إِلهاً آخَرَ ال إِله إِلَّا هو كُلُّ شَي«ي همچنين آيه إِلَيـ و كْـمالْح لَـه ه هـجإِلَّـا و

كـلّ  «، داللت بر فناي فعلي اشـيا دارد زيـرا نفرمـوده:    »هالك«) به علت تعبير 88(قصص:  3»تُرْجعونَ
 4)26 – 27(رحمـن:  » وجه ربك ذُو الْجاللِ و الْإِكْرامِ  كُلُّ منْ علَيها فانٍ؛ و يبقى«و نيز: » ء يهلك شى

) توضيح اين بيان ايشان ايـن اسـت   106، 1: 1385پرور، (سعادت». ء يفني كلّ شى«و نفرموده است: 
اسم فاعل است و داللت بر استمرار دارد و اين داللت در فعل وجـود نـدارد. (تفتـازاني،    » هالك«كه 

1425 :410( 

بـه خـداي متعـال     داراي قـرب  -از مجرد و مادي  -اهللا: از نظر مؤلف، همه موجودات  قرب الي
اي به بندگي حقيقي (مقـام فنـاء) برسـد، ايـن     است واگر بنده» قرب ذاتي«هستند كه اين معنا همان 

كند يعني به شهود توحيد افعالي و اسـمائي و صـفاتي و ذاتـي در تمـام مظـاهر      قرب را مشاهده مي
مرتبه نيز در خـروج  يابد كه ممكنات همه فقر محض هستند. راه رسيدن به اين رسد و ميوجود مي

  ) 180، 1: 1385پرور، از انانيت نفس است. (سعادت
                                                 

  به همه چيز احاطه دارد.  ]هم اكنون[اند. اما بدانيد كه او بدانيد كه مشركان از مالقات پرورگار خود در شك و شبهه -1
  نها اوست باطن.تنها اوست اول و تنها اوست آخر و تنها اوست ظاهر و ت -2
معبود ديگرى را با خدا مخوان، كه هيچ معبودى جز او نيست. همه چيز جز ذات او فانى است و حاكميت تنها از آن  -3

  شويد.اوست و همه فقط به سوى او بازگردانده مى
  هر آنچه بر روي زمين است فاني هستند و تنها وجه گرامي پروردگار تو است كه باقي است.  -4
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 قواعد ادبي و اصولي -د، هـ 

همانطور كه در الگوي فقاهتي گفته شد، از ابزارهاي تحليل داللي قرآن و حديث، لغت و صرف 
و و نحو و علم اصول است. سراالسراء نيز همواره سعي كرده است طبق همين قواعد علمـي آيـات   

روايات عرفاني را تفسير كند كه در ادامه يك نمونه از هر يك از كاركردهاي تحليل لغـوي، تحليـل   
  شود: نحوي، تحليل بالغي و تحليل اصولي بر اساس روش ايشان ارائه مي

  كاركرد قواعد لغوي
الواصفُونَ، وأَجعـلُ لَـك    وصفه ثُم أَخْتم على قَلْبِك بِالمعرِفَةِ ما ال يقْتَدر على«مولف در ذيل فراز 

تهجثُ تَويلَماً حعابتدا به تحليل لغوي دست 150، 26: 1406از حديث معراج (فيض كاشاني،  1»م (
شـود تـا   ها نهـاده مـي  اي كه در راهدر لغت عبارت است از عالمت و نشانه» المعلَم«اند: زده و نوشته

اند كـه  ود. سپس بر اساس آيات و روايات متعدد چنين استنباط كردهي آن مشخص شمسير به وسيله
ي ي اشياء از جمله نفس انسان عارف كه در همهمعناي خاص اين لفظ در اينجا عبارت است از همه

) از جمله 124، 4: 1385پرور، كند. (سعادتها خداي متعال را كه همراه هر چيز است مشاهده ميآن
ه «يشان در اين تحليل، آية: نصوص مورد استناد ا  2»و للَّه الْمشْرِقُ و الْمغْرِب فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللـَّ

إلهي! علمت باختالف اآلثارِ وتنقُّالت األطوارِ، أنّ مرادك منّي أن تتعـرَّف إلـي   «) و دعاي: 115(بقره: 
) و 225، 95: 1403؛ مجلسـي،  348، 1: 1409طاووس، بن(ا 3»ء ء حتّى ال أجهلَك في شي في كلّ شى
إلهي! كلُّ من أتيتُه اليك يرشدني، وما من أحد إلّاعليك يدلُّني، وال مخلوقٍ أرغَب إليه إلّـا  «نيز دعاي: 

