
  
  
  

 1اخالق و فقه يوگو گفت در یمنطق يراهکار یوابستگ و زیتما
  *مسلم محمدي

  استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
  )27/6/95 :پذیرش؛ تاریخ 4/5/95(تاریخ دریافت:  

  چکیده
ـ نظر گـاه  اسـت،  برقرار اخالق و فقه دانش دو انیم یترابط چه ،یاسالم علوم متشابک تعامل بستر در نکهیادربارة   اتی

 و تعـارض  ،یگانگی و اتحاد ۀدست چهار در متکثر یاضالع در را آنها ۀمجموع که خورد یم چشم به یناهمگون و نیمتبا
 روش با پژوهش نیا .سنجید نقد ترازوي به وکرد  میتقس توان یم یوابستگ و زیتما و اخالق بر فقه تداخل ،يناسازگار

ـ  يکردهایرو یبررس از پس ،يگرید سود به یکی یفروکاه عدم نگاه با و يا سهیمقا – یلیتحل ـ نظر فـوق،  ۀچهارگان  ۀی
 شیگرا ویژه به ،ینید علم دو هر دنکر کارآمد ،یاصل هدف که دیگز خواهد بر را یوابستگ و يسازگار کردیرو با زیتما

 قیتحق یاصل ۀشاکل علم، دو ۀیثمان رئوس در اخالق و فقه زیتما وجوه .بود خواهد يکاربرد اخالق یعنی اخالق دینوپد
 ،یمعرفت تیهو گاه،یجا بیترت به که کشاند خواهد بحث به را هانآ موردپژوهانه صورت به و مختلف جهات از که است

 که هستند یاسالم دانش دو نیا یافتراق موارد نیتر مهم روش و گستره هدف، تحقق، طیشرا محموالت، نظام موضوع،
 ۀسیمقا در آن، يفکر و یخیتار خاستگاه در اخالق علم ۀدردمندان و نامتوازن رشد طرح . شد خواهد بحث آنها ةدربار

  .هستند رو شیپ قیتحق در ثرؤم و مرتبط مباحث گرید از آنها ۀیاول تشابهات یبرخ انیب و فقه یعنی اش نهیرید قیرف با
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  طرح مسئله
 کـرد یرو منظـور  به مشابه، و متقارن علوم با ها آن يها تفاوت راز و ینید علوم روشمند فهم

 ینیشـ یپ يهـا  ضـرورت  از نید ۀیاول منابع از آن مسائل استناج نوع و آنها به یمانع و جامع
  .دیآ یم حساب به علوم نیا

 و یروح ،ياعتقاد يازهاین به مربوط یمختلف علوم اسالم، یانیوح و هیاول منابع بطن از
 که است بوده ثرؤم آنها گسترش و شیرو در یمختلف عوامل که آمد دیپد ها انسان یاجتماع

 افـراد  یروانـ  و یروحـ  سـالمت  نگـاه  با یکی که هستند فقه و اخالق علم دو آنها ۀجمل از
 هـدف  قـت یحق در که بوده عتیشر هاي انونق يساز يجار نگاه با يگرید و یاسالم ۀجامع

  .است یواقع مسلمان کی تراز در یانسان ۀارائ ت،ینها در دو هر مشترك
 يهـا  کـرد یرو است، برقرار دانش دو نیا انیم یترابط و تناسب چه نکهیا امروزه دربارة

 کـه  هسـتند  آن یپـ  در یبرخـ  شود، یم دهید یاسالم شورانیاند یبرخ تفکرات در یمتفاوت
ـ ا از یکـ ی کـه  تالشـند  در یبرخ و کنند اثبات ار آنها یناهمگون و تعاند  سـود  بـه  را دو نی

همچنـین   و دهنـد  يجـا  فقـه  ةگسـتر  و هیسـا  در را اخـالق  ویـژه  بـه  و فروبکاهند يگرید
  . دیانجام خواهد علم دو نیا از یکی يانزوا و يناکارآمد به که يگرید مشابه يها دگاهید

 یاسـالم  تمدن و گنفره در آمده دیپد دانش دو انیم که است این پژوهش یاصل الؤس
  است؟ متصور معقول و یمنطق ۀرابط نوع چه )اخالق و فقه(

 بـا  متعـدد  تعـامالت  و مشـترکات  نیعـ  در دانـش  دو نیا که است نیا نگارنده ۀیفرض
 حفـظ  نیعـ  در کـه  باشـد  یمنطق يراهکارشاید  نیا که ندا مستقل و زیمتما هم از ،گریهمد

ـ ا که. باشند داشته ییافزا هم و ستد و داد هم با علم، دو استقالل و اصالت  امـروزه  خـود  نی
 خـاص  صـورت  بـه  و شـاید  دیـ آ یمـ  حساب هب دانش گسترش و علم دیتول يها راه از یکی

  .نجامدیب االخالق فقه ينوپا شیگرا شتریب یاثربخش و ینیآفر نقش به دانش دو نیا تعامل
 شـتر یب ینـ یآفر نقـش  يبـرا  يسـاز  نهیزم اخالق، استقالل اثبات در پژوهش نیا از هدف

 از تـوان  یمـ  قیطر نیا از امروزه که است یستیز و یاجتماع يها حوزه در يکاربرد اخالق
 کـاربردي،  اخالق گرید يسو از و جست ییرها جامعه یاخالق ریدامنگ و ریفراگ معضالت
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 یاسالم اخالق مانند يهنجار و ينظر اخالقی مکاتب از را خود هاي ارزش و مبانی اصول،
 و اسـتنتاج  خـدا  بـه  تقـرب  ماننـد  يارزشـگذار  یینها مالك یمبان آن با تا آورد یم دست هب

 يارزشـگذار  در را یینها مالك کی کدام هر گوناگون مکاتب که گونه همان ؛شود استخراج
 بـه  صـرف  انـدرز  و پند نگاه از اخالق که است ممکن یصورت در نیا و. 1رندیگ یم نظر در
  .شود لیتبد جامعه يمعنو بهداشت در رگذاریثأت علم کی

 هـاي  اشـتراك  و اخالق علم متوازن ۀتوسع عدم راز به يگذر از بعد رو شیپ جستار در
 مختلـف  يایـ زوا از دانـش  دو نیـ ا یشناخت علم يا سهیمقا یابیارز به اخالق، و فقه علم دو
  .  یمپرداز یم

   اخالق علم متوازن ۀتوسع عدم راز
 مباحث در که اخالق و فقه ینید درون دانش دو بودن عرض هم در غالب ۀینظر به توجه با
 يسـوگمند  سـر  از الؤسـ  نیا دیشا پرداخت، میخواه آن به يشتریب لیتفص با زین رو شیپ

ـ ا فقه لیدل چه به که است مطرح  و مالنـه أمت فهـم  بـر  یمبتنـ  و بـرگ  و شـاخ  پـر  همـه  نی
 ینـ یآفر نقـش  يتر فیضع فروغ و افق در اخالق یول داده؛ نشان را خود خیتار در پرکاربرد،

 قالـب  همـان  کـه ( را انـزوا  روش شـتر یب اسالم، جهان در زمانه يها تکانش ودر است کرده
  است؟ دهیبرگز )باشد يفرد اخالق

 اکـرم  امبریـ پ یمعروفـ  ثیحـد  در کـه  شـود  مـی  تر رنگرپ آنجا از ویژه هب اشکال نیا
 قائمـه  ۀسـن  آنها از یکی که است مترتب علم سه بر یانیوح متون یاصل يها شاکله فرمودند

 دانش نیا اگر بود یعیطب اند، پس هدکر ریتفس و ریتعب یاخالق میمفاه به را آن غالباً که است
 در هـم  اما. دیرس یم یبالندگ و رشد به کالم و فقه علم دو یعنی اضالع گرید همسان ،ینید

 يبـرا  یاسـالم  علوم خیتار در ییخودنما نیکمتر یعلم ییشکوفا در هم و یخیتار بیترت
  .است دهیرس ثبت به آن

                                                        
داد که بعدها جان اسـتوارت میـل آن را    مثالً در مکتب سودگرایی، جرمی بنتام مالك را سود بیشتر قرار1. 

