
 

  
  
  

  فيض  غزالي وي االهيات اخالقي در انديشه
  

  ∗حسيني منصوره
  

  چكيده
از   مسيحيت كاتوليك است و امروزي هالحي در حوز اخالقي اصطاتيهاال

ان مسيحي با دان االهي .شود مي محسوب  االهيات عمليهاي زيرمجموعه
 كوشند مي، معاصرنگرش انتقادي به عرف سكوالر  آوردن به االهيات عملي و روي

دين و ايمان نجات  عملياتي براي هاي راه ، مبتني بر ايمان را ممكن ساختهندگيِز
 ي در حوزهرا االهيات عملي . ورندآ به وجودرا  در شرايط مدرن يوضعيت بحراناز 

از ) و اخالقفقه ( به مباحث عملي دين ،كه در آندانست دانشي  توان مي ،اسالم
 صحيح براي هاي راه ، در اين راستا وشود ميمنظر كالم و عقالنيت پرداخته 

اين دو  ، غزالي و فيضهاي انديشه و آرا .آموزد ميرسيدن به مقاصد ديني را به ما 
 خويش ي بر نيازهاي زمانه تفاوتشان در مذهب، بنارغم به ، مسلمانمتألهدانشمند 

ع در دفااين دو انديشمند . ده استبو مباني عقلي نيز برخوردار از و طرح گرديده
امروزه از كساني  ها آنهر دوي   اما،اند داشته متفاوتي هاي روش ،عملي از دين

 اخالقي، هاي دام بشريت از ي دهنده نجات كه دين را تنها شوند ميمحسوب 
  . دانستند مي و انحراف گرايي مادي و دنياگرايي

  غزالي،-5  اخالق،-4  فقه،-3  االهيات عملي،-2 االهيات اخالقي، -1:هاي كليدي واژه
   . فيض-6

  

 مقدمه. 1
 االهيات جزمي و االهيات دو بخشِ جامع به  االهياتي حوزه ،در دايره المعارف كاتوليك

االهيات جزمي به مباحث نظري و االهيات اخالقي به مباحث عملي . شود مياخالقي تقسيم 
  ل ـ عمي هزوارهاي اخالقي و ديني براي حـهنجاحي رـ اين االهيات طي هـوظيف. ردازدـپ مي
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  .)1 :، ص29( استانساني 

 به مسائل اخالقي مانند گناهان كبيره و صغيره صرفاً ،نخستاالهيات اخالقي در مراحل 
 ي  جايگاهي براي بررسي و ارزيابي اعتقاد، سنت و سيره، اما با گذشت زمان،پرداخت مي

 غني شدن اين گفتمان در حال.  و اقدامات ديني استاالتؤسگوي   كه پاسخ، شدمذهبي
  .)11 :، ص30(  در حال دگرگوني است،يو انتقاد است و به شكلي روشنفكرانه

بدين معنا  ،شود مي االهيات عملي محسوب هاي زيرمجموعهامروزه االهيات اخالقي از 
 طراحي هنجارهاي اش وظيفه ،ه عام معطوف بودصورت به عمل مسيحي ي كه ابتدا به حوزه

 وارد ه امروز و نوزدهم تغيير كردي ، اما اين وضعيت از سده عمل بودي اخالقي براي حوزه
 يك كلِ ي منزله به االهيات را ي  تحقيقاتي متعدد و متفاوتي شده است و مقولههاي عرصه
هيات عملي به  اخير، االهاي سالدر . بيند مي با زندگي و حيات امروزين بشر آميخته درهم

 از كودكان و ديگر سوءاستفادهي، خانواده، موضوعات مختلفي مانند هويت اجتماعي دين
 را از منظر االهياتي مورد تحليل و بررسي ها آنمعضالت موجود در دنياي جديد پرداخته و 

 صرفاً است و نه » زندگي انساني شبكه«هيات عملي  قلمرو اال،بر اين اساس. قرار داده است
 االهيات عملي نامحدود است و ي  گفت دامنهتوان مي جرأت به رو ازاين. »نهادهاي ديني«

 ديني و انساني معاصر در ساحت عمل باشد، در هاي دغدغههر موضوعي را كه مرتبط با 
با اين توضيحات، تعريف االهيات . گيرد برميكنار موضوعات ديني، اخالقي و معنوي در 

