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چکیده
اخمق و فقه ،به عنواو دو علم یستقل ،ایا بساار نزدیک و همگوو ،فرفاالت و ایکالاو تأثارگالذاری بالر یالکدیگر را
ّ
دارن) .تحقق بخشا)و به این تأثارات ی)توان) به ارتقاء ،پو یای) و هماهنگ) ایکام فقه) و اخمر) کمالک شالایان)
بکن) .در این یقاله  -به شاوه تحلال) و یطالعات تاریخ ان)یشه  -تأثارات علم اخمق بر استنباط ایکالام فقهال) را از
اسالتنباط فقهال ِ) یطلالوب از دیال)گاه
دی)گاه غزال) ،طرح و بررس) کردهایم .ه)ف این نوشتار تباان و بررسال) شالاوه
ِ
غزال) است .این شاوه استنباط در این یقاله «استنباط باطنگرایانه» نایا)ه ش)ه اسالت .در ایالن یقالاله ،تباالان شال)ه
است که علم اخمق از طریق تغاار یبان) انساوشناخت ِ) اسالتنباط فقهال) و ایجالاد رویکالرد فضالالتگرایانه در و،
یتحول ی)کن) .در نتاجه این ّ
تصورات و تص)یقات استنباط) را ّ
تحول و تغاار ،تصالورات فقهال) گسالتردهتر شال)ه و
در برخ) یوارد یعان) نها تغاار ی)کن) .در یوزه تصال)یقات ناالز اسالتنباط باطنگرایاناله باعال همالاهنگ ِ) هرچاله
افعالال
باشتر گزارههای فقه) و اخمر) ،تباان ایکام ج)ی)ی در یوزه ینشها و باطن انسالاو ،همالاهنگ) ایکالام ِ
فاهری با ایکام ینش) و باطن) و یافتن نظام طول) در یااو ایکام فاهری و باطن) ی)شود.
کلیدواژهها
فقه و اخمق ،اخمق تلفاق) ،استنباط ایکام ،ایام یحم) غزال) ،فاض کاشان).
 دانشجوی دوره دکتری فلسفه اخمق دانشگاه رم ،ایراو( .نویسنده مسئول
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فقه ،علم) یهم و یورد ّ
توجه در یوزه رفتارهای فردی و اجتماع) یسلماناو است .از اینرو ،رفالع
ّ
نوارص ،تکایل و روز ی)ی و از دغ)غههای ج)ی و بهیق هر ان)یشمن) در یوزه علوم اسالمی)
به شمار ی) ی) .ب)شک یک) از عوایل یهم در تکایل ،روز ی)ی و پاشرفت یک علالم .توجاله باله
ِ
تعایل و با علوم یرتبط است .این ه)ف (تکایل علم فقه ایجالاب ی)کنال) کاله فقاله را جزیالرهای
ج)ا از دیگر علوم همگن با و ن)انام و از تأثارات و علوم بر فقه و تعایل فقه با نها غافل نشویم.
اخمق اسمی) از علوم اسمی) یرتبط با عمل و رفتار است و به این جهت از علوم همگوو با
فقه بهیساب ی) ی) .بررس) و تحلال تأثارات این دو علم بر یکدیگر و در نتاجه ،هماهنگ) نهالا
با هم از ایور ضروری در ینظویه علوم اسمی) به نظر ی)رس) .بررس) تعایمت و تالأثارات ایالن
دو علم بر یکدیگر یجال) بساار باشتر از یک یقاله ی)طلب) و از همانرو ،در ایالن یقالاله ،رصال)
بررس) تأثارات علم اخمق بر علم فقه داریم.
علم اخمق و گزارههای اخمر) ی)توان) بر یوزههای یختلف) از فقه تأثارگذار باش)؛ از جمله
شخصات فقاه .استنباط ایکام فقه)ِ ،افتاء و استفتاء فقه) ،روش تبلاغ ایکام فقهال) و عمالل باله
ایکام فقه) .البته ،نچه در اینجا در ص)د تباان و بررس) و هسالتام ،تالأثارات علالم اخالمق بالر
«استنباط ایکام فقه)» است.
این تحقاق به دنبال بررس) تأثارات علم اخمق بر استنباط ایکام فقه) با تأکا) بالر دیال)گاه ایالام
یحم) غزال) ( ۰70۔  707ق  -فالسوف ،یتکلم و فقاه نای)ار س)ه پنجم  -است .ی)تواو غزال) را از
پاشگایاو ّ
تحول در علم فقه ،با تکاه به راء اخمر) ،دانست .غزال) در کتاب احیاء علاوم الادین کاله
بزرگترین و نایبردارترین اثر اوست ،دو گونه بح نافر به فقه دارد؛ نخستان و یعروفترین بح او
در این رابطه ،بحث) علمشناخت) است و غزال) در ص)د تعاان و تباان ینزلت و جایگاه «علم فقه» در
یااو دیگر علوم دین) و غاردین) بر ی)ه است و در ضمن این یبای است که علم فقه را علم) دناای)
ی)انگارد .دویان بح غزال) در این زیانه ،بح از فروعات فقه) و تباان سبک ج)ی)ی در استنباط
ایکام فقه) است .نچه در این یقاله یورد نظر نویسن)گاو است ،بح و یسئله دوم است و از بح
اول جز به یناسبت سخن) ورده نخواه) ش) .در نتاجه ،پرداختن به این بح که یا فقه علالم دناالای)
1
شناس) غزال) درست است یا نه ه)ف و رسالت این یقاله ناست.
علم فقه
است یا نه یا ِ
ِ
 .1برای یطالعه باشتر دربارۀ فقهشناس) غزال) ،نک :فاض کاشان) ،7 ،700۵ ،ص 7۵؛ سروش ،70۹1 ،ص  0۰۔ .۰7
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غزال) ،یعتق) است که سایه فاهرگرای) و رشرینگری بر ایکام و اسالتنباطات فقهال) افکنال)ه
ش)ه است .به همان دلال از ان)یشمن)او فقه) به «فقهاء الظاهر» تعبار ی)کنال) (غزالال)،0 ،۵007 ،
ص  . ۰7هر ایر و فریاو صادر ش)ه از شالارع یقال)س ،فالاهری دارد و بالاطن) .بالرای یثالال ،نمالاز
فاهری دارد که هماو اعمال و شرایط یخصوص است که در زیاو و یکاو خاص) انجام ی)گارد
و باطن) دارد که نزدیک) انساو به خ)ا ،دوری از گناه و پرهاز و پاراستن انساو از ِکبر اسالت .فقاله -
به اعتقاد غزال)  -در روش یرسویش تنها فاهر فرایان شارع را تباان و تشالریح ی)کنال) ،ایالا ناالاز
است که در کنار و فاهر ،باطن یکم فقه) ناز استنباط شود و استنباطات فقه) به نحالوی باشال)
ِ
که فاهر عمل با باطن و هماهنگ و همجهت باش) .به همان یناسبت ایال)ه غزالال) در اسالتنباط
ایکام فقه) را «استنباط باطنگرایانه» و یحصول و را «فقه باطن)» ی)نایام.
یم یحم) یحسن فاض کاشان) ( 70۵0–700۵به رصال) باالروو کشالا)و گوهرهالای کتالاب
احیاء علوم الدین و پاراستن و از اعتقادات و ایکام اهل سنت و صوفاه ،کتاب المحاة البیضااء
فی قهذیب االحیاء را به نگارش در ورد .فاض در این اثر ،کتاب احیاء علوم الدین را بالا اعتقالادات
شاع) همسو کرد و با روایات یأثور از ائمه غن) و فربه ساخت .نگاه فاض دربارۀ روش اسالتنباط)
ّ
غزال) ناز در این یقاله ،ی) نظر خواه) بود.
شایاو ذکر است که غزال) در ثار خود از تعبار «استنباط باطنگرایانه» و «فقه باطن)» اسالتفاده
نکرده و ب)اوها تصریح نکرده است ،ایا یاصل پاشنهادهای او در یوزه اسالتنباط ایکالام فقهال)،
شکلگاری یک روش خاص استنباط) و فقه یتناسب با و روش است .در یقاقت ،رسالت ایالن
یقاله ناز باز فرین) و صورتبن)ی این شاوه استنباط) از ثار غزال) و بالهویژه احیااء علاوم الادین
است .این شاوه استنباط) شایل یجموعهای از تأثارات علالم اخالمق بالر اسالتنباط ایکالام فقهال)
است .همچنان بای) یتذکر ش) که ینظور یا از «اخمق» ،علم اخمق به یعنای «علم) است کاله
با بررس) الزایات و ارزشهای یربوط به صالفات درونال) و افعالال انسالاو ،سالع) در پاادهسالازی
صفات ناکو در انساو دارد تا او به اختاار افعال خار انجام ده) و به این وساله سعادت خالویش را
درک و تأیان کن)» (نک :تهرانال) ،7 ،70۵7 ،ص  . 00از اینرو ،ینظالور از «اخالمق» خلقاالات فقااله و
استنباط ایکام ناست.
تأثارات نا گاهانه عمل به اخمق بر
ِ
ینظور از «فقه» در اینجا علم) است که به دنبالال کشالف ایکالام شالرع) فرعال) از راه دالیالل
تفصال) و یشروح نهاست (جرجان) ،70۵۰ ،ص  . 7۵۹استنباط یکالم ناالز باله یعنالای باالروو وردو
ّ
ایکام فقه) غار ب)یه) به واسطه فحص در ادله است (فاالوی) ،۵ ،7۰7۰ ،ص  . 7۵7کالارکرد اصالل)

«فقه» ،در یقاقت ،استنباط ایکام فقه) است ،بنابراین ،زیان) کاله گفتاله ی)شالود« ،تالأثار علالم
اخمق بر استنباط ایکام فقه)» ،یعن) ی)خواهام تأثار علم اخمق را بر کارکرد اصل) علالم فقاله
بررس) کنام .در این یجال ی)کوشام تأثارات علم اخمق بر استنباط ایکام فقهال) بالا تأکاال) بالر
طرح استنباط باطنگرایانه غزال) تباان و بررس) کنالام .ایالن یقالاله یتشالکل از دو بخالش تباالان و
ِ
بررس) طرح «استنباط باطنگرایانه» است.
طرح استنباط باطنگرایانه