حساب آورد یا  گرایی کانت که وظیفه را مالك را به تکمیل کرد به بیشترین سود و کمترین ضرر، یا نظریۀ وظیفه
  داند. نظریۀ قرارداد اجتماعی جان روالز که عدالت را مالك می
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 اهـل  هـم  و عهیش انیم در هم یعیوس قدرت و بتیه با دوم سدة از فقه علم تینها در
 توجـه  بـا  روش، و محتوا هم و ساختار در هم ،ادامه در و شد آغاز یثیحد کردیرو با سنت

 کـالم  علـم  آن از پـس . دیرسـ  یتوجه شایان بسط و ییشکوفا به شده، فیتعر تیمورأم به
 و دیرس نگارش و نیتدو ۀمرحل به ینید دیعقا از دفاع نگاه با سوم سدة از هم آن که است

 يادیـ ز حـد  تا اما فقه، ةانداز به نه ،ینید درون و برون متعدد یکالم هاي اختالف به توجه با
  .ودب جوابگو ینید ۀجامع ياعتقاد يازهاین به

 یعلمـ  عنـوان  بـه  هم آن و چهارم سدة از عملدر  که است اخالق علم آخر، ۀمرحل در
 و روشمند علم کی ساختار در بودن یواردات از مراد البته. شدوارد  اسالم جهان به یواردات

 و تـر  کامـل  یاسـالم  سـنت  در کـه  هیاول میمفاه و اصول نه است، یفلسف نگاه با بخصوص
  .است بوده موجود آن یواردات ۀنسخ از تر جامع
ـ بن علوم گرید با متوازن اخالق علمبه  که دهند نشان می همه مسائل  نیا  توجـه  یاسـالم  نیادی

 آغـاز  از رفـت  یمـ  توقـع  کـه  اي را مالحظـه  شـایان  رشد زین لیدل نیهم به و است هشدن اهتمام و
  :شود یم اشاره آن مهم مورد دو به که است، يمتعدد عوامل معلول خود نیا که نداشته تاکنون

 یبرخـ  که است يرخودیغ ینگاه اخالق علم ۀتوسع یماندگ عقب علت یخیتار از نظر .1
 علـوم  از منطـق  و فلسـفه  دانـش  همانند اخالق دانش رایز اند، داشته علم نیا به عالمان

 وارد ارسـطو  کوماخوسین اخالق کتاب ۀترجم با و ونانی تمدن از که است بوده لهیدخ
 کـرده  رشـد  و افتـه ی تولد اسالم فرهنگ بستر در که لهیاص علوم از نه شد، اسالم جهان
ـ ا نداشـته  یاسالم عالمان انیم در اخالق نام اب یدانش چهارم سدة تا رو نیا از. باشد  و می
 یاسـالم  لسـوفان یف بعد ۀمرحل در. آمد یتم حساب هب یاسالم علوم ةزمر در اخالق علم
 در یعملـ  حکمـت  از یبخشـ  عنـوان  بـه  را اخـالق  مدن، استیس و منزل ریتدب کنار در

 یعنـ ی آن، از خـاص  کردیرو به شتریب تیذهن نیا چند هر. دندکر مطرح یاسالم ۀفلسف
 یفلسف و یاخالق عالمان چهارم در سدة که ییجا تا. است بودهمعطوف  یفلسف اخالق

 کـه  منحازنـد  هم از ینید عالمان عنوان به متکلمان و فقها و معقول علوم عالمان عنوان به
 .)177 - 176: 1392 ،یسبحان( است نبوده علم دو هردر  واحد نفر کی یحت

 اتیـ اخالق ،عمـل  در کـه  اسـت  نیـ ا مذکور خواهـد بـود   داستان ؤیدم که يگرید ۀنکت .2
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 یاخالقـ  میمفـاه  شـد  موجـب  خود که اند شده انگاشته یفقه مستحبات و سنن همانند
 عهیشـ  بـزرگ  عالمـان کـه   مینـ یب یم رو نیا از. نداشته باشند زیادي تیاهم وباال  گاهیجا

ـ الفق حضـره یال مـن  هماننـد  یفقهـ  يها کتاب در یطوس خیش و صدوق خیش همانند  ه،ی
 تیاهم اتیروا انیم تعارض و تیحج ،یسندشناخت مانند یمسائل به استبصار و بیتهذ

 نیچنـ  شـاهد  خصـال  و یامـال  مانند شیخو یاخالق يها کتاب در اما ،دنده یم بسیاري
 گرید در. است ینقل اخالق در یتسامح نگاه بر يدیؤم خود نیا که میستین ییها یژگیو

 نیچنـ  زیـ ن ینراقـ  السعادات جامع و یلمید ارشادالقلوب ،یحران العقول تحف مانند آثار
 کـه کنـد   مـی موضـوع ابـراز تأسـف     نیا از مظفر مرحوم رو نیا از 1.مینیب یم را یتسامح
 و کنـد  ینمـ  ذکـر  را اتیروا اسناد ی،اخالق اتیروا انیب در السعادات جامع در نراقی مرحوم

   .)کتاب ۀمقدم ،1 ج ق،1383 ،ینراق( دقت کافی را نداشته است آنها اعتبار در
 بـا  اسـت،  بـوده  سـنت  اهـل  منـابع  در ابتدا دوم سدة در سنن ۀادل در تسامح ةقاعد البته
 کـه  »تسـاهلنا  االعمـال  فضائل یف ثیالحد جاء اذا و شددنا الفرائض یف ثیالحد جاء اذا« عبارت

ـ ا عهیشـ  در البتـه . اسـت  بـوده  اخالق یعمل بخش نیهم االعمال فضائل از مراد  و مینـدار  را نی
ـ  کـه  باشد یکی عبارت آن با داللتش ستین معلوم که میدار را بلغ من ثیاحاد ـ  بـار  نیاول  یبرق

ـ آ مرحـوم  معاصـر  دوران در آن ۀنمون. است آورده را آن ،محاسن در  کـه  هسـتند  ییخـو  اهللا تی
 انـد  گرفتـه  اخالق مکارم جزو را عهد به يوفاایشان  رو نیا از دانند، یم ادیانق را بلغ من ثیاحاد

    .)177 - 176: 1392 ،يمدد( اند نکرده حرمت استناج وعده، خلف به مربوط ۀادل از و
 آن یمتـول  که میدار يرفتار يها ضرورت و الزامات مااست که  شده گفته نگاه نیهم با

