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  روش و مبانی منظر از اخالق و فقه سنجی نسبت و مقایسه
      
  *سیدرضی قادری    

  

 چكيده
ها و علوم مختلف از جملـه   علوم و معارف اسالمي از آغاز پيدايش و تأسيس آن به رشته

عقايد، اخالق، فقه، تفسير، تاريخ، و... تقسيم گرديد و براساس همين تقسيم، هر بخشي از 
ي از علوم مورد بحث و پژوهش قرار گرفـت و بـه   موضوعات و مسائل مورد نياز در يك

موضوعات و مباحث آن علـم معـروف گرديـد و ديگـر علـوم از ورود و تحقيـق در آن       
توان به دو علم فقه و اخالق  مسائل و موضوعات منع شدند. از جمله اين علوم اسالمي مي

يـد آمـد و هـر    اشاره كردكه از همان آغازين انشعاب علوم اسالمي در ميان مسلمانان پد
يك از اين دو علم، مسائل و موضوعات خاصي را به خود اختصاص دادند. لكن آنچه قبل 

هـايي   باشد شناخت مبـاني و منـابع و نيـز روش    از ورود در هر علم و مسائل آن الزم مي
است كه يك علم از آن بهره گرفته و به دسـتيابي و تحليـل مسـائل و موضـوعات خـود      

در دو  −مبـاني، روش −اي اين دو مؤلفه مهم  وهه به بررسي مقايسهپرداخته است. اين پژ
دانش فقه و اخالق پرداخته و حدود هر دو را آشكار كرده تا حريم هـر يـك مشـخص    

رو نقاط قوت و ضعف آنها را نمايان كرده است. شايان ذكر است نگارنده  شود و از همين
كتوب و تراث فقهـي و اخالقـي، بـه    گيري از منابع م كاربردي و با بهره−با روش تحليلي
  سنجي دو علم فقه و اخالق در ساحت مباني و روش پرداخته است. تحليل و نسبت

  اخالق، فقه، مباني، منابع، روش، مقايسه. واژگان كليدي:
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١۴٨ 

 مقدمه

آموز جامعـه و امـت اسـالمی، شـاهدان  ویژه گذشته عبرت تاریخ جوامع مختلف بشری، به
هستند کـه میـان اهتمـام شایسـته علمـی و عملـی بـه احکـام شـرعی و صدق این حقیقت 

اعتنایی به احکام شرعی و  های اخالقی و عزتمندی و تعالی جامعه از سویی و میان بی آموزه
مباحث اخالقی و انحطاط افراد و جامعه از سوی دیگر ارتباط مستقیم برقـرار اسـت. آنچـه 

ها و  ت اسالمی در هر زمانی خواهد بود، دانشآموز جوامع و افراد ام بخش و سعادت نجات
توانند با شناخت و ارائـه آن رهنمـون همگـانی  معارف وحیانی اسالمی است که عالمان می

  باشند.
) ١٢، ص١ق، ج١۴١۴فقه، عملیات علمِی استنباط احکام از دلیل شرعی است (کرکی، 

تدریج و با گسترش  ؛ اما بهشد که در ابتدا بر فهم عمیق همه مسائل و معارف دین اطالق می
علوم و موضوعات انبوه و مختلف و با تدوین علوم اسالمی، دامنۀ آن محدود شد و به فهم و 

). ۴١، ص١ق، ج١۴٠۴استنباط احکام در حیطه فروعـات عملـی منحصـر شـد (حکـیم، 
اخالق، علم تهذیب نفس است که اعمال و سلوک انسان را از جهت نقش آن در تهذیب یـا 

. با بررسی و تتبع در میراث علمـی و )٢٢ق، ص١۴١١کند (نراقی،  ی نفس بررسی میآلودگ
شود که در میان علوم و معـارف اسـالمی،  مکتوب جامعه اسالمی در طول تاریخ آشکار می

اقبال عمومی با علم فقه، اخالق و کالم بیشتر بوده است هرچنـد در میـان ایـن سـه دانـش 
تردید، مبانی و منابع هر علم و  علم دیگر نمود داشته است. بیگرانبها، سهم فقه بیشتر از دو 

تـرین  هایی که آن علـم در دسـتیابی بـه احکـام و مسـائل آن اسـتوار اسـت از مهم نیز روش
 های هر علمی است که شناسایی و تحلیل آن قابل توجه و بسیار راهگشاست. مؤلفه
  

  . علم فقه و اخالق از منظر مبانی١

ای  ویژه دو علم فقه و اخالق، از اهمیت ویـژه رابطه و مقایسۀ علوم مرتبط، بهتردیدی نیست 
برخوردار است، تداخل گستردۀ علوم مرتبط در مسائل و اهـداف و مـوارد دیگـر و حتـی در 

شـناختی در ابعـاد و جوانـب علـوم  شود تا بررسی و مقایسـۀ علم قلمرو یکدیگر موجب می
ر علمی و محدودۀ آن و تبیین قلمرو آن به صورت کامل صورت بگیرد تا زوایای استقاللی ه

  تحقق پذیرد.
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های رابطـه و  هایی و از سوی دیگر پیچیـدگی سابقه بودن چنین پژوهش سابقه و یا بی کم
دهد. پیش از پرداختن به  مقایسۀ برخی از علوم، نشان از اهمیت، بلکه لزوم مضاعف آن می

های قبلـی وجـود دارد؛ ایـن  لسـله شـناختطرح و حل مسائل هر علمـی، نیـاز بـه یـک س
گونـه مطالـب را  اند و گاهی نیاز به بیان و اثبـات دارنـد. این نیاز از تبیین ها گاهی بی شناخت

کنند. مبـادی تصـوری  نامند و آنها را به مبادی تصوری و تصدیقی تقسیم می مبادی علوم می
است، معموًال در خود علم و به که همان تعاریف و بیان ماهیت اشیای (مفاهیم) مورد بحث 

در علوم دیگری   اند و غالباً  شود؛ ولی مبادی تصدیقی علوم مختلف صورت مقدمه مطرح می
  ).٨٩، ص١، ج١٣۶۵گیرند (مصباح یزدی،  مورد بحث قرار می

های اصلی علوم خواهد بود. از آنجایی که دو علم  تردید، مبانی هر علمی از خاستگاه بی
رسالت خاصی در معارف دینی برخوردار هستند، و نیز جـنس رسـالتی کـه فقه و اخالق از 

  نماید به مبانی آن دو به صورت تفصیل پرداخته شود. این دو فقه برعهده دارند، الزم می
های  ها و مبادی تصدیقی اسـت کـه باورهـا و پایـه فرض مبانی فقه و اخالق، همان پیش

ــده اســت. م ــتوار ش ــر آن اس ــم ب ــن دو عل ــه همنظــری ای ــرین اصــول و پای های نظــری و  ت
توان در مبانی معرفتی خدا، جهان، انسـان ترسـیم  های اساسی فقه و اخالق را می فرض پیش