گوني  گوناهاي روش اين رشته در حال تحول است و از چراكه ،شود ميعملي بسيار دشوار 
 و همكارش 1 تعريف از اين نوع االهيات را جيمزوود واردترين جامعشايد . گيرد ميبهره 

  :ارائه كرده باشند 2استفن پاتيسون
 و ها سنت باورها، ، كه در آنشود مي از مطالعات گفته اي حوزهاالهيات عملي به «

ي يافته و حاصل آن  و رفتارهاي معاصر انساني تالقها دغدغهتجربيات،  رفتارهاي ديني با
 .)114 :، ص4(» غناي االهياتي، نقد علمي و تحول فرهنگي است

 توان مي ،كنيمتقسيم د دار عهدهاگر بخواهيم االهيات عملي را بر اساس وظايفي كه بر 
 هاي وليتؤمس و ها فعاليت از االهيات كه اي شاخه) الف: به اين سه حوزه اشاره كرد
 عبادي، امور معنوي، آموزش مسيحي و سرپرستي و هاي نآييكشيشان را كه شامل وعظ، 

آن حيات كليسا  از االهيات كه موضوع اي حوزه) ؛ بكند مي بررسي شود ميمديريت كليسا 
 االهياتي براي هاي روش از كند مي از االهيات كه تالش اي رشته) ؛ جدر زمان كنوني است

 االهيات هاي شعبهپس . استفاده كند وضعيت معاصر و رفتارهاي فردي و اجتماعي ي مطالعه
 و االهيات اخالقي است 4و االهيات شباني يا كشيشي 3ورزي  االهيات زهدعملي شامل

 به شرح در آننيز اصطالح ديگري است كه  5االهيات اعمالي يا اطالقي. )115 :همان، ص(
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ن  و جوانب گوناگوشود ميوصف اطالق ايمان در وجوه مختلف زندگي عيني توجه  و

 .)7 و6 :، صص6 (گيرد مي و اخالقي حيات ايماني مطمح نظر قرار و اجتماعيفرهنگي 
 زندگي ايماني را در دنياي درصددند ، از رهگذر االهيات عمليمتألهانبسياري از 

 هويت ديني را در متن فرهنگ غيرمتعهد به دين حفظ نمايند، اما ،سكوالر ممكن ساخته
 از ظرفيت بررسي موانع زندگي ايماني در عصر جديد تنها نه ،منطق عملي در اين االهيات

د توان مي ، بلكه گنجايش فراواني در پرداختن به معضالت انسان معاصر داشته،برخوردار است
 آن را در تدبير و مديريت زندگي اين جهاني انسان معاصر وارد ،دين را توسعه بخشيده

 كه استقائل يفه براي االهيات عملي چهار وظ 6ريچارد اوسمر ،به همين منظور .نمايد
 ي ه هنجاري و وظيفي ه تفسيري، وظيفي ه توصيف تجربي و حسي، وظيفي هشامل وظيف

 ، تا بدين طريق،پردازد مي اطالعات آوري جمع به ،در نخستين گام دان االهي. استعملي 
 درستي به هريك را گيري شكلشناسي كرده و چارچوب و فرآيند  رخدادهاي ويژه را وضعيت

و  توضيح درصدد ، علميهاي نظريه االهيات عملي با استفاده از ،در گام بعد. فهم نمايد
 تالش ، با استفاده از مفاهيم االهياتي، و در گام سومآيد برمي چرايي اين رخداد تفسير

 اخالقي و ضوابط بر اساس اصول ، خاص را تفسير كردههاي وضعيت رخدادها و كند مي
 از ، برخي از اصول اخالقيتأسيس االهيات در عين ،در اين مرحله.  بيابدها نآپاسخي براي 

در . گيرد ميتمرينات و رفتارهاي اخالقي نيز در توسعه و بالندگي دستگاه االهياتي بهره 
 رفتاري براي اثرگذاري بر وضعيت موجود را هاي استراتژي چهارم، االهيات عملي ي وظيفه