 کـه  دارنـد  نام فضائل که هستند یفقه يرفتارها از ادتریز که هست هم مواردي و است فقه
 شـود  یمـ  گفتـه  ینید معارف ۀشناسان روش يبند میتقس در است و »يادیز« هم فضل يمعنا
 میمفاه در اما ،است حجت معتبر، ظن یفقه احکام در است، الزم نیقی د،یعقا اصول درکه 

 .)همان( کرد اعتماد هم فیضع لیدل بهتوان  می یاخالق

                                                        
محمدتقی، اخـالق اسـالمی و کاربسـت    . براي مطالعۀ بیشتر این مسئله در اخالق رجوع شود به اسالمی، 1

  .95 – 81قاعدة تسامح: 
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نیـاز   یمسـتقل  قیـ تحق به آنها ياستقصا که گرید اسباب نیهمچن و عوامل نیا ۀجینت در
 کـه  بود ییجا در همه ها نیا. افتین دست خود گاهیجا به اسالم جهان در اخالق علم دارد،
 ةریسـ  در هم و خورد یم چشم به ییمبنا و پررنگ قرآن در هم ،یاخالق يها ارزش به توجه
  .است نیچن معصومان حضرات يگفتار و يرفتار

 یاخالقـ  آثـار  نیتـدو  چند هر که داشت التفات یاحتمال اشکال و نکته کی بهباید  البته
 بـه  تـا  کـه  یاصـل  ضعف ،است بوده تیعنا و توجه مورد تاکنون گذشته از اسالم جهان در

اسـت،   شده دهید حتینص و موعظه حد در اخالق کهبوده  نیا میهست آن گرفتار زین امروز
 و رجـال  ات،یـ ادب ماننـد  یعلـوم  به ياتکا با که باشد یضوابط به مضبوطکه  فقه همانند نه

  .بپردازد منابع از مسائل استنتاج به روشمند و قیدق فهم با فقه اصول
 ؛هستند مصداق دیتول و شیزا حال در پیوسته زمان، تناسب به اتیاخالق گرید يسو از

 یاصل يساختارها و نهادها که قوت ۀنقط نیا با است ییایپو و ندهیفزا امر اخالق رو نیا از
 ،يکـاربرد  اخـالق  جامعـه،  مشـکالت  شـدن  تر دهیچیپ موازات به و دارد وجود نید در آن

 منـابع  در دینوپد علم نیا ۀیاول میمفاه که بخصوص، کند یم دایپ يشتریب ينمودها و ظهور
 فهـم  از اسـت  عبارت که فقها نگاه هیشب ینگاه با تنها اما شود، یم افتی وفور به ما یانیوح
  .کرد استخراج را جامعه ازین مورد و يکاربرد فروع اصول، آن از توان یم مالنه،أمت

 360 مـدار  در و یاخالق حقوق ینوع که است سجاد امام حقوق ۀرسال آن بارز ۀنمون
 و ارتبـاط  يهـا  طـرف  تمـام  بـه  توجـه  بـا  را یاخالقـ  يها ارزش که اچر است، متما درجه
  .کند یم ارائه طیمح و مردم خود، خدا، یعنی ،تیمسئول

  اخالق و فقه يها شباهت
 آنهـا  یاشـتراک  وجـوه  بـه  ، بایدمیبپرداز ینید دانش دو نیا يها تفاوت بحث به آنکه از قبل

  :میباش داشته يمرور
  . هستند یعمل علوم سنخ از و دهایبا به ناظر علم هردو .1
 ياریـ اخت رفتـار  بـه  اخـالق،  هـم  و فقه هم که چرا ،دارندریشه  انسان ةاراد در دو هر .2

 .ربوطندم انسان
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 کـه  اسـت  جامعـه  یعموم يفضا یسامانده ،دو هر مشترك يکارکردها از گرید یکی .3
 .دیآ یم حساب به هیاول هدف اخالق در البته

 نـد یآ یمـ  حسـاب  بـه  ینید درون علوم از دو هر ،آمد نیا از شیپ که طور همان آخر در .4
 تـر  پررنـگ  اخالق به نسبت ،نید از آن کامل ییده شدنزا لیدل به فقه ینید ۀجنب تهبال(

  .)رو شده است به رو شبهه و اشکال با کمتر و است

  اخالق و فقهارتباط  انواع
 هـم  بـا  یارتبـاط  نـوع  چـه  دانـش،  دو نیا موجود، تیواقع بر بنا که است نیا یاصل سخن

   ؟خواهند داشت
 ۀفلسـف  يها بحث جنس از و دو ۀدرج بحث کی اخالق و فقه ۀرابط که کرد توجه دیبا
 سـاختار  تیکل به توجه با و رونیب از که است مضاف يها فلسفه گرید و اخالق ۀفلسف فقه،

 بـه  کـه  یکسـ  نیاول دیشا. پردازد یم آنها ارتباط نوع رامونیپ قضاوت به علم، دو يمحتوا و
 در یفـاراب  اسـت؛  یاسالم علوم يکجا در اخالق و فقه علم گاهیجا که برخورد مشکل نیا

 ،یسـبحان ( کند لیتحل و اثبات را علم دو هر زیمتما تیثیح کرد تالش که ودب العلوم احصاء
1392: 176 - 177(.  
و  يسـازگار  اریـ دو مع بـا  ن،ید درشده  دهییزا دانش نیا انیم ۀرابط يبرا رسد یم نظر هب

  .شد خواهند لیتحل و اشاره بیترت به که پذیرند تصور یمختلف يها هیفرض ،يریپذ اشتمال
  .یگانگی و اتحاد .1

  .تعارض .2
  .اخالق بر فقه تداخل .3
  .یوابستگ و زیتما .4

 انیـ م کیـ تفک یآرمـان  نگـاه  کیـ  بـا است کـه   شده گفته کی ةشمار ۀیفرض از دفاع در
 علـم  کی مختلف يها شاخه آنها بلکه ست،ین مقبول آنها استقالل و فقه و اخالق يها دانش
 حـاال  هسـتند،  یاله يها تیهدا با یاجتماع و يفرد يها جنبه در انسان ینید اتیح به ناظر

 اخـالق  و فقـه  ماننـد  یاسـام  نیـ ا چـون . باشـد  خواهـد  یمـ  که یاسم هر با تر عام علم آن
  .)193 :1392 ،یسبحان( ندارند یقدس ۀجنب و هستند مستحدث
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 بـه  توجـه  بـا  و انهیگرا واقع نه است یآرمان يکردیرو صرفاً نیا شد گفته که گونه همان
 ،دارنـد  محتوا و روش در که ییها تفاوت و دانش دو نیا از کدام هر یاختصاص يکارکردها

و  دیـ د دینبا فیتعر مقام در را علم کی نکهیا بر عالوه. دارد ملأت جاي کریرو نیا رشیپذ
  .  کرد یبررس تحقق مقام درباید 

 ارائـه  ینـ ید يروشـنفکر  و یانسـان  اخـالق  انطرفدار يسو از شتریب زین تعارض ۀیفرض
 فقـه  و اسـت  آن یاخالق و يمعنو ۀجنب ن،ید قتیحق که دگاهندید نیا بر آنها واست  شده

  1.است یانسان اخالق ةکنند انهدام قتیحق در و ستین شیب يا پوسته
 توجه با( یغزال مثل یمعتقدان زین سنت اهل انیم در ویژه هب گذشته در کردیرو نیا البته 