) اسـت كـه   246، 84: 1403(مجلسـي،   4»وفيك يرغِّبني، فنعم الرب وجدتُك وبِئس العبـد وجـدتَني  
ي مولف بر اساس نگاه ابزاري به قـول  اين شيوه انكارناپذيري در مدعاي ايشان هستند. داراي وضوح

لغوي و برداشت معناي اصطالحي بر اساس اصول و مباني از كتاب و سنت در عين توجه كامـل بـه   
                                                 

سـپس چنـان بـا     ]ام عمل نما، تا دانش اولين و آخرين بـراى تـو جمـع شـود،     احمد، به دانشي كه به تو آموخته اى[ -1
] كه هيچ كس نتواند آن را وصف كند، و به هر جا كـه رو   شناخت خود بر قلبت مهر نهم [و دلت را از معرفتم لبريز كنم

 اى [از اسما و صفات خود] براى تو قرار دهم. كنى نشانه
جا روى خداوند [روى خداوند = اسما مشرق و مغرب عالم تنها از آن خدا است؛ پس به هر كجا كه روى كنيد، همان -2

  ] است. و صفات االهي
] من ايـن اسـت    بارالها، از پى در پى درآمدن آثار و مظاهر و دگرگون شدن تحوالت دانستم كه مقصود تو از [خلقت -3

  بشناسانى، تا هيچ چيز نباشد كه تو را در آن نبينم. كه خود را در هر چيز به من
-كند، و هيچ كس نيست جز اينكه مرا بر تو رهنمـون مـى  روم، مرا به تو راهنمايى مىبار الها، به سوى هركس كه مى -4

ى و سازد؛ پس تو چه پروردگار خـوبى هسـت  كنم مگر اينكه مرا به تو مايل مىشود، و به هيچ مخلوقى ميل و رغبت نمى
  اى هستم من. چه بد بنده
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سـتَدلُّ  : األَثرُ ي المعلَم«اند شناسان گفتهچارچوب قول لغوي قابل ارزيابي است؛ زيرا همانطور كه لغت
) اما مولف بـه همـين معنـي اكتفـا     517: 1422؛ زمخشري، 254، 2: 1421(ازهري،  1» به على الطريق

نكرده و با تكيه بر همين معني لفظي و بدون تحميل و تزريق مفهومي جديد در كالبـد لفـظ از ايـن    
  اند. ماثور دست يافتهي بسيار متعالي در معرفت االهي و عرفان معني اوليه عبور كرده و به اين آموزه

  كاركرد قواعد نحوي
) 151، 26: 1406از حديث معراج (فيض كاشـاني،   2»ويشْتَغلَ بِذكْرِى اشْتغالًا«ايشان در ذيل فراز 

و از » اشـتغالًا «بـا لفـظ   » يشـتغل «ي تاكيد اند: مراد از ذكر در اين فقره، ذكر قلبي است به قرينهنوشته
ذكر است كه با ادعاي محبت االهي (كه ايـن فقـره بـه بيـان شـرائط افـراد       طرف ديگر، اين معني از 

) تاكيـدي كـه   334، 4: 1385پـرور،  صادق در محبت االهي پرداخته است) سازگار اسـت. (سـعادت  
مفعـول مطلـق   » اشـتغالًا «ي مولف است، تاكيد حاصل از مفاد مفعول مطلق است؛ زيـرا  مورد استفاده

گونه مفعـول مطلـق، مفيـد    است و اين» عدد«و » نوع«در بدون داللت بر و از نوع مص» يشتغل«براي 
  )490، 1: 1421؛ ازهري، 178: 1388تاكيد است. (سيوطي، 
  كاركرد قواعد بالغي

از حـديث معـراج (فـيض     3»نَعيمهم فى الدنْيا، ذكْري ومحبتي ورِضائي عنْهم«ايشان در ذيل فراز 
، يادكرد بنده توسط خداي متعـال و  »ذكْري و محبتي«اند: مقصود از ) نوشته142، 26: 1406كاشاني، 

تر از يادكرد خداي متعال توسـط بنـده و   تر و لطيفمحبت خداي متعال نسبت به بنده است كه دقيق
و «روايـت اسـت كـه فرمـوده اسـت:       ي اين اسـتفاده، ادامـه  محبت بنده به خداي متعال است. قرينه

) مولف محترم، ذكر و محبت را مصدر انگاشته و بر اين 132، 1: 1385پرور، (سعادت» عنْهمرِضائي 
اليه در آنان است را فاعل و مفعول آنان را هم محذوف در نظر گرفته است كه كه مضاف» ياء«اساس 

»منْهـ   » ع د توجـه  بر آن داللت دارد. اين روش تفسيري مبتني بر حذف، بر خالف اصل اسـت امـا باي
-نمود كه حذف اگر بر اساس وجود قرينه انجام گيرد، نه تنها اشكال ندارد بلكه جلوگيري از زيـاده 