تأثارات اخمق بر استنباط را  -طبق استنباط باطنگرایانه  -در سه یوزه ی)تواو دستهبن)ی کرد7 :
یبان) استنباط فقه)؛  ۵یوزه تصورات استنباط؛  0یوزه تص)یقات استنباط.
تأثیر در مبانی استنباط فقهی
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تأثار علم اخمق بر استنباطات فقه) ،تغاار برخ) یبان) استنباط اسالت و ایالن
اولان و عماقترین ِ
تغاار یبان) در چن) گام صورت ی)گارد و بر یکدیگر یترتب هستن).
ِّ
سر الهی
ِ
حقیقت روحانی
نفس انسانی
 .7گام اول در تغاار یبالان) ،یتالأثر سالاختن اسالتنباطات فقهال) از انساوشناسال) اخمرال) اسالت.
انساوشناس)ای را که غزال) ی)پذیرد و و را یبنای کار خود در احیاء علوم الدین ررار داده اسالت،
ّ
انساوشناس) برخاسته از دی)گاه عرفان) است« 1.انساو» ،طبق این دی)گاه ،یرکب) یقاقال) از ساله
 .1این انساوشناس) ،بهخوب) ،در کتاب مصباح األنس نوشته فناری (یتوفای  10۰ق گزارش ش)ه است و در تباالان ایالن
نگاه انساوشناسانه از این کتاب بهره گرفتهایم.

✺

یقاقت است؛ یقاقت ّ
سر اإللهال) ،یقاقالت رویالان) و یقاقالت نفالس انسالان) (فنالاری،۵070 ،

 .1فناری به این یطالب ،در ضمن ب)ایات ،ابواب و یعایمت و همچنان در ضمن یقام اسمم ،ایماو و ایساو اشاره کرده است.
در اینجا بااو فناری ساده سازی و یختصر ش)ه تا انساوشناس) عرفان) به ایجاز ،تباان شود (نک :فناری ،۵070 ،ص . 770

تأثیرا

 .۵در ایت)اد همان تأثار انساوشناخت) ،تغاار یبنالای) دوم در اسالتنباط فقهال) ررالم ی)خالورد.
هماوطور که ج)ا کردو کردار از باطن و ،یعن) «روح» نایمکن است .ج)ا کردو فقه از اخالمق
ناز نایمکن است .در یقاقت« ،اخمق» به باطن «فقه» ی)پردازد و فقه به فهورات اخالمق و باله
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ِ
ص  . 777بر این یبنا ،یقاقت انساو یک وجود ایت)ادیافته از وی)ت به کثرت و از باطن باله فالاهر
ّ
یقاقت رویان) و باطن باطن نفس انسان) است .از سوی دیگر،
سر اله) ،باطن
است.
ِ
ِ
یقاقت ِ
ِ ِ
ِ
ّ
یظهر یقاقت رویان) است« .نفالس انسالان)»،
سر اله) و نفس انسان) ِ
یقاقت رویان) یظهر ِ
ّ
یریله فهور یواس و کثرت دی) است .افعال و کردار دی) در این یرتبه تحقق ی)یابن) و نچاله
یواس دیگر انساوها رادر به درک یستقام و هستن) ،همان یرتبه است .شقاوت ،رذیلت و کالردار
ب) یاصل غفلت از یقاقت ّ
سر و رویان) و توجه به یرتبه یواس و خطورات) است کاله در یرتباله
ِ
ّ
برای انساو یاد ی)شود .یقاقت رویان) ،یریله فهالور سالر الهال) اسالت؛ کثالرت دارد ،ایالا
ّ
کثرت و به ش)ت نفس ناست و در سطح یلکات و ویژگ)های درون) انساو است .اگر انساو را
به یثابه هری) در نظر بگاریم ،یریله نفس کف هرم و یقاقت رویان) یااو و هرم و ّ
سالر الهال)
ِ
ِ
کالردار ناالک یاصالل توجاله باله ایالن یقاقالت و بالاطن و،
در رأس و است .سعادت ،فضالت و
ِ
یقاقت ّ
سر اله) است (فناری ،۵070 .ص  7۰۵۔ . 770
این سه یرتبه از وجود دی) ب)ارتباط با یکدیگر ناستن) .هر فعل و انفعالال) در نفالس انسالاو بالر
ً
یتقابم هر کنش و واکنش) در ّ
روح و ّ
سر و روح ،بر نفالس و افعالال انسالاو
سر او ناز تأثار ی)گذارد و
ّ
فضالالت عفالت
تأثارگذار است .فردی که در یرتبه نفس تع)ی به یقوق دیگراو نم)کن) .به تقویالت
ِ
سر کمک ی)کن) و همچنان اگر ّ
در روح و ایساو در ّ
توجه فرد در س ّر و فضایل او در یرتباله روح باله
1
توفاق اله) تقویت شون) ،نفس و افعال او تنظام ش)ه و در جهت ررب اله) ررار خواهن) گرفت.
برای تنظام و تصحاح هر یک از این یراتب وجود انسالاو ،علمال) تال)ارک دیال)ه شال)ه اسالت؛
علم فقه ،علم یربوط به کالردار نفالس انسالاو و رواعال) و رالوانان و اسالت (فنالاری .۵070 .ص  777و
«علم اخمق» ،علم ایوال رلب و روح دی) است (فناری ،۵070 ،ص  770و «عرفاو» ،علم ایالوال
ً
یعموال روح و ّ
ّ
سر با هم یمیظه ش)ه و ایکایشاو صادر ی)شود.
سر است که البته ،در عرفاو
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دلال همان ارتباط  -استنباط فقه) ب)وو در نظر گرفتن باطن و  -هماو فقه) است که غزالال) باله
و خرده گرفته است .غزال) ،یعتق) است که فقها باش از ی) به فاهر ادله فقه) توجه کردهانال) و
این توجه به فاهر سالبب شال)ه تالا از بالاطن رفتارهالای فقهال) غافالل شالون) و نهالا را یهمالل رهالا
کنن) (غزال) ،ب)تا ،7 ،ص . ۰
اسالتنباط یالورد ربالول غزالال)،
به اعتقاد غزال) ،استنباط یوجود فقه) ،استنباط) رفتارگراسالت.
ِ
سایت رفتار گذر کن) و یکم فقه) را با توجه به باطن عمل و تأثاری
استنباط) است که بتوان) از
ِ
که بر روح و ّ
سالر انسالاو ی)گالذارد .اسالتنباط کنال) .در نظالر او ،اسالتنباط فقهال) بایال) رویکالردی
«فضالتگرایانه» داشته باش).
در اینجا ،توضاح) کوتاه دربارۀ رویکالرد غزالال) باله «علالم اخالمق »الزم و ضالروری اسالت.
بهطور کل) و از دیرباز ،سه یکتب اخمر) اصال در جهاو اسالمم وجالود داشالته اسالت؛ یکتالب
ً
اخمق فلسف) ،عرفان) و نقلال) .تمالایز ایالن ساله رویکالرد عمویالا در ینبالع و روش نهاسالت؛ در
ذوق عرفالان) و
اخمق فلسف) ،ینبع عقل و روش فلسف) است و در اخالمق عرفالان) ،ینبالع و روش ِ
شهودی است و در اخمق نقل) ناز ینبع یات و روایات یأثور هستن) .غزال) ،از پاشگایاو «یکتالب
تلفاق)» است .اخمق تلفاق) و بهویژه غزال) ،سع) ی)کن) از ساله ینبالع و ساله روش بالرای اثبالات
یطلوب خود بهره گارد .برای نمونه ،در کتاب احیاء علوم الدین در دو کتاب اول (عبادات و عالادات
تکاه بر نقل ،باشتر از عقل و عرفاو دی)ه ی)شود و در کتالاب مهلکاات ،فضالای بحال باشالتر شالباه
اخمق فلسف) است و در کتاب منایات یایه های اخمق عرفان) پررنالگتر اسالت ،ایالا در سراسالر
کتاب سع) ش)ه تا ترکاب و تلفاق) از ینالابع و ادلاله یالورد اسالتفاده رالرار گاالرد .همچنالان «اخالمق
تلفاق)» به تبعات از اخمق فلسف) و عرفان) ،رویکردی فضالتگرایانه دارد .در غالب رویکردهالای
فضالتگرایانه و بهویژه در نگاه ارسطوگرایاو ،سه اصل و عنصر نمود ویژهای دارن)؛  7سالعادت؛ ۵
تأکا) و توجه به شخصات و یلکات انساو ؛  0نقش اسوه اخمر) (هرستهاوس ،70۵۵ ،ص . 07
این سه عنصر ،در ثار غزال) ناز به وضوح دی)ه ی)شون).
 .7سعادت :غزال) غایت انساو و رسالت اخمق را رسان)و انساو به سعادت یقاقال) و سالعادت
یقاق) را سعادت اخروی ی)دان) (غزال) ،70۵۰ ،ص . 700

صورت بالاطن انسالاو و هال)ف و را تطهاالر و تالزئان یلکالات انسالاو
 .۵یلکات :غزال) ،اخمق را
ِ
ی)دان) (غزال) ،۵ ،70۹7،ص 7۹

.

 .0اسوه :همچنان غزال) پاایبر (ص را یگانه اسوه اخمر) در تمام زنال)گ) انسالاو ی)دانال) و در
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ثار یختلف خود به این ایر اشاره کرده است (غزال)  ،۵ ،70۹7ص . ۵۵

ب فقاه ،نماز کس) را که باشتر نماز در فکر ایور دناای) است ،ربول ی)دان) ،ایا این نمالاز ثالواب
خرت) به دنبال ن)ارد.
فقاه ،زکات) که به زور گرفته ش)ه را ی ِبرء ّذیه ی)دان)؛ هرچن) هاچ نتاجه خرت) ن)ارد.
اهلات شهادت ،رضالاوت و والیالت دارد،
د فقاه ،رائل است کس) که از یرام فاهری اجتناب کن)ِ ،
ایا اجتناب از یرام فاهری تنها یریله اول از چهار یریله ورع و کمارزشترین نهاست.