  کرد و هر یک از مبانی معرفتی را برابر با آن علم تطبیق داد.
در مبانی معرفتی باید توجه داشت که تمامی اصـول آن بایـد بـا آیـات الهـی و روایـات 

  ).۶٨، ص١٣٨٣بق بوده و حتی با عقل سلیم هماهنگ باشد (جعفری، منط معصومین
چون دین اسالم یک دین معقول اسـت و تمـامی معـارف و مبـانی آن از قابلیـت اثبـات 

هـای  عقالنی و منطقی برخوردار است و به همین دلیل است که هـر یـک از معـارف و گزاره
  نی هم بهره ببرد.تواند حجت شرعی باشد و از پشتوانه عقال دین اسالم می

شناسی) در دیـن اسـالم، در هـر علمـی،  بینی، انسان مبانی معرفتی (خداشناسی، جهان
ویژه در دو علم فقه و اخالق، از چنان جایگاهی برخوردار است که هرگونه تغییر و تبـدیل  به

دچار  ها و برآیندهای نظری آن را دچار تعارض و تضاد یا تواند زیربنای فکری آموزه در آن می
  دگرگونی کند.

مایبتـدء بـه قبـل «کنـد بـه اینکـه  محمدتقی اصفهانی بعد از آنکه مبادی را تعریـف می
شـود،  آن چیزی است که پیش از شروع در مقصود اصـلی، آغـاز می» الشروع فی المقصود
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توان در مسائل و قلمرو علم ورود پیـدا کـرد (اصـفهانی،  فرماید: بدون تبیین مبادی نمی می
  ).١٨ص ق،١۴١١

برای علم اصول و مسائل مطروحه در آن مبانی اربعه  زبدة االصولشیخ بهایی در کتاب 
کند که مبانی منطقی، کالمی، لغوی و احکامی نام یافتـه اسـت (بهـایی عـاملی،  مطرح می

  ).٢٩، ص١، ج١٣٨١
شـده، چنـدان  شـود برخـی از ایـن مبـانی مطرح با تعمق در این مبـانی اربعـه نمایـان می

ای است که در هـر  های مبانی ندارد. برخی از اینها اصول مفروضه اری با تعریف و مؤلفهسازگ
علمی نسبت به مسائل آن باید باشد یا برای رسیدن به مسائل آن علم باید این علوم را دارا بود و 
چندان تطابقی با مبانی ندارد. در حالی که در ابتدا گفته شد، مبانی هر علم ارتبـاط خاصـی بـا 
همان علم دارد و از اصول مفروضه همان علم است. عالمان و محققان هر رشتۀ علمی از نـوع 
خاصی از معرفت برخوردار هستند و از طریق آن رشـته در پـی وصـول بـه آن نـوع از معرفـت 

دار ارزیابی نظریـات علمـی در یـک رشـته علمـی  هستند. به تعبیر دیگر، مبانی معرفتی عهده
 ارائۀ واقعیات و حقایق آن علم و مسائل آن گام برداشته است. است که چه مقدار در

  
  الف) ابزار معرفت

تردیدی نیست مبانی معرفتی علم فقه و اخالق از قضایای شناختی خاصی برخوردارنـد کـه 
های مورد نیاز در این دو ساحت دانـش فقـه و اخـالق  ترین مسائل و پرسش گوی مهم پاسخ

کننـد. آنچـه در ایـن راسـتا مهـم  در همین راسـتا تعریـف می هستند و شیوۀ وصول به آن را
  گیرد. نماید ابزاری است که این معرفت مورد حصول آن قرار می می

انسان براساس خلقتی که وجودش تدوین یافته است از طریق حس و قوای آن به شـناخت 
غیرحسـی پردازد و از طریق عقل به معرفت ادراکات کلـی و  محسوسات و ادراکات جزئی می

یابـد  شود و از طریق قلب بـه ادراکـات شـهودی (غیرحسـی و غیرعقلـی) دسـت می نائل می
). همۀ علوم و معارف از این طرق ثالثه در وجـود آدمـی حاصـل ٣۵٧، ص١٣٧٩(مطهری، 

ویژه معارف و مباحث اخالقی  های دانشمندان اسالمی، به شود. با بررسی اندیشه و نگاشته می
کـرد،  تر جلـوه می ای از زمان قـوی برخی از این ابزار معرفتی در برههشود هرچند  مشخص می

ای از زمـان  گرفته است. مـثًال در برهـه اما هر سه گونه ابزار معرفتی مورد توجه دانشمندان قرار 
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انـد  های فلسـفی مشـائی بوده نظران معارف اخالقی که متأثر از اندیشه که دانشمندان و صاحب
کردند، لکـن غافـل از معرفـت شـهودی و قلبـی  های عقلی می بر استداللکه بیشترین تکیه را 

اند و بر همین اساس ضمن تأکید بر عقل و تحفظ بر براهین عقل به تزکیه نفس و دریافـت  نبوده
). در بررسی منابع اخالقـی کـه ١٨٧، ص١٣٧۶اند (همو،  انوار معرفت شهودی نیز توجه کرده
شود که هرچند سـعی فراوانـی شـده از ایـن ابـزار  نمایان میاز سوی عالمان دینی نگاشته شده 

معرفتی بهرۀ کامل ببرند، اما برخی از این ابزارها در مواقعی مورد توجـه بیشـتری قـرار گرفتـه و 
کند تبیـین متینـی  هرچند سعی می شرح اصول کافیبرخی دیگر بسیار کمتر. مثًال مالصدرا در 

، اما معرفت شهودی در این شرح کمتر مورد تحلیـل واقـع از فهم خود در این روایات بهره ببرد
  ).١۶، ص١، ج١٣٨۴شده است (شعرانی، 

آنچه در اینجا شایان ذکر است این است که روش استنباط فقهی از سیر مطالعاتی متـون 
گـاه از ابـزار شـهودی و معرفـت  دینی و منابع علمی تا رسیدن به فتوی و حکم شـرعی، هیچ

. اگرچه فقها در تمامی مراحل استنباطی سـعی وافـر دارنـد کـه از تزکیـۀ گیرد قلبی بهره نمی
درون و صفای باطن برخوردار باشند تا فتوای فقهی از صافی و خلوصی در حل مسئله همراه 
باشد و در این بین هر آنچه از معرفت شهودی و مکاشفات نمایـان شـود، حجیتـی نخواهـد 

و معرفت قلبی در مباحث فقهی جایگاهی ندارد؛  داشت. از آنجایی که این مکاشفات باطنی
ویژه در ساحت استنباط و افتای به چنین کشف و  بنابراین اگر در کلمات و عبارات فقیهی، به
تنها هیچ اعتبـاری نـدارد، بلکـه مـورد خدشـه قـرار  شهودی اشاره شود، نزد فقهای متأخر نه