  )186 - 185: 1425گويي بيهوده است. (تفتازاني، 
  

                                                 
  يابند.المعلَم، عبارت است از عالمتي كه راه را با آن مي -1
اي احمد، چنـين نيسـت كـه هـر كـس ادعـاي       [فرازي از بيان نشانگان افراد صادق در ادعاي محبت خدا در معراج:  -2

  قوي به ذكر خدا مشغول باشد. اي بسيارهمواره و به گونه ]دوستي مرا نمود راستگو باشد مگر اينكه ... و
  ، ياد من، محبت من و رضايت من است. ]مندي ايشان از دنيا و بهره[نعمت آنان  -3
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  كاركرد قواعد اصولي
) از 201، 1: 1412از حديث معراج (ديلمي،  1»محاسبينَ لأَنْفُسهِم متْعبينَ لَها«لف در ذيل فراز ؤم

اند كه مقصود قاعدة حمل مطلق بر مقيد كه از قواعد اصولي است بهره برده است. ايشان تاكيد نموده
از زحمت دادن به خويشتن، نه دوري از خوراك و همسر و فرزند است؛ كه مورد نهي قـرآن كـريم   

پرور، است. (سعادت) 85، 2: 1407وسلم) (كليني، وآله عليهاهللا ) و رسول اكرم (صلي88 - 87(مائده: 
بايد مقيد شود به غير از نيازهاي جسمي و عاطفي متعارف بشري » متْعبينَ«) بنابراين، 182، 2: 1385

  اند. معرفي شده -وسلم وآله عليهاهللا صلي -ها در قرآن و روايت شريف نبوي هايي از آنكه نمونه
 تفسير روايات عرفاني و اخالقي مشكل –و

معاني پيچيده و دشواري اسـت كـه    ارت است از حديثي است كه در بردارندهالحديث عبمشكل
، 1: 1411كنند. (مامقـاني،  تنها آگاهاني كه داراي خبرگي بارزي در علم حديث باشند آن را درك مي

افرادي است كه عمري  احل فهم حديث است و تنها شايستهالحديث از باالترين مر) فهم مشكل316
  ) 492: 1390اند. (طباطبايي، فهمي گذرانده خواني و حديثثرا در مسير حدي

هـا داراي پيچيـدگي   برخي روايات عرفاني و اخالقي فراواني وجود دارند كـه فهـم و تفسـير آن   
است. در روايات فقهي اين عنوان كمتر وجود دارد و لذا به طـور اختصاصـي الزم اسـت بخشـي از     

لگوهاي تفسير روايات عرفاني و اخالقي مشكل اختصـاص  ها و امباحث عرفاني و اخالقي به روش
و لَـم يرْفَعـوا   «يابد. به عنوان نمونه خداي متعال در حديث معراج در وصف اهل كمال فرموده است 

) درك معناي اين فـراز  142، 26: 1406؛ فيض كاشاني، 199، 1: 1412(ديلمي،  2»الحوائج إِلَى الخَلْقِ
در مولـف   زيرا امكان ندارد انسان زنده بماند و حاجتي را از مخلوقي نطلبد.از حديث دشوار است؛ 

دهند: انسان طمع خود را در باطن از خلق بريده باشد و تاثير را از شرح اين فراز سه معنا احتمال مي
ايـن فـراز بـه معنـي عـدم      احتمال هم دارد كه خداي متعال ببيند اما در ظاهر از آنان كمك بطلبد. 

استقاللي به اسباب و خلق در درخواست از آنان اسـت نـه عـدم درخواسـت از ايشـان. ايـن       توجه 
اي از احتمال هم در آن وجود دارد كه به اين معني اشاره كند كه اين افراد برجسته داراي چنان درجه

او چيـزي  بينند كه از هستند كه هيچ اراده و قدرت و تاثيري از خلقي نمي»اليقين عين«يا » اليقين علم«
انـد كـه جـز    رسـيده » اليقين حق«اي ازبخواهند. احتمال سومي هم در آن وجود دارد كه آنان به درجه

كنند بنابراين در عين ارتباط با خلق، تنها خـدا را  خداي متعال را كه احاطه به خلق دارد مشاهده نمي
                                                 

  افكنند.كنند و آن را به رنج مي، نفس خود را محاسبه مي]اهل آخرت[ -1
-ود را از مخلوقات نميآنان برآورده شدن هيچ نيازي از نيازهاي خ ]از اوصاف دلدادگان محبت االهي اين است كه [ -2

  طلبند.
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) از نظـر امـام   114، 1: 1385پـرور، سراالسـراء،   . (سعادتكندبينند كه حاجت آنان را برآورده ميمي
ها مقدمـه بـراي حصـول    خميني نيز اين معنا از خلوت دروني، حقيقت خلوت است و ديگر خلوت