 توجه با را فقه او است، داشته )فقها یبرخ ییظاهرگرا تفکرات از ثرأمت يها بیآس یبرخ به
 ياکتفـا  ماننـد  هاییرادیا و آورد حساب هب يویدن علوم ةزمر در آن، يکارکردها و اهداف به
 کـاله  شـناختن  تیرسـم  بـه  بـاطن،  يجا هب ظاهر به پرداختن اخالق، به یتوجه یب و فقه به

 بر را یقیحق طهارت به ییاعتنا یب و ظاهر طهارت به ادیز توجه ،یفقه لیح همان ای یشرع
  .)417: 2 ج و 45 - 44 و 33 – 32: 1 ج ،1414 ،یغزال( کند یم وارد آن

 نیـ ا مشـترك  يکارکردهـا  یبرخ و شهیر به توجه با هیکل ۀسالب صورت به زین هینظر نیا
  . ستین شده رفتهیپذ و یمنطق ،یاسالم اخالق در بخصوص دانش دو

 دنبـال  به اخالق آنچه که استدالل نیا با عتقاد دارد،ا اخالق بر فقه میتعم به سوم ۀیفرض
  .ي آن خواهد بودجوابگو هفق عملدر  است آن

 از یکـ ی فقـه،  دانـش  محمول که است یاخالق و یفقه احکام محموالت در تنها تفاوت
ـ نبا و دیـ با یفرااخالقـ  میمفاه از یکی نوعاً اخالق در اما است، هیفیتکل ۀخمس احکام  ایـ  دی
  .رندیگ یم قرار محمول خطا و صواب

                                                        
ها مطرح شد، به فضاي اندیشۀ اسـالمی مـا هـم راه پیـدا      . نظریۀ ناهمگونی دین واخالق پس از اینکه در میان غربی1
شـد.  ویژه در دو دهۀ گذشته در میان روشنفکران اسالمی بـا صـبغۀ نـاهمگونی فقـه و اخـالق بـازخوانی و تحلیـل         کرد؛ به

هاي دانش و ارزش و اخالق خـدایان از آثـار عبـدالکریم سـروش، دیـن       براي مطالعۀ رویکرد اخیر آن رجوع شود به کتاب
    ابوالقاسم فنایی اشکوري و تقابل اخالق دینی و اخالق سکوالر از مصطفی ملکیان.اثر  در ترازوي اخالق
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 جـاي  ،شـد  خواهد انیب علم دو نیا انیم ادامه در که ییها تفاوت به توجه با دگاهید نیا
 .دارد ملأت

 دو هـر  و باشـد  یمنطقـ  و درست یوابستگ و زیتما یعنی چهارم ۀیفرض رسد یم نظر هب
  : دکر نییتب یمختلف جهات بهتوان  می را زیتما. دارد یعلم هیتوج و دفاع جاي آن دیق

 خواهـد  لیتفصـ  بـه  کـه  گونـه  همان( ها اشتراك یبرخ نیع در علم دو نیا آنکه نخست
 يآشـکار  يزهـا یتما باهم ارکان گرید و اهداف هم موضوع، هم ها، گزاره سنخ در هم )آمد

  .هستند متفاوت تیمورأم و کارکرد دو باو  مجزا ،مستقل عرض، هم علم دو و دارند
 دو نیـ ا در تـاکنون  گذشته از یاسالم عالمان مختلف يها نگاشته و آثار آنکه دوم لیدل
  . است علم دو هر مستقل داشتن تیرسم از یحاک زین علم

 ثیحد شود. یبررس يشتریب لیتفص باباید  که است معروف ينبوحدیث  آخر نییتب و
 بنـا  کـه ) 32 :1 ج ،1365 ،ینیکل( »قائمه سنه او عادله ضهیفر او محکمه هیآ ثالثه العلم انما«

 رایـ ز اسـت،  علـم  دو نیـ ا زیتمـا  دیـ ؤم) 385: 1380 ،ینـ یخم امـام ( آن معـروف  ریتفس بر
 نـاظر  محکمـه،  ۀیآ که است آن اکرم امبریپ سخن در دانش سه نیا يبرا ریتفس نیتر جیرا
 يباورهـا  »قائمـه  ۀسـن « از مراد است، کالم علم همان ای ینید ياعتقاد یمبان و ینیب جهان به

 بـه  آن از بعدهاو شود یم ریتفس انسان کمال و یتعال يراستا در کهاست  يهنجار و یارزش
 یالزام طیشرا و ینید حقوق يها دینبا و دیبا به ناظر »عادله ۀضیفر« و شد ریتعب اخالق علم
 همـان  ایـ  يعباد يها جنبه و مناسکدادن  انجام روش ةکنند انیب و یاجتماع يها ستد و داد

  .است فقه علم
 نیدومـ  و یجـوارح  یشـرع  احکام یعنی آنها نیآخر ،یجوانح ۀجنب یاول نیب نیا در

ـ ب را آنها توان یم که 1است یجوارح هم و یجوانح هم است، اخالق که آنها  مـنش  نش،ی
  .شتگذا نام روش و

                                                        
. االیمان معرفه بالجنان، تصدیق باللسان و عمل باالرکانآمده است:  گونه که در حدیثی از امام علی . همان1

  .218ت البالغه، حکم نهج
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 شـود  یم خوانده دیعقا ،استمربوط  انسان ۀشیاند و عقل به آنچه يمطهر استاد انیب به
 و عمـل  بـه  آنچه و شده خوانده اخالق مربوط است، انسان خلق و يخو به که ییزهایچ و

  .)58: 3 ج تا، یب ،يمطهر( است گرفته نام فقه رتباط دارد،ا انسان کار
اصـل واحـد    کیـ  يفـوق، قـرآن دارا   یهم با الهام از اصـل کلـ   ییابنظر عالمه طباط از
کنـد   یمـ  یاعتقـادات، اخـالق و اعمـال معرفـ     ةاست که معارف را در سـه حـوز   يدیتوح

  .)203: 10، ج 1371، ییاب(طباط
 اساسی محور سه در دین مسائل که دیگو یم نیچن گرید انیب به را نگاه نیهممالصدرا 

 احـوال  که ندهست  دین هاي بنیان و اصول معارف. اعمال و احوال معارف، :است یافته شکل
 در و) 25 :1 ج ،1366 ن،یصـدرالمتأله ( نـد لاحوا بـر  مبتنی اعمال و آورند می خود پی در را

 صـفات،  خـدا،  بـه  علم معارف؛. 1 :است معتقد آنها توضیح و نبهج سه این از یک هر بیان
 هـاي  آلـودگی  از انقطـاع  ماننـد  احوال؛. 2؛ است قیامت روز و رسوالن آسمانی، کتب افعال،

 جهـاد  روزه، نماز، قبیل از اعمال؛. 3؛ شهرت و جاه حب عجب، کبر، غضب، چون نفسانی،
  .)213: 1 ج ،1370 ن،یصدرالمتأله( خدا ۀخان حج و

 نیـ ا کـه  چنـد  هـر  هسـتند،  زیمتمـا  و متفـاوت  علـم  دو که است آن بر دال همه ها نیا
  .ستین آنها یهمگام و یهمراه یناف ،موضوع

 یفعلـ  سـتم یس و میتقسـ  نیـ ا کـه  دارنـد  اصرار معاصر هاي پژوه اخالق یبرخ رو نیا از
 فقـه  هـم  اثباتاً ،باشد یخوب يادعا هم ثبوتاً اگر رایز ،زد هم به دینبا را فقه و اخالق کیتفک