نویسد: در مکاشفات منامیـه  هد میگیرد. مثًال مرحوم کاشف الغطاء در بحث صالة و تش می
امر فرمود بعد از تشهد این  برایم مجّسم شد و وجود مبارک رسول خدا رسول خدا

براسـاس ایـن مکاشـفه ». وتقّبل شفاعته وارفع درجته و قرب وسـیلته«عبارت را باید خواند: 
فقهـی حکـم بـه  منامیه این ذکر را همراه تشهد کردم و آن را راحج دانستم و ایشان در فتـوای

  ).٢١٨، ص٣تا، ج دهد (کاشف الغطاء، بی استحباب آن می
نویسد: در شبی از ایام  می −که از عالمان معاصر است−زاده آملی  الله حسن یا مثًال آیت

مبارک خواب دیدم و براساس آن هرگـاه در اذان بـه ذکـر شـهادت بـه والیـت امیرالمـؤمنین 
د ان فاطمة الزهراء عصمة اللـه الکبـری امـة اللـه گویم: اشه رسم بعد از آن می می علی

  ).٧، ص١٣٨٩زاده آملی،  (حسن
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برخی از عالمان در تأیید این روش فقهی در عدم اعتبار معرفت شهودی و مکاشفات قلبی 
اند: اگر بخواهیم این مبنای معرفتی را در فقه حجیت داده و آثـار  در مراحل استنباط فقهی گفته

شـود و  سـنگ بنـد نمی روی د معـارف منامیـه را بـر آن بـار کنـیم سنگمکاشفات قلبی، ماننـ
شـود  های الزمۀ خودش را از دست داده، به یک امر ذوقی تبدیل می های فقهی ظرفیت استنباط

  ).١۴١، ص۶، ج١٣٩١دهد (جوادی آملی،  و آنگاه کارایی الزمه را از دست می
بینیم اختالف فتـاوای  های فقها می نباطها، فتاوا و است ها، استدالل شک با بررسی کتاب بی

زیادی در طول تاریخ مطرح بوده است؛ به حدی که فقهیی گرانمایه، مانند عالمۀ حّلی، کتـاب 
آورد تا مباحث و مسائل اختالفی نـزد  را در چندین مجّلد به رشتۀ تحریر درمی مختلف الشیعه

فتی شهودی مطـرح شـود، اختالفـات فقهای شیعه را مورد توجه قرار بدهد. حال اگر ابزار معر
قدر گسترده خواهد شد که دیگر جایی بـرای اشـتراکات و مقارنـات فتـوایی یـا اسـتنباطی و  آن

استدالل نخواهد ماند. برخی از محققـان معاصـر نیـز در رّد اعتبـار دادن بـه ابـزار شـهودی و 
ا اینها گاهی اوقات برخـی اند که چر سّنت تاخته معارف قلبی، مانند اخبار نومیه، بر فقهای اهل

انـد و  از نظریات فقهی (مانند مشروعیت و کیفیت اذان) را براساس اخبار منامیه اسـتنباط کرده
)؛ البته ممکـن اسـت ٣٧، ص۶، ج١٣٩١چنین نگاهی هیچ جایگاهی در فقه ندارد (طبسی، 

ما بایـد توهم شود که اجماع تشرفی از اقسام اجماعات، همتای کشف و شهود عرفانی است؛ ا
شود؛ ثانیًا، اجماعی معتبر اسـت کـه نـزد  گفت: اوًال، این اجماع در مجموعۀ سّنت تحلیل می

پیشینیان ثابت شده باشد و بنابر تحقیق، اثبات چنین اجمـاعی نـزد پیشـینیان ممکـن نیسـت. 
را بـه  ای باشد که فقیه بتواند تمامی ادله و استدالل خـود گونه سخن آخر اینکه برآیند فقه باید به

توان از ادله ذوقی و یـا ظنـون غیرقابـل تحلیـل و  ترازوی بیرونی قرار بدهد؛ بنابراین نمی  منصۀ
 فهم دیگران، به استنباط احکام پرداخت و متصدی امر اجتهاد شد. 

  
  ب) کیفیت معرفت

تردیدی نیست در هر علمی برخی از مسائل و احکام آن بدیهی و ضـروری اسـت و برخـی 
غیربدیهی. مسائل و معارفی که بدیهی هستند نیازمند استدالل نیستند (حلی، دیگر نظری و 

  ).۴٣١، ص١٣٨٢
علم اخالق و علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیستند. برخی از احکـام اخالقـی، ماننـد 
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حسِن عدل و قبِح ظلم، از بدیهیات شمرده شده و بر همگان آشکار اسـت. همچنـان کـه در 
نویسند این حکم فقهـی  در ذیل برخی از مسائل و احکام فقهی صریحًا می بینیم فقها فقه می

از ضرویات است؛ البتـه برخـی از ضـروریات در فقـه، ضـروری دینـی اسـت و در برخـی 
ضروری مذهب و برخی هم از ضروریات فقهی شمرده شده است کـه هـر کـدام تعریـف و 

آن اینکه نیازمنـد اسـتدالل و تـالش جایگاه خودش را دارد؛ اما در یک نکته اشتراک دارند و 
  ).٢٨، ص١۴، ج١٣٨٢علمی نیستند (شبیری زنجانی، 

معارف و مسائل، خواه بدیهی و ضروری و خواه نظـری، غالبـًا از طریـق قیـاس منطقـی 
شوند؛ یعنی همۀ معارف برای به دست آوردن و حصول علم و کشـف مجهـوالت  کسب می

ین روش منطقـی در همـۀ علـوم و معـارف مـورد علمی باید از کل به جزئی حرکت کرد. چن
شود گاهی یقینی است که از آن در برخی  استفاده است؛ اما باید گفت معرفتی که حاصل می

آیـد معرفـت  شود و گاهی هم معرفتی که به دست می عنوان معرفت علمی یاد می مباحث به
اسـت. برخـی از ظنی است که در مباحث اخالقی به کیفیت معرفت چندان پرداخته نشـده 

اند: تمامی امور معقول که در این عالم طبیعت، عقل انسانی تـوان درک  عالمان صریحًا گفته
آنها را دارد، اعم از معقوالت و منقوالت دینی و تمامی حقایقی که انسانی از طریـق تزکیـه و 

 رسد، همه از منـابع کسـب معرفـت بـوده، از اعتبـار برخـوردار اسـت شهود قلبی به آن می
  ).١١۶، ص١، ج١٣۶۵(مصباح یزدی، 

ها و ادراکات عقالنی و قلبی  طبق برخی از نظریات این عالمان باید بگوییم تمامی دریافت
و غیر آن اگر مخالفتی با اصول عقلی و نقلی نداشته باشد، یقینی بـوده و دارای ارزش احتجـاج 