دو روايت كه داللـت بـر محوريـت توجـه      )369: 1370الصالة، اين مرتبه است. (امام خميني، آداب
، 2: 1407ت. (كلينـي،  خواهي از آنان است، شاهد معنـاي اول اسـ  قلبي استقاللي به خلق در حاجت

) همچنين اصل توحيـدي بسـيار مهمـي كـه ايشـان از قـرآن و ادعيـه و        200، 2: 1380؛ عياشي، 63
اند، مستمسك ايشان در معناي دوم و سوم است. اين اصل در بحث قواعد عـام  روايات استفاده كرده

انـد.  تعددي تبيين نمـوده تبيين شد. ايشان اين اصل مهم را بر اساس آيات قرآني و روايات و ادعيه م
، 3؛ 56و  46، 3؛ 324، 1؛ 180، 1؛ 106، 1؛ 235، 3؛ 244، 1؛ 108 - 104، 2: 1385پـرور،  (سعادت

164 - 166(  
اين روش يعني تفسير معضالت آيات و روايات عرفاني با كمك ديگر آيات و روايـات و بلكـه   

زمند فحص دقيق و گسـترده اسـت كـه    ادعيه، بهترين روش در فهم معارف عرفاني است كه البته نيا
هاي روايي دارد و در اين زمينه دو پيشتر دربارة اهميت آن صحبت شد. اين رويكرد ريشه در توصيه

  روايت وجود دارد: 
السـالم)  وآله) و عنِ الْأَئمةِ (علـيهم عليهاهللاروِي عنِ النَّبِي (صليمبناي عرض حديث بر قرآن:  -1

ه فَخُـذُوه و مـا خَالَفَـه     أَنَّهم قَالُ  وا إِذَا جاءكُم منَّا حديثٌ فَاعرِضُوه علَى كتَابِ اللَّه فَما وافَقَ كتَـاب اللـَّ
) در منابع اهل سنت نيـز بـه نقـل از رسـول اكـرم      7،272: 1407(طوسي،  1فَاطْرَحوه أَو ردوه علَينَا. 

ه يعني عرضه بر قرآن جهت ارزيابي سند روايت وجـود دارد. (طبرانـي،   وآله) اين توصيعليهاهللا(صلي
  )372، 5: 1424؛ دارقطني، 170، 1: 1414؛ هيثمي، 97، 2تا: بي

2-    دنْ ر لَى الرِّضَا (عليه السالم) قَـالَ: مـوونٍ مينْ أَبِي حمبناي عرض حديث بر ديگر روايات: ع
حالْقُرْآنِ إِلَى م تَشَابِهمهإِلى  كَم يديمٍ  هتَقسم راطص   تَشَـابِهتَشَابِهاً كَمارِنَا مي أَخْبقَالَ إِنَّ ف ثُم    الْقُـرْآنِ و

ــ     هكَمحونَ ما دهــابِه ــوا متَشَ ــا تَتَّبِع ــا و لَ هكَمحــى م ــابِهها إِلَ ــرُدوا متَشَ ــرْآنِ فَ ــمِ الْقُ ــاً كَمحكَ ا محكَم
) اين روايـت دسـتور داده اسـت روايـات     410، 2: 1403؛ طبرسي، 290، 1: 1387(صدوق، 2.فَتَضلُّوا

                                                 
هرگاه سخني از ما به شما رسيد، آن را بر قرآن عرضه كنيد؛ اگر موافق قرآن بود به آن عمل كنيد و اگر مخالف قـرآن   -1

  بود آن را دور افكنيد يا به ما باز گردانيد.
متشابهات قرآن را به محكمـش  كند كه ايشان فرمود: هر كس  روايت مي -السالم عليه -ابوحيون غالم حضرت رضا  -2

برگرداند، به راه مستقيم هدايت شده است. سپس فرمود: در سخنان نقل شده از ما هم مانند قرآن متشابهات و محكماتي 
وجود دارد؛ پس شما نيز همواره متشابهات را با محكمات معنا كنيد و تنها از متشابهات پيروي نكنيد كه گمراه خواهيـد  

  .شد
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متشابه را با روايات محكم تفسير كنيم و همانطور كه در بحث فحص گذشت، روايت شامل روايـت  
  به معناي متعارف و نيز دعاها است.