 ،علـوم  انیم يمرزبند. شود ینم پخته درست هم اخالق و دهد یم دست از را خودش کمال
  .)103: 1392 ،یسبحان( شود یم فیلأت و درك و فهم در سهولت موجب

 یعنـ ی دوم دیـ ق اما بود،مربوط  زیتما اصل مقام در دو آن ۀطیبس ۀیهل اثبات به آمد آنچه
 مختلـف  يازهـا ین از یبخشـ  دانش، دو نیا از کدام هر که روست آن از آنها، انیم یوابستگ

 یاخالقـ  يهـا  ارزشاز  بهتـر  یـی اجرا ضمانت در فقه هم. کنند یم نیمأت را یاسالم ۀجامع
 تحقق، مقام بر عالوه رساند، می مدد فقه ییشکوفا به اخالق بخصوص و کند می يباز نقش

 پردازد، یم ها انسان فیوظا انیب به که یاتیروا و اتیآ ۀمالحظ با زین یشناس معرفت مقام در
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 ةکـر یپ بـا  و رنددا انیجر یشرع احکام يال هالب در یاخالق احکام که آنجا از کند یم روشن
 دانسـت  یشرع احکام وضع سبب را یاخالق مصالح توان یم. اند خورده وندیپ یعمل احکام

  . اند شده جعل خداوند به تقرب و ها انسان يپاکساز يبرا که
ـ ا انیـ م زیتمـا  یعنـ ی ،اول دیـ ق اثبات بر شتریب قیتحق نیا آنکه توجه شایان  علـم  دو نی

 قالـب  در توان یم را آنها انیم یوستگیپ و یوابستگ یستیچ یعنی دوم دیق اما است، متمرکز
  1.دارد ی نیاز مستقل قیتحق به خود که کرد مطرح االخالق فقه ۀینظر

 فقه و اخالق در مسیحیت

هـر   5و حتی اخالق کاربردي 4و اخالق3حقوق 2 نه تنها در اسالم، در غرب نیز فقه مسیحی
گونه که ذکـر شـد بـا     ن کدام جایگاه و کارکرد مستقل و جداگانۀ خاص خود را دارند و هما

است و  6باشند که شامل همۀ اینها عنوان الهیات اسم و عناوین مختلف و متفاوتی مطرح می
تمام مباحث دینی مسیحیت از تفسیر تا اعتقادات، اخالق و حتی تاریخ و معماري کلیسا را 

  د.گیر دربرمی

  اخالق و فقه زیتما موارد
 در زهیـ مم وجـه  شـاید  که( آن مختلف ابعاد شد، دهیبرگز علم دو انیم زیتما ۀینظر که حال
  .شد خواهد بحث و لیتحل )باشد علم دو افتنی تیهو

 افتهی تحقق عمل در آنچه و واقع به ناظر ک،یتفک بر اصرار که کرددیکأت و يادآوری باید
 مراحـل  در الاقـل  علم دو نیا ،یبرخ نظر به بسا چه قت،یحق مقام در رایز قت،یحق نهاست 

 یاسالم یعلم جوامع در ،يواحد عنوان با اما يتر عام قالب در شاید شیخو ۀطیبس و هیاول
                                                        

االخالق به برخی از آثاري که اخیراً در این موضوع تدوین شده است و از جمله کتاب  . دربارة چیستی فقه1
  اثر امیر غنوي نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه رجوع شود.» االخالق درآمدي بر فقه«

2. Jurisprudence Christian  
3. law 
4. Ethics 
5. applied Ethics    
6. theology 
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 بـه  کـه  اسـت  ریرناپـذ یگز آنهـا  انفکـاك  تشخص، و تحقق مقام بر بنا اما. کنند ینیآفر نقش
  : دشو یم اشاره یمنطق يریس بر بنا زیتما نیا مختلف يها جنبه

 يبـرا  علـم  کیـ  بـه  ورود از شیپ دانان منطق بخصوص قدما، درآثار کهکرد  اشاره باید
 معـروف  هیـ ثمان رئـوس  بـه  کـه  دادند یم قرار يا گانه هشت مقدمات علوم، گرید با آن زیتما

 و میتعلـ  يها روش، تیغا و غرض ،موضوع ،فیتعر گاه،یجا: از بودند عبارت آنها. اند شده
 کـه  علـم  واضع ای لفؤم مشخصات ،دهیفا و منفعت علم، آن مسائل ،)یشناس روش( بحث
ـ ا از الهام با نجایا در البته .اند شده اصالح و لیتعداندکی  مقدمات نیا امروزه البته  نگـاه،  نی

 خیتـار  در علـم  دو نیاتألیف  يبرا را یخاص شخصتوان  نمی که( لفؤم بحث جز هب عمالً
 ةزیـ مم وجـه  دو همـراه  کـه  دارند نیعناو در یاندک چند هرتفاوت  موارد ۀهم کرد) یمعرف

 . شد حواهند طرحم گرید

  گاهیجا
 از اخالق اما. است اسالم يا هیپا علوم مثلث ضلع سه از خرأمت و ینید درون ۀجنب کامالً فقه
 نظـر  از کـالم  کـه  گونـه  همانشود،  محسوب می فقه علم بر مقدم یزمان گاهیجا و رتبه نظر
  .است مقدم آنها ۀهم بر رتبه

 یمبـان  از اخـالق  کـه  کنـد  یمـ  انیب گونه نیا را عتیشر در اخالق گاهیجا رینص خواجه
 اخـالق  اسـاس  کـه  یعقلـ  قـبح  و حسن اگر که يطور به است، آن بر مقدم و عتیشر اثبات
  .)418: 1375 ،یحل( شد نخواهد اثبات زین عتیشر نشود، رفتهیپذ است،

 یمعرفت تیهو

 امـا  ترخواهدشد، روشن بحث ۀادام در آن مختلف يایزوا نییتب به توجه با علم دو فیتعر
 احکـام  از یآگـاه  دانـش  صـورت  بـه  فقه علم، دو نیا هیعلٌ متفق نسبتاً و جیرا فیتعر بر بنا

 میتعلـ  که است یعلم اخالق اما 1،هشد فیتعر ینید منابع از یلیتفص لیدال با یفرع یشرع

                                                        
روندي تخصیصی را پیموده است که معناي اول آن اعم (مطلق فهم) و معناي دوم » فقه«. در حقیقت واژة 1

آن عام (فهم معارف دینی) و معناي سوم خاص (احکام شرعی عملی فرعی) و معناي چهارم اخص (احکامی که 
  ).12: 1381آیند) است (ظاهري،  دست می از راه اجتهاد به
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 لیـ ن هدف با انسان، یاخالق افعال و صفات ةحوز در را یاخالق مکارم به آراستن یچگونگ
  . است دار عهده یینها کمال به

  خاستگاه
 تفقـه،  اتیـ عمل در هیفق و پروردگارند ۀیناح از یشرع اعتبار و جعل يدارا یفقه يها گزاره

 یواقعـ  يبـد  و یخـوب  بر یاخالق يها گزاره که یحال در کند؛ یم کشف را یشرع جعل نیا
 یفقهـ  احکـام  تیمشروع منشأ. باشد امدهین آن دنبال به یشرع اعتبار چند هر هستند،مبتنی 