دریافت و ادراکات عقالنـی  ای آسان نیست که تمامی است، اما باید پذیرفت قبول چنین نظریه
های احتیاج برخوردار بـدانیم، زیـرا در  و شهودی آدمیان را از معرفت یقینی و یا الاقل از ارزش

های بعد از دریافت خواهیم شـد.  ها و تعارضات در احکام و استنباط این صورت دچار چالش
ف را معـارف ظنـی بر همین اساس است که فقها در مبانی معرفتی خود هرچند برخی از معـار

اند این ظنون را متأخم بـه علـم یـا ظنـونی بـا پشـتوانۀ  اند، ولی با سعی وافر خود کوشیده داشته
) و از ظن مطلق، هرچند بـا ٢٧١، ١۶٢، ٧۴، ص١ق، ج١۴٣٠علمی مستدل کنند (انصاری، 

در هایی کـه  ترجیح یکی از طرفین، بهره نگیرند: بلکه ظنونی باشد کـه نـوع عقـال بـا اسـتدالل
 شود، نگاه علمی به آن داشته باشند. محور آن مطرح می
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  های دینی معرفت ج) هسته

شود؛ اما روی تحقیق و سخن  هرچند علم اخالق به یک اعتبار به دینی و غیردینی تقسیم می
شـود. مبـانی دینـی در علـوم  ما اخالق اسالمی است که از نوع اخالق دینـی محسـوب می

شـود؛ امـا بسـیار شایسـته اسـت برخـی از مبـانی  بررسـی می اسالمی نوعًا در علـم کـالم
شناختی در هر علمی که مورد تحقیق است در ابتدای آن اشاره شود کـه برخـی از فقهـا  دین

، ١تـا، ج ) و شیخ جعفر کاشف الغطاء (کاشف الغطـاء، بی١١، ص١۴١٣مانند شیخ مفید (
ــی، ١١−٧ص ــز ١٣۴−٢١، ص١٣٩۶؛ صــدر، ١١−۶، ص١٣۶۴؛ حل ــد.  انجــام داده) نی ان
تـرین  ای دارد؛ امـا مهم های دینـی معرفتـی دامنـۀ گسـترده تردید مبانی دینی و نیز هسـته بی

های معرفتی  ترین حوزه شناختی سه مؤلفه است: خدا، انسان، جهان. اساسی های دین مؤلفه
ابی آن های معرفتی و ارزشـی گردد و همۀ گزاره هر فردی در مبانی دینی به این سه مؤلفه برمی

ها چگونـه اسـت؛  در حیطه صدق و کذب به این است که فهم و تفسیر عالمان به این مؤلفه
بنابراین باید پیش از ورود در هر علمی مبانی معرفتی آن بیان شود تا مشخص شود این علم 

پـردازد (مصـباح یـزدی،  ها در تبیین معارف دینـی می شناختی به ارائۀ گزاره با چه مبانی دین
 ).١٣٧، ص١ج ،١٣۶۵

  
  . معرفت الهی١

ها است که به برگزیـدگان  ای از معارف الهام شده از سوی خداوند برای انسان دین مجموعه
ها ابـالغ کننـد تـا راه بنـدگی و هـدایت و  ها یعنی پیامبران وحی شده تـا بـه انسـان از انسان

  ).١٩، ص١٣٧۴سعادت را طی کنند (مطهری، 
عالم به خدای واحد باور دارند؛ اما تفصیل و تفسـیر در هرچند همۀ موحدان و متدینان 

ها واحد نیسـت؛ البتـه تمـامی فقیهـان و  این اعتقاد مشترک ملهم این نتیجه است که دیدگاه
شناختی و  عالمان اخالقی و بلکه تمامی عالمان اسالمی که به تفسیر و تفصیل در مبانی دین

اند، یکسـری  هایی از خود به یادگار گذاشـته شتهها و نگا نیز معرفت الهی پرداخته و تألیفات
رسـد کـه  اشتراکات و تشابهاتی در این تفسیرها دارند که به یگانگی و اتحاد در این بـاب می

یقینًا برگرفته از محکمات و اصول مسّلم در آیات و روایات اسـت، از سـوی دیگـر بـا همـۀ 
های متفاوتی نیز در نوع نگاه  ؛ دیدگاهاند اعتقاد و باور واحدی که در باب معرفت الهی داشته
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هـای  ها مطرح شده که با همان دیدگاه بـه تعیـین گزاره آنها در معرفت الهی در برخی تفصیل
های اجتهـادی  هـا در بررسـی ها و نیـز تفاوت اند که الزم است ایـن شـباهت علمی پرداخته

  تشریح شود.
؛ روم، ۴٠؛ احـزاب، ٢۵٧، ١٣٢تردیدی نیست که دین اسالم، آخرین دین الهی (بقـره، 

) از اصـول و فـروع بـوده و بـرای هـدایت و سـعادت ٨۵عمـران،  و نیز دین جـامع (آل )٣٠
های معرفتی داللت  ای منسجم دارد که آیات فراوانی از قرآن کریم بر این گزاره ها برنامه انسان

سـت و نیـز تنهـا بخش آدمیان ا روشن دارند. اینکه دین اسالم با احکام و معارف خود نجات
بخش و منجی بشری بـه سـمت هـدایت و معنویـت اسـت، نیـز مـورد تردیـد  دین سعادت

) افزون بر اینکـه تعـالیم الهـی در دیـن اسـالم ٣٢٣، ص١۶، ج١٣٧۵باشد (مجلسی،  نمی
و جانشینان آن حضرت که حجـج الهـی  منحصر در آیات الهی نیست و روایات پیامبر

های  یرۀ و رفتار معصومین تجّلی یافته که تحت عنوان گنجینههستند نیز در قالب روایات و س
). همۀ فقیهـان ۵ق، ص١۴١١معرفتی متون دینی است، این نیز مورد تشکیک نیست (نراقی، 

و  نگار نیز معتقدند حقیقت اسالم و معارف آسمانی آن نـزد پیـامبر و نیز عالمان اخالق
ن کریم از مقـام عصـمت برخـوردار آن حضرت است و این خاندان به نص قرآ بیت اهل

گـاهی ٣٣است (احزاب،  )؛ بنابراین هم اسالم و تمامی احکـام و معـارف آن را شـناخته و آ
کامل دارند و برای رسیدن به سعادت راهی غیر از این طریق میّسر نیست (کاشـف الغطـاء، 

علمای امـت را به مرتبۀ  بیت اند مقام ائمه اهل ). با اینکه برخی سعی کرده۶٠، ص١٣٨١
تنزل دهند و حتی بگویند ادلۀ عصمت ایشان مسّلم نیست، اما این نگـاه بـا مبـانی فقهـی و 

  ).٧١−۶۵، ص١٣٨٧حتی کالمی شیعه سازگار نیست (مظفر، 
بنابراین در اصول و محکمات مبانی دینی و معرفت الهـی بـین عالمـان در هـر سـاحتی 

ولی در نوع نگاه و تفصیل و تفسیری که  تفاوت نیست؛ چون منشأ آنها از آیات متعدد است؛
شـود، واّال همـه عالمـان مسـلمان و نیـز همـه  هایی یافـت می کنند، تفاوت عالمان ارائه می

داننـد و در ایـن  موحدان، به خدای واحد عادل و قادر اعتقاد دارند و او را حاکم روز جزا می
  هیچ تردیدی نیست.