 حل اختالف آيات و روايات عرفاني و اخالقي –ز

رهاي اجمالي حل اين اختالف ارائه شد. در مباحث عرفـاني و اخالقـي   در الگوي فقاهتي راهكا
هـاي عرفـاني و اخالقـي بايـد     هاي اجتهادي استنباط آموزهمأثور نيز اين مشكل وجود دارد و روش

هاي حل اختالف آيات و روايات عرفاني و اخالقي ارائه كنـد. مرحـوم اسـتاد    الگوهايي شامل روش
اند و نيز به جمع تبرعي كه جمع فاقـد مبنـاي   هرگز روايتي را طرح نكردهپرور در اين راستا سعادت

اند، اي كه انجام دادهاند بلكه با ياري گرفتن از فحص گستردهعقاليي و شاهد جمع است دست نزده
از آيات و روايات و ادعية ديگر كه تفسيركنندة روايات حل اختالف هستند بهـره بـرده (بـه عنـوان     

هـايي چـون حمـل بـر اخـتالف      ) و بـا روش 182، 176، 162، 1: 1385پرور، سعادتنمونه رك به: 
پـرور،  )، حمل بر تفاوت عمل قلبـي و قـالبي (سـعادت   186، 2: 1385پرور، مراتب فضيلت (سعادت

اند اختالف روايات را حل كنند. در ادامـه يـك نمونـه از روش ايشـان بـه      ) سعي كرده72، 1: 1385
  گيرد:مي تفصيل مورد بحث قرار

-ها از طلب مرگ نهي شده است: دخَلَ رسولُ اللَّه (صليبرخي از روايات وجود دارند كه در آن

وآله): لَا تَـتَمنَّ  عليهاهللاوآله) علَى رجلٍ يعوده و هو شَاك فَتَمنَّى الْموت، فَقَالَ رسولُ اللَّه (صليعليهاهللا
وت          تَك  نْالْموت فَإِنَّك إِ ا الْمـو  1 محسناً تَزْداد إِحسـاناً، و إِنْ تَـك مسـيئاً فَتُـؤَخَّرُ، تُسـتَعب فَلَـا تَتَمنـَّ

-(ابـن  2. ) بلكه گاهي طلب طول عمر شده است: و افْسح لـي فـي مـدةِ الْأَجـل    800: 1414(طوسي، 

لب مرگ شده است؛ همـانطور كـه در حـديث    ) اما در برخي روايات ديگر، ط508: 1419مشهدي، 
إِنَّ أَهلَ اآلخرَةِ قُلُوبهم فـى أَجـوافهِم   «كنند: معراج است كه مومنان داراي ايمان باال، آرزوي مرگ مي

نْ دارِالفَنـĤء إِلـى     قَد قَرَحت، يقُولُونَ: متى مـ تَريح؟   نَسءĤقـ؛ 145، 26: 1406(فـيض كاشـاني،    3دارِ الب
  )25، 74: 1403مجلسي، 

هـا را بـه كمـك ديگـر روايـات و برخـي       لف، اين روايات را داراي تنافي بدئي دانسـته و آن ؤم
                                                 

كـرد و آرزوي مـرگ داشـت.    به عيادت بيماري رفتند. آن بيمار از شدت درد شكوه مي  وآله)عليهاهللارم (صليپيامبر اك -1
شود و اگر گناهكار ايشان فرمودند آرزوي مرگ نكن؛ زيرا با زنده ماندن است كه اگر نيكوكار باشي، حسناتت افزوده مي

  توصيه فرمودند آرزوي مرگ نكنيد. ]براي همهبه شكل كلي و [طلبي. سپس باشي فرصت داري و آمرزش مي
  پروردگارا، عمرم را طوالني فرما. -2
گويند چه وقت از دنيـاي فـاني   مي ]آرزوي مرگ دارند و  [شان زخمي است. همواره هايشان در سينهاهل آخرت دل -3

  كنيم تا راحت شويم.به سراي باقي كوچ مي
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كنند. رواياتي كه ايشان از مضامين آنها براي حل اختالف بهره برده بـه  فرازهاي ادعيه جمع داللي مي
و آن را آسـودگي و   اين شرح است: برخي روايات وجود دارند كه حقيقت مـرگ را وصـف نمـوده   

وت     وآله):عليهاهللاند: عنْ أَبِي جعفَرٍ (عليه السالم) قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه (صليسعادت مومن دانسته الْمـ
توالْم اءج تونَ الْمم دلَا ب أَلَا و توالْم  يها فالْكَرَّةِ  بِم ةِ والرَّاح حِ وبِالرَّو اءةٍ  جيالنَّةٍ عكَةِ إِلَى جاربالْم

 1) فى المـوت راحـةُ السـعداء.    257، 3: 1407لأَهلِ دارِ الْخُلُود الَّذينَ كَانَ لَها سعيهم و فيها. (كليني، 
-) بلكه برخي روايات، دوست داشتن مرگ را عالمت كمال ايمان معرفي فرموده473: 1410(آمدي، 