 کـه  یحـال  در شـود؛  یمـ  انشـا  ،یقانون اعتبار و جعل صورت به که است شارع یعیتشر ارادة
 در و یالهـ  فـۀ یوظ دنبـال  بـه  فقـه  در. اسـت  متعال خالق ینیتکو ارادة ،یاخالق احکام منشأ

  .)7: 1 ج، 1419  صدر،: رك( میهست یعقالن یواقع فۀیوظ دنبال به اخالق
 از پرسـش  مجـال  هـم  باز است، حالل یفقه نظر از یموضوع میکن فرض اگر رو نیا از

. اسـت  حرمت و تیحل از فراتر ،یاخالق يدهاینبا و دیبا رایز است؛ یباق آن يبد و یخوب
 نظـر  از مـثالً  ست؛ین آن انِیپا موضوع، کی در یفقه حرام و حالل مرز کشف بیترت نیا به

 در توانـد  یمـ  و ستین منزل امور از کی چیهدادن  انجام به مکلف شوهر، خانۀ در زن یفقه
ـ ا امـا  کند؛ اجرت يتقاضا کارها نیا مقابل ـ نباموضـوع   نی ـ . شـود  جیتـرو  و هیتوصـ  دی   هب

 يهـا  ارزش نظـام  يسـو  بـه  یفقهـ  يمرزهـا  از دیـ با ینـ ید يساز فرهنگ مقام در بیترت نیا
 معـذر  و يمجـز  نماز رو نیا از) 19 - 18 :1394 ؛ينور زاده عالم: رك( کرد حرکت یاخالق

 کـه  ينمـاز  امـا  ،اسـت  یمسـلمان  هر ۀفیوظ حداقل و ممکن یفقه احکام تیرعا با فیتکل
  .ابدی ینم تحقق ییها حداقل نیچن با تردید بی باشد، تیمعنو و کمال موجب

 موضوع

 انسـان  ياریـ اخت صـفات  و افعـال  اخـالق  علـم  موضوع اما ن،امکلف افعال فقه علم موضوع
 ۀرابطـ  ،موضوع بحث در دانش دو نیا انیم گفت توان یم تسامح یاندک با ، رو نیا از ،است
 یعملـ  يهـا  جنبه به ناظر که یرونیب رفتار و افعال است، برقرار وجه من خصوص و عموم

 مثـل  یخـارج  يایاشـ  امـا  آنهاست، اشتراك وجه ،دشون می یبررس علم دو هر در هستند و
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 و رنـد یگ یمـ  قرار حکم موضوع فقه در تنها که طهارات و نجاسات ۀمجموع ای خاك، آب،
 در تنهـا  کـه  ظـن  حسـن  و سـوءظن  عفـت،  و شجاعت انظالم، ای ظلم مثل ینفسان ملکات
  .است علم دو نیا افتراق وجه شود، یم قرار بحث دربارة آنها اخالق

  محموالت امظن
ـ  اسـت،  مباح و مکروه مستحب، حرام، واجب، ۀخمس احکام فقه، دانش در محمول  در یول

 و لتیفضـ  ،يبـد  و یخوب خطا، و صواب د،ینبا و دیبا ۀگان ده میمفاه از یکی اخالق دانش
 شـتر یب تنـوع  از یحـاک  زیـ ن خـود  نیـ ا کـه  شـوند  یمـ  واقع محمول ،فهیوظ و حق ،لتیرذ

  .است یفقه يها گزاره با قیتطب در اخالق يها گزاره

   تحقق طیشرا
 اخـالق  در اما ،است آمده حساب به قدرت و بلوغ عقل،علم؛ ،فیتکل یعموم طیشرا فقه در

 ییهـا  شـرط  بـر  شوند، یم گرفته نظر در مفروض که مذکور طیشرا از یبرخ لزوم بر عالوه
  . است شده دیکأت قصد و یآگاه مانند
 وجـه  من خصوص و عموم را تحقق طیشرا دررا  دانش دو نیا ۀرابط توان یم رو نیا از

 بـه  نوجوانان و کودکان در یاخالق فیتکل که چرا است؛ بلوغ شرط فقه زیتما وجه دانست؛
 افعـال  تمـام  در کـه  اسـت  تیـ ن در اخالق زیتما وجه اما. است پذیرفتنی آنها یآگاه زانیم

 شـدن  پـاك  ماننـد  ،ستین الزم یشرط نیچن یفقه افعال ۀهم در اما دارد، ضرورت یاخالق
 صـورت  یطهـارت  تیـ ن گونـه  چیهـ  اگـر  یحت آن بر آب شدن يجار با نجس لباس و بدن

  .باشد نگرفته
 درسـت  تیـ ن واجد که ابندی یم تقدس و ارزش یصورت در یاخالق يرفتارها رو نیا از
 آن عکـس  بـر  و یفاعل حسن دلیل هب ح،یقب ظاهر هب يکارها یبرخ افتنی ارزش مانند. باشند

  .ریضم یناپاک و ایر سر از يها تین لیدل به یفعل حسن با يکارها یبرخ شدن ارزش یب
 لیـ دل هب آن، ةشد فیتعر يها تیمورأم و فیوظا بر بنا فقه که کرد اضافه دیبا هم را نیا

 ارتکـاب  دار روزه انسـان  کیـ  يبـرا  مثالً ندارد، ها یاخالق یب یبرخ با یمنافات بودن البشرط
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 بـه  توجـه  کـه  دهـد  مـی  نشان نیا و ندارد یمنع گرید گناهان یبرخ و تهمت بت،یغ دروغ،
 .  دارد یفمضاع تیاهم فقه کنار در اخالق

  اندرون نه اثر هست برونت نه                   حامدون نشان کو یگفت حمد
  )1762 تیب چهارم، دفتر ،1375 ،يمولو(

 هرگونـه  و ییخودنمـا  و ایـ ر قصـد  عدم يمعنا به تین ،يعباد اعمال در نکهیا بر عالوه
 اما ،است عمل صحت شرط که دارد نام امتثال ای الوجه قصد اصطالحاً که است گرید ةزیانگ

 ضیفـ  مرحـوم  چنانکـه  ،سـت ین بحث مورد فقه در ،باشد یانسان کمال بحث نکهیا از فراتر
  .)57 - 56 :1 ج ،1383 ،یکاشان ضیف( است دهکر توجه زیتما نیابه  زین یکاشان

  غرض جوهر عرض، آمد لیطف پس            عرض گفتن بود جوهر دل زآنک
  )1761 تیب دوم، دفتر ،يمثنو ،1375 ،يمولو(

  اغراض و اهداف
 محمـد  دیسـ  کـه  گونه همان است، اخالق و فقه اختالف قنیمت قدر هدف، و غرض در اختالف

 .داند یم علم دو نیا زیتما وجه نیتر مهم را نکته نیهم زین االخالق فقه کتاب ۀمقدم در صدر

 قضـاوت  یانسـان  کمـال  و نقصـان  و یعقلـ  قـبح  و حسـن  اساس بر ،یاخالق افعال در
 جـه ینت در و انیعص و اطاعت ای فهیوظندادن  انجام ودادن  انجام نگاه با فقه در اما شود، یم

 يتعبـد  امـور  در مـوال  امـر  امتثـال  قـت یحق در و شوند می یبررس عقاب و ثواب استحقاق
 اما است، یشرع معذر افتنی و یاله عذاب از ترس آن از باالتر و است غالب و جیرا حالت