کته مستفاد است که نگاه فقیهـان بـه شـارع متعـال و با تتبع در کلمات فقها و اصولیون این ن
دهند، خداوندی است که امر و نهی عاَلم به دسـت  تعالی ارائه می تصویری که از آن وجود باری
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ها باید به تکالیف او عمل کنند و اگر کسـی از  کند و تمامی انسان اوست و اوست که تکلیف می
در این دنیا متمرد و عاصـی اسـت و در قیامـت بـه او اطاعت نکند و از فرمان او سرپیچی کند، 

  عذاب سخت دچار خواهد شد. همۀ ما عبد خدائیم و وظیفۀ عبد امتثال تکالیف الهی است.
شهید صدر در عباراتی می فرماید: َان آمن االنسان بالله و االسالم والشریعة و عرف انـه 

). مرحـوم ۵ق، ص١٣٩۵(صـدر، مسئول بحکم کونه عبدًا لله فی امتثال احکام الله تعـالی 
و نیـز در کتـاب فقهـی خـود  اصـولسیدعبداالعلی سبزواری در بیان زیبایی هم در کتـاب 

نویسد: تمام سعی فقهای شیعه در این است که حّجتی بیایند تـا برابـر بـا آن بـه  صریحًا می
  ).٧١ق، ص١۴٣٠تکلیف خود عمل کنند یا از عهدۀ تکلیف خارج شوند (سبزواری، 

نویسد: شکی نیسـت کـه وظیفـه عبـد آن  خود می اصولویی در ابتدای کتاب محقق خ
است که به بندگی در اموراتی بپردازد که شارع تعیین کرده است و از اموری کـه شـارع نهـی 

فرمایـد: از  ) مرحوم کاشف العظـاء نیـز می٣٩، ص١، ج١٣٨۵کرده اجتناب کند (خویی، 
اوست کـه حـق تشـریع و تعیـین تکلیـف بـر  آنجا که خداوند خالق عالم و آدم است، پس

  ).٣۶، ص١تا، ج بندگان دارد (کاشف الغطاء، بی
عنوان وجود کامل و جـامع صـفات  نگار همیشه خداوند به اما در اندیشۀ عالمان اخالق

عنوان محبوبی اسـت  شود و نیز انگارۀ این عالمان به خداوند به نقص مطرح می کمالیه و بی
پایانی برای صفات و کماالت او وجود دارد. عالمان اخالق با این نگـاه  که نه نظیر دارد و نه

پردازنـد و بنـدگان الهـی را بـه جانـب چنـین  به توصیف و تفسیر معارف الهـی و دینـی می
  شوند. پروردگاری رهنمون می

فرماید: از آنجایی که آن ذات مقدس  در مباحث اخالقی خود چنین می امام خمینی
باشد، بسیار سزاست که بندگان رو به سوی او کنند و او را  مستجمع جمیع صفات کمالیه می

هـا (خمینـی،  نیز پایانی نیست تا بندگان راه دیگری را طی کنند. اوست مظهـر تمـام خوبی
  ).٧١، ص١٣٨٢
نویسد: انسان بنـدۀ ممتـاز خداسـت و ایـن بنـدۀ  این باب می الله جوادی آملی در آیت

اللّهی  ممتاز خداوند سبحان باید صـفات الهـی را در خـود بـارور کنـد تـا حقیقـت خلیفـة
مصداق یابد. هر انسانی در این اتصاف تالش بیشتری کند، بهـره وجـودی او از الـه بیشـتر 

  ).١٢٣، ص١٣٧٨شود (جوادی آملی،  می
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نیاز اسـت و خیرخـواه عـالم و آدم. از  نویسد: خداوند بی هیجی نیز میمال عبدالرزاق ال
گاه به خیر و صالح انسان و دوستدار نجات و هدایت آدمیان اسـت؛ معـارفی را  آنجایی که آ
برای نجات آدمیان و هدایت آنها مطرح کرده است تا از دایره خیر و حّب الهـی خـارج و بـه 

 ).۶۶، ص١٣٧٢ضاللت گرفتار نشوند (الهیجی، 
  

  . معرفت انسان٢
ویژه احکام اجتماعی اسالم، مانند احکام  شکی نیست شناخت احکام و قوانین اجتماعی، به

حقوق، اقتصادی، سیاسی و... نیازمند آن است که ما انسان را در آن مجموعه بشناسیم؛ زیرا 
ود؛ بنـابراین ش تا انسان، درست شناخته نشود استعدادها و روابط و نیازهای آن مشخص نمی

شناسی ارتبـاط دارد؛ هرچنـد بسـیاری از آیـات و نیـز  ای با انسان تمامی معارف قرآنی، گونه
اند و شاکلۀ وجـودی انسـانی را مـورد  روایات متعدد مستقیمًا به انسان و نیازهای آن پرداخته

ته نشـده شناسی پرداخ اند؛ اما در مباحث فقهی در هیچ بابی به موضوع انسان توجه قرار داده
انـد  بینیم سـهمی از مباحـث را بـه آن اختصـاص داده است، ولی در مباحـث اخالقـی مـی

  ).١٠٧، ص١٣٩۵(احمدپور، 
؛ روم، ۴؛ نحل، ٢٨محور، انسان را موجودی مختار (بقره،  فقیهان، بسان عالماِن اخالق

ه )کـ۴٨؛ طـه، ٢٣؛ حـج، ٨دانند (تکاثر،  ) و نیز مرکب از جسم و روح می٢٩؛ کهف، ٣٠
این باور براساس آیات الهی و روایات فراوان شکل یافته است. اینکه انسان موظـف بـه ادای 
تکلیف در برابر اوامر و نواهی الهی است و با اطاعت الهی رهسپار بهشت و با عصیان داخل 

شود، بین عالمان دینی خواه فقیه و خواه اخالقی و غیر اینان تفاوتی نیست. تمـامی  جهنم می
اسالمی نیز برای انسان کرامت ذاتی قائل هسـتند و او را برگزیـده در بـین مخلوقـات  عالمان

  ).٧٠دانند (اسراء،  خداوند می
اما از نگاه فقیهان، انسان بنده خدا و مکّلف به تکالیف اوست کـه بایـد بـه امتثـال ایـن 

جـو بـوده و  محوران انسان خلیفۀ خدا و موجودی کمال تکالیف بپردازد، ولی در نگاه اخالق
فطرتًا خداطلب است که همیشه بر سر دوراهی خیر و شر، سـعادت و ضـاللت قـرار دارد و 