نْ أَبلُوساً فَقَالَ (عليه السـالم) لَـا   اند: ع(عليه السالم) ج اللَّه دبأَبِي ع نْدةٍ قَالُوا كُنَّا عدع و بنِ تَغْلانِ ب
وت   يستَحقُّ عبد حقيقَةَ الْإِيمانِ حتَّـى يكُـونَ   الْمـ   ب أَحـ   ه نَ   إِلَيـ ـاة.    مـي؛ 253، 8: 1407(كلينـي،   2الْح

اند: ما ) همچنين برخي روايات به شكل مشروط طلب مرگ كرده189: 1403اني االخبار، صدوق، مع
؛ طوسـي،  548، 2: 1407(كلينـي،   3. علمت الْحياةَ خَيراً لي فَأَحيِني و تَوفَّني إِذَا علمت الْوفَاةَ خَيراً لـي 

رِي مرْتَعـاً للشَّـيطَانِ     ي بِذْلَةً في طَاعتك، فَإِذَا كَـانَ )؛ عمرْني ما كَانَ عمر507ِ، 2: 1411المصباح،  مـع  
 ) 94: 1376(صحيفة سجاديه،  4. فَاقْبِضْني إِلَيك قَبلَ أَنْ يسبِقَ مقْتُك إِلَي، أَو يستَحكم غَضَبك علَي

اگـر بـه جهـت اشـتياق       مرگ  طبق اين روايات، وجه جمع بين آن دو دسته چنين است: آرزوى
ديدار خداوند متعال يا راحت شدن از زندان دنيا باشد و آرزو كننده نيـز از صـالحان باشـد، در ايـن     
صورت اشتياق مؤمن به مرگ، ستوده اسـت. در مقابـل، اگـر آرزو كننـده بـه دليـل ضـعف يقـين و         

لـب  ده، نـاالن باشـد و ط  چه خداوند سبحان برايش مقدر كر ناخرسندى از خدا، از دردهاى دنيا و آن
آرزوى طول حيـات و   ر اين حال براى انسان شايسته است.بلكه د مرگ كند، اين آرزو ناپسند است

) 328، 2: 1385پرور، سراالسـراء،  ادامه زندگى داشته باشد تا نفس خود را به كمال برساند. (سعادت
  بنابراين، روش ايشان نه جمع تبرعي بلكه جمعي روشمند است.

                                                 
وآله): نقل نموده كه فرمودند: در فكر مرگ باشيد، در فكر مـرگ باشـيد.   عليهاهللا(صليالسالم) از پيامبر امام باقر (عليه -1

اي از مردن نيست. مرگ، با آنچه همراه دارد خواهد آمد. سرور و آسايش و بازگشت بابركت بـه بهشـت   بدانيد كه چاره
  آورد .با خود مياند، برين را براي شايستگان جاودانگي كه تالش خود را براي بهشت مبذول كرده

السالم) نشسـته بـوديم و ايشـان فرمودنـد: هـيچ      ابان و گروهي ديگر روايت كردند كه روزي ما نزد امام صادق (عليه -2
  تر از زندگي باشد.داشتنيرسد مگر اينكه مرگ نزد او دوستاي به حقيقت ايمان نميبنده

داني، مرا زنده بدار و هر گاه وفات را براي من بهتر دانسـتي،  ميپروردگارا، تا وقتي كه زندگي را به نفع و صالح من  -3
  مرا از دنيا ببر. 

شود مرا زنده بدار و هرگاه عمرم چراگاه شيطان شد، مـرا از دنيـا   تا زماني كه عمر من در راه اطاعت از تو صرف مي -4
  ببر قبل از آنكه مستحق غضب تو شوم يا غضبت بر من محكم شود. 
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  اركردهاي عقل و شهود در عرفان و اخالق مأثورك –ح
اما پرسش اينجا  ، عقل از ادلة اجتهاد در فقه استهمانطور كه در معرفي اجتهاد فقاهتي گفته شد

هـايي   داراي همان كاركرد است يـا تفـاوت   است كه آيا عقل در استنباط عرفاني و اخالقي مأثور نيز
ال اينجـا اسـت كـه تـا چـه      ؤو س هاي عرفاني استآموزههاي دريافت دارد؟ همچنين شهود از ابزار

  توان از اين ابزار در استنباط از آيات و و روايات عرفاني و اخالقي بهره برد؟اندازه مي
پرور در روش استنباطي خود در عرفان مأثور، از عقـل بهـرة شـاياني بـرده     مرحوم استاد سعادت

، 4؛ 84 – 82، 2؛ 420و  120، 1: 1385پـرور،  دتاست. ايشان از عقل در حل اختالف روايات (سعا
) از عقل بهـره بـرده و   224 - 226، 3: 1385پرور، ويل روايات به ظاهر نادرست (سعادتأ) و ت390