 و یالهـ  تقرب شتریب ،آن یاجتماع و يفرد ،یبندگ اخالق یعنی ،آن ابعاد تمام در اخالق در
  . است نظر مد یانسان کمال

 بـه  قـبح  و حسـن  يپا یوقت که کرد اضافه دیبا هم را نیا هدف، به ناظر يها تفاوت در
 قلمـرو  بـه  ،شـود  مطرح عقاب و ثواب استحقاق یوقت اما ،است اخالق ةحوز ،دیآ یم انیم

 ،اسـت  حـرام  بـت یغ دیـ گو یمـ  فقه یوقت رو نیا از .)128: 1392 ،یاعراف( میا شده وارد فقه
 تیانسـان  از یعنـ ی ،اسـت  لـه یزذ بتیغ دیگو یم اخالق یوقت اما ؛دارد ياخرو عذاب یعنی

 مجـرد  فقـه  در اما ،است مطرح ملکات هو بما ملکات ۀجنب اخالق در چون. شود یم ساقط
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 بلکـه  ،سـت ین ملکـه  ،اسـت  شـده  مطـرح  فقه در که هم ایر یحت است، مالك هو بما عمل
  .)266 - 264: 1388 ،یگرام :رك(شود  محسوب می یجوارح یعمل

 و حالل که مقدار نیهم ؛نباشد هم یکامل انسان اما ،برود بهشت به یکس شاید رو نیا از
 انسـان  ساختن يبرا اما. است آورده دست هب را بهشت نییپا درجات ،کرده تیرعا را حرام
 علم به رو نیا از .)101: 1392 ،یسبحان( میدارنیاز  اخالق علم به سالم، يها فطرت با کامل
 در امـا  .اسـت  محتمـل  ضرر دفع آن، هدف حداقل که شده گفته هم حرام و حالل علم فقه

  . است افراد شخص درون يها جنبه ساختن آن ۀیاول هدف اخالق
 لیـ رذا و لیفضـا  بـه  راسـتن یپ و آراسـتن  يها راه نفس، بیتهذ ،يخودساز مجموع در
 و کوتـاه  اهـداف  ۀمجموعـ  اهللا یفـ  فناء و اهللا یال تقرب کمال، و سعادت به دنیرس ،یاخالق

  .ندیآ یم حساب به اخالق علم بلندمدت

  گستره 
 امکـان  حـوزه  چند در که است مطرح علم دو نیا ةگستر ۀلئمس گفته شیپ زیتما دو به ناظر
 ۀیـ فیتکل احکـام  دائرمـدار  فقـه،  کـه  اسـت  دو آن مسـائل  ةمحدود نظر از یکی ،دارد میتقس
 افعـال  ،یجـوارح  افعـال  بـر  عالوه اخالق اما هستند، یجوارح افعال غالباً که است گانه پنج

 یبـاطن  و يمعنو مباحث سنخ از شتریب یاخالق افعال رو نیا از. ردیگ یم دربر زین را یجوانح
  .هستند یشرع فیتکل ظواهر متوجه شتریب یفقه مسائل اما ،است
 ممنـوع  یاخالقـ  از نظـر   اما ،مجاز یفقه لحاظ به کارها یبرخ که است تفاوت نیهم با

 بـه  نسـبت  وشـوهر  زن یقـانون  و یشـرع  حقـوق  از منشعب يرفتارها یبرخ مانند هستند،
 نیچنـ  یاخالقـ  لحـاظ  از امـا است،  شده شمرده مجاز فقه در که قصاص ۀلئمس ای گریهمد

 دیـ کأت آن یاخالقـ  ۀجنبـ  و گذشـت  بـر  بالفاصـله  ،یفقه ۀلئمس از بعد زین قرآن در. ستین
  .)178 :بقره( کند یم

 مطـرح  اسالم به نانیمتد نیب شتریب فقه ةریدا که است افراد ۀلئمس ،ة مذکورگستر تفاوت گرید
  .هستند حترمم و پذیرفتنی زین انیاد گرید روانیپ انیم در اخالق یکل اصول الاقل اما ،است

 ،یـی گرا لتیفضـ  ماننـد  ییکردهایرو اخالق، در که است مکاتب ةگستر در سوم تفاوت
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 بـودن  ینقل و ینید درون به توجه با فقه در اما ،خورد یم چشم به ییگرا تیغا و ییگرا فهیوظ
  .ندارد تنوع نیچن آن،

 رییـ تغ بـا  رایـ ز اسـت،  اخـالق  از محدودتر زین ،یزمان دوام ةگستر در فقه نکهیا آخر در
 ثابـت  همـواره  اخـالق  اتیـ کل اما ه،شد نیگزیجا يگرید احکام مردم، يفکر بلوغ و انیاد

  . است بوده

  اخالق ةگستر یمصداق یبررس
 ییهـا  نمونه به ،هستند صفات نوع از هم و رفتار سنخ از هم یاخالق افعال نکهیا به توجه با
 و لتیفضـ  ۀدسـت  دو در کـدام  هـر  و یجـوانح  و یجـوارح  قالب چهار در آنها قیمصاد از
  :شد خواهد اشاره لتیرذ

   یجوارح افعال

   یمنف موارد )الف
 يایـذا  اهانـت،  سـر،  يافشـا  فحشا، ۀاشاع استهزا، اسراف، غضب، پرخوري، ،یخوشگذران

 فحـش  غیبت، رحم، قطع ،ییدروغگو خدعه، مراء، بدخلقی، و تملق اثم، بر اعانت گران،ید
 .... و کردن، سرزنش قهر، تجسس، ن،ینفر و لعن سب، و

    بتثم موارد )ب
 رحـم،  ۀصـل  غیر، مال حفظ الجوار، حسن البین، ذات اصالح ایثار، امانتداري، گران،ید ارشاد

  ...  و عهد به يوفا گران،ید حاجت يقضا ن،یوالد از اطاعت

   یجوانح افعال

   یمنف موارد )الف
 حسد، سوءظن، طمع، جبن، اهمال، دراز، يآرزوها ،يالهو اتباع ا،یر وسواس، تغافل، عجب،
 ...  و ،يرأ استبداد



384 1395تابستان ، 2 ، شمارة12 هاي فقهی، دورةپژوهش 

    بتثم موارد )ب
  ... و رجا خوف، ت،یخش عفو، کبر، انصاف، قناعت، ذکرالموت، نفس، ۀمحاسب اخالص، 

ـ ا نقد انگریب اخالق، علم ةگستر در فوق ۀچهارگان يها يبند دسته انیب خواهـد   نکتـه  نی
 فقـه  امـا  ،یتبع رفتارها به توجه و است صفات بر متمرکز شتریب اخالق شود یم گفته که بود
. دارد یعیوسـ  ةریـ دا اخـالق  میـ داد نشان که چرا ،)130: 1392 ،یاعراف( است آن عکس بر

 کـه  است یرونیب و یخارج افعال آن احکام غالب وجه ت،ین بحث جز هب فقه، در آنکه حال
  .  دارد يریگ اندازه و سنجش امکان

    روش
 ،یفلسـف  ،ینقلـ  ۀدست چهار در اخالق که دهد یم نشان علم دو نیا يها روش و ادله ۀسیمقا