  شیاطین در کمین اویند تا او را از راه خیر به شر و از سعادت به ضاللت بکشانند.
مـدار اسـت نـه  انـد: علـم فقـه کنـونی، علمـی تکلیف برخی از روشنفکران شـبهه کرده
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ها پیش از آنکه طالـب تشـخیص تکـالیف  کنیم که انسان ندگی میمدار، ما در دورانی ز حق
» انسـان مکّلـف«تـوان  خود باشند، طالب کشف حقوق خود هستند. انسـان گذشـته را می

  ).٢١، ص۴۶، ش١٣٧٩نامید؛ ولی انسان جدید، انسان محق است (سروش، 
ف در نظـر منزلـۀ موجـودی مکلـ نویسد: در فقه، ابتدا انسان را به وی در جای دیگر می

کننـد؛ امـا انسـان در علـم  گیرند و سپس احکام مربوط به این انسان مکّلـف را بیـان می می
گـاه شـود و آدمیـان بایـد در اسـتیفای  حقوق، موجودی محق است که باید از حقوق خود آ

  ). در جواب اینان باید گفت:۴٣٢−۴٣١، ص١٣٧٣حقوق خود باشند (سروش، 
گونه تقابلی بین آنهـا نخواهـد بـود،  احکام دینی، هیچ اوًال، در تحلیل حق و تکلیف در

گونه که وجود یکی مستلزم عدم دیگری باشد یا نتوانند در یک زمان در شـیء واحـدی  بدین
تحقق یابند؛ بلکه حق و تکلیف مالزم و همراه یکدیگرند؛ ثانیًا، اگر دیـن الهـی، بشـر را بـه 

وارد مکلف کرد، همۀ اینها به حقـوق انسـان نماز، روزه، حج، زکات، تولی و تبّری و دیگر م
گردد. انسان حق تکامل دارد، حق دارد با فرشتگان همسایه شود، حق دارد از طبیعـت  برمی

، ١٣٧٧جمادی برتر گردد و از غریـزه نبـاتی و خـوی حیـوانی بـاال بیایـد (جـوادی آملـی، 
ز بـه فتـوی دادن ). از آنجایی که حقوق، برای فرد مستحق آن ثابت هستند، نیـا٧۵−٧۴ص

  نسبت به آنها نیست و بحث احکام و تکالیف را باید برای مکلفان روشن کرد. 
فرماید: انسان بـا صـبغۀ خداونـد و توحیـد الهـی  می تفسیر المیزانعالمه طباطبایی در 

آفریده شده است و معارف وحیانی برای بیدار کردن و حرکـت دادن ایـن صـبغۀ توحیـدی و 
). بر همین اساس است که در مباحث ٣۵۴، ص١، ج١٣٧۴طبایی، فطرت الهی است (طبا

انـد؛ البتـه  اخالقی، دنیا را محل تحصیل سعادت اخروی و نیز دار مجاهـدت معرفـی کرده
هـا  های دیدگاهی مورد توجه قـرار داد؛ امـا نگاه عنوان تفاوت توان به های دیگری نیز می نگاه
شاید بر آن مترتب نشود. ماننـد اینکـه در نگـاه  شود که ثمرات چندانی تر می تر و عمیق دقیق

فقیهان، همیشه انسان در سعی و کوشش خود در فهم معارف دینـی صـائب نیسـت؛ بلکـه 
هـای صـائب فقیـه  خطا نیز فراوان است و حتی فقهای شیعه نیز بر این باور هستند کـه گزاره

نشـویم، چـون فقیـه های خطا حجتی هستند بر اینکـه عقـاب  دارای ثواب است؛ ولی گزاره
فرماید: ان اصـبنا الواقـع فـذلک هـو الغایـة  ساعی بوده است. مرحوم مظفر در این باب می

القصوی و نحن مأجورین و ان اخطاناه فنحن نکون معذورین غیر معاقبین فی مخالفة الواقع 
  ).۵، ص٢، ج١٣٨٣(مظفر، 
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سـت (انصـاری، پیش از ایشان، همین استدالل نیز در کلمات مرحوم شـیخ انصـاری ه
پـاداش نیسـت؛ ولـو  )؛ اما در نگاه عالمان اخالقی هیچ کوششـی بی٩٢، ص٢ق، ج١۴٣٠
نویسند: حرکت در مسیر بندگی و سیر  نگار می ای نداشته باشد. برخی از عالماِن اخالق ثمره

و سلوک الی الله باز است و نیاز به مجاهده دارد و ایـن کوشـش از نظـر رحمـت الهـی دور 
راین اگر انسان در این مسیر حرکت کند و خدا را مدنظر داشـته باشـد، حتمـًا بـه نیست؛ بناب
 ).١٣۶، ص١٣٨٣رسد ولو به هدف واقعی نرسد (ضیاء آبادی،  ثواب می 

  
  . اخالق و فقه از منظر روش٢

کنند تا به حّل مجهـوالت  روش هر علم، مسیری است که دانشمندان آن رشته علمی طی می
بنابراین مقصود از روِش دانش اخالق، شـیوه  ).١١١، ص١٣٩۵(احمدپور، آن علم نائل آیند 

های فقهی  کسب معرفت اخالقی و حل مسائل آن و مراد از روش علم فقه، شیوۀ اثبات گزاره
 های فقهی براساس منابع است. و یا توجیه و مستندسازی آموزه

  
  الف) روش فقه

) ۴۴، ص١٣٩١علم است (صرامی،  های مهم در فلسفه علم، مبحث روش یکی از سرفصل
کنـد؛ چـون هـم منطـق  تـر جلـوه می های فقهی مهم که این سرفصل در مباحث و استدالل

اکتشاف احکام شرعی دینی است و هم منطق سـنجش آن. شـیوه اسـتنباطی کـه فقـه بـرای 
کند، در عین اینکه یک شـیوه  استحصال و ترکیب ادله و وصول به یک حکم فقهی اعمال می

  آید. ی است؛ از غنا و قوت علمی برخوردار است که با زحمات فراوان حاصل میآشکار
اند که اسـتنباط احکـام  شایان ذکر است که فقها، در طول تاریخ، همیشه متذکر این بوده

فقهی فقط از همین مسیر تحقق پذیرد و اگر مسیر دیگـری طـی شـود و یـا روش دیگـری در 
ال شود، ممکن است نتیجـه آن مطلـوب نیفتـد و فقـه استنباط و استحصال احکام فقهی دنب

)؛ ١٧٠، ص١۴، ج١٣٨٢جدید روی کار بیاید و فقه شیعه را دگرگون کند (شبیری زنجـانی، 
کید داشته اند؛ روش فقهی را همـان  بنابراین عالمان دینی در عین اینکه بر پویایی فقه شیعه تأ
نبـال شـده اسـت (خمینـی، منطق جواهری با شیوه استحصال خاصی اسـت کـه تـاکنون د