همچنين هرگونه حكم عقل مستقل در عرفان عملي و دستورات تربيتي را كه مخـالف شـرع نباشـد،    
) و اجتنـاب از مخالفـت ايـن نـوع     32، 3؛ 42، 2؛ 120، 1: 1385پـرور،  داند (سعادتالزم االتباع مي

  ) 20، 3: 1385پرور، كند. (سعادتاحكام عقل را مصداق ورع معرفي مي
در معرفت االهي نيز ايشان توانايي عقل در درك استداللي وجود خدا، توحيد االهـي و اوصـاف   

متعال بـا همـه مظـاهر را قبـول     او بلكه اثبات توحيد عرفاني به معناي معيت ذات و كماالت خداي 
) امـا ايشـان ايـن    124، 4: 1385پرور، اند (سعادتدارند و اين معرفت عقلي را معرفت اجمالي ناميد

چه عقـل معتـرف اسـت    دانند و معرفت حقيقي را مشاهدة آنادراك عقل را معرفت حقيقي خدا نمي
تنهـا بـا چشـم دل و    دند اين مشاهده دانند و معتقمي» همراهي خداي متعال همراه همه مظاهر«يعني 

) بنـابراين اگـر   494، 2؛ 350، 2؛ 276، 2: 1385پـرور،  حقيقت ايمان ممكن است نه عقل. (سـعادت 
)، 104، 4: 1385پـرور،  اند عقل در معرفـت خداونـد نـاتوان اسـت (سـعادت     مولف در جايي نوشته

يز استشهاد كرده است؛ اما روايتي مقصود اين است. ايشان جهت اثبات اين مطلب به برخي روايات ن
كند كـه مـورد استشـهاد ايشـان قـرار نگرفتـه ايـن اسـت:         كه با وضوح زيادي اين مدعا را اثبات مي

السالم) نقل كرده كه ايشان فرموده است: إنّما عرَف اللَّه من عرَفه باللَّه، عبداالعلي از امام صادق (عليه
بنا بر مشهور بـين  » انما«) زيرا 113، 1: 1407ه إنّما يعرِف غيره. (كليني، فليس يعرِفُ  به  يعرِفْه  لم  فمن

؛ 24، 3تا: ؛ خطيب قزويني، بي299، 1: 1407اهل بالغت و اصوليان، داللت بر حصر دارد. (سكاكي، 
  )211: 1409؛ آخوند خراساني، 435، 1: 1430 ،1قمي

ور حكم اخالقي يا بيان گـزارة معرفتـي   همچنين، از منظر سراالسراء، شهود هرگز در جايگاه صد
  (عرفاني) نيست؛ بلكه شهود در فرايند استنباط عرفاني و اخالقي، داراي دو كاركرد اساسي است: 

                                                 
  األقوى فيه الحجية.فاألشهر  -1
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 111/ اجتهاد در عرفان مأثور الگويي از روش

تواند مويد حكم كتاب و سنت و عقل باشد بـه ايـن معنـا كـه سـند روايـات غيـر        شهود مي -1
-ييد كند. حضرت استاد سـعادت أرا تالسند يا برداشتي كه از كتاب و سنت انجام گرفته است صحيح

پرور هرگز مطلبي را به طور مستقل به عنـوان حكـم شـهود در سراالسـراء و بلكـه طبـق اسـتقراي        
اند؛ و از منظر ايشان، حكم شهود همواره متاخر از كتـاب و  كدام از آثار خود ننوشتهنويسنده در هيچ

كنند كه كتاب و يعني چنين استدالل مي ؛سنت و بلكه گاهي متاخر از كتاب و سنت و نيز عقل است
: 1386پـرور،  ) يا كتاب و سنت و عقل و شهود (سعادت276، ص 2پرور، ج سنت و شهود (سعادت

ــرور، ؛ ســعادت141، 5؛ 101، 5؛ 26، 5؛ 110، 4؛ 74، 4؛ 545، 3؛ 322، 3؛ 37، 3؛ 364، 2؛ 261، 1 پ
  كنند.) چنين حكم مي6و  5: 1383پرور، ؛ سعادت317: 1388
تواند برخي آيات و روايات غامض و مشكل را تفسير نمايد؛ همانطور كه ايشان در شهود مي -2

هاي قرآني و حـديثي اسـت   يك مورد روايتي را بر اساس معناي شهودي كه البته آن معنا داراي پايه
 )350، 276، 350، 2: 1385پرور، اند. (سعادتتفسير نموده