تأثیرا

الف فقاه ،کس) را که به جهت ینافع دناای) (ترس جاو و یال اسمم ورده را یسلماو ی)دانال)؛
هرچن) سعادتمن) در خرت ناست.

۹5۹
علم اخالق بر استنباط احکام فقهی با تأکید بر آراء غزالی…

در اخمق فضالتگرا ،رفتار و کنش انساو به سه لحاظ یائز اهمات است؛ اول این که رفتار انسالاو
شکلدهن)ه باطن و صورت نفسان) اوست .دوم این که بع) از شکلگاری یلکاله در فالرد ،رفتالار و
کردار برخاسته و فهور باطن انساو است و سوم این که تفسار و ارزشگذاری رفتار ب)وو توجه باله
تأثار و تأثری که در ارتباط با باطن و روح دارد ،نایمکن و یا بساار دشالوار اسالت .اگالر علالم فقاله،
ّ
یتکفل استنباط ایکام فقه) است .طبق این یبان) ،بای) در استنباط ایکام فقه) تأثار و تأثر رفتار
و باطن را یمیظه کن) و ب)وو توجه به نسبت رفتار با روح انساو یکم صادر نکن).
یبتن) بر این دو یبناست که غزال) به فقه یصطلح و یت)اول در زیاو خویش ِاشکال ی)کنال) و
یعتق) ی)شود که فقه یوجود علم) فاهری ،پوستهای و دناای) اسالت (غزالال) ،ب)تالا ،7 ،ص  . ۵۵او
چن)ین ِاشکال را یطرح ی)کن) که عبارتن) از؛
( .7فقه در خ)یت یکویت  :فقه ،دانش) است که شایل روانان و راههای نگهبان) از یالردم و
کشورداری است .یکویت و نگهبان) کشور نااز به پادشاه دارد .پادشاه برای این کار نااز به روانان
و یقررات) دارد که فقه بااو این روانان را برعه)ه دارد و بر همان اساس ،فقاه یعلم و یرش) پادشالاه
در کشورداری است (غزال) ،ب)تا ،7 ،ص . 00
( .۵ع)م تضمان سعادت در عمل به فقه  :عمل باله فقاله ،سالعادتمن)ی در خالرت را تضالمان
نم)کن) .در یقابل ،عمل به اخمق تضمانکنن)ه سعادت اخروی است .استنباط ایکام فقه) نبایال)
تنها به ه)ف تنظام فاهر افعال انساوها باش) ،بلکه ه)ف از استنباط بایال) تالأیان سالعادت یقاقال)
ّ
فقه یوجود که خروج) استنباط یعمول است .سعادتین)ی در خالرت را
یکلفان ناز باش) .عمل به ِ
تضمان نم)کن) .غزال) ،چهار یثال برای این ی)عا ی) ورد (غزال) ،ب)تا ،7 ،ص  07۔. 0۵
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( .0ع)م اولویتسنج) پژوهش)  :یک فقاه در یواجهاله بالا هالر یسالئلهای ی)توانال) فروعالات و
یاالت یختلف یکم و وارعه را طرح و بررس) کن) .از جزئاات نماز به عنالواو یالک ایالر عبالادی
صرف ورالت و اسالتنباط
گرفته تا جزئاات) در یسائل نکاح و طهارت ،ایا ک)ام یک از ورایع ارزش ِ
دراق دارن) یا یک فقاه یجاز است در هر یسئلهای دست به استنب ِاط جزئاات و بزن) در اینجالا
در یقاقت ،بح در اولویت استنباط) است.
 .۰به اعتقاد غزال) ،اگر ررار است درائق و فرائف) را استنباط کنام ،بهتر است به درائق باطن)
و رلب) انساو بپردازیم و غور زیاده از ی) در فواهر افعال را کنار بگالذاریم .بالهجالای صالرف و
ابطال ورالت در اسالتنباط ایتمالاالت دراقاله در نجاسالت و پالاک) ،بایال) باله درالائق ریالا و فلالم
پرداخت (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . 0۰
فاض کاشان) با اعتقاد به یبان) ذکر ش)ه در کتاب النخبه اذعاو ی)کن) که «طهالارت بالاطن)»
طهالارت
اصل است و اهم از طهارت فاهری ،و طهارت فاهری تنها از و جهت کاله یالرتبط بالا
ِ
باطن) است ،اهمات دارد (فاض کاشان) ،7۰71 ،ص  1. ۰۵اگر «طهارت باطن)» ،اصالل اسالت ،بهتالر
ناست فقاه درت و وسواس علم) خویش را یصروف استنباط ایکای) کن) که با طهارت بالاطن)
ارتباط باشتر و عماقتری دارن) یا بهتر ناست یبایثات و دعواهای علم) را بالر اسالتنباط ایکالام
طهارت باطن) ،یعطوف کن)
بر اساس یطالب پاشگفته ،به نظر ی)رس) ،نخستان و عماقترین تالأثار اخالمق بالر اسالتنباط
ایکام فقه) ،تغاار در یبان) استنباط است .در اینجا به دو یبنا و سه اشالکال) کاله باله دلاالل عال)م
توجه به این یبان) در فقه یوجود پاش ی)ه ،اشاره کردیم.
تأثیر در ٔ
حوزه تصورات

تصورات در فقه ،شایل یوضوعات و یحموالت فقه) است« .یوضوعات» ،عناوین) هستن) کاله
که ایکام فقه) بر نها یمل ی)شون) و «یحموالت» ،هماو ایکام فقه)ای هسالتن) کاله شالایل
ایکام تکلاف) و وضع) ی)شون) .با توجه به تغاار یبان) استنباط ،تصورات در استنباط فقه) ناالز
دچار تغاار ی)شون) .تغاارات) که غزال) یتذکر نها ی)شود ،شالایل تغااالر در گسالتره تصالورات و
فهم یعان) نهاست که در اینجا ،به سه نمونه از نها اشاره ی)کنام.
واألهم ّ ..
ّ
ولکن لطهارة الظاهر أثرا ف تنویر الباطن» (فاض کاشان) ،7۰71 ،ص . ۰۵
« .1الباطن هو األصل
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ٔ
گستره موضوعات استنباطی
ا .تأثیر در

یرتبه سوم ،تطهار رلب و روح از اخمق یذیوم و رذایل (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . 07

ّ

یرتبه چهارم ،تطهار ّ
سر انساو از یاسوی الله (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . 07

بر اساس یبان) غزال) ،برای اینکه فقه از علم دناای) خار شود و علم) خرتال) گالردد و ضالاین
سعادت انساو باش) .الزم است از یراتب دیگر طهالارت بحال کنال).؛ زیالرا اسالتنباط ایکالام در
ً
َ
یرتبه فاهری  -که ینحصر به ی)  ،خب و فضوالت است  -اوال ،از استنباط ایکالام طهالارت
ً
در دیگر یراتب غفلت کرده و ثاناا ،عمل تنها به چنان طهارت) یتضمن سعادت اخالروی نخواهال)
بود (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص  07۔ . 07

تأثیرا

یرتبه دوم ،تطهار جوارح از گناه (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . 07

۹5۳
علم اخالق بر استنباط احکام فقهی با تأکید بر آراء غزالی…

سه یا باشتر دانستن سایات وجود انساو ،این سؤال اساس) را یطرح ی)سازد که یا غاالر از رفتالار
انساو که یربوط به نفس و فاهر اوست .روح و ّ
سر ناز ی)تواننال) در عال)اد یسالائل و یوضالوعات
ّ
فقه) ررار بگارن) همان نگاه ی)توان) تحول) ج)ی را در بح طهارت ایجاد کن)؛ و چناو کاله
غزال) و فاض ایجاد کردهان).
َ
در اغلب کتب فقه)  ،تنها دو بح برای طهارت یطرح است؛ طهارت از یال) و طهالارت از
َ
خب  .طهارت ،یک یکم وضالع) اسالت و تنهالا زیالان) کاله یق)یاله و شالرط بالرای عملال) عبالادی
ررار گارد ،ایکام تکلاف) بر و بار ی)شود ،ایا در طریواره «فقه باطن)» بح طهارت از دو عنالواو
به شش عنواو گسترش پا)ا ی)کن) و به طبع ،یوضوعات و یسائل و ناز توسعه ی)یابن) .دسالتهبن)ی
غزال) ذیل کتاب طهارت ،خود گویای همان یطلب است .طهارت ،در نگاه او ،چهار یرتبه دارد:
َ
َ
یرتبه اول ،تطهار فاهر از ی) و خب ؛ طهارت) کاله در کتالب فقهال) طالرح ی)شالود ،تنهالا
طهارت فاهر از فضوالت را ناز ی)افزائ)؛ باله
شایل همان دو عنواو از یرتبه اول است .غزال)،
ِ
این یعنا که انساو نهتنها بای) فاهر خود را از ی) و نجاست بالهدور دارد ،بلکاله شایسالته اسالت
فضوالت) که هرچن) طاهر هستن) ،ایا زیبن)ه یؤین ناسالتن) را از خالود دور کنال) (غزالال) ،ب)تالا،۵ ،
ص070۔  . 07غزال) ،در ذیل این بح به یبایث) چوو ازاله یوهای زائ) ب)و .تمااز کالردو بال)و از
عرق خشک ش)ه .کثاف)ها در یااو یو .ریالش ،نالاخن و ....پرداختاله و
چرب)های روی پوست و ِ
ایکای) چوو استحباب و کراهت بر نها بار کرده است (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . 77
ً
سه یرتبه دیگر از یراتب طهارت ،یراتبال) هسالتن) کاله کالایم یتالأثر از انساوشناسال) ،وارد
بح فقه) غزال) ش)ه ان).