 ها استراتژي و پيامدهاي اين ها بازتابقرار ساختن ارتباطي فعال با گاه با بر  آن،تعريف كرده
 بتواند با ، تا در گام بعدپردازد مي محقق هاي استراتژي عمل به نقد و ارزيابي ي در حوزه

   .)117 :، ص4 (دقت بيشتري دست به اقدام بزند
 .ر فلسفي است بيشت، اساسي دينهاي آموزهاالهيات در دفاع از اين نوع   و روشرويكرد

 آن اين و هدف گيرد مي  فلسفي و اخالق هنجاري قرارشناسي دين حدفاصل در رو ازاين
 ،منابع االهيات اخالقي.  كالم اجتماعي و اخالقي منجر شودتأسيس به نهايت دراست كه 

 شامل كتاب، عقل، سنت مقدس به همراه تعاليم ، در دايره المعارف كاتوليك آمدهكه چنانآن
  .استكليسا 

  

  االهيات اخالقي در اسالم .2
 وي به ي  روابط انسان و افعال آزادانهي دربارهاگر االهيات اخالقي را نظرياتي بدانيم كه 

 كه خدا براي دستيابي گويد مي و از وسايلي سخن كند ميخدا و غايت مابعدالطبيعي بحث 
ري يك مسلمان را همچنين اگر افعال ظاه به آن هدف در اختيار بشر قرار داده است؛
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هم اخالق را به همراه   هم فقه و،موضوع فقه و افعال باطني را موضوع اخالق بدانيم

 االهيات كه چنانو هم  آوردحساب به االهيات اخالقي در اسالم ي  حيطهتوان مي ،شروطي
 نيز از و فقه اخالق ،شود مي االهيات عملي محسوب هاي زيرمجموعهاخالقي از 
  .شوند مي عملي محسوب علوم  هاي زيرمجموعه

 در مقام تعيين تكليف و هدايت عملي مكلف، ، مخصوص به خودسازوكارهايفقه با  
) اعم از مستحب و مكروه و مباح (برخي از رفتارها را حرام، برخي واجب و برخي را جايز

مقام  با معيارهاي مخصوص به خود، در ،»عملي« ي علمي مثابه  به اخالق نيز ؛كند مياعالم 
را ) دروني و بيروني( تخلق به برخي از خلقيات تعيين تكليف اخالقي و هدايت عملي،

 احكام اخالقي نيز اين قابليت را بنابراين. كند ميممنوع، برخي را الزم و برخي را جايز اعالم 
يا حداقل به سه قسم واجب، حرام و ( به پنج قسم ، فقهيي دارند كه همانند احكام خمسه

   ).46 :، ص3 (قسيم شوندت) جايز
 براي زندگي فردي يدينصرف دستورات االهيات عملي حائز اهميت است  آنچه درولي 

 و به فهم عقالني آن  كردبازانديشي را بازخواني و ون ديني، بلكه بايد متنيست و اجتماعي
ا  و يخواهيم داشتبحث فقهي يا  صرفاً ، عقالنيو تبيين بدون فهم  زيرا،مبادرت ورزيد
 از مطالعه و تحقيق ميداني براي دستيابي به توصيف و ،در اخالق توصيفي. اخالق توصيفي

 كه روش آن ،شود مي مختلف استفاده هاي گروهتبيين اخالق فردي، جوامع، اديان و 
 دنظرماما اخالقي كه در االهيات عملي .  نه عقلي و استداللي،توصيفي، تجربي و نقلي است

 درواقع. شود مي اخالق نيز بهره برده ي  از مباني فلسفه،در آناست اخالقي است كه 
بعضي از اين مبادي . كند مي اخالق از مبادي تصديقي و تصوري علم اخالق بحث ي فلسفه

 شده مطرح اصولي هم هاي كتاب كالمي و گاهي در هاي كتاب در و قبحمانند بحث حسن 
 اخالق يا ي فلسفهي  زمينهفصلي در م بحث معموالً اخالقي ما هاي كتابولي در . است

 اخالق در ي ليل اهميت فلسفه د).12 - 10:، صص25 ( وجود نداردمبادي علم اخالق
 مفاهيم، مباني ي  دربارهشده مطرح به شبهات گويي پاسخ اخالقي و هاي آموزهدفاع از  ،جا اين
 مسائلجوامع بشري،  شدن روابط انساني در تر پيچيده كه با ويژه به ؛ اخالقي استمسائلو 