  ).٩٨، ص٢١، ج١٣٨٩
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در روش فقهی باید بگوییم احکام و مسائل فقهـی گـاهی ضـروری و بـدیهی هسـتند و 
گاهی نظری و غیربدیهی. احکامی که بدیهی هستند نیاز به استدالل و روش استنباط ندارند 

وب نمـاز و و برای همۀ کسانی که در گرو آن دین یا مذهب هستند آشکار است، ماننـد وجـ
حرمت ربا در دین اسالم. البته باید توجه داشت که برخی از ایـن احکـام ضـروری در نـزد 
مسلمانان است و برخی ممکن است در مذهب شیعه جزء احکام ضروری و بدیهی باشد و 

)؛ البته هر کدام در ١٧، ص١٣، ج١٣٨٢برخی نیز از ضروریات فقه باشد (شبیری زنجانی، 
استدالل نیست وگرنه ممکن است برای کسـی کـه از ایـن سـاحت  ساحت خودش نیازمند

بیرون است، نیازمند استدالل باشد که در این صورت ممکـن اسـت روش فقهـی یـا روش 
متناسب با آن ساحت الزم نباشد. چه بسا برخی از احکام اولیه و بـدیهی در علـم کـالم یـا 

سّلمه و قوانین قطعیـه در علـوم دیگـر عنوان اصول م علوم دیگر اثبات شده باشند و از آنها به
  گیری شود. بهره

)؛ بنـابراین ۴تا، ص ثقل استنباط احکام فقهی بر محور قرآن و سنت است (اردبیلی، بی
های فقهی خود باید هم وثاقت متون و نصوص برگرفتـه از  علم فقه برای اثبات و اعتبار گزاره

هایی که از این  الل و استنباط و داللتکتاب و سنت را دنبال کند و هم صحت و اعتبار استد
). بر همین اساس، برخی از همـین ١٧۴، ص١۴٢٢گیرد (مکارم شیرازی،  نصوص بهره می

های فقهی ممکن است قطعی باشند و برخی غیرقطعی (همـان،  های دستیابی به گزاره روش
)؛ البته مراد از غیرقطعـی، صـرف احتمـال یـا حتـی رجحـان نیسـت؛ بلکـه مـراد ١٧۵ص

شود، اّال انتساب یک مسئله به شـارع  رجحانی است که موجب اطمینان عرفی در مسئله می
  انجامد که ممکن است به آرامی به هدم دین بینجامد. بدون پشتوانۀ علمی به بدعت می

در فقه برای آیات الهی و روایات متواتره و نیز روایاتی که محفوف به قرینه هستند، اعتبار 
). برخـی دیگـر از فقهـا نیـز بـرای ٢١١، ص١ق، ج١۴٣٠د (انصاری، کنن قطعی مطرح می
) و سیره متشرعه نیز قطعیت قائل هستند؛ البته اگـر کاشـف ٣٩، ص١٣۶۵اجماع (عاملی، 

). همچنین روایاتی که به تواتر یا با قرینـه ٣١١، ص٣، ج١۴١٢از رأی معصوم باشد (صدر، 
 −شود عنوان خبر واحد یاد می قهی از آن بهکه در مباحث ف−کنیم  به قطعیت آن علم پیدا نمی

مورد اختالف است. مشهور فقهای شیعه بر این عقیده هستند کـه خبـر واحـد اگـر راوی آن 
تـوان آن را  های آیات و روایات بر آن نباشـد، می عادل یا ثقه باشد و هیچ مخالفتی از داللت
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د، واّال بدون حجت شـرعی پذیرفت چون فقیه در استنباط احکام شرعی باید به حجتی برس
). البته برخـی از محققـان اسـتناد ١٧۶، ص١۴٢٢توان فتوا صادر کرد (مکارم شیرازی،  نمی
توانـد بـا مراجعـه بـه  اند که اگر دست فقیه از ادلۀ شرعیه و منابع اولیـه کوتـاه مانـد، می داده

و فتوای شـرعی های فقهی به یک نظریۀ شرعی  مصادر ثانویه، یعنی کتب و اقوال و استدالل
انـد کـه از چنـین  ) و حتی به مرحوم بروجردی اسـتناد داده٧٢، ص١٣٩٣فر،  برسد (ضیائی
). در حالی کـه هـم ایـن اسـتدالل و هـم اسـتناد ٧۴گرفته است (همان، ص روشی بهره می

اند استناد یک فقیـه بایـد براسـاس  طور که برخی از عالمان گفته غیرمقبول است. چون همان
) و این حجت شرعی با کتب و اقـوال ١٧٧، ص١۴٢٢شد (مکارم شیرازی، حجت شرعی با
شود، مگر آنکه فقیه با بررسی اقوال و کتـب فقهـا بـه روایتـی برسـد کـه آن  فقهی میّسر نمی

تواند حجت شرعی باشد و مرحـوم بروجـردی ایـن مبنـا را تحـت عنـوان اصـول  روایت می
). به اینکـه در کتـب قـدما، پـیش از ١٢۶، ص١، ج١٣٩٣متلقات مطرح کرده بود (مبلغی، 

شیخ طوسی چون دأب فقهی بر این بوده اسـت کـه فتـاوای فقهـی خـود را بـه نـص همـراه 
اند، اگر این عبارات یکسان بود و همسانی در نقل و اینکه شهادت همین فقها، مانند  کرده می

تـوان  ، میانـد )، به اینکه اسناد را حذف کرده۵، ص١٣٧٣(صدوق،  المقنعشیخ صدوق در 
ظن قوی به روایت بودن آن متن داد. چون متون روایی از حجیت شرعی برخـوردار هسـتند، 

  تواند از حجیت برخوردار باشد. پس اینها می
های قطعی است که از آیات و روایات متـواتر و  بنابراین روش فقهی گاهی مستند به شیوه

های علمی قطعیـت  ای است که با پشتوانه برد و یا از شیوه یا روایات محفوف به قرینه بهره می
توان به اجماع و سیرۀ متشرعه و یا خبر واحد و ماننـد آن اشـاره کـرد. هرچنـد  یابد که می می

شناسـی  شناسی و روان احکام فقهی بسیار گسترده است و دامنه آن مسائل اقتصادی و جامعه
گر علوم در اثبـات احکـام فقهـی های دی گیری از روش گیرد؛ ولی بهره و امثال آن را دربر می

های  های روان شـناختی، مـثًال بـا تسـت تـوان بـا بررسـی ثابت نشـده اسـت؛ بنـابراین نمی
سنجی، به اثبات حکم فقهی پرداخت؛ هرچند ممکن است بتوان در مصـادیق آن علـوم  بلوغ

 دیگر بهره گرفت.
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  ب) روش اخالق