غزال) ،هماوطور که یشهود است ،گاهانه و یبتن) بر یبان) خود دسالت باله توسالعه یسالائل و
یوضوعات زده است و این توسعه ،نتاجه رهری همالاو یبالان) اسالت 1.فالاض کاشالان) در النخباه
همان تبویب را بهگونهای دیگر انجام داده و دربارۀ سه یرتبه دیگر طهارت ناز بالا تفصالال باشالتری
پرداخته است .غزال) ،چهار نوع «طهارت» یطرح کرده است کاله یکال) از و باله ساله زیالرعنالواو
تب)یل ی)ش) ،ایا فاض کاشان) دو نوع طهارت باطن) و فاهری را یطرح ی)کن) که هر ک)ام ساله
زیرعنواو دارن) (فاض کاشان) ،7۰71 ،ص . ۰۵
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در ادایه ،فاض کاشان) ،یکم فقه) هالر دسالته از طهالارت را ناالز یشالخص کالرده اسالت .طهالارت
فاهری اگر واجب) به و یشروط باش) ،واجب ی)شود و اال یستحب است و طهارت بالاطن) ،اگالر
دوری از یرای) باش) ،واجب است و اگردوری از یکروهات باش) ،یسالتحب اسالت (فالاض کاشالان)،
 .1یمکن است اشکال شود که غزال) تصریح باله ایالن اصالمیات در فقاله نکالرده اسالت و از سالوی دیگالر ،غزالال) خالود
ی)گوی) :بای) اخمق این ایور را بر عه)ه گارد ،در ادایه و در بخش بررس) ،به این اشکال خواهام پرداخت.
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۹53
تأثیرا
علم اخالق بر استنباط احکام فقهی با تأکید بر آراء غزالی…

 ،7۰71ص  . ۰۵با این توضاح ،فاض کاشان) به یا گوشزد ی)کن) که از بح فقهال) خالار نشال)ه،
بلکه هر دو نوع از طهارت یوضوع یکم فقه) ررار ی)گارن).
او به یناسبت طهارت باطن) جواری) بح فقه) یول گناهاو پاش ی)کش) ،انواع گناهاو را
.
فهرست کرده و در ادایه ،به طهارت از نها که توبه اسالت ،ی)پالردازد (فالاض کاشالان) ،7۰71 ،ص ۰۵
شای) در هر باب فقه که به فعل واجب یا یرای) پرداخته ش)ه ذیل و ناالز باله توباله از و پرداختاله
ش)ه باش) ،ایا این یبح در یکجا و به صورت ینسجم بح نش)ه است.
فاض کاشان) در بح طهارت انواع «توبه» را یطرح کرده که اگر کسال) بخواهال) بالر اسالاس
صرف انصراف رلب) است ،گالاه بالا تال)ارک ایالر
فقه ،توبه کن) چه یرایل) الزم است« .توبه» گاه ِ
فوت ش)ه ،گاه با ی) و گاه با تعزیر یحقق ی)شالود .در ادایاله ،بحال تال)ارک و ارسالام و یطالرح
ّ
ی)شود .ت)ارک در گناهان) که در یق الله است ،به صورت رضاء و کفاره است و در گناهان) کاله
یق الناس است؛ به برگردان)و یق ،رص) برگردان)و ،ص)ره دادو و در یثل غابتّ ،
سالب و افتالراء
طلب عفو ،تصحاح فکر دیگراو و ...و در اضمل به ارشاد و در برخال) یالوارد ناالز باله رصالاص و
پرداخت یابه ازاء و است (فاض کاشان) ،7۰71 ،ص  ۰۵۔  . 7۵در ادایاله ناالز باله بحال یال) ،تعزیالر و
جنایت و رصاص پرداخته است (فاض کاشان) ،7۰71 ،ص  7۵۔ . 71
در ادایه ،فاض کاشان) وارد بح طهارت از رذایل رلب) ش)ه (فالاض کاشالان) ،7۰71 ،ص  71و در
اینجا ناز یبای فقه) ع)ی)های پ)ی) ی) ی) که گاه فاض ب)توجه از کنار نهالا رد شال)ه و گالاه باله
نها پرداخته و در هر یال ،همه یبای را در یعرض پژوهش فقه) ررار داده که در اینجا تنهالا باله
نمونههای) اشاره ی)کنام.
اولان بحث) که شای) فاض کاشان) در یعرض پژوهش فقه) رالرار داده ،ولال) خالود افالزوو بالر
سخن عالماو اخمق پاشان ،چازی ب)او ناالافزوده بحال «اعتال)ال» اسالت (فالاض کاشالان)،7۰71 ،
ص  . 71بح «اعت)ال» در اخمق نااز به یک پژوهش اصال فقه) دارد که طبق ینابع اسمی) یا
ّ
این چنان ایری در سرشت اخمق پذیرفته است یا نه البته ،این بح را برخ) یحققان یعاصالر
بح کرده و کاوی)هان) (اسمی) . 7017 ،شای) بااو شود که «اعت)ال» یک بحال اخمرال) اسالت و
ً
هرچن) پژوهش یبان) اسمی) و یهم است ،ول) فقه) ناست .جواب این است کاله اتفارالا ایالن
بح تا و ان)ازه تبعات فقه) دارد که یا در ع)اد یسائل فقه) ررار ی)گارد یا از یبالان) و خواهال)
بود .اگر یکم فقه) با اعت)ال در تعارض بود ،بالرای یثالال ،یصال)اق افالراط در یالک خصوصالات
اخمر) ررار ی)گرفت ،چگونه بای) عمل کرد بای) یکم فقه) را تغااالر داد ،یالا اعتال)ال باله طالور
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کل) صحاح ناست و یا فهم یا که تعارض را درک کرده اشتباه کرده است در هالر یالال ،پالاش از
تباان یفاهام) چوو «اعت)ال» و یل و فصل یبای یبنای) در باب عمل ،نم)تواو یکم فقهال)
صادر کرد.
یک) از یسائل) که فالاض کاشالان) در ضالمن ایالن ابالواب ،یطالرح ی)کنال) ّ
یالب خمولاله یالا
دوست داشتن پنهاو بودو از یردم است (فاض کاشان) ،7۰71 ،ص  . ۹۵یکم ایالن ایالر از نظالر فقهال)
ّ
چاست یا یک یقل) در این یوارد زاد است و به نوع) در ینطق الفراق وارع ش)ه است یا یکالم
شرع) دارد اگر یکم دارد ،بای) فقاه به و بپردازد .در یقابل ،یا انساو ی)توان) ّ
یالب یعروفاالت
داشته باش) و به و ترتاب اثر ده) همه اینها یبای فقه)ای هستن) که بای) بح شون) ،یتال)
اگر در پایاو بح  ،یشخص و ثابت شود که در یاطه علم فقه ناستن).
فاض کاشان) ،همچنان در ذیل باب صبر ،بح یصابت و چگالونگ) یواجهاله بالا و را یطالرح
ِ
ّ
کرده است (فاض کاشان) ،7۰71 ،ص  . 7۵یا یکلف یق دارد در یصابت ،به خ)ا شکایت کن) یا یالق
ً
دارد به جسم خود ضربه بزن) اینها نسبتشاو با ایکام شرع) چاسالت و ثاناالا ،نسبتشالاو بالا صالبر
ً
چاست یا یس) ورزی)و یرام است یا ترتاب اثر دادو به و یرام است یثم در این ایالر دیگالر
فقها استنباط کردهان) ،ایا یحل) درست برای بح و وجود ن)ارد؛ هرچن) گوی) فالاض کاشالان)
تمش) در این راستا کرده تا یحل درست) برای ررار دادو این ایکام بااب) و چه یاف که ادایه ناافت.
ّ
بح یسادت را برخ) ذیل یبحال «عال)الت» ،طالرح کردهانال) (نالک :یحقالق یلال)،۰ ،7۰01 ،
ص 77۵؛ کاشف الغطاء ،7۰۵۵ ،ص ۵0؛ نجفال) ،۰7 ،7۰0۰ ،ص  . 7۵برخ) ذیالل یبحال «غابالت» طالرح
کردهان) (نک :شها)ثان) ،ب)تا ،ص  ۵۵۹۔ 00۰؛ شاخ انصاری ،7 ،7۰77 ،ص  7۹۹و برخال) ناالز ذیالل ایکالام
یتفرره یطرح کردهان) (یائری ،ب)تا ،ص . ۵۹۵
بح کذب ،غابت و سب و ...در یکاسب یحریه بح شود ،و چناو که شاخ انصاری این
کار را انجام داده است (شالاخ انصالاری ،7 ،7۰77 ،ص7۵7۔  . 7۵0همچنالان جایگالاه یقاقال) بحال از
ص)ق و کذب کجاست هاچ جای درست) و باب یناسب) بالرای پالرداختن باله ایالن ایالور واضالح
فقه) که فقها ناز ایکام و را تا ی)ی استنباط کردهان) ،وجود ن)ارد.
ً
گاه ع)م طرح یک یوضوع در جایگاه یناسب خود یثم «غابالت» در یکاسالب و یالا صال)ق و
کذب در بح نکاح ،سبب ی)شود بح به طور دراق و صحاح و جایع بررسال) نشالود و ایالن
خود ضربهای به استنباط ایکام و نقص) در و است.
ایکام دیگری که ی)تواو یتالأثر از اخالمق در فقاله یطالرح کالرد بحال «توکالل» اسالت (نالک:
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فاض کاشان)  ،7۰71ص  . 17یا یراتب) از توکل و تویا) را ی)تواو در نظر گرفالت کاله واجالب باشال)
بح از علم به این که خ)اون) یک) است و همه ایور در دسالت اوسالت ،بحال از اعتقالاد رلبال)
ّ
است و یا یکلف یق دارد تمام ایور یربوط به خود را در دست یسئول خود ببان) یالا یراتبال) از
توکل وجود دارد که یستحب باش)
در نتاجه ،نخستان تأثار اخمق در یوضوعات استنباط) گسترش نهالا باله یالواردی اسالت کاله
به عنواو نمونه ذکر ش).
تأثیر در فهم موضوعات استنباطی