  . آورددست به اخالق ي  را بايد به كمك فلسفهها آن كه پاسخ آيد ميجديدي پديد 
 بايد عالوه بر مشخص نمودن ،شود ميمطرح فقهي نيز اگر در االهيات اخالقي مباحث 
 كه اينشريعت و عقالنيت بدون .  مكلف به دنبال تبيين عقالني آن نيز باشد،افعال ظاهري

نسبت آن دو بر اساس .  بر تقدم و تأخر نيستنسبتشان ،باشند مؤيد همديگر بودهناقض هم 
 ، در ظاهراگرچه. ستين شدنيتصور تا جايي كه يكي بدون ديگري ،الزم و ملزوم بودن است

. آيد درمي نقل به فهم ، اين عقل است كه در پرتو آن،قرارگرفتهنقل در مقابل عقل 
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 عقل در فهم آن دخالت كرده و از كه اين مگر ،چ نقلي نيست گفت هيتوان مي ،ديگر عبارت به

 كه در مقابل نقل سر ها آن حتي ،ترتيب اين به.  به ظهور و بروز رسيده است،اين طريق
ممكن است گفته .  باشندبركنارند از آن توان مي نيازمند عقل بوده و نآورند ميتسليم فرود 

د و چون از حيث مرتبه باالتر ن عقل قرار دارفوقما ي هي در مرحلهشود دستورات و اوامر اال
 در پاسخ ؛گردند نمي و هرگز با عقل مخلوط مانند مي خالص و ناب باقي ،اند عقلاز 
 جز در پرتو ها آن و فهم كالم ظاهر شده صورت به اين اوامر و دستورات همواره گوييم مي

ليات و اموري كه از طريق سمع  برخورد با نقهرگونه ،ترتيب اين به. ستينعقل و نظر ميسر 
معني اين سخن آن است كه تسليم .  با نوعي فهم و استدالل همراه استشود ميپذيرفته 

 نياز بيسان از فهم معقول آن شدن در مقابل امر منقول هرگز به معني اين نيست كه ان
  ).61 :ص، 2 :ج، 2( است

 يافتن اهداف دين يا در ينيد عقالني كردن دستورات هاي راهيكي از  ،به همين منظور
 نوشته »الشريعه مقاصد« عنوان به كه هايي كتابدر . است »مقاصد الشريعه«اصطالح 

كارهاي   راهي  ارائه،تر مهم به بررسي ميراث فقهي و لزوم بازنگري و از همه عموماً ،شوند مي
و ميراث ديني  ميان وحي ،ها كتابدر اين . پردازند مي اين ميراث بازخواني و بازانديشي

ن  ميراث فكري مسلمانان درگذشته، فهم آنابازانديشي منظور از زيرا ،شوند ميتفاوت قائل 
، امري )ص( ثابت پيامبر و سنت خود وحي چراكه ؛از دين و وحي است و نه خود وحي

  ).138 :، ص12 ( استناپذيرتغيير
. ني اعمال را تشريح كند اين را ندارد كه وجه عقالي  دغدغهتنهايي بههرحال علم فقه  به
 در اينالبته . داند مي االجرا الزمانجام آن را  و كند مي فقط تكليف را مشخص ،در فقهفقيه 
اما . اند پذيرفته يك منبع ي مثابه به زيرا فقها عقل را ، ظرفيت چنين كاري وجود دارد،علم

 كه ،ا ناديده گرفت مفهوم كردن و معقول كردن ري  دغدغهتوان مي ن،در االهيات اخالقي
 نگريستن به متن دين دهيم ميآنچه در االهيات عملي انجام  پس. اي نيست كار سادهالبته 

 عملي دين و هاي آموزه آن و تالش براي سامانمند كردن ي شناسانه براي فهم ابعاد ارزش
 ،يات ثقل تفكر در اين االهي نقطه.  به مقدار وسع و توان انسان استها آنتبيين عقالني 

 عنصر ي مثابه به منبع معرفتي و هم ي مثابه بهمتن وحي و روايات اسالمي است، اما عقل هم 
 الزم نيست با هر ،االهيات عملي در. اصلي براي تبيين و توجيه دعاوي ديني مهم است