 :گيرينتيجه

  مقاله، الگوي اجتهادي سراالسراء در استنباط عرفاني مأثور به اين شرح است:طبق اين 
هاي سندكاوي، تاكيد بر فحص قرآنـي  هاي اجتهاد فقاهتي رايج چون روشبسياري از روش -1

-هاي جمع بـين روايـات و روش  هاي ادبي، روشهاي رايج در اصول استنباط، روشروايي، شيوه –

  ستفاده شده است. اين رهيافت، خود ابتكار و نوآوري است.هاي عقلي در اين كتاب ا
كيد بر فحص در آيات قرآني و استفادة بسيار گسـترده از آيـات قـرآن كـريم از ابتكـارات      أت -2

روايـت كـه دعاهـا را نيـز      2783است. اين كتاب از » فحص«خاص اين كتاب در پياده كردن قانون 
آيه قرآني استفاده كرده است؛ يعني  1143تعداد روايت، از شامل است بهره برده است و در كنار اين 

دهد؛ در حالي كه هر فـردي كـه   حدود نيمي از مستندات مأثور اين كتاب را آيات قرآني تشكيل مي
داند نسبت آيات قرآني مورد استفاده در فقـه بـه روايـات، بسـيار     اندك آشنايي با فقه داشته باشد مي

  تر از اين ميزان است. كم
يند اجتهاد عرفاني، دومين نوآوري خـاص ايشـان در   آوارد كردن ادعيه و بلكه زيارات در فر -3

فراز ادعيه و تعدادي زيارات استفاده كرده است و حال آنكه ديـده   202اصل فحص است. ايشان از 
 نشده است در اجتهاد فقاهتي رايج از ادعيه استفاده شود. 

هاد عرفاني مأثور اين است كه ايشان هرگز روايـات را رد  سومين ابتكار خاص ايشان در اجت -4
-اند؛ بلكه با استمداد از فحص گسـترده اند و در عين حال جمع تبرعي نيز به كار نبردهو طرح نكرده

اند، به تفسير روايات عرفـاني مشـكل و حـل اخـتالف     اي كه در آيات و روايات و ادعيه انجام داده
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اند تفاده كرده
 عرفاني را بـا  
مشـكل بهـره     

قـاهتي و نيـز      
حث مربـوط  

هـاي  ث. روش 
-ط بـه روش 

 حل اختالف 

  

احاديث 
غير از  

)ه

 ادعيه و 
ت

 

 مستقل كامالً است
ند و هيچ آموزة
فسـير روايتـي م

روش اجتهـاد فق
 محور است: مباح

الحـديث و فقـه 
ط، مباحث مربوط

هايشكل، روش
  شده است.

  ي
رنده)

فحص در ا
(متعارف 
ادعيه

فحص در
زيارات

96* زمستان  54

عرفان عملي) –
اننها به كار نبرده

د آن هم تفك مور

ن مقالـه، طبـق ر
 مأثور در چهار

هاي تفسيرشرو
ي ادبي در استنباط
ني و اخالقي مش

ارائه ش 2رة  شما

هاي اجتهادي روش
 اخالقي (منبع: نگار

فحص قرآني

فحص روايي

روش هاي ادبي

وش هاي اصولي

روش هاي تفسير  
روايات مشكل

روش هاي حل  
ختالف روايات

54ردهم * شماره

 اند.ته

–تربيتي (اخالقي

 به عنوان تاييد آ
ا از شهود در يك

هاي اينبه تحليل
جتهاد در عرفان
ص، قواعد عام، ر

هاي است: روش
سير روايات عرفان
تحليل در نمودار

. الگوي كلي2ماره
 روايات عرفاني و

سنجي
 آحاد

ص

م

سير و
ث

ر

رو

ر

ا

عقل و
فان و
ور

المي * سال چهار

رض پرداخت متعا
ر صدور احكام ت
كتاب و سنت و
رائه نكرده و تنها

ن گفت با توجه ب
هاي اسراء، روش

ث مربوط به فحص
 بر چهار محور

هاي تفسي، روش
 و اخالقي. اين ت

نمودار شم
ستنباط از آيات و

تحليل اعتبارس
صدور اخبار

اصل فحص

قواعد عام

روش هاي تفس
فقه الحديث

كاركردهاي ع
شهود در عرف
اخالق مأثو

صلنامه عرفان اسال

 عرفاني به ظاهر
ايشان از عقل در
د را جز پس از ك
ه شهود محض ار

 

توانطور كلي مي
 رهاورد سراالسر
 صدور، مباحث

الحديث نيزو فقه
صولي در استنباط،
 روايات عرفاني

 در ا

ش هاي اجتهادي

/ فص112

روايات
ا -5

اما شهود
استناد به

اند.برده
به ط
روش و
به اثبات
تفسير و
هاي اصو
آيات و
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