یحموالت یا هماو ایکام فقه) به عنواو تصالورات یالورد اسالتعمال در اسالتنباط ،طبالق اسالتنباط
تحول ی)شون) .از نجا که غزال)ّ ،
باطنگرایانه ،دچار تغاار و ّ
یتعرض این بح نش)ه است ،تنهالا
به اشارهای کوتاه بسن)ه ی)کنام.
در یراتب طهارت) که ذکر ش) ،یااو یکم به طهارت در یرتبه اول و یکم به طهارت در دیگالر
یراتب و تفاوت است .در یرتبه اول طهارت یکم) وضع) است که در صالورت) کاله یق)یاله یالا

تأثیرا

تأثیر در محموالت (احکام) استنباطی
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این دی)گاه در نسبت فقه و اخمق فهالم فقااله و یجتهال) را از ادلاله نقلال) کتالاب و ّ
سالنت یتفالاوت
َ َ َ
ی)کن) .استظهار غزال) از واژه طهارت در یات و روایات) چوو « ِف ِاه ِرجالال ی ِح وبالوو أو َی َتط ُهالروا َو
َ ََ
ُ
ُ
ُ
َ
الله ی ِح وب المطه ِر َین» (سوره توبه ،یه « ، 701یا ی ِری) اللاله ِل َاج َعالل علالاکم ِیالن ی َالر َو ِلکالن ی ِریال)
ل
ّ
ّ
لا َطه َرکم»(سوره یائ)ه ،یه « . ۹یفتاح ّ
الصمة الطهالور» و «الطهالور نصالف اإلیمالاو» در ایالن زیاناله
ِ
رابل توجهان) .به اعتقاد غزال) ،ینظالور از «طهالور» در ایالن اسالتعماالت ،نالهتنها شالایل طهالارت
ّ
فاهری است ،بلکه شایل طهارت باطن) به نحو اش) و ک) است (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . 00
ینظر انساوشناسانهای که پاشتر یطرح ش) که در و روح و ّ
سر از جایگاه ویژهتری نسبت باله
رفتار برخوردار بودن) و همچنان دی)گاه فضالتگرایانه یاکم بر ان)یشه و اخالمق غزالال) و تالمزم
خرت با باطن انساو ،با استظهاری که طهور را تنها طهارت فالاهری ب)انال) ،جالور درنم) یال) .ایالن
یق)یات به ناچار شما را به سوی استظهارات) ج)ی) از ادله لفظ) که یتناسب با ایالن انساوشناسال) و
سعادتگرای) است ،رهنموو ی)کن).
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شرط عمل واجب یا یستحب) گردد .یکم تکلاف) بالر و بالار ی)شالود .بالرای یثالال ،طهالارت از
َ
ی)  ،برای نمازهای روزانه ،واجب است .ایا طهارت رلب) و ّ
سری ،یعنای) یتفاوت بالا طهالارت
از ی) و خب دارد .در یرتبه دوم ،طهارت از گناه واجالب اسالت و یالا باله عبالارت دیگالر ،عال)م
طهارت یرام است .یانن) طهارت در یرتبه رفتار ناست که اگر یق)یه واجب شود ،واجب شالود.
طهارت رلب) ،به طور یطلق واجب است .برای یثال ،برخ) فقها «یس)» را یرام و برخال) دیگالر
تنها اگر به فعل) خارج) ینجر شود ،یرام دانستهان) (نجف)7۰0۰ ،؛  ،۰7ص . 70 ،اگر در اینجا فقااله
رائل شود که اگر در یرتبه ّدوم ،ع)م طهارت به طور یطلق یرام است ،بای) «یس)» کاله یصال)اق
ع)م طهارت رلب) است را یرام ب)ان)؛ هرچن) به فعل) ینجر نشود.
غزال) ی)گوی) در هر یرتبه طهارت نصف کار است و البته ،نامه ابت)ای) و است (غزال) ،ب)تالا،
 ،۵ص  . 07نامه دوم در ّ
تقرب به خ)اون) ،تزئان و بادن) است .طهارت از یرام و یکروه نامال) از
راه و بادان) و تزئان به واجب و یستحب نامه دیگر راه است .برای یثال ،اگر شستن با ب ،وضالو
و غسل طهارت در یرتبه فاهر ب)و است .تزئان باله زینتهالای یالمل و پوشالا)و البساله تماالز و
ً
یناسب .زیباکردو یو و ریش و دیگر اعمال تزئان) نامه دیگر کار است که اساسالا باله ایالن یکالم
وضع) و ایکام تکلاف) به و توجه) نش)ه است .برای یثال ،ایر به تزئان در یه شالریفه «یالا بنال
ّ
دم خذوا زینتکم عن) کل یسج)» (سوره اعراف ،یاله  ، 07ایر ابای) است  -چناو که عمیه طباطبای)
ّ
فریوده (طباطبای) ،1 ،70۵0 ،ص  - ۵۵یا ایر استحباب) یا ایر وجوب) یا هاچ بح فقه) جال)ی،
یفصل و ریشهای جز در برخ) کتب یالات االیکالام (نالک :اسالتر بادی ،70۵۰ ،ص 7۹7؛ یاالانج)7۰00 .؛
ص7۵۵ ،؛ ساوری یل)7۰۵7 ،؛  ،7ص . ۵۰ ،نافر به تزئان در یه شکل گرفته است طبق فهم غزالال)،
اگر طهارت نام) از راه و نام دیگر تزئان باش) ،چگونه یمکن است فهور را در نامه طهارت را به
طهارت فاهری یل کنام و در نامه تزئان به ایور باطن)
تأثیر در ٔ
حوزه تصدیقات استنباطی

با توجه به یبان) استنباط باطنگرایانه ،گزارهها و تص)یقات استنباط) ناز ّ
یتحول ی)شون) .در ایالن
گونه استنباط .یرتبهبن)ی و اولویتبن)ی یراتب یختلف نفس به گزارههای یرتبط بالا نهالا سالرایت
داده ی)شود .اگر گزاره و یکم) یربوط به یرتبه نفس و افعال است .استنباط و به ناچالار یتالأثر و
یرتبط با ایکام یراتب دیگر انساو اعم از روح و ّ
سالر اسالت .هالاچ یکمال) در هالاچ یرتبالهای از
سایات انسان) استنباط نم)شود ،اال این که تأثار و بر دیگر یراتب سنجا)ه شالود .در ادایاله ،باله
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برخ) از ویژگ)های استنباط) در یوزه تص)یقات اشاره ی)کنام.
یافتن نظام طولی در تفقه

تأثیرا

 .1البته ،هماوطور که در گزارش کمم غزال) در نق) یمیتاه وردیم ،یحریات و واجبات به سالان) نم)تواننال) باله صالرف
یک یکم) که رلب) دانسته ش)ه است ،تغاار کنن).
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طبق استنباط باطنگرایانه ،یااو گزارهها و ایکام فقه) ،یک نظام طول) یالاکم اسالت .ایالن نظالام
طول) به این صورت است که ایکام در یرتبه رفتار انسان) در یرتبه پایان و تالابع ایکالام در یرتباله
رلب و روح هستن) و ایکام در یرتبه روح تابع ایکام ّ
سر انساو هستن) .برای روشنتر شال)و ایالن
نظام طول) ،یااو ایکام چن) یثال از احیاء علوم الدین را یطرح ی)کنام.
غزال) در کتاب ذم الااه و الغ ور ی)گوی) :راه عمل) برای یبارزه با ّ
یب جالاه ،انجالام افعالال)
است که انساو را از چشم خلق باان)ازد (غزال) ،ب)تا ،70 ،ص  707و این کالار باله دو شالاوه ی)توانال)
انجام گارد؛ اول کاری که یمیتاه ی)کنن) که فعل یرام انجام ی)دهن) تا از چشم یالردم باافتنال) و
البته ،غزال) این کار را نم)پذیرد و یعتق) است این کار به وهالن دیالن در رلالب یساللماناو ینجالر
ی)شود ،ایا دوم ،انجام کار یباح پست است؛ برای یثال ،گ)ای) کردو یا خوردو طعام باله یالالت)
ِ
پست! این اعمال را فقاه به نها فتوا نم)ده) ،ایا صایبدالو چوو اصمح رلب خالود را در گالرو
این اعمال ی)دانن) ،این اعمال را برای خود تجویز ی)کنن) (غزال) ،ب)تا ،70 ،ص  . 707جالب است
که فاض کاشان)  -که یک فقاه شاع) است  -هم در کتاب محاة البیضاء ،عان عبارات غزال) در
این باب را نقل کرده و با ایالن کالار بالر و یهالر تأیاال) زده اسالت (فالاض کاشالان) ،۹ ،7۰7۵ ،ص . 700
هماوطور که یمیظه ی)کنا) ،ایکام رفتاری در طول ایکام رلب)ان) که یمکن است باله جهالت
یک یکم رلب) که نه) از ّ
یب جاه است ،ایکای) اعالم از کراهالت ،اسالتحباب و یالا ابایاله 1در
ایکام رفتاری تغاار کن).
در یثال دیگر ،غزال) یعتق) است هر یرتبه از طهارت شرط یرتبه باالتر است و بادی و تالزئان
در هر یرتبه یشروط به طهارت در و یرتبه است (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . 07
این نظام طول) در استنباط ایکام جزئ) ناز یؤثر خواه) بود .غزال) یعتق) اسالت طهالارت در
هر یرتبه نبای) یناف) با طهارت در یرتبه دیگر باش) .اگر طهارت فاهری همچوو وضالو باله رصال)
ریا (نجاست در یریله رلب باش) ،این با طهارت رلالب و ّ
سالر در تعالارض اسالت و ایالن چنالان
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طهارت ینکر است .یعالروف زیالان)
چازی طهارت یعروف ناست (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص  ، 00بلکه
ِ
است که به رص) خار باش) ،تارک ایالن طهالارت را تحقاالر نکنال) و ایالن طهالارت یوجالب عقالب
ان)اختن نماز از یورع خود نشود .در نتاجه ،فقاه با این دی) یمکن است یکم باله بطالمو وضالوی
ریای) کن) .البته ،نه از باب شرط نات ،بلکه از باب تعارض با یراتب دیگر طهارت.
همان نظام طول) ی)توان) شاوه است)الل در فقه را توسعه ده) و یک) از و شالاوهها یال)توانال)
همان است)الل پاشگفته باش) .هر عمل یا یکم) که در تعارض با عمل در یرتباله بالاالتر باشال)،
یکم به یریت یا بطمو و داده ی)شود .چهبسا الزم باشال) بالاب ج)یال)ی در علالم اصالول فقاله
ً
دربارۀ همان ایور تأساس شود .یعموال تعارض) که در اصول فقه یطرح است ،تعارض در عرض
است؛ دو دلال در عرض هم با یکدیگر تناف) دارن) ،ایا با توجه باله تنباهالات غزالال) ،گالاه تنالاف)
طول) است ،یعن) یک یرتبه از یک عمل با یرتبه دیگر و یا یرتبه دیگری از یالک دسالتور شالرع)
تعارض ی)کن) .برای یثال ،طهارت فاهری فالرد بالا طهالارت بالاطن) او تعالارض کنال)؛فردی کاله
ایتااط باش از ی) در طهارت کن) با یالت تذکر و طمأنانه رلب) او در تناف) باش).
از سوی دیگر ،بای) ایکام در طول یکدیگر و یناسب با هم ناز استنباط شالود .غزالال) یعتقال)
ّ
است بع) از وضو ،خوب است با توبه از گناه یرتبهای از طهارت رلب را یحقق کن)؛ هرچن) تمام
طهارت رلب این توبه ناست ،بلکه تخل) از اخمق یذیوم و رذایل اسالت (غزالال) ،بال)تالا ،۵ ،ص . ۰۵
در اینجا غزال) با توجه دادو به طهارت فاهری ،سریع به طهارت باطن) ینتقل ی)شود ،ایا این غالاز
و ابت)ای یسار استنباط است .یا هرجا در یرتبهای یکم) استنباط ش) در یرایالل دیگالر ناالز یکالم
یتناسب با و وجود دارد پاسخ این پرسش و یانن) این را ی)توان) در تفقه طول) و لوازم و جست.
توجه به آفات عمل در استنباط احکام