 میمفـاه  از ،یانیـ وح منـابع  بـر  عـالوه  اخالق، در رایز. دارد یبررس امکان یقیتلف و یعرفان
 تفاوت اندازه نیا فقهدر  اما. شود یم استفاده لسوفانیف و عرفا انیم در زین یفلسف و یعرفان

 یاصـول  و ياخبـار  روش دو در شـتر یب و خـورد  ینمـ  چشـم  بـه  هـا  گـزاره  کشف روش در
 دارد يمحـدود  گـاه یجا زیـ ن یدوم در و ندارد یگاهیجا عقل یاول در که است پذیر کیتفک
  .آن از شیب نهو  است نقل فهم ابزار زین آن که

 در امـا  اسـت،  عقل يمحدود موارد در و یوح ،یفقه يها گزاره کشف منبع قتیحق در
 در االخـالق  اتیـ آ نکهیا از ریغ. دارند یعیوس گاهیجا فطرت و عقل ،یوح بر عالوه اخالق

   1.است گسترده و ریفراگ اریبس االحکام اتیآ با سهیمقا

  اخالق و فقه در عقل نقش
 یفقهـ  عقـل  .هسـتند  متفـاوت  اخـالق  و فقه در عقل يکارکردها تناسب نیهم به و تیماه
 اما. است یوانگید و یضیمر برابر در و فیتکل طیشرا از ؛بد از خوب زییتم قدرت يمعنا به

                                                        
االخالق رجوع شود.به کتاب آیین اخالق در قرآن اثـر محمـد عبـداهللا دراز از     . براي مطالعۀ تفصیلی آیات1

نامۀ دکتري در دانشـگاه سـوربن فرانسـه تحقیـق و      عنوان پایان پژوه کشور مصر که به اندیشمندان قرآنی و اخالق
 ده است.تألیف ش
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 بـاز  عمل و شهیاند در لغزش و جهل از را انسان که ییروین از است عبارت اخالق در عقل
 و شـود  حسـوب مـی  م عقل يلغو يمعنا همان به ناظر که) 164 :1390 ،يشهر ير( دارد یم

دهنـده   انگیزانـده و حرکـت   هـا  یزشـت  مقابـل  در خودنگهدار به عاقل آدم از زین اتیروا در
 ةحـوز  در جهـل  و دارد يمتعـدد  یمعان زین جهل که گونه همان 1.ستها یکین انجام سوي به

 اسـت  یاخالقـ  يهـا  يناهنجـار  بـه  انیطغ و یسرکش موجب که رددا يوجود ۀجنب اخالق
 متفـاوت  مفهـوم  دو یگـاه  اخـالق  و فقه در عقل قتیحق در .)62 - 53: 1388 ده،یپسند(

گـاهی   کـه  چـرا  دارد، یجـاب یا ۀجنب یاخالق عقل و یسلب ۀجنب یگاه یفقه عقل رایز ،دارد
 و زهیـ مم ةقـو  همـان  اخـالق  در عقـل  اما کند، یم تیکفا یفقه عمل صحت در جنون عدم

 صـادق  امام از یثیحد در ،یاخالق عقل گاهیجا نیهم به ناظر و است بد از خوب مدرکه
 آن عقـل . )11: 1 ج ،1365 ،ینـ یکل( الجنان به اکتسب و الرحمان به ماعبد العقل :است آمده
  .است رضوان و رحمت در دخول و رحمان عبادت آن سبب به که است
 کشـف  در ینـ ید متـون  فهـم  نقـش  کـه  دارد يابزار ۀجنب هم یفقه عقل تر کامل انیب به
 شـود  محسوب می سنت و قرآن عداد در یمستقل منبع هم و است دار عهده را یشرع احکام

 دو از یکـ ی نکـه یا( یعقل رمستقالتیغ و) باشد یعقل اسیق ۀمقدم دو هر( مستقالت در که
 در بـودن  یرشـرع یغ لیدل به اخالق در اما. کند یم کشف را یعقل احکام) باشد یعقل همقدم

 یاخالق لیرذا و لیفضا فهم در عقال فهم و است فهم در مستقل عقل خود، امهات و اصول
  .دارد یفراوان نقش

    گیري جهینت
 در همـه  کـه  اسـت  یفراوان اصول و علوم بر مشتمل یاسالم عتیشر که آمد قیتحق نیا در
 اخـالق  و فقـه  دانـش  دو آنهـا  نیتر مهم از که.دارند نقش انسان يمعنو یتعال و رشد ریمس

 ریـ ز نکـات  گفتـه  شیپـ  مباحث ۀمجموع از و شد بحث آنها متقابل ارتباطدربارة  که هستند
  :آمد دست هب

                                                        
 شهري. . رجوع شود به اصول کافی باب العقل و الجهل و کتاب خردگرایی در قرآن و حدیث محمدي ري1
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 از آن احکـام  نکـه یا و اخـالق  علـم  بـه  یاسـالم  عالمان یبرخ يرخودیغ نگاه لیدل به .1
 گـر ید بـا  آن يهـا  آموزه متوازن رشد عدم موجب ،آمد یم حساب به مستحبات جنس
 .شد مالنهأمت و ياجتهاد ینگاه با یاسالم علوم

 شیخـو  شیرو به ،هم از منفک و يا رهیجز کامالً علم دو نیا تا شد موجب نگاه نیا .2
 ،یفرعـ  فیتکـال  تیـ محور بـا  علم محدود برش آن يامدهایپ هجمل از که دهند ادامه
 یاخالق يها بیآس شدن ریفراگ و گذشته در یاخالق يها ارزش به توجه بدون یشرع

 .است معاصر دوران در یاسالم ۀجامع در فراوان

 ،یگـانگ ی و اتحـاد  ۀچهارگانـ  يهـا  هیفرض یبررس و اخالق و فقه دانش دو ۀسیمقا در .3
 سـه  یاجمـال  نقـد  از بعد ،یوابستگ و زیتما اخالق، بر فقه تداخل ،يناسازگار و زیتما

 .گرفت قرار دییأت و توجه مورد یوابستگ و زیتما یعنی چهارم ۀیفرض اول، ۀیفرض

 هـا،  گـزاره  سـنخ  در ،هـا  اشتراك یبرخ نیع درمذکور  علم دو که صورت نیا به زیتما .4
 از ،یوابسـتگ  دیـ ق امـا . دارند يآشکار يزهایتما هم با ارکان گرید و اهداف موضوع،

 خواهنـد  مـدد  هـم  بـه  جیتـرو  و نییتب مقام در دانش دو نیا از هرکدام که روست آن
 .رساند

 و هیتجز به موردپژوهانه، صورت به و کیتفک به را گفته شیپ زیتما موارد پژوهش نیا .5
 ةریـ دا اخـالق  گسـتره،  و روش مانند موارد یبرخ در آنکه جهینت. کشاند یعلم لیتحل
 . رسد یم نظر هب تر یمتعال زین هدف و گاهیجا در که گونه همان دارد، يتر عیوس

 و فقــه علــم يهــا تجربــه از شــتریب ةاســتفاد يبــرا را نــهیزم یاســتقالل کــردیرو نیــا .6
 و آن يکـاربرد  ةحوز در اخالق دانش ۀتوسع و دیتول زمینۀ در فقه اصول يها تیظرف
 .دکر خواهد همافر جامعه مشکالت حل نگاه با آن از کامل يور بهره
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