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چکیده
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وحی افزون بر کلیات ،جزئیات امور را نیز تبیین میکند و از همینرو ،میتوان به نقش بی بدیل وحهی در شهناخت
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پوشیده نیست که بررسی و شناخت مبانی معرفتشناختی اخالق ،اهمیت و ضروریتی ویهژه دارد و
تفاوت در مبانی نظری و معرفتشناختی ،موجب تفاوت در دسهتورالعملهای اخالقهی مهیشهود و
آگاهی به مبانی معرفتشناختی تأثیر بسزایی در تبیین و توجیه دسهتورالعملهای اخالقهی و دفهاع از
آنها خواهد داشت و حل و فصل مسائل اخالقی ،جز با اتخاذ مواضهع روشهن و مسهتدل دربهارۀ آن
ممکن نیست .معرفت شناسی ،دانشی ناظر به شناخت و آگاهیهای انسان ،ابزار و منابع شهناخت،
ارزیابی انهواع شهناخت ،و تعیهین مهالک درسهتی و نادرسهتی آنهها اسهت .نظریههههای اخالقهی و
راهکارهای آنها بر اصولی ویژه بنیان نهاده شده اند که از جمله مهمترین آنها در حوزه فلسهفۀ اخهالق
مبانی معرفتشناختی است .هر مبنایی که در معرفتشناختی پذیرفته شود ،نتایج آن در راهحهلهها و
نظریههای اخالقی نمایان میشود .از اینرو ،میتوان مبانی معرفتشناختی را از دیدگاه اندیشهمندان
در علوم مختلف استخراج کرد و برای تدوین ضابطههای کلی و ترسیم نظریههای علمهی از آنهان در
ساحتهای گوناگون  -و از جمله اخالق  -بهره گرفت.
محمد بن مرتضی ،مشهور به مالمحسن فهیق کاشهانی (1007۔ )1090هجهری قمهری در
کاشان)) ،اندیشمندی برجسته و از نوابغ علم ،دین و اخالق است .به دلیل جامعیت علمی و ارائه
آراء ارزشمند در زمینههای گوناگون و به ویژه نگرشها و نظریههای بدیع در زمینه اخالق اسالمی
و همچنین با توجه به انس ویژه او با روایات و معارف اهل بیت (ع) ،شایسته است مبانی اخالقهی
او بررسی شود و از همهینرو ،ایهن مقالهه بهه تبیهین مبهانی معرفتشهناختی در اندیشهه اخالقهی
فیق کاشانی اختصاص یافته و میکوشهد تها قواعهد ومبهانی معرفتشهناختی در حهوزه اخهالق
اسالمی نمایان کند و میزان اثرگذاری آن را در معرفت اخالقی مشخص کند .بیتردید ،اگر مبهانی
معرفتی در اخالق ،وجود نداشته باشد از سوی مخاطبان مورد پذیرش واقع نمیشود و در مقابهل،
وجهود آن موجههب اقبههال بههه زیسههتی اخالقههی میشههود .نگارنههده تههالش کههرده بهها تنقههیح مبههانی
معرفتشههناختی اخههالق از نگههاه فههیق کاشههانی ،راه را ب هرای تقویههت هههر چههه بیشههتر مبههانی
معرفتشناختی اخالق اسالمی و به دنبال آن تشکیل یک نظام منسجم اخالقی هموار سازد.
 .2منابع و راههای دستیابی به معرفت اخالقی

منظور از منابع معرفت در اینجا قوای ادراکی یا راهها و ابزارهای معرفت است (حسینزاده ،138۶ ،ص.)۲0

که بر دو دستهاند :الف) منهابع مشهترک ،اعهم از معرفهت دینهی و غیهر دینهی کهه عبهارتانهد از:
1
 )1حههواس ظههاهری  )۲حههواس بههاطنی  )3عقههل  )4شهههود  )۵گههواهی یهها دلیههل نقلههی
 )۶مرجعیت 2.ب) منابع ویهژه ،همچهون وحهی و الههام کهه تنهها بهه معرفهت دینهی اختصهاص
دارنههد (حسههینزاده ،1390 ،ص .)۲۲منههابع و راههههای دسههتیابی بههه معرفههت اخالقههی در نظههام فکههری
فیق کاشانی ،همان منابع عام معرفتی هستند که او در آثار خود به تبیین آنها پرداخته و منبع بودن
آنها را اثبات کرده است موضوعاتی چون عقل ،وحی ،مرجعیت ،حس و شهود و زیر شاخههای
آنها مورد توجه او بوده که در ادامه ،به آنها خواهیم پرداخت و اثرگذاریشان بر معرفهت اخالقهی را
بررسی خواهیم کرد.
 .1 .2نقش عقل در معرفت اخالقی

1. testimony
2. authority
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«عقل» یکی از مهمترین منابع یا راههای معرفت ،است .قوه درک و فهم مخصهوص آدمهی کهه از
طری آن به شناخت بسیاری از حقای نائل میشود (فیق کاشانی ،1387 ،ج  ،1ص .)39
در مباحث معرفتشناسی ،دو اصطالح در مورد عقل مطرح اسهت )1 :نیهروی ادراکهی ویهژه
نفس ناطقه  )۲نفس ادراک عقلی که نتیجه نیروی ادراکهی اسهت .البتهه ،معنهای مهورد نظهر ،از
شواهد و قراین مشخص میشود .گفتنی است عقل در معرفتشناسهی ،بیشهتر بهه معنهای ادراک
ً
عقلی به کار میرود (حسینزاده ،138۶ ،ص  .)337فیق کاشانی در کتاب الماجة البیضام دقیقها بهه
این دو اصطالح اشاره کرده است )1 :گاهی عقل گفته میشود و مقصود از آن آگاهی از حقیقهت
امور است .در نتیجه ،صفت علم میشود که جای آن قلب است )۲ .گاهی عقل گفته میشهود و
مقصود از آن ،نیرویی است که علوم را درمییابد ( فیق کاشانی ،1417 ،ج  ،۵ص .)7
دیدگاه او در مورد عقل ،محدود به آنچه ذکر شد نمیشود ،بلکه در برخهی آثهارش عقهل را دو
گونه معرفی کرده است :قسم اول ،عقل طبیعی یا فطری قوهای است که انسان از اصل آفرینش بها
خود آورده و به سبب آن ،علوم نظری را درک میکنهد و بها همهین قهوه اسهت کهه انسهان از دیگهر
حیوانات ممتاز میگردد .قسم دوم ،بواسطه خهود انسهان بدسهت میآیهد و آن عقهل مکتسهب یها
مسموع است که با آن سود و زیهان و عواقهب اخهروی خهود را تشهخیص میدههد (فهیق کاشهانی،

1387ب ،ص  .)13او بههرای ایههن تقسههیمبندی ،بههه روایتههی از حضههرت علههی (ع) اسههتناد کههرده
است (فیق کاشانی ،آشتیانی ،13۶۲ ،ج  ،1ص  .)19۶که با آنچهه در ماجاة البیضام ذکهر شهده تفهاوتی
ندارد زیرا مراد از «عقهل طبیعهی» ،نیهروی ادراککننهده و مقصهود از «عقهل مکتسهب» همهان
ادراکات عقلی است که توسط نیروی ادراکی کسب میشود .فیق کاشانی ،میزان عقل طبیعهی و
عقل مکتسب را در انسانها متفاوت میداند و معتقد است این دو عقل ،به بعضی به طور کامل و
به برخی دیگر ،به صورت ناقص بخشیده شده است و انسانها به اندازه کمال و نقهص عقلشهان،
دارای تکلیههف و حسههاب هسههتند (فههیق کاشههانی ،1417 ،ج  ،1ص 177۔ 178فههیق کاشههانی1387 ،ب ،ج ،1
ص  .)13او هر یک از این اقسام را به دو دسته دیگر تقسیم کرده و چهار معنای متمایز از عقهل را بهه
تصویر کشیده است .این معانی عبارتاند از:
 .1عقل به معنای وصهفی اسهت کهه آدمهی بهه واسهطۀ آن میتوانهد بهه کسهب علهوم نظهری
وعملی (تدبیر صناعات) بپردازد.
۵2