غزال) در کتاب ذم الغ ور به فتاوای فقها ِاشکال ی)کن) که استنباط یکم کردهانال) ،ایالا باله فالات و
توجه ن)اشتهان) .در ادایه ،به چن) یثال از یثالهای) که او در همان راستا یطرح کرده ،اشاره ی)کنام.
اگر زن) ،یهریهاش را به شوهرش ببخش) .شوهر از یهریه تبرئه ی)شود .فت یطلالق فتالوا دادو
رضالایت رلبال) نبخشال) ،بلکاله بخالاطر اذیتهالای شالوهر و
به این یکم این است که اگر زو بالا
ِ
خمص) از دست او یهریهاش را یمل کن) ناز یهریه از شوهر برداشته ی)شود .غزال) با تکاه باله
ً
نفسا» (سوره نساء ،یه  ، ۰یعتق) است که این یکم بای) ّ
یقاال)
یه شریفه «فاو طبن لکم عن ش)ء ینه
به رضایت رلب) زو باش) (غزال) ،ب)تا ،77 ،ص  77۰توجه به فت یکم سبب ش)ه غزال) باله نکالات
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را) یکم را تنهالا باله فالت داشالتن و یسالت)ل
دراق) در یه درت کن) و این طور نباش) که
ِ
استنباط ِ
کن) ،.بلکه از فاهر ادله نقل) هم کمک بگارد.
یثال دیگرِ ،ی َال فرار از خمس و زکات یا ربا است .فردی خر سال یا یورالع یحاسالبه زکالات،
یال خود را به همسرش ببخش) تا از خمس و زکات فرار کن) .شای) یکم دادو به صحت این کالار
به طور یطلق یت) در این یوارد کار فرد را در دناا راه باان)ازد ،ایا سعادت اخروی برای او نخواهال)
داشت (غزال) ،ب)تا ،77 ،ص  . 77۰اگر فقاه یکم استنباط) خود را به طور یطلق بااو کنال) ،یوجالب
شاوع این یالهها در یااو یردم ی)شود .فات استعمال این یالهها این است که یرص ،طمالع و
بخل از دل و رلب یردم رخت نم)بن)د؛ هرچن) در فاهر به فرایان دین عمالل ی)کننال) .فقااله بالا
ً
توجه به فات یهم رلب) این اعمال ،یتما بای) در استنباط خالود تج)یال) نظالر کنال) و یکالم را باله
نحوی ّ
یقا) سازد که راه یاله را ببن)د.
استنباط هیئت اعمال و نهتنها قوانین آن

تأثیرا
علم اخالق بر استنباط احکام فقهی با تأکید بر آراء غزالی…

غزال) ،در کتاب اس ار الصالة  ،اذعاو کرده است که فقه به انساو ی)گوی) این کار واجب است و
این یستحب ،ول) اوصاف و یقاقت ایر استحباب) را نشاو نم)ده) .نماز ،ب)وو ایور استحباب)
و سنن و یانن) پاشکش کردو غمی) به شاه) است .البته ،غمی) که چشم و گالوش و دسالت و
ً
پا ن)ارد .نماز ب)وو ایور استحباب) دراقالا همالانگوناله اسالت و تنهالا صال)ق نمالاز ی)کنال) ،یثالل
غمم پاشکش) که به هاچ کار نم) ی) و تنها ص)ق برده ی)کن) .یثال دیگری که ی)زن) این اسالت
که اگر بخاطر چشمدرد نزد پزشک برو ی) و او به شما بگو ی) که داشالتن چشالم از ارکالاو انسالانات
ناست و خال) اصرار بر یفظ و نکن! در یقاقت توصاه به نماز ب)وو توجاله دادو باله یسالتحبات
فاهری و باطن) و ،یانن) و غمم پاشکش و و کمم پزشک است .از اینرو ،بر فقااله اسالت کاله
اهمات سنن و هائت نماز بر یقل) فقاه روشن شود و به نها توجه ده) (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . ۵۵
این ناش) از نگاه رانون) است که یاکم بر فقه است و لساو و را شباه یقوق کالرده اسالت .در
یقوق ،یطرح ی)شود که اشکال) ن)ارد فمو کار در جایعه انجام داده شود ،ایا این کالار خالمف
ادب هست یا ناست .یا این کار زیانهساز جرم هست یا نه یا یقوق ی)گوی) فمو کالار ِاشالکال
دارد ایا از علل و عوایل و ،تبعات یخف) و ،چگونگ) پاشگاری از و و بسالااری لالوازم دیگالر
بح نم)کن) .این نگاه رانون) به فقه هم وجود دارد .فمو کار واجب است ،برای یثال ،ترک گناه
واجب است ،ایا علل گناهاو چاست روش پاشگاری از گناه چاست یا هماله گناهالاو را بایال)

۹۹۹
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باهم ترک کرد یا اهم و یهم بای) کرد یا فقه با رویکرد ایروزی ی)توان) برنایهای برای ترک گنالاه،
هرچن) اجمال) به دست یکلف ب)ه)
ً
فاض کاشان) در باب طهارت ،با تأثاری کاله از اخالمق پذیرفتاله ،اوال اهالم و یهالم در یراتالب
طهارت را انجام ی)ده) و با این کار یسار طهارت فاهری تا طهارت باطن) را یشخص ی)کنال)
و به نوع) فلسفه طهارت فاهری را روشن ی)سازد و از سوی دیگر ،در خصوص طهالارت رلالب
از رذایل  -افزوو بر تباان کلاات بح  -به باالاو علالل و راهکارهالای عالم رذایالل اخمرال) ناالز
رانون) به فقه است.
پرداخته است .این خرو از نگاه
ِ
ّ
در نگاه رانون) ،تنها فرایان به صورت خط) استنباط ش)ه و باله یقلال) ارائاله ی)شالود ،ولال) در
«فقه باطن)» ابت)ا در استنباط اصل و ریشه فعل در یراتب دیگر نفس پاگاری ی)شالود .سالپس تالا
جای) که نص کمک کن) ،فلسفه باطن) و پژوها)ه ی)شود و در ادایه ،یسالار اسالتنباط هالر فعالل
نسبت خود را با کل طرح فقه) ی)یاب) .البته ،این یساری است که ایثال غزال) و فالاض کاشالان)
غاز کردن) ،ول) در بسااری یوارد و را تطباق ن)ادهان) .در این فقاله  -هماننال) اخالمق فضالالت -
ً
اوال خود فاعل ایکام شرع) یورد توجه ررار ی)گارد و همچنان یک عمالل بریال)ه شال)ه از ربالل و
بع) و لحاظ نم)شود ،بلکه یک عمل برای استنباط یکم و به صورت یک هائت یاکم بر فالرد
و صادر از و و با توجه به جوانب و یورد بررس) و استنباط ررار ی)گارد.
استنباط احکام و شروطی متناسب با باطن اعمال

به اجمال ی)دانام که خشوع و یضور رلب در نماز بساار اهمات دارد ،ایا یا شرط نماز است
غزال) ،با نگاه اخمر) خود ی)یاب) که خشوع و یضور رلب بای) شرط نماز باشال) .بالا ایالن نگالاه
به سراغ ادله ی)رود .فاهر ایر به ارایه صمة در یه شریفه «و ارم الصالمة لالذکری» (سالوره طاله ،یاله 7۰
ّ
ِّ
ض) ذکر است و کس) که از کل نماز غافل است ،چگوناله ایالن ایالر را ایتثالال
وجوب است و غفلت ِ
کرده و ارایه صمة برای ذکر کرده است ! همچنان فاهر نه) در یه شریفه «و التکن یالن الغالافلان»
(سوره اعراف ،یه  ۵07یریت و تحریم است (غزال) ،ب)تالا ،۵ ،ص  . ۵۰غزال) ،به ضمامه برخ) رااسهالا
و شواه) نتاجه ی)گارد که خشوع و یضور رلب ،شرط در نماز است (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . ۵7
خمف اجماع فقها است .او دوباره تاختن به فقه را شالروع
در نهایت ،او ِاشکال ی)کن) که این
ِ
ی)کن) و ارجاع به یبای یطرح در باب علم که پاشتر بااو ش) ،ی)ده) که فقها به باطن کاری
ن)ارن) و تنها به فاهر اعمال بسن)ه ی)کنن) ،ایا یق این است که با رجوع به ادلاله شالرع شالرطات
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خشوع و یضور رلب فهما)ه ی)شود (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . ۵7

ایا یقام افتاء دربارۀ تکالاف فاهری ،رصور یردم یمیظه ی)شود و یمکن ناسالت کاله توجاله
تام در تمام نماز را بر همه یکلفان واجب کرد .از اینرو ،تنها به زیاو تکبار این یضور را یختصر
ی)کنام (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص . ۵۹
غزال) همچنان ی)گوی) «رصور خلق» یک) از فرقهای علم باطن و فاهر است کاله یوجالب
ی)شود تمام نچه در اسرار شرع است در علم فاهر یطالرح نتالواو کالرد (غزالال) ،ب)تالا ،۵ ،ص . ۵۹
غزال) ،در ادایه ،یضور رلب را یعنا کرده و به روش ایجاد یضور رلب پرداخته است در بخشال)
دیگر ،یضور رلب نزد هر رکن و شرط نماز را بااو ی)کن) (غزال) ،ب)تا ،۵ ،ص۵۵۔ . 70۰
برخ) فقها ناز با توجه به باطن نماز که توجه به یقتعال) است ،باطل کردو نماز  -ب)وو دلال
 -را یرام ی)دانن):

بررسی استنباط باطنگرایانه

یمکالالن اسالالت برخالال) اشالالکاالت بالاله طالالرح غزالالال) یالالا نچالاله یالالا رصالال) بالالاز فرین) و بالالا عنالالواو

تأثیرا

همان فقاه در یسئله بع) به همان است)الل ،شک در رکعات نماز را به هر صورت یبطل ی)دانال)؛
یالت شک توجه به یق تعال) را از دست داده است.
زیرا فرد در ِ
تا اینجا تأثارات اخالمق بالر اسالتنباط ایکالام را در ساله یالوزه یبالان) ،تصالورات و تصال)یقات
استنباط) ،با تأکا) بر دی)گاه غزال) یطرح ساختام .در ادایه ،به طالرح اشالکاالت) دربالارۀ دیال)گاه
غزال) در این زیانه ،خواهام پرداخت.

۹۹۳
علم اخالق بر استنباط احکام فقهی با تأکید بر آراء غزالی…

صورت اضطرار یالرام اسالت .زیالرا «ال تب ِطلالوا
یسئله 0۵7۔ باطل کردو نماز در غار
ِ
َ
أعمالکم» دستکم تمای) اعمال عبادت) را شایل است؛ چه رس) باله نمالاز کاله رکالن
ایماو و یهمترین عبادت است و اگر شما در برابر شخص یحتریال) یشالغول کالار یالا
سخن) هستا) ،در صورت) که کار یا سخنت را ناتمام گالذاری و یالا از یحضالرش دور
شوی .یا چناو عمل) ب)اعتنای) به و بزرگ ناست و ک)ام بزرگ) همچالوو خ)اونال)
بزرگ یضورش و انجام فریانش این گونه ارزش دارد .پس چگونه ی)تواو در برابرش
اینگونه ب)یریتال) کالرد و یالا اگالر هالم نصال) بالر یریالت باطالل کالردو عباداتمالاو
نم)داشتام ،همان دلال عقل) و فطری برای اثبات یرام بودنش کاف) بود؛ هرچن) در
نمازهای یستحب) باش) (صادر) تهران) ،70۵1 ،ص . 7۰۹

«استنباط باطنگرایانه» داریم ،وارد شود که در اینجا به نها ی)پردازیم.
 .7این نحالوه اسالتنباط باله ابالای)گری  -و یالا باله اصالطمح ابنجالوزی« ،باله فقالهفروشال)» -
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ِ
ی)انجای)! (به نقل از یح) رمال) ،۹ ،7۰7۰ .ص  ۹۵۰به این صورت که فقاه تنها دل و رلب را یالمک
ررار ده) و یکم به جواز هر کاری را ده) ،به شرط و که رلب و روح در سمیت باشن) و به رالول
یعروف “عمل یهم ناست ،دل بای) پاک باش)».
ً
اوال ،خود غزال) در کتاب ذم الغ ور ،دسالتهای از صالوفاه را کاله ایالن چنالان رویالهای داشالتن)،
یمیت کرده و بر این باور است یک) از گروههای صالوفاه کاله فریالب خالورده هسالتن)« ،گروهال)
هستن) که در ابای)گری افتادن) و بساط شرع را جمع و ایکام را طرد کردن) و بان یالمل و یالرام
فرر) نگذاشتن)» (غزال) ،ب)تا ،77 ،ص . ۵77
ً
ثاناا ،گاه استنباطات غزال) کار را بر یکلفاو سختتر کرده است ،یانن) وجوب یضالور رلالب در
نماز ،یا رضایت رلب) زو در بخشش یهریه یا ع)م پذیرش بکالار بسالتن یالالههالا بالرای فالرار از ربالا،
خمس و زکات.
ً
ثالثا ،اگر طرح استنباط باطن) بگوی) ،تنها یمک در استنباط رلب و روح است و عمل یهم ناست.
یمکن است چنان تال) فاس)ی داشته باش) ،ایا اگر توجه به رلب و باطن را یک) از یمکهای استنباط
ّ
یب جاه .انجام فعل
ب)ان) ،دیگر این ِاشکال وارد ناست و چناو که پاشتر بااو ش) ،غزال) برای رفع ِ
یرام را نم)پذیرد و استنباط خود را در چارچوب واجب و یرام ّ
یقا) ی)سازد.
 .۵غزال) خود این طالرح را یطالرح نکالرده و فقاله و اخالمق را در هالم ناایاختاله اسالت ،بلکاله
1
نویسن)گاو یقاله اصرار به چنان طری) از سوی غزال) دارن).
ً
اوال ،طبق اشکاالت) که غزال) به فقه دارد و در بخش«تأثار در یبان) استنباط» ب)او پرداخته شال).
او علم فقه را به شاوه یرسوم و رایج صحاح نم)دانسته است و به نظر ی)رس) با رفع این اشالکاالت،
فقه یطلوب او یاصل ی)شود که یا گماو ی)کنام طرح «استنباط باطنگرایانه» یاصل و باش).
غزال) در ضمن بااو این اشکاالت ،فقه را یذیت ی)کن) ،ایا در یواردی 2فقه را تکریم و یال)ح
 .1با تشکر از داور یحترم یجله اخمقپژوه) که یتذکر این نق) ش)ن).
 .2در خطبه ابت)ای) کتاب المستصفی به شرافت علم فقه تصریح ی)کن) و از این که عمر خویش را صرف و کالرده ابالراز
خوشحال) ی)کن) (غزال) ،7۰70 ،ص  . ۰البته ،در ادایه ،به علم خرت هم ی)پردازد ،ولال) باله کرایالت و بزرگال) از

←
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تأثارات) که «استنباط باطنگرایانه» و «فقه باطن)» یطرح کرده بود ،تا ی) زیالادی رابالل پالذیرش و
→
ّ
علم فقه یاد ی)کن) .در رساله لدنیه علم فقه را یربوط به یق الله و یق بن)گاو ی)دان) و علم اخمق را یربوط باله یالق
نفس ،و علم فقه را علم) شریف فراگار و ضروری یعرف) ی)کن) (غزال) ،7۰7۹ ،ص . ۵۵۵

تأثیرا

نتیجهگیری
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ی)کن) .وجه جمع این یذیت و ی)ح ناز تفاوت یااو فقه یوجود و یطلوب است .باله اعتقالاد یالا،
فقه یذیوم نزد غزال) فقه رفتارگرای فاهرگرا است و فقه یطلوب و یم)وح ،فقه) است کاله یبتنال)
بر «استنباط باطنگرایانه» است.
ً
ثاناا ،ربع اول احیاء علوم الدین به صرایت ،یشتمل بر یبای فقهال)ای همچالوو طهالارت،
صمت ،زکات ،صوم و یج است .اگر کس) این دو علالم را در هالم یاختاله باشال) ،خالود غزالال)
است؛ وگونه که غزال) در احیاء علوم الدین و فاض کاشان) در محاة البیضااء و النخباه تالمش
کردهان) ،سبب ی)شود که دیگر یرزی یااو فقه و اخمق نمان)؛ هرچن) صالریح کالمم غزالال) در
تقسامات علوم تمایز علم فقه و اخمق است.
ً
ثالثا ،جواب یل) از این ِاشکال این است غزال) در احیاء علوم الدین و فاض در المحاة البیضاا
و النخبه به دنبال علم جایع) بودن) که رفتار جوانح) و جواری) انساو را در جهت سالعادت تنظالام
کن) و این علم جایع یااو فقه و اخمق است .البته ،نها یااو ایالن دو تمالایز ی)دی)نال) ایالا تمالایز باله
نحوی بوده که رابل تفکاک دراالق از هالم ناسالتن) .فقاله ،باله رفتالار  -اعالم از جالوانح) و جالواری) -
ی)پردازد و اخمق ،به یلکات از و جهت که به فعل ی)انجاین) ،ی)پردازد.
ّ
ّ
 .0علت ع)م ت)اوم طرح فقه باطن) :شای) یهمترین دلال ع)م تال)اوم جال)ی طالرح غزالال) در
تکمال یبای فقه) به واسطه اخمق ،یوضع ب)بانانهای است کاله غزالال) در یقابالل فقاله گرفتاله
است« .اخمق تلفاق)» که غزال) یک) از یهمترین ان)یشالمن)او و باله شالمار یال) یال) .یکال) از
نزدیکترین گرایشهای اخمر) به فقه  -به لحاظ ینبالع و روش اسالتخرا گزارههالا – اسالت ،ایالا
ورود ب)بانانه غزال) در این بح سبب ی)شود ،نه غزال) کمم فقها را بهخوب) درک کن) و نه فقهالا
رغبت) پا)ا کنن) تا از دستاوردهای او استفاده کنن)؛ هر چن) غزال) خود فقاه بوده ،ایا در زیان) کاله
از و رو یگرداو ش) ،فهم هم)النه از فقه را کنار نهاد.
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ِاعمال یت) بر یبان) دیگر اجتهاد فقه) بود .به نظر ی)رس) ،اجتهاد کنون) نااز به طالرح اینگوناله
ای)هها در طریق استنباط شرع) دارد .در اینجا به برخ) از یشخصات فقه باطن) اشاره ی)شود:
نخستان یزیت «استنباط باطنگرایانه» اتماست) و یتمرکز بر یک جنبه از جوانالب دیالن نبالودو
است .استنباط در فقه باطن) و چناو که غزال) و فاض کاشان) به دنبال و بودن) ،باله علالوم دیگالر
دین) بهویژه اخمق توجه دارد .استنباط در این فقه تنها با توجه به ادله روای) یربوط باله یالوزه فقاله
صورت نم)گارد ،بلکه استنباط در این فقه با توجه به ادله و گزارههای علوم چالوو کالمم و اخالمق
صورت ی)گارد .بنابراین ،ایکام فقه) استنباط ش)ه در هماهنگ) کایل با اخالمق و علالوم دیگالر
دین) هستن) .فقه ،در اینجا یوزهای ج)ا یا یعارض ناست ،بلکاله یالوزهای در پاونال) بالا عرفالاو و
اخمق اسمی) ررار گرفته است .این فقه در یقاقت ،تکمالکنن)ه دیگالر یوزههالای علالوم دینال)
است .انساوشناس) و علمشناس) در این طرح پشتوانه یعرفت) چنان ساختاری است.
یزیت دوم ،اولویتبن)ی ایکام در و است .ایکام تکلاف) یمکن است ذیل پنج دسالته تقسالام
ِ ّ
شود ،ول) یکلف گاه بر اساس اولویتبن)یها بای) بان دو واجب یک) را انتخالاب کنال) .بالرای ایالن
ایر الزم است تا فقه عموه بر استنباط اصل ایکام ،اولویتبن)ی نها را ناز استنباط کن) .هرچنال) در
برخ) فتاوای فقه این ایر یشخص ش)ه است ،ایا به صورت کل) و فراگار صورت نگرفته است.
نتاجه این اهم و یهم کردو یافتن نظام طول) در فقه و شناخت هائت اعمال فقه) است .یافتن
نظام طول) در فقه یا را به گزارههای یعاار در هر بخش) رهنموو ی)کن).
سویان یزیت ،هر عمل با توجه به فاعل و تأثارات) که بر باطن فاعل ی)گالذارد یالورد بحال و
پژوهش ررار ی)گارد .یا نمازی که ّ
یقرب ناست .صحاح است یا استفاده از یال ربای) که ثار
فاس)ه ربا را به دنبال دارد ،جایز است یا زکات) که باطن زکاتدهن)ه را پاک نکن) و بالهزور گرفتاله
ش)ه است ،از عه)ه او برداشته ی)شود یا یکم باله جالواز ازدواجال) کاله یوجالب شالعله گالرفتن
بامارگونه شهوت در افراد ی)شود ،صحاح است یا یکم به جواز طمر) که یص)اق بالارز فلالم
است ،صحاح است
«استنباط باطنگرایانه» نم)توان) از پاسخ به این دست پرسشها  -به صرف تمسک به فهالور
دلال  -به رایت) بگذرد .البته ،یشخص است که طرح این پرسشها هاچ گونه جهالتگاالری را در
جواب نها ن)ارد ،ایا بح سر این است که یا یجته)او در استنباط ایالن دسالت ایکالام باله ایالن
پرسشها ناز توجه ی)کنن) یا نه
خروج) این دی)گاه شروط و ضوابط) برای عمل فقه) یتناسب با باطن و اسرار اعمال اسالت.
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همچنان عمل فقه) از یک رفتار خشک و ب)روح به یک عمل عماق که با بالاطن انسالاو و اسالرار
خود عمل یرتبط است ،تب)یل ی)شود.
ّ
چهاریان یزیت این سبک تفقه ،روشن ساختن فلسفه و اسرار عمل تا یال)ی کاله رابالل تباالان
ّ
ّ
برای یقل) است .یقل) بای) ب)ان) که ه)ف از یک رفتار دینال) چاسالت .تالا باله بهتالرین وجاله و را
انجام ده) .گاه ع)م تباان اه)اف و باطن یک عمل سبب ی)شود تا خاصات عمل از بالان بالرود.
ّ
نمازی که فرد را یتذکر نسازد ،زکات) که از کبر فرد نکاه) ،روزهای که فرد را به تقالوا نزدیالک نکنال)
و ...خاصات یقاق) خود را از دست داده است.

فهرست منابع
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استر بادی .یحمال) بالن علال) بالن ابالراهام70۵۰( .ق  .آیاات األحکاام فا قفسای کاالم الملا العاالم
تلألست آاادی) .تهراو :کتابفروش) یعراج).
اسمی) اردکان) .سا)یسن . 7017( .اخمق فلسف) و ی)ی فضالائل .فصالنامه علمی۔پژوه ای علاوم
حدیث ،ش .۰7
ّ
یوسوی خمان) .سا) روح الله( .ایام خمان)  . 701۵( .صحیفه امام( .چاپ پنجم  .تهراو :یؤسسه تنظام
و نشر ثار ایام خمان) (ره .
تهران) .یجتب) . 70۵7( .اخالق الهی .تهراو :پژوهشگاه فرهنگ و ان)یشه اسمی).
جرجان) .یارسا)شریف . 70۵۰( .التع یفات( .چاپ دوم ( .ترجمه :یسن سالا) عالرب و سالاما سالادات
نوربخش  .تهراو :فرزاو روز.
یائری .سا) یحم) یجاه) طباطبای)( .ب)تا  .کتا المناهل .رم :یؤسسه ل البات (ع .
ّ
یکالالام .سالالا) یحسالالن طباطبالالای)7۰70( .ق  .منهااا الصااالحین تالمح اای للحکاای ) .باالالروت ۔ لبنالالاو:
دارالتعارف للمطبوعات.
ّ
ّ
یل) .یق)اد بن عب) الله ساوری7۰۵7( .ق  .کنز الع فان ف فقه الق آن .انتشارات یرتضوی .رم  -ایراو.
سروش .عب)الکریم . 70۹1( .جایه تهذیب بر تن ایاا (تطباق نار)انه المحاة البیضاء و احیاء علوم الدین .
فصلنامه ف هنگ .ش ۰و.7
شها) ثان) .زین ال)ین بن عل) عایل)( .ب)تا  .رسا ل ال هید الثان (ط  -الق)یم  .رم :کتابفروش) بصارت).
شاخ انصاری .یرتض) بن یحم) ایان7۰77( .ق  .کتا المکاسب .رم ۔ ایراو :کنگره جهالان) بزرگ)اشالت
شاخ اعظم انصاری.
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صادر) تهران) .یحم) . 70۵1( .قوضیح المسا ل نوین .تهراو :ایا) فردا.
طباطبای) .یحم)یسان70۵0( .ق  .المیزان ف قفسای القا آن( .چالاپ دوم  .باالروت :یؤسسال األعلمال)
للمطبوعات.
غزال) .ابویای) یحم)7۰70( .ق  .المستصفی( .تحقاالق :یحمال) عب)السالمم عب)الشالاف)  .باالروت :دارالکتالب
العلماه.
غزال) .ابویای) یحم)7۰7۹( .ق  .ماموعة رسا ل االمام الغزالی .باروت :دارالفکر.
ّ
غزالالال) .ابویایالال) یحمالال) . ۵007( .احیاااء علااوم الاادین( .تحقاالالق :عب)اللالاله خالالال)ی  .باالالروت :شالالرک
دار االررم بن اب) االررم.
غزال) .یحم) بن یحم)( .ب)تا  .إحیاء علوم الدین .ب)جا :دار الکتاب العرب .
غزال) .ابویای) . 70۵۰( .میزان العمل( .ترجمه :عل) اکبر کسمای)  .تهراو :انتشارات سروش.
غزال) .ابویای) . 70۹7( .کیمیای سعادت( .تصحاح :یسان خ)یوجم  .تهراو :انتشارات علم) فرهنگ).
فناری .شمس ال)ین یحم) یمزه . ۵070( .مصباح األنس این المعقاول و الم اهود .باالروت :دار الکتالب
العلماه.
فاض .یحسن کاشان) . 700۵( .المحاة البیضاء فی قهذیب االحیاء( .تصحاح :عل) اکبر غفاری  .تهراو:
یکتب الص)وق.
فاض .یحسن کاشان)7۰71( .ق  .النخبة ف الحکماة العملیاة و األحکاام ال ا عیة( .چالاپ دوم  .تهالراو:
سازیاو تبلاغات اسمی).
فاوی) .أیم) بن یحم) 7۰7۰( .ق  .المصباح المنی ف غ یب ال ح الکبی …  .رم :یؤسسه دار الهجرة.
رم) .عباس7۰7۰( .ق  .سفینة البحار .رم :اسوه.
کاشان) .عز ال)ین یحمود بن عل) . 70۵0( .مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة( .چالاپ چهالاردهم  .تهالراو:
نشر هما.
کاشف الغطاء .یسن بن جعفر بن خضر (7۰۵۵ق أناوار الفقاهاة  -کتالاب الشالهادات (لکاشالف الغطالاء.
یسن  .نجف اشرف۔عراق :یؤسس کاشف الغطاء.
ّ
یحقق یل) .جعفر بن یسن7۰01( .ق  .ش ا ع اإلسالم ف مسا ل الحالل و الحا ام .رالم ۔ ایالراو :یؤسساله
اسماعالااو.
یاانج) .یحم) بارر یلک)7۰00( .ق ادا ع الکالم ف قفسی آیات األحکام .باروت  -لبناو :یؤسس الوفاء.
نجف) .یحم) یسن7۰0۰( .ق  .جواه الکالم ف ش ح ش ا ع اإلسالم .باروت  -لبناو :دار إیااء الترا العرب).
هرستهاوس .روزالان) . 70۵۵( .اخمق فضالت( .ترجمه :هاشم رربان)  .کتا ماه فلسفه .ش .۵0

✺