 و اصول را مسائل مباني و بايست مي بلكه ، دادپاسخ آن راله جداگانه درگير شد و أمس
 اخالقي و فقهي اسالم دفاع يها فرمانما شايد نتوانيم با داليل برهاني از تمام . اصالح كرد

 .دنمو بحث و از آن دفاع توان ميكليت اين سيستم  ي  دربارهقطعاً ولي ،كنيم
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 در حقوق »مستقالت عقليه« بيشتر توجه خود را به مبحث ،شيعيان در اين رابطه

ري و طبيعي در حقوق جانشين حقوق فط گفت توان مي كه ،اند داشتهاسالمي مبذول 
 شده پرداخته به اين بحث ،كشف المراد ازجمله ، كالمي شيعههاي كتاب در .اروپايي است

متكلمان شيعي مانند خواجه نصيرالدين طوسي و عالمه حلي بر اين باورند كه در . است
يا چيز ديگري  آن را از ابتكارات شرع و توان مي عقل نقش دارد و ن، اخالقيو قبححسن 

 و در كند مي را به زشتي محكوم و ظلمدانست، بلكه اين عقل است كه عدل را به نيكويي 
اين نوع قضايا مستقالت .  نياز به استمداد از منابع ديگري نداردگاه هيچ ،اين حكم خود
 مستقل است و از تعليم ها آن، به اين معنا كه عقل در درك و تصديق شوند ميعقليه ناميده 

 ي  وقتي تصوري از عدل و نيز تصوري از حسن و درك رابطهرو ازاين. است نياز بيامر خارج 
 و نيازي به برهان آيد مي دست  به مسأله تصديق به ،صورت گيرد) العدل حسن(بين آن دو 
 ).294 :، ص11 (ارچوب اين قضيه وجود نداردخارج از چ

با نگاه به شرايط عصر . جتهاد استروش ديگر عقالني كردن دستورات ديني تجزي در ا
، براي اند شده بسيار گسترده و پيچيده ، متنوع و به لحاظ مصاديقدر مسائلْ كه ،حاضر

 در كه چنان ، و انجام تحقيقات اساسي نياز است به اطالعات فراوان، در هر باباظهارنظر
 ،ها عنوان ديگررت الكترونيك و صدداري و تجا اموري مانند مسائل پزشكي، سياسي، بانك

 اجتهاد ي با رويه،  امري غيرممكن استتقريباًواحد،  فرد  برايها آن ي هكه تخصص در هم
 ،به همين دليل.  مسائل مقدور نيستهمه اين به گويي پاسخ امكان ،اصطالحي متعارف

 از رفت برون هاي راه يكي از ؛اند كرده راهكارهاي مختلفي را پيشنهاد مسلمانانديشمندان 
 بحث رو  و ازاين تخصصي كردن اجتهاد است،عيت موجود و رسيدن به شرايط مطلوبوض

 تخصصي، هاي رشتهبا تقسيم فقه به  . برخوردار استاي ويژهتجزي در اجتهاد از اهميت 
 دروني بيشتري بخشيد و هم آن مسائل را از ا هم مسائل فقهي را عمق و معنتوان مي

 تخصصي در هر علمي، براي غنا و تكامل آن علم هاي شتهرايجاد .  به اجتماع كشاندها كتاب
  ).95 :، ص7(  به نيازهاي جديد اجتماعي بايسته استگويي پاسخو 

هم به  هميتاين ا .امروزه تجزي در اجتهاد براي االهيات اخالقي بسيار با اهميت است
 بودن اي هرشت ميانبه لحاظ و هم است  يك سيستم و بافت اجتماعي  گستردگي ابعادلحاظ

ي اين رويكرد در االهيات و خألها و ضرورت آن به موج تازگ البته .چنين شناختي
 دان االهي ي ه وظيف،ر اين مياند .ي اجتماع است هاي موجود در نسبت با حوزه كاستي

 علم آكادميك ديني و نهاد دين از ي ه زيرا از طرفي بايد ميان حوز، استدشوارعملي بسيار 
، 4 (دكن مشخص تعريف اي رابطه عمل عيني و اجتماعي از سوي ديگر، ي ه و حوزسو يك
  ).120 :ص
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راه رسيدن به مقاصد   زيرا آنان را در، استبسيار ضروري داران دين براي االهيات عملي