 .۲عقل به معنای آگاهیهایی در سرشت انسان است که همان اداراکات بدیهی است.
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 .3عقل به معنای داناییهایی که آدمی از راه تجربه کسب میکند گویا این معنای عقل همهان
اداراکات نظری است.
 .4عقل توانمندی است که به راحتی میتواند عواقب امور را بشناسد ،و شههوات نفهس را کهه
خواهان لذات زود گذر است ،ریشه کن سازد .فیق معتقد اسهت عقهل در معهانی اول و دوم در
انسان مربوط به طبع و معانی سوم و چهارم اکتسابی است (فیق کاشانی ،1417 ،ج  ،1ص 177۔.)178
نهایت این توانمندی آنجا ترسیم میشود که انسان قادر به تسلط بهر حهاالت نفسهانی و خهواهش
های درونی خود میشود و در این حالت ،به باالترین مرتبه عقل دسهت یافتهه کهه مهورد تحسهین
ً
معصومین (ع) بوده است .قطعا این توانمندی با توجه بهه اختیهار انسهان میتوانهد ههم در مسهیر
درست و کسب کمال و تعالی انسان و هم در جهت خواهشهای نفسانی ،بهه کهار گرفتهه شهود.
گرچه در حالت دوم ،فیق کاشانی  -طب روایات متعدد  -آن را عقل نمیداند ،بلکهه شهبه عقهل
میشناسد ( فیق کاشانی ،1417 ،ج  ،1ص 179۔.)180
کاربرد عقل ،از نظر فیق کاشهانی ،دو گونهه اسهت :نخسهت ،بهه عنهوان ابهزار شهناخت و دوم،
به عنوان منبع شناخت .یعنی عقل منبعی مستقل از قرآن و احادیث اسهت ( فهیق کاشهانی ،14۲8 ،ج ،1
ص  .)۲۵او در اصههول و مفههاهیم اعتقههادی دینههی ،همچههون «توحیههد» (فههیق کاشههانی ،1411 ،ص .۲

فههیق کاشههانی ،14۲8 ،ص  .)۶0نبههوت (فههیق کاشههانی ،1418 ،ج  ،1ص 448۔ 449فههیق کاشههانی،14۲۵ ،

ً
ص 1۶4۔ .)1۶۵معههاد (فههیق کاشههانی ،1418 ،ج  ،۲ص  ،1019فههیق کاشههانی ،14۲۵ ،ص  .)۲7۶نگههاه کههامال
استقاللی به عقل داشته ،و آن را به عنوان یک منبع مستقل پذیرفته است .او در آثار خود و در مقهام
تبیین و کشف عقل در مسائل اخالقی ،به نقش استقاللی عقل در ادراک کلیات مسهائل اخالقهی
اذعان کرده و مینویسد« :بدان که عقل به طور اجمهال میدانهد کهه عقیهده حه  ،راسهتگویی،
انجام دادن کار خوب ،عدل و داد ،داشتن عفت و امثال اینها خوب است» (فیق کاشهانی ،1417 ،ج ،1
ص  187فیق کاشانی ،14۲8 ،ج  ،1ص 43۔.)4۶
فیق کاشانی در فهم معارف اعتقادی و مسائل اخالقی ،اعتبار عقل را به رسمیت میشناسهد.
در ادامه ،به جایگاه عقل عملی و عقل نظری در اخالق و حسن و قبح عقلی از زیر مجموعهههای
عقل پرداخته شده است.
 .1 .1 .2جایگاه عقل عملی و عقل نظری در اخالق
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فیق کاشانی ،عقل را به عقل نظری و عقل عملی تقسیم کرده و آن را به عنوان نیروی درککننده و
نهههه ادراکهههات حاصهههل از آن پذیرفتهههه اسهههت و ههههر کهههدام از ایهههن دو قهههوه را دارای ادراک
میداند (فیق کاشهانی ،1418 ،ج  ،1ص  )3۶8بر خالف کسانی که معتقدند قهوه عملیهه ههیچ ادراکهی
ندارد و تنها قوه عملکننده است ( بهمنیار ابهن مرزبهان ،137۵ ،ص 789۔ 790قطهب الهدین رازی ،137۵ ،ج ،۲
ص 3۵۲۔ 3۵3نراقی ،13۶8 ،ج  ،1ص .)۵8
بر این اساس ،عقل عملی با مسلط شدن بر قوای تحریکی بهه سیاسهت بهدن و افعهال جزئهی
پرداخته و با کمک گرفتن از نتایج قیاسهای عقل نظری در حوزه حکمت عملی به نتیجهگیهری و
استنباط دست مییازد .بدینسان ،عقل عملی نیرویی ادراکی است که تدبیرکننده افعال بدنی نفس
است و با آن امور جزئی را درک میکند منافع را از مضار تشخیص میدهد ضهروری را از غیهر
ضروری ،و شایسته را از ناشایسته و زیبا را از زشت تمییهز مهیدههد و در نتیجهه ،بها کمهک ایهن
ادراکها میتواند امور اخالقهی ،منهافع و مضهار ،و مصهالح و مفاسهد را تمییهز داده ،بشناسهد و
حالتهای انفعالی همچون شرم ،حیا ،گریه ،خنده و مانند آنها را مهار و مدیریت کنهد .بهه تعبیهر
دیگر« ،عقل نظری» در حوزه هست و نیست و «عقل عملی» در حهوزه بایهد و نبایهد داوری مهی
کند ،عقل نظری روشنکننده مرز علم و وهم و خیال و عقل عملی بیهانگر ویژگهیههای اخالقهی
است ویژگیهایی که در اصالح و تنظیم گرایشها و امیال و رفتار آدمی مؤثر است .گفتنی اسهت
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عقل عملی در آثار اندیشمندان اسالمی یا به قوهای شناختی تعبیر میشود که ترک و انجام فعهل را
میشناسد ( فارابی ،140۵ ،ص  ۵4حلی ،13۶3 ،ص  ۲34ابهن سهینا ،1403 ،ج  ،۲ص  .)3۵۲یها قهوهای بهرای
تحریک و انگیزش و به تعبیری «قوه عامله» خوانده میشود ( ابن سینا ،137۵ ،ج  ،۲ص 3۵۲۔.)3۵3
فیق کاشانی با ذکر مراتب مختلف برای عقل ،نقش استقاللی برای آن در ادراک و فههم فضهایل
و رذایل اخالقی در بعد نظری قائل است (فیق کاشهانی ،14۲8 ،ص ۲۶7۔  ( .)۲۶8او در بعد عملی عقهل،
آن را قوه عامله برای انجام فضایل اخالقی و ترک رذایل اخالقی دانسته و معتقد است آدمی با اهتمهام
به جنبههای عقل عملی و توجه تام به آداب و سنن اسالمی میتواند در طری اخالقهی زیسهتن گهام
نهاده و به مراتب واالی اخالقی دستیابد (فیق کاشانی ،14۲8 ،ص ۲83۔ .)۲84
«اخالق» به عنوان دانشی که دربارۀ صفات درونی انسان (فیق کاشانی ،1383 ،ص  ۵9ابن مسهکویه،
 ،1388ص  .)84یا رفتار ظاهری آدمی (نک :اتکینسهون ،13۶9 ،ص  17ژکهس ،13۶۲ ،ص  .)9بهه سهتایش و
نکوهش میپردازد و درستی و نادرستی آنها را آشکار میسازد ،بیشک مبتنهی بهر عقهل عملهی و
مرتبط با حوزه عمل است و بدین جهت ،عقل عملی پایه بنیهادین اخهالق بهه شهمار مهیرود کهه
معرفت به خوب و بد اخالقی را به انسان نشان میدهد و کارکردی معرفتی برای ترک و انجام فعل
اخالقی دارد (پاشایی و دیگران ،139۵ ،ص .)۵
فیق کاشانی« ،علم المعامله» را مقدمهای برای وصول به «علم المکاشفه» مهیدانهد .و معتقهد
است که آدمی با بدست آوردن اخالق محموده و نورانیت قلب ،به کشف عینی حقیقت واصل شهده
است (فیق کاشانی ،1417 ،ص 1۲۔ ،17فیق کاشانی ،140۶ ،ج  ،۶ص  1۵1فیق کاشانی ،1401 ،ج  ،1ص .)7۵
روشن است که مراد فیق کاشانی از «علم المعامله» عقل عملی و مراد از «علم المکاشهفه»
عقل نظری است .از اینرو ،او عقل نظری را که عهدهدار فهم و شناخت حقیقهت اسهت را بهدون
همراهی عقل عملی میسور نمیداند و معتقد است ایهن دو بهه همراههی ههم آدمهی را بهه کمهال
مطلوب راهنمایی میکنند .ایهن دیهدگاه بهه روشهنی حهاکی از جایگهاه عقهل در اعمهال آدمهی و
نیازمندی انسان به آن از نگاه فیق کاشانی است و با توجه به اینکه اخالق بخش مهمی از اعمهال
را شامل میشود به انسان در مقابل اوامر و نهواهی غیهر عقالنهی ،یهاری مقاومهت مهیبخشهد تها
به سادگی تسلیم نشود .همچنین عقل بها زمینهسهازی معرفهت بهرای انجهام تکهالیف اخالقهی و
بازدارنههدگی از زشههتیهههای نفسههانی ،مسههیر سههعادت و هههدف نهههایی اخههالق را رقههم مههیزنههد.
فیق کاشانی در آثارش به منبع بودن عقل به شکل استقاللی اشاره کهرده و آن را مقهدم بهر دیگهر
منابع معرفتی دانسته است .بنابراین« ،عقل» یکی ازمهمترین منابع معرفتی در اخالق شمرده مهی

شود که انسان را در شناخت و توانایی بر انجام تکالیف اخالقی یاری میرساند.
ُ
ُ
 .2 .1 .2حسن و قبح عقلی

 .1قاعدۀ لطف :در این قاعده ،اموری مد نظر است که مکلف را به اطاعت نزدیک و از معصیت
دور میکند ،یعنی زمینه را جهت انجام تکالیف الهی فراهم میسازد ،به شرط این که موجب سهلب
اختیار از مکلف و اجبار آدمی نشود .از همهینرو ،اگهر خداونهد بهر بنهدگان لطهف نداشهته باشهد،
نقق غرض پیش میآید و شایسته نیست از حکیم ،قبیح صادر شود و بنها بهر قاعهده حسهن و قهبح
عقلی ،از خداوند سر نمیزند .فیق کاشانی در کتاب منهمج النجمه با پذیرش قواعد کالمی برآمهده
از این نظریه و پذیرش حکم استقاللی عقل ،مبحثی تحت عنوان «خداوند آنچه بهه صهالح بنهدگان
است ،انجام میدهد» مطرح کرده و در تأیید سخن خود به این حدیث قدسی اشاره کرده است:
بعضی از بندگان مؤمن ،ایمانشان جز با تنگدستی اصالح نشود و اگر اینان را ثروتمند
سازم ،ثروت آنها را فاسد میسازد .بعضی دیگر نیز ایمانشان جز بها بیمهاری اصهالح
نشههود کههه اگههر اینههها را صههحت بخشههم ،آن سههالمتی ،ایمههان آنههها را فاسههد
گرداند (فیق کاشانی ،1411 ،ص .)۲۵

بحث پیشگفته ،داللت بر قاعده لطف دارد چون لطف ح به بندگان بهرای مهؤمن مانهدن یهک
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قاعده حسن و قبح عقلی نزد فیلسوفان یونان اساس مباحث اخالقی بوده و اندیشهمندان اسهالمی
در مورد شناخت اوصاف و افعال خداوند از آن استفاده فراوان بردهاند (سبحانی تبریزی ربانی گلپایگانی،
 ،1370ج  ،1ص  .)7انکار و اثبات این قاعده ،تحولی عظیم در عرصه اعتقاد ،سیاست ،فقه و اخهالق
دارد .اندیشمندان اسالمی همچون عدلیه ،حسن و قبح را ذاتی و عقلی دانسته و معتقدند با صرف
نظر از حکم شارع ،افعال به طور ذاتی دارای حسن و قبحاند و عقل قادر است بهه طهور مسهتقل،
خوبی و بدی برخی افعال را درک کند و بر پایه آن ،خداوند را از انجام افعال زشت و قبهیح بهه دور
بداند .در مقابل ،اشاعره به حسن و قهبح شهرعی معتقدنهد و اعتبهار داوری عقهل را در تحسهین و
تقبیح مستقل افعال ،نمیپذیرند (سبحانی تبریزی ربانی گلپایگانی ،1370،ج  ،1ص .)1۲0
فیق کاشانی در آثارش به صراحت نامی از حسن و قبح عقلی به میان نیاورده ،اما با توجهه بهه
پذیرش قواعدی که در علم کالم قطعی بوده و آنها را مبنای استنتاجات کالمی قرار داده میتوان او
را در زمرۀ طرفداران نظریه حسن و قبح عقلی قرار داد و به موارد زیر اشاره کرد:

تکلیف الهی را میرساند.
ُ

 .۲قبح تکلیف ما الیطاق :عقل قبیح میشمارد خداوند ،انسان را بهر بهیش از طهاقتش تکلیهف
نماید (فیق کاشانی ،1411 ،ص  1۵فیق کاشانی ،1383 ،ص 378۔.)383
 .3قاعدۀ برائت عقلی :فیق کاشانی با عبارت «ال تکلیف اال بعد البیان» در آثار خهود از ایهن
قاعده بهره گرفته کرده است (فیق کاشانی ،140۶ ،ج  ،۶ص  1۵1فیق کاشانی ،1401 ،ج  ،1ص .)7۵
ُ

 .4لزوم ثواب و ِعقاب اخاروی :فیق کاشانی ،رابطه بین اعمال انسانها در دنیها و نتهایج آن در
آخرت را رابطه تکوینی میداند بدین معنا که اعمال نیک و بد انسانها ،موجهب ثهواب و عقهاب
است به طوری که میتوان آنها را خود اعمال تلقی کرد (فهیق کاشهانی ،1418 ،ج  ،1ص  .)187حهاکم
در این قاعده ،عقل عملی است که به حسن و قبح افعال پیمیبرد.
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فیق کاشانی با ارائه مباحث پیشگفته نشان میدهد که قائل بهه حسهن و قهبح عقلهی و ذاتهی
افعال است و در حوزه معرفت اخالقی راهی در جهت معرفت به حسن و قبح اخالقی پیش پهای
فلسفۀ اخالق مینهد و تناسب آنها را با اعمال الهی در مباحثی چون عدل ،امکان صدور قبهیح از
ناحیه خداوند و اداراک عقل نسبت به آنها را در ارتباط با عقل عملی و فلسفۀ اخهالق روشهن مهی
کند .از اینرو ،میتوان خوب و بد اخالقی را اعمالی به حساب آورد کهه مهورد تحسهین و تقبهیح
عاقالن قرار میگیرند و دامنه این تقسیم نسبت به فعل و فاعل ،در نگاه نخست ،به نهوعی اهمیهت
فعل و انگیزه را در اخالق نمایان میسازد و تحسین فاعل را در گرو انگیزه او میشمرد.
گفتنی است که در فلسفۀ اخالق بحث نیت و انگیزه در اعمال محهل اخهتالف نظهر اسهت و
به عنوان مثال ،بیشترین مباحث سودگروی اخالقی ناظر بهه حهوزه رفتهارهها و کهنشههای آدمهی
است نه ملکات و منشهای او .در این زمینه جان استوارت میل  -سودگرای سرشناس کالسهیک
 اذعان میکند که سودگرایان میپذیرند که نیت و انگیزه کنشگر ربطی به اخالقهی بهودن کهنشندارد ،گرچه به اخالقی بودن کنشگر بسیار مربهوط اسهت (میهل ،1390 ،ص  .)7۵از نگهاه او ،ههیچ
معیار اخالقی شناختهشدهای در مورد خوبی و بدی یهک فعهل ،از روی خهوبی و بهدی فاعهل آن
بدست نمیآید .البته ،فیق کاشانی نقشی بارز و مهم برای نیت قائهل اسهت بهه گونههای کهه در
ابتدای بحث عبادات ،مبحثی مستقل به نیت اختصاص داده و با توجه به لزوم هماهنگی ظهاهر و
باطن افراد و داشتن نیت و انگیزه درست ،خوب بودن و استحقاق ثواب نسبت به یهک فعهل را در
گرو انگیزه و نیت فاعل میداند (فیق کاشانی ،1383 ،ص  .)۲۶0میتوان گفت او با در نظر گرفتن نیت
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و انگیزه فاعل ،به اخالق فضیلت که ارزشگذاری اخالقی را منوط به ملکات مهیدانهد ،گهرایش
پیدا کرده است.
در متههون فلسههفی اسههالم و اخههالق فلسههفی ،تعبیههر «حسههن و قههبح ذاتههی» بههه جههای
واقعگرایی اخالقی بهکار گرفته شده است .بر این اساس ،برخی از اعمال و افعال آدمی ،به شهکل
ذاتههی بههه حسههن و قههبح متصههف مههیشههوند و بهرای ایههن اتصافشههان نیههازی بههه خداونههد متعههال
ندارند (الهیجی ،1373 ،ص  .)۵9واقعگرایی ،دیدگاهی است که بر اسهاس آن واقعیهتههای اخالقهی،
مستقل از ارادۀ الهی یها اراده قانونگهذار بشهری هسهتند .ایهن طیهف از فیلسهوفان اخهالق معتقدنهد
جمالت اخالقی واقعنما هستند و جمله واقعنما را گزارهای مهیداننهد کهه صهرف نظهر از دسهتور و
توصیه ،احساس و سلیقه و تواف و قرارداد ،از واقعیتی عینی سخن بگوید (مصهباح ،1388 ،ص  .)30در
معرفتشناسی اخالق ،واقعگرایی به معنای استقالل واقعیت از ادراک و ابزارهای ادراکی ماست.
میتوان گفت فیق کاشانی با اعتقاد به حسن و قبح ذاتی در زمرۀ واقعگرایان اخالقی قرار مهی
گیرد .او با اعتقاد به این که گزارههای اخالقی از سنخ باور هستند ،به صهدق و کذبپهذیری گهزاره
های اخالقی معتقد شده است .او همچنین دربارۀ چرایی دلیل بر پهذیرش حسهن و قهبح فعلهی،
معتقد است که احکام عقل در مورد تحسهین و تقبهیح افعهال ،از مهوارد بهدیهی و ضهروریانهد و
هر کس سنگ بنای معرفت را بر اینها قرار دهد ،بنیاد شک را ریشهکن میسازد (فیق کاشهانی،1417 ،
ج  ،1ص 10۔  13بهشتی ،1390،ص  .)34از اینرو ،فیق با پذیرش حسهن و قهبح افعهال ،بهه واقعهی و
عینی بودن اوصاف اخالقی حکم کرده و با پذیرش عقلی بودن آن ،امکان معرفت انسان به احکام
اخالقی و درستی و نادرستی آنها را پذیرفته است.
در مقابل این نگرش« ،ناواقعگرایی اخالقی» دیدگاهی است که بهر اسهاس آن ،ارزش و لهزوم
اخالقی واقعیت ندارند و جملههای اخالقی غیر واقعنمها هسهتند و در معرفتشناسهی اخهالق،
بدان معناست که واقعیت همواره وابسته به ابزارهای ادراکی ما بوده و سخن گفتن دربهارۀ واقعیتهی
فراتر و مستقل از ادراک ما امکان ندارد (مصباح ،1388 ،ص  .)47یکی از نظریههای مهم ایهن دیهدگاه
که مدافعانش طیف وسیعی از متکلمان و اندیشمندان اسالمی و غیر اسالمی را در بهر مهیگیهرد،
معتقدند افعال انسان ،بدون دخالت امر و نهی خدا ،بهخوبی و بدی متصف نمیشوند و این امهر
و نهی خداوند است که به خوب و بد ،باید و نباید معنا میبخشد .این گروه از اندیشمندان معیهار
صواب و خطا و حسن و قبح اعمال آدمی را اراده و قانون الهی میدانند.
بر مبنای« ،مبناگروی» که از نظریههای دیرین در معرفتشناسهی اسهت ،باورهها بهه دو دسهته
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تقسیم میشوند :دسته نخست ،پایه یا مبنا هستند که خودتوجیهاند و دسته دوم ،غیر پایههای یها رو
ساخت که توجیه خویش را از باورهای مبنا اخذ میکنند (موزر و مولدرو ،138۵ ،ص  .)1۶۲بها غهور در
آثار گوناگون فیق کاشانی ،میتوان او را یک مبناگرای اخالقی بهه شهمار آورد .احکهام مبنهایی از
دیدگاه فیق کاشانی ،قبح ظلم و کذب و حسن عدل و صدق است که احکامی بدیهیاند و خود
مبنا و توجیهی برای معرفتهای اخالقی دیگر بهه حسهاب مهیآینهد .بهه ایهن ترتیهب ،مهیتهوان
فیق کاشانی را درحوزه معرفتشناختی اخالق یک عهامگرا دانسهت .طرفهداران ایهن اندیشهه در
اخالق معتقدند که معرفت اوصاف اخالقی بر اوصافی پایهای استوار است و بر اساس آن اصول،
میتوان به معرفت اخالقی دست یافت (.)Nell, 1996, pp. 15-23
فیق کاشانی با اذعان به وجود خوبیها و بدیهای مبنایی و غیهر قابهل تغییهر ماننهد عهدل و
ظلم ،معتقد است که صرف آگاهی به ظالمانه یا عادالنه بودن یک عمل ،تصدی به قبح یا حسهن
آن عمل را حاصل میگرداند وبا بازگشت امور غیر بدیهی به بدیهی ،شناخت خهوبی و بهدی نیهز
میسر خواهد شد .از اینرو ،بسیاری از اصول اخالقی  -از منظر او  -از این راه قابل اثبهات و دارای
حجیت و اعتباراند.
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 .2 .2نقش وحی در معرفت اخالقی

فیق کاشانی دربارۀ کیفیت دستیابی علم بر آن است که علهم گهاه بها اکتسهاب از راه اسهتدالل و
آموختن حاصل میشود که مخصوص عالمان و حکیمان است ،و گاه از جایی که خود نمیدانهد
در دل افکنده میشوند .در صورت دوم ،اگر شخص از سبب آن آگاهی پیدا نکنهد ،آن را «الههام»
مینامند ،اما اگر در گوش طنین اندازد« ،سخن فرشهته» نامیهده میشهود کهه بهه امامهان و اولیهاء
اختصاص دارد و اگر شخص از سبب آن آگاهی داشته باشد« ،وحی» و مخصوص پیامبران الهی
است (فیق کاشانی ،1418 ،ج  ،1ص  .)479فیق کاشانی در باب رابطه عقهل و شهرع بهه اتحهاد آن دو
معتقد است .و در تبیین حاکمان پنجگانهای که بر انسان حکومت دارند ،یعنی عقل ،شرع ،طبهع،
عادت و عرف ،امتیاز خاصی برای عقل قائل شده و مینویسد:
شکی نیست که عقل و شرع از دیگر احکام ،شریفتر و فاضلتراند .باز از این دو عقل
افضل و اعظم و اشرف است ،هر گاه کامل باشد زیرا هر یهک از آنهها بوسهیله عقهل
شناخته و تمیز داده میشهوند .اگهر عقهل نباشهد ،شهرع نیهز شهناخته نشهود و عقهل،

در حقیقت ،شرعی است در درون آدمی ،همچنان که شرع عقلی اسهت از بهرون او و
گرامیتر نعمتی که ح تعالی کرامت فرموده بندگان را عقل اسهت و بالجملهه مبهداء
همه خیرات و منشاء جمیع کماالت عقل است ( فیق کاشانی1387 ،ب ،ص .)۲1
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از نظر او ،هر گاه عقل کامل باشد ،مقدم بر دیگر احکام است ،اما این عقل مختص انبیاء و اولیاء
است و کسی که این عقل را ندارد باید شرع را مقدم بدارد ،یعنی در مصادیقی که عقل قادر به ارائه
معرفت نیست ،باید به مفاهیم وحیانی رجوع کند زیهرا مبنها و ارجهاع حجیهت مفهاهیم منقهول،
همان براهین عقلی است (فیق کاشانی1387 ،ب ،ص  .)۲۵بهر ایهن اسهاس ،اثبهات حجیهت شهرع از
طری ارزشهای بنیادی است وگرنه از خود شرع به دور محهال میانجامهد ،امها پهس از اثبهات
حجیت شرع و به دلیل اینکه دانش ما نسبت به خود و جهان و غایت و مسیر ما بهه سهوی ههدف
خلقت و غایت عالی انسانی ناقص است و از طرفی ،خداوند متعهال شهرع را بهرای راهنمهایی در
شناخت خوبیها و بدیهای همین مسهیر فرسهتاده اسهت ،کسهب معرفهت بخهشههای فرعهی
ً
ارزشهای اخالقی از دین و شرع کاری کامال خردپسند و عقالنی است.
فیق کاشانی ،معتقد است اگر شرع نباشد عقل در اکثر امور عهاجز میشهود همانگونهه کهه
چشم در فقدان نور عاجز میشود .عقل تنها قادر به شناخت کلیات است ،ولهی شهرع عهالوه بهر
کلیات ،جزئیات امور را نیز تبیین میکند (فیق کاشانی ،13۶۲ ،ص  ۵فیق کاشهانی ،1417 ،ج  ،1ص .)89
این دیدگاه فیق کاشانی بر تفسیر او از وحی پرتو افکنهده و اصهالت نگهاه او را نشهان میدههد و
در واقع ،گرایش او را به نظریه عقالنی وحی تقویت میکند.
ً
فیق کاشانی ،عقل و وحی را کامال مطاب و مواف و مکمل هم میدانهد و بهه دلیهل وحهدت
میان آنها عقل را شریعت درون و دین را عقل بیرون ،شهرع را روشهنایی و عقهل را بینهایی ،عقهل را
چراا و شرع را روغن چراا ،و سرانجام شرع را به منزله ساختمان و عقل را بسان پایه و پینههاد آن
تشبیه کرده که هر کدام بدون دیگری ناقص است (فهیق کاشهانی ،13۶۲ ،ص  194فهیق کاشهانی،1417 ،
ج  ،1ص 187۔ 189فیق کاشانی ،1387 ،ص 1۵۵۔ .)1۶۵او همانطور که خود تصهریح مهیکنهد ،در ایهن
جهت و برای اثبات این مکملیت دو کتاب عین الیقین و اصول المعمرف را به رشته تحریر در آورد
تا آموزههای فلسفی را با آموزههای وحیانی جمع کند (فیق کاشانی ،14۲8 ،ص  ۲1فیق کاشهانی،13۶۲ ،
ص  )4هرچند ،از جهاتی ،گونهای تفوق و تقدم برای «وحی» قائل شده است (فیق کاشهانی،13۶۲ ،
ص  ۵فیق کاشانی ،1417 ،ج  ،1ص .)89
فیق کاشانی پس از تالشهای مستمر در راستای ساماندهی مباحث عقالنی و وحیانی و هم
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جهتی آنها باهم و تأثیرپذیری از جریان حکمت متعالیه برای وحی و آموزههای منبعث از آن جایگهاه
ویژهای در کسب معرفت اخالقی قائل است .به اعتقهاد او ،در مهوارد بسهیاری کهه عقهل نمهیتوانهد
آخرین یافتهها را به بشر رهنمون سازد ،وحی است که میتواند آخرین و واالترین معارف اخالقهی را
سازماندهی کند .او افزون بر شناخت و فهم مصادی احکام اجمهالی عقهل در حهوزه اخالقیهات در
زمینه انگیزش اخالقی« ،وحی» را به عنوان محرکی برای انجهام اعمهال اخالقهی و پرهیهز از اعمهال
زشت قلمداد کرده و به نقش انگیزشی وحی و آموزههای برآمهده از آن در انجهام تکهالیف اخالقهی
منبعث از عقل عملی اشاره کرده است (فیق کاشانی ،141۵ ،ج  ،۵ص .)۲87
در نهایت ،میتوان گفت از آنجا که حجیت «وحی» با مسلمات عقلی به اثبات رسیده است،
یکی از منابعی است که مسائل اخالقی را نیز در خود جای داده است .همچنهین مهیتهوان آمهوزه
های وحیانی را در کبرای یک قیاس استنتاجی برای کشف یک مفهوم یا گزاره اخالقی قرار داد کهه
خود مؤیدی دیگر برای منبع دانستن وحی در شناخت احکام و گزارههای اخالقی اسهت .از ایهن
رو ،اخالقی میتواند انسانها را در این راه پرخطر راهنمایی کند که بر اسهاس اطالعهات مهتقن و
درست پایهریزی شده باشد و این اطالعات در دست بشر بریده از خدا نیسهت و امیهدی ههم بهه
حصول آن نیست (صادقی ،1378 ،ص 1۵۔.)1۶
فیق کاشانی ،ق آن ت یم را به جهت انتساب قطعی به خداوند متعال و صدور از منبهع عهالم
کامل و خطاناپذیر الهی ،نخستین منبع معرفت دینی و اخالقی دانسته اسهت (فهیق کاشهانی،1417 ،
ج  ،1ص  .)۲۲9او وحیانی بودن آن را از راه دلیل نقلی و اعجاز قرآن اثبات کهرده و معتقهد اسهت بها
آمدن قرآن ،کتابهای آسمانی پیشین منسود شدند و از همینرو ،منبع منحصر بهه فهرد معرفهت
وحیانی است (فیق کاشانی ،1411 ،ص  7فیق کاشانی ،1418 ،ج  ،1ص ۶۶8۔.)۶۶9
فیق کاشانی در احراز وثاقت ق آن ت یم ،ابتدا دیدگاههای بزرگان شیعه را دال بر عدم تحریف
قرآن ذکر کرده (فهیق کاشهانی ،1418 ،ج  ،۲ص  )781و سهپس در توجیهه روایهاتی کهه قهرآن موجهود را
تحریف شده دانستهاند ،بر این باور است که اگر تحریهف و تغییهر در الفهاظ قهرآن راه یافتهه و بهر
خالف چیزی که خدا نازل فرموده باشد ،در نتیجه ،قرآن برای ما حجهت نخواههد بهود و آثهار آن
منتفی خواهد شد (فیق کاشانی ،140۶ ،ج ،7ص  .)1778او چندین دالیل نقلی نیهز بهر عهدم تحریهف
قرآن ذکر کرده است (فیق کاشهانی ،1417 ،ج  ،۲ص  ۲۶3فهیق کاشهانی ،141۵ ،ج  ،1ص  4۶فهیق کاشهانی،
 ،137۶ج  ،1ص  .)۶۲۶و افزون بر این ،تأکید دارد که به صورت مستفیق از پیامبر اکهرم (ص) و ائمهه
اطهار (ع) نقل شده که خبری را که از آنان نقل میکنند بر کتاب خدا عرضه کنید تا صحت و سقم

آن دانسته شود که این خود مؤید وثاقت قرآن اسهت (فهیق کاشهانی ،141۵ ،ج  ،1ص  ۵1فهیق کاشهانی،

 .3 .2نقش مرجعیت در اخالق

«مرجعیت» 1،به معنای استناد بهه اقهوال و آرای صهاحبنظهران ،در معرفهتشناسهی ابهزاری بهرای
دستیابی به معرفت تلقی شده است ،از این روی ،مسلمانان ،بلکه همه پیروان ادیان الهی ،قول و فعل
معصوم را حجت میدانند و از باب مرجعیت و حجت بدان استناد میکنند (حسینزاده ،1387 ،ص .) 39
پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت دارای مقام عصمت و طهارت (ع) ،وارثان علوم انبیای پیشین ،حافظان
1. authority
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 ،1418ص  .)778چون هدف از نزول قرآن ،هدایت است باید در میان مردم محفوظ بماند تا زمینهه
های هدایتشان فراهم شود .یکی از مهمترین جنبههای هدایت عملهی ،دسهتگیهری اخالقهی از
طری تبیین فضایل و رذائل و تفصیل بایدها و نبایدهای اخالقی است که ق آن تا یم در بسهیاری
از دستورها ،توصیهها ،تأ کیدها ،تحلیلها ،تمثیلها و قصهههایی کهه بیهان کهرده بهه ایهن قسهم از
هدایت اهتمام ویژه ورزیده است.
گفتنی است ،فیق کاشانی  -بهر خهالف اخباریهان  -بهر ایهن بهاور اسهت کهه فههم قهرآن بهه
معصومین (ع) اختصاص ندارد و در ق آن ت یم معانی بسیاری برای خردمندان نهفته شده و مجهال
ً
گستردهای برای آنان وجود دارد و اساسا اگر فهم ق آن ت یم ممکن نبود ،اخبار عرضهه روایهات بهر
قرآن چه معنایی داشت؟ (فیق کاشانی ،141۵ ،ج  ،1ص  .)71فیق کاشانی پس از بیهان حجیهت قهرآن
با تقسیمبندی آیات قرآن به «اصول و مهمات» و «توابع و متممات» ،معتقهد اسهت کهه ایهن دسهته
بندی ،همه مقاصد قرآن را در بر میگیرد (فیق کاشانی ،1418 ،ص 770۔.)774
بدینسان میتوان محتوای ق آن ت یم را نافذترین و استوارترین راه برای کشف مسائل اخالقهی
بهویژه در عرصه اخالق عملی لحاظ کرد زیرا قطعیالصدور بهوده و از نظهر حجیهت ،بیبهدیل
ً
است و محتوای واالی آن در طول زمان مستقیما توسط خداونهد از ههر گونهه دسهتبرد و تحریهف
حفظ میشود .همچنین ق آن ت یم که خود کتاب اخالق و تزکیه است ،میتواند مصادی فراوانی
ً
از مسائل اخالقی را که بعضا عقل در کشف و شناسایی آنها راه بهجایی نمیبرد ،به حهوزه اخهالق
و بهویژه ،اخالق عملی بیفزاید و آن را غنی و پربار سازد و از ایهنرو ،قا آن تا یم یکهی از منهابع
دستیابی به معرفت اخالقی است.
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وحی الهی معلمان ق آن ت یم و عهدهدار تبیین جزئیات و تفسیر کلیات شهریعتاند و بهه همهین
جهت ،علمای امامیه ،آموزههای ایشان را دومین منبع اساسی معرفتی پس از ق آن ت یم به شهمار
آوردهاند.
فیق کاشانی برای حجیت آموزههای عملی و سیره اخالقی پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) به
منزله اسوههای عالی و مجسم اخالق اسالمی تأکید کرده و همگان را به اقتدا به ایشان ،ترغیهب و
تشوی کرده است .از اینرو ،افزون بر سخنان و آموزههای زبانی ،افعال و سهیرۀ عملهی آنهان نیهز
از منظر اخالقی حجت و قابل استناد است (فهیق کاشهانی ،1383 ،ص  .)10افهزون بهر ایشهان ،سهیره
اخالقی بسیاری از صالحان ،صدیقان و پیامبران الهی نیز تأیید شده است (فیق کاشهانی ،141۵ ،ج ،۵
ص 1۶3و ج ،۲ص .)138به همین دلیل سیرههای اخالقی یاد شده همانند سیره معصومان (ع) از منظر
اخالقی ،دارای حجیت و قابل استناد است.
از آنجا که برخی احادیث ،حکایت از اخالقیات ،و سیره صادره از معصهومان (ع) را بهه عههده
دارند و از درجه اعتبار یکسانی برخوردار نیستند .از اینرو ،در یک تقسهیمبندی کلهی ،اخبهار بهه
متههواتر و آحههاد تقسههیم میشههود .صههدور اخبههار متههواتر قطعههی و صههحت آن عقلههی اسههت.
در مقابل ،خبر واحد ،خبری است که نفی کذب از ساحت خود را نداشته باشد خواه یهک طریه
یا طرق متعدد داشته باشد .متأخرین  -به ابتکار عالمه حلی  -خبر واحد را به چهار دسهته تقسهیم
کردهاند :صحیح ،حسن ،موث و ضعیف .فیق کاشانی این اصطالح چهارگانهه حهدیث را قبهول
ندارد و تقسیمبندی قدما را بر آن ترجیح داده است (فیق کاشانی ،1401 ،ج  ،1ص  ۶فیق کاشانی،140۶ ،
ج  ،1ص ۲۲۔ .)۲۶او حدیث را بر دو قسم تقسیم کرده است :حدیث صحیح ،حدیثی است با قرائنی
که موجب علم به صدور آن از معصوم (ع) میشود و به جز آن ،هر حدیثی باشد ،ضعیف اسهت (
فیق ،1387 ،ص .)48
بدین سان میتوان گفت علم کامل و معرفت حقیقی پیهامبران و امامهان معصهوم (ع) بهه دلیهل
شناخت کامل ارزشهای اخالقی و آثار و پیامهدهای آن ،منبعهی مناسهب بهرای درک و شهناخت
ارزشهای اخالقی است .از اینرو ،میتوان عقهل عملهی و وجهدان اخالقهی پیهامبران و امامهان
معصوم (ع) را مهمترین و معتبرترین منابع یا راههای رسیدن بهه علهوم و معهارف اخالقهی معرفهی
کرد .همچنین فیق کاشانی با وسعت بخشیدن به گستره حجیت روایی ،توانسهت نقهش خهود را
در حفهظ و حراسههت از منبههع کهههن روایههی امامیههه بخههوبی ایفهها کنههد و سههبب شههود بسههیاری از
معارف دینی و اخالقی از بین نرود .از اینرو ،مطاب نظر فیق کاشانی ،در اخذ احادیهث نههتنها

میتوان به احادیث متواتر عمل کرد ،بلکه دایره عمل به سنت را با حفظ برخی شروط بهه اخهذ بهه
خبر واحد نیز کشاند و آن را از راههای کسب معرفت به ویژه معرفت اخالقی ،ههمتهراز بها دیگهر
منابع قرار داد .این منابع ،در حقیقت ،به گستردگی منابع معرفتی در اخالق کمک کرده و در کنهار
عقل و با بهرهگیری از اعتبار بخشی عقل به آنها ،راه کشف و شهناخت بیشهتر احکهام و گزارهههای
اخالقی را برای ما باز کردهاند .از سوی دیگر ،با حفظ و صیانت از معارف عظیم دینی ،بزر ترین
خدمت را به علم اخالق کرده است زیرا معارف اخالقهی و انسانسهاز بسهیاری در مهتن و بطهن
سنتها موجود است که همچنان استخراج نشده است و میتوان بها دقهت در آنهها عمیه ترین و
بنیادینترین معارف را استخراج کرد چرا که سنتها نیهز هماننهد قهرآن و عقهل میتواننهد مهوارد
بسیاری را که عقل در کشف و تحصیل آنها عاجز مانده ،به حیطه اخالق بیافزایند.
 .4 .2نقش حس در معرفت اخالقی

الف) حواس ظاهری که عبارتند از :المسه ،ذائقه ،شامه ،سامعه ،و باصره ( فهیق کاشهانی،1418 ،

ج  ،1ص 3۶8۔ 37۵فیق کاشانی ،14۲8 ،ج  ،۲ص ۲14۔ .)۲۲9بسیاری از اطالعات و آگهاهیههای مها از
جهان طبیعت و پدیدههای آن به کمک حواس و به ویژه حس بینهایی و شهنوایی فهراهم مهیآیهد.
فیق کاشانی ،حس شنوایی و بینایی را از دیگر حواس باالتر میداند زیرا مدرکات این دو حهس
 به لحاظ تجرید  -از دیگر مدرکات شدیدتراند (فیق کاشانی ،14۲8 ،ج  ،۲ص  )۲۲4و دو ابهزار بسهیارمهم در شناخت حقای هستیاند .مدرکات آنها از ماده دورترند (فیق کاشهانی ،14۲8 ،ج  ،۲ص .)۲۲4
این مبنا آنجا ظاهر میشود که فیق برای اثبات رحمت و عظمت و حکمت خداوند ،دعهوت بهه
تفکر در کیفیت پیدایش موجودات مادی میکنند ( فیق کاشانی ،1418 ،ج  ،1ص ۲9۶۔.)339
ب) حس باطن :در نگاه فیق کاشانی ،حواس باطنی آدمی همانند  -حهواس ظهاهری  -پهنج
مورداند که به ترتیب عبارتند از )1 :حس مشترک  )۲خیال یها مصهوره  )3واهمهه  )4حافظهه
 )۵متصرفه که اگر نفس به واسطه وهم برای او استعمال شود ،او را «متخیله» و اگهر او بهه واسهطه
قوه عقلیه برای نفس استعمال شود« ،مفکره» نامیده میشود کهه علهوم و صهناعات بهه واسهطه او
استنباط میشود .بنابراین ،حواس ظاهر و باطن  -به حسب ماهیت  -غیر از این پنج مورد نیسهت،
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بیشک ،ادراکات حسی از مهمترین منابع معرفتهی هسهتند .فهیق کاشهانی ،حهس را از جملهه
ابزارهای ادراک میداند و آن را به دو قسم ظاهر و باطن تقسیم میکند:

۶۳

۶۴
فصلنامۀ علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی | سال چهارم | شماره سوم | پاییز ۱۴۰۰

لکن هر چه این حواس قوت و علو پیدا کنند ،میل بهه وحهدت و تجهرد پیهدا میکننهد و ههر چهه
ضعیف و پست شوند ،میل به تکثر و تجسم پیدا میکنند (فیق کاشانی ،14۲8 ،ج  ،۲ص.)۲۲4
این مبنا آنجا ظاهر میشود که فیق کاشانی برای اثبات توحید خداوند از نظم میهان اعضهای
بدن بهره میگیرد (فیق کاشانی1387 ،ب ،ص .)3۵روشن است که تفکر در موجودات مهادی و احهراز
هماهنگی و نظم میان اعضای بدن انسان متوقف بر آن است کهه ادراک قهوای انسهانی نسهبت بهه
ً
خارج به رسمیت شهناخته شهود.حس صهرفا در شهکلگیری مفهاهیم جزئهی و مفهاهیم مهاهوی
محسوس نقش دارد .از اینرو ،در پیدایش مفاهیم اخالقی که از سنخ مفاهیم فلسهفیاند ،نقشهی
ایفا نمیکند ،اما از آنجا که تجربه و تواتر میتوانند مقدمه استنباط برخی احکام اخالقهی شهوند و
حس در تجربه و تواتر نقش دارد ،پس به صورت ضمنی و مقدماتی در این گونه احکهام اخالقهی
هم نقش ایفا میکند .همچنین ،عقل به کمک مدرکات حواس ظاهری میتوانهد تولیهد حکمهت
نماید و انسان را به حقای زندگی آشنا سازد و با تفسیرخوبی و بدی ،و توزیع صهحیح معهارف در
عقل نظری و عقل عملی ،مهمترین وظیفه خود را نسهبت بهه اصهل معرفتشناسهانه اخالقهی بهه
انجام رساند .از اینرو ،فیق کاشانی معتقد است یکی از راههای کسب معرفت ،ادراکهی اسهت
که از طری حواس پنجگانه درک شده باشد در صورتی که عقل آن را هدایت و موانهع سهالمت را
زائل کند ( فیق کاشانی ،14۲8 ،ص.)37۵
ً
به طور کلی ،در مورد معرفتشناسی دینی و اخالقی ،ادراکات حسی معموال در موارد زیر مؤثراند:
 .1مشاهده آیا تکوینی :میتوان با مطالعه نظام شگفتانگیز جهان ،به اموری چون شهناخت
خداوند ،صفات او و امکان معاد پی برد و به کمک مقدمات حسی و تجربی دیهدنی یها شهنیدنی
عالم ،به بعضی از معارف دینی و اخالقی دست یافت (فهیق کاشهانی1387 ،ب ،ص  3۵فهیق کاشهانی،
 ،1418ج  ،1ص ۲9۶۔.)339
 .۲مشاهده مو زا  :معجزات مربوط بهه نبهوت ،امامهت و حقانیهت آیینهی ،دیهده یها شهنیده
میشوند و بر اساس آنها ،استنباطهای عقلی شکل میگیرند ( فیق کاشانی ،1418 ،ج  ،1ص.)۶47
 .3آگاهی از متون دینی و دریافت احکام و حقای دینی :احکام و حقای دینی پس از دیدن یها
شنیدن از پیامبر (ص) یا دیگر معصومین (ع) به همت راویان ،به دیگران منتقل شدهاند (فیق کاشانی،
 ،1417ج  ،4ص.)1۶4
جایگاه توجه به ادراکات حسی نزد فیق کاشانی چنان است که او داشتن علم محسوسهات را

 .5 .2نقش شهود در معرفت اخالقی

«شههود»  -در معرفتشناسهی  -در دو معنههای کلی(شههود عقلهی و شهههود قلبهی) مهورد بحههث
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موجب خضوع و خشوع و تسلیم در برابر خداوند میداند و بر این باور است که بها کسهب چنهین
معرفتی میتوان از خاشعان و خاضعان درگهه حه تعهالی بهود ( فهیق کاشهانی ،1417 ،ج  ،1ص.)۲۵۶
فیق کاشانی ،الزمه اولیه یک عامل اخالقی را بهرهمندی از این نوع ادراکات حسی میدانهد و آن
را در حکم آبیاری و پرورش بذری میداند تا رشد کند و برومند گهردد و شهجره طیبهه ریشههداری
ً
شود .طبیعتا در نظام اخالقی فیق کاشانی ،شرط ورود به حهوزه اخهالق ،برخهورداری از چنهین
ویژگیای است .به اعتقاد او ،ادراکات حسی از سادهترین راههایی هستند که بشر را به کمهال مهی
رسانند زیرا با نظر کردن در مخلوقات خداوند و همچنین احراز هماهنگی و نظم میهان اعضهای
بدن انسان راهی آسان و در دسترس برای افزایش معرفت توحیدی و اخالقی اسهت (فهیق کاشهانی،
 ،1418ج  ،1ص ۲9۶۔ 339فیق کاشانی1387 ،ب ،ص.)3۵
شایان توجه است کهه حهس بهه شهکل مسهتقیم در شهکلگیری بعضهی مفهاهیم و بهه شهکل
غیر مستقیم در تحق بعق مفاهیم و قضایای دیگر نقش ایفا میکند .مفاهیم و قضایای اخالقهی
از نوع مفاهیم کلی فلسفی هستند نهه از سهنخ مفهاهیم مهاهوی محسهوس یها مفهاهیم جزئهی و
از همینرو ،میتوان از حس در تحق و شکلگیری مفهاهیم اخالقهی بهه صهورت غیهر مسهتقیم
استفاده کرد که به عنوان شرط الزم دربارۀ شکلگیری قضایای اخالقی ضرورت دارد .بهدین سهان
میتوان از منظر فیق کاشانی به نقش حس در قضایای اخالقی بهه صهورت ضهمنی و مقهدماتی
اشاره کرد چون عقل حکم را صادر میکند و در صدور احکامش در قضهایای اخالقهی از حهس
مدد میگیرد .پس چون احکام و قضایای اخالقی از سنخ محسوسات و مجربات هسهتند ،نقهش
حس در اینجا مقدماتی و اعدادی است .از آنجا که بین حهس و تجربهه در تحقه و شهکلگیری
قضایای اخالقی تأثیرات زیادی وجود دارد و تجربه برآمده از حس است ،میتوان چنین اسهتنتاج
کرد که حس  -به طور غیر مستقیم و به عنوان شرط الزم  -در تحق معرفت اخالقی دخیهل اسهت و
گاه عقل برای رسیدن بهحکم اخالقی از «تجربه» استفاده میکند .حکم تجربهی ،بهه عنهوان مقدمهه
استدالل قرار میگیرد و به عنوان صغرای برهان و به ضمیمه یک کبرای کلی عقلهی میتهوان حکهم و
معرفت اخالقی را ثابت کرد یا بهحکم اخالقی جدیدی دست یافت (ابوالقاسمزاده ،139۶ ،ص.)30
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قرار میگیرد (صادقی ،1397 ،ص .)۲00شهودگرایی در معرفتشناسی اخالقی به معنای قول به وجود
معرفت بیواسطه در باب درستی یا نادرستی پارهایی از اعمال اسهت و بهه تعبیهری دیگهر ،اصهول
اساسی مربوط به درستی یا نادرستی این اعمال به دلیل بداهتشان معتبر است .این اصول نهه تنهها
اصول اساسی یک نظام قیاسی در حوزه اخالق هستند ،بلکه میتوان بهه طهور بیواسهطه ،صهدق
آنها را با اندک تأملی دریافت (صادقی ،1397 ،ص .)۲10فیق کاشانی با پذیرش نقش عقل در فههم و
شناخت بدیهی مسائل اخالقی و تشخیص خوب و بد اخالقی در زمرۀ این دسهته از شههودگرایان
قرار میگیرد (فیق کاشانی ،1417 ،ج  ،1ص10۔.) 13
شهود قلبی ،نیز از راههای اصلی و از منابع معرفت تلقی میشود که مهیتهوان از طریه آن بهه
معرفتهای بسیاری دست یافت (حسهینزاده ،138۶ ،ص .) ۲03به بیان فهیق کاشهانی ،شههود قلبهی
شناختی فراتر از ادراک عقلی و حسی و به اصطالح« ،طهوری ورای عقهل» اسهت (فهیق کاشهانی،
 ،14۲8ج  ،1ص .)۲3
فیق کاشانی معتقد است که این نوع معرفت  -به طور کلی  -از سنخ علم حصولی نیست که
با یاری عقل و حس بتوان آن را یافت ،بلکه نور و اشراق است و با ایمان به خداوند ،ارتباطی وثی
و عمی دارد و هر چه مراتب ایمان باالتر رود ،آدمی از معرفتی واالتر بهره خواهد گرفهت کهه مهی
تواند در تبیین و تشخیص بسیاری از اخالقیات اثرگذار باشد (فهیق کاشهانی1418 ،ب ،ص 44۔ .)4۵بها
این معرفت حقیقی ،ریشه شک و تردید و زمینه اوههام و وسوسههها و اندیشهههای پنهداری نهابود
میگردد و عارف به حقای مکشوف رهنمون میشود (فیق کاشهانی ،13۶۲ ،ص  .)19فهیق کاشهانی،
لذت این نوع معرفت را بهاالترین لهذتهها و توصهیفناپذیر دانسهته اسهت (فهیق کاشهانی،13۶۲ ،
ص 173۔.)174
فیق کاشانی ،معتقد است برای دستیابی به شهود قلبی الزم است مراتبی از جمله مراقبهت از
خواطر و پاکسازی باطن طی شود او میگوید:
معرفت حقیقی ،نور الهی است که پهس از تطهیهر بهاطن و تصهفیه ضهمیر ،از سهوی
نوراالنوار مطل بر جان و دل مجاهد صبور میتابد و او را متحول میسازد و چشهم و
گوش او را میگشاید و به او بصیرتی ارزانی میدارد که جمیهع حقهای هسهتی را مهی
بیند (فیق کاشانی1418 ،ب ،ص .)44

بدین ترتیب ،معرفت شهودی در نگاه فیق کاشانی ،نوری است از انوار الههی و زمینهه جهذب و
تابش آن اول تطهیر باطن ،تصفیه ضمیر از اوهام و باورهای ناصواب ،پیراستهسازی دل و جهان از

میان گفتههای حکیمان و یافتههای عرفانی صاحبان ریاضت ،بها آمهوزهههای قرآنهی تنهافی
نیست ،بلکه میان این دادهها ،یافتهها و آموزهها سازگاری کامل برقرار اسهت (فهیق کاشهانی،
 ،13۶۲ص .)9

بر این اساس ،رویکرد معرفتشناسانه فیق کاشانی مبتنی بر این انگاره اسهت کهه معرفهتههای
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اندیشهها و گرایشهای متضاد ،و برکندن حجابهای درونی و بیرونی و تأمهل و تفکهر در زیبهایی
های هستی است .اهل معرفت ،به نور باطنی و اشراق ربانی روشنی دسهت مییابنهد و بها چشهم
جان ،حقای پنهان را درمییابند و پنجرهای از اسرار هستی بر آنان گشوده میشود.
فیق کاشانی بر این باور است که اموری نظیر فراگیری ،تعلیم و تعلم ،اندیشیدن ،بحهث کهردن،
سؤال کردن و  ...موجد و پدید آورنده معرفت شهودی نیست ،بلکهه زمینهه سهازند (فهیق کاشهانی،
 ،13۶۲ص .)19
میتوان گفت اصل چنین معرفتی در آیات ق آن ت یم و روایات فریقین تأییهد شهده و در بهاب
بصیرت و فرقان قلبی و جوشش چشمههای حکمت از دل در اثر اخهالص و مجاههده بها نفهس،
بیانات متعددی وارد شده است .از اینرو ،میتوان شههود قلبهی را یهک منبهع معرفتهی معتبهر در
اخالق اسالمی دانست.
از بیانات فیق کاشانی به دست میآید کهه «شههود قلبهی» قابهل تقویهت ،تضهعیف و حتهی
زوالپذیر است .از یکسو ،با مجاهدت ،ریاضت ،قطع تعلقات مادی و کسهب طههارت نفهس،
افزایش مییابد (فیق کاشانی ،1383 ،ص  )10و از سوی دیگر ،با ارتکاب گنهاه ،غفلهت ،ههوسرانی و
تمتعههات دنیههوی ،ضههعف یهها زوال میپههذیرد (فههیق کاشههانی ،1383 ،ص 47۔ .)48در ایههن زمینههه،
فیق کاشانی در سه اثر گرانسنگ خهود ،یعنهی الماجاة البیضام  ،الاقامق و النرباه ،دربهارۀ
معرفت شهودی و رابطه معرفت و طهارت مطالبی بیان کرده است .او در آغاز کتاب النربه کهه در
آن فقه و اخالق در هم آمیخته شده ،از پاکسازی دل از رذایل اخالقی ،پلیدیهها و بیمهاریههای
درونی و درمان آنها و تحصیل فضایل اخالقی به عنوان مطهرات باطن یاد کرده و به تفصیل سخن
گفته است .بیتردید ،کسی که در پی به دست آوردن معرفت شهودی بهه تطهیهر بهاطن روی مهی
آورد و با محبت و عش به خداوند حجابها و موانهع را کنهار میزنهد ،رفتهرفتهه نشهانهها و آثهار
طهارت باطن در او ظاهر میشود ،از رذایل اخالقی دور و متخل به فضایل اخالقی میشود.
گفتنی است که فیق کاشانی در تبیین و تحلیل مبانی معرفتشناختی ،از آموزهههای فلسهفی،
عرفانی ،قرآنی و روایی متأثر است .بیان او در کتاب اصول المعمرف چنین است:

حسی و عقلی ،به تنهایی برای دستیابی به معارف دینی و اخالقی و اثبات حقای آن کافی نیستند،
بلکه باید شهود عارفانه نیز ضمیمه شود تا یافتهها و واقعیت معلوم ،به طور حضوری شهود شهود،
شهود نیز باید با اندیشه برهانی و استداللی درهم آمیزد تا آنچه با مکاشفه بدست آمهده بهه وسهیله
برهان برای دیگران تبیین گردد زیرا بیان مکاشهفات جهز بها برههان ممکهن نیسهت .بهرای تمهایز
مکاشفات معتبر از تخیالت نیز باید مکاشفات به قرآن استناد یابد.
آنچه در این روش بسهیار مههم اسهت ایهن اسهت کهه حهس ،عقهل و کشهف در کنهار وحهی
قرار گرفتهاند و نگاه فیق کاشانی به عقل ،وحی ،الهام و شهود نگاهی وحدتگرایانه اسهت .ایهن
نگاه مبتنی بر یک باوربنیادی است که مطاب آن عقل و شهود ،گوهری واحد دارند و از سرچشمه
واحدی سیراب میشوند و تفاوتشان تنها در روش اتصال بهه ایهن منبهع اسهت .در ایهن روش کهه
حس ،عقل و دل به وحی متصل شده ،جمود و توقف راه ندارد و پیوسته این قابلیت وجود دارد که
در زمینههای فراوان از جمله در حوزه اخالق نورآور و کارآمد باشد.
۶8

 .3نتیجهگیری

فصلنامۀ علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی | سال چهارم | شماره سوم | پاییز ۱۴۰۰

از آنچه بیان شد چنین به دست میآید:
 .1فیق کاشانی با پهذیرفتن حسهن و قهبح عقلهی  -در معرفتشناسهی اخهالق  -شخصهیتی
عقلگراست .در شناخت اصول اعتقادی و ادراک کلیات مسهائل اخالقهی از «عقهل» بهه عنهوان
منبعی مستقل بهره گرفته و معتقد است که باورهای غیر بنیادین نیز زمانی که از راه وحهی بهه آنهها
دست یافتیم ،قابل تبیین عقالنیاند.
 .۲فیق کاشانی  -با اعتقاد بهه حسهن و قهبح ذاتهی  -در زمهرۀ واقعگرایهان یها شهناختگرایان
اخالقیای قرار میگیرد که احکام و گزارههای اخالقی را عینی و شرط صحت و دستیابی به آنها را
«عقل» میدانند .او شهرط اعتبهار دیگهر منهابع معرفتهی در اخهالق (حهس ،وحهی ،و شههود) را
سازگاری با «عقل» میداند.
 .3فیق کاشانی را میتوان از عامگرایان اخالقی بهشمارآورد که احکام و ویژگیهای اخالقهی
را بر مبنای اصولی بدیهی قرار داده و مالک و معیار خوبی و بدی احکام غیر بدیهی را با ارجاع بهه
بدیهیات تعیین میکنند.
 .4فههیق کاشههانی  -هماننههد بسههیاری از اندیشههمندان مسههلمان  -ارزش احکههام و گزارههههای

اخالقی را بر پایه بداهت خوبی عدل و بدی ظلم تبیین کرده و از همینرو ،در زمهرۀ شههودگرایان
اخالقی قرار میگیرد.
 .۵فیق کاشانی« ،شهود قلبی» را از راههای اصهلی و منبهع معرفهت اخالقهی دانسهته ،بهرای
دستیابی به آن مراتبی از جمله مراقبت از خواطر و پاکسازی باطن را الزم میداند و معتقد است با
این معرفت حقیقی ،ریشه بسیاری از رذائل اخالقهی و از جملهه شهک و تردیهد و زمینهه اوههام و
وسوسهها و اندیشههای پنداری نابود میشد و عارف به حقای مکشوف رهنمون میشود.
 .۶رویکرد معرفتی فیق کاشانی بر این فرض بنا شده که حس ،عقل و کشف در کنهار وحهی
قرار گرفتهاند و میان آنها پیوندی عمی برقرار است .این نگاه ،مبتنی بر یک باور بنیادی اسهت کهه
مطاب آن عقل و شهود ،گوهر واحدی دارند و از منبع و سرچشمه واحهدی سهیراب مهیشهوند و
تفاوتشان تنها در روش اتصال به این منبع است.
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