ند حسن عدل و قبح ظلم که نیازمنـد احکام اخالقی نیز گاهی بدیهی و ضروری هستند، مان
استدالل نیستند و برخی دیگر از احکام اخالقی غیربدیهی هستند و باید برای شناخت آنهـا 
تالش علمی انجام داد. مراد از روش اخالق، شیوۀ استنباط احکام اخالقـی و مستندسـازی 

باشـد  د میهای اخالقی اسـت کـه غیربـدیهی اسـت و نیازمنـد بـه اسـتدالل و اسـتنا آموزه
  ).١١٣، ص١٣٩۵(احمدپور، 

روشـی و چندروشـی قابـل تقسـیم هسـتند. علـوم  علوم از حیث روش به دو گـروه تک
روشی علومی هستد که حل مسائل آنها و استدالل و استنباط احکام آنها به یک شـیوه و  تک

صال پذیر است؛ ولی علوم چندروشی علومی هستند که شیوۀ استح غالبًا از یک منبع امکان
پذیرد. با توجه به این تقسـیم،  های متنوع صورت می و استنباط آنها از منابع متعدد و با شیوه

، ١٣٨٧هرچند علم فقه دارای منابع چهارگانه قرآن، سـنت، اجمـاع و عقـل اسـت (قمـی، 
پذیرد. علـم فقـه در  )؛ اما شیوه استحصال و استنباط غالبًا به یک روش صورت می٣١۴ص

شود از گهواره تـا  گیرد و گفته می منه وسیعی از مسائل و احکام را دربر میگستردگی خود دا
تـوان آن را از  بندی می هاست؛ اما در یک جمع گور پاسخگوی مسائل شرعی و فقهی انسان

پذیر  روشی یاد کرد؛ چون حل و فصل مسائل آن فقط در یک دایرۀ فقهی امکان نوع علوم تک
فقهی بر نقل و نصوص اسـت. هرچنـد برخـی از محققـان است که گفته شده ثقل استنباط 

های دیگری نیز تحقق یابد (جناتی،  اند ممکن است در گذر زمان در آینده روش احتمال داده
تنها همراه نـدارد، بلکـه  )؛ ولی این صرف احتمال است و سخنی است که نه٣۵، ص١٣٨٠

  مقبول نیست.
شـود علمـای اخـالق از  مشـخص میبا تتبع در میراث مکتوب علمای اخالق اسالمی 

اند، بـا اینکـه منـابع آن  های اخالقی بهره نبرده یک روش در استنباط و استناد احکام و آموزه
تـوان گفـت علـم اخـالق یـک علـم  غالبًا با منافع فقه متوازن است؛ بنابراین بـه آسـانی می

احکام اخالقـی  های های اخالقی واستنباط چندتباری و چندروشی است؛ البته هرچه آموزه
  مستند به آیات و روایات باشد از متانت و صالبت بیشتری برخوردار است.

اند روش واحـدی  اند و یا سعی نکرده از آنجایی که عالمان اخالقی از یک روش بهره نبرده
انـد؛ بنـابراین  را دنبال کنند، برخی از آنها احکام اخالق را صرفًا از منبـع عقـل اسـتخراج کرده
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). در این مکتـب ٢٨، ص٢٣، ج١٣٨٩اند (مطهری،  قلی یا اخالق فلسفی را بنا نهادهاخالق ع
های اخالقی را براساس عقل مـدّلل کننـد و برخـی دیگـر از  سعی فراوان شده که تمامی تحلیل

انـد؛ بنـابراین  علمای اخالق توجه خاصی به شهود کرده و مکتب اخالقی عرفانی را بنیان نهاده
  ).٣٠−٢٩اند (همان، ص های اخالقی از راه دل بهره گرفته وزهدر اثبات و نفی آم

هـای اخالقـی را از روایـات  انـد آموزه نگار سـعی فـراوان کرده برخی دیگر از عالمان اخالق
اند (همان،  و سیره آن بزرگواران تبیین کنند که مکتب اخالقی نقلی را به وجود آورده معصومین

قه و اخالق در ناحیۀ استنباط و استناد با یک هدف مشترک ). در پایان باید گفت هرچند ف٣٠ص
پذیرد و آن شناخت و فهم بایدها و نبایـدهای دینـی اسـت؛ ولـی رویکـرد فقهـی یـک  انجام می

گیری از منابع براساس یک منطـق قـویمی  رویکرد منسجم و استوار است و شیوه استدالل و بهره
راساس نقل و نصوص دینـی اسـت؛ ولـی در روش، استوار است که غالبًا استنباط احکام فقهی ب

برد بدون آنکه به نصوص دینی در این باب توجه کند و یا گـاهی در  اخالق گاهی از عقل بهره می
پردازد و هیچ نگاهی به پارامترهای عقل  های اخالق دینی می روش، اخالق نقلی به استنباط آموزه

ناحیه روش فقهی مطرح کنند که طایفه اخباریین ندارد؛ البته ممکن است برخی این اشکال را در 
های فقهی خود هیچ نگاهی به برخی از منابع، مانند عقل یا ظواهر کتاب الله ندارند  در استدالل

که در پاسخ باید گفت این روش مقبول فقیهان اصولی نیست و مشهور فقهـا از ایـن شـیوه بهـره 
زون بر اینکه برخی از اخباریین معتدل نیز )؛ اف٢٢٢، ص٨، ج١٣٩۵برند (موسوی تهرانی،  نمی

  اند. های عقلی و آیات الهی اجتهاد کرده از استدالل

  
  نتیجه 

تـوان بـه ایـن  با بررسی و تحلیل دو دانش گرانقدر فقه و اخالق در مبانی و منابع و روش می
های فراوانـی نسـبت بـه یکـدیگر دارنـد؛ امـا  نتیجه رسید که هرچند این دو دانـش شـباهت

تـوان  هایی نیز دارند که الزمۀ تفکیک علوم از یکـدیگر اسـت. در سـاحت منـابع می تفاوت
گیری از قرآن، سنت و عقل تقارب دارند؛ اما فقها از منبـع  گفت هرچند فقه و اخالق در بهره

دانند؛ ولی چنین منبعی  برند و اجماع را در صورت کشف از سنت، معتبر می اجماع بهره می
های فقهـی چنـین  برند که در آموزه نیست و نیز در اخالق از شهود بهره می در اخالق مطرح

های اساسی معرفتی فقه و  اعتبار است. در باب مبادی نیز روشن شد هرچند مؤلفه منبعی بی



 

 
 

١۶۴ 

هایی دارد کـه نگـرش و تحلیـل  ها و ابزار معرفتی آن دو تفاوت اخالق یکی است؛ اما هسته
توان گفت شیوه استنباط فقهـی  کند. در ساحت روش نیز می میفقیه را از عالم اخالقی جدا 

های اخالقی جریـان پیـدا  از قوت و غنای بیشتری دارد که الزم است این شیوۀ تفقه در آموزه
  نگار واقع شود. کند و مورد توجه عالمان اخالق
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