، باال بردن قدرت تشريح و تبيين احكام و اصالح بعضي فتاوا كه شامل كند، كمك مي ديني
  .است  دينيهاي آرمان تحقق بخشيدن به هاي راه

 كه در مسأله و درك اين  االهيات اخالقيي  حوزهي دربارهپس از توضيح مختصر 
 از مباني عقلي بهره برد و به توان مي مختلف يمباحث فقهي و اخالقي در اسالم به انحا

كه آيا غزالي و  پردازيم مي مسأله به اين ، اينك كردن اين قواعد پرداختروز به و بازخواني
  ان اخالقي زمان خود محسوب كرد؟ دان االهي از توان ميفيض را 

 

  اخالقي است؟دان االهيآيا غزالي . 3
 و  مسيحيت در دنياي جديد معطوف است تاريخيي  به تجربه اخالقياالهيات هرچند

ي در  فكري  به جامعهتوان مي بومي خود، ني  مربوط به جامعهمسائلآن را بدون توجه به 
عبارت است از كه  ( مركزي موجود در اين رويكرد االهياتيي  هستهم انتقال داد،دنياي اسال

سو و چالش   زندگي انسان معاصر از يكي صحنه هاي عملي االهيات در فعال كردن ظرفيت
دار از سوي ديگر، االهيات اسالمي آكنده از  با سكوالريسم در مديريت زندگي انسان دين

 اديان ابراهيمي مشترك ي  در همه،)ي فردي و اجتماعي استابعاد عملي و معطوف به زندگ
 مديريت زندگي ي هاي ديني در صحنه هاي جديدي را مبتني بر آموزه تواند افق  و مياست

 :، ص4( وگوهاي جديدي را با علوم انساني آغاز نمايد ها و يا گفت به وجود آورد و رقابت
 و ازشود   توجهها توانايياين به نيز  اسالم ي  مناسب است در حوزه،به همين داليل ).132
در ان اسالمي دان االهياكنون به بررسي چگونگي برخورد  .دگرد برداري بهره ها قابليتاين 

 .پردازيم مي عملي دين ي گذشته به جنبه
 ترين معروفاز  كه، دينالعلوم   احياءدر ، هجريپنجم ي انديشمند مسلمان سده ،غزالي

 كه فرض ها آن و اند عين كه فرض هايي آن :كند تقسيم مي  را به دو دسته، علماوستآثار 
او . دهد مي علم معامله و علم مكاشفه را قرار ،ندا  و در بيان علومي كه فرض عيناند كفايت

آن مكلف است و شامل اعتقاد، كسب  بنده به و معتقد است داند ميعلم معامله را واجب 
 علم معامله است نه علم هاي زيرمجموعهعلم اخالق و فقه از  ،پس نزد او. استفعل و ترك 

 و رفتارها بحث از اعماليعني علم اخالق و فقه . )51 - 50: ، صص1 :، ج16( مكاشفه
 شايسته چيست تا سلوك و رفتار و كردار آدمي با و اعمال، از اين جهت كه رفتار كنند مي

 .روح شريعت اسالمي هماهنگ گردد
ظاهري و (  بارز از دستورات عملياي نمونه ) علوم الديناحياء  (كتاب اين ،در حقيقت

مملو از مباحث فقهي است،  ربع عبادات و عادات كتاب. شود ميدر اسالم محسوب  )اطنيب
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 و رفتارهاي جاري ميان مردم و رموز پارسايي در  اين اعمالهمچنين متضمن اسرار

 اخالقي است و به كامالًات و منجيات مباحث ربع مهلك.  اعمال آدمي استهاي گذرگاه
 را زدود و چگونه اخالق پسنديده را ها آن توان ميهاي نكوهيده اشاره دارد كه چگونه  خوي

  .كسب كرد
 اساسي هاي آموزه رويكرد االهيات اخالقي در دفاع از ،تر گفته شد  كه پيشطور هماناما 

 اقسام علوم ، كالم و فلسفه را جزحياءا غزالي در كه اين  رفه و طُ عقلي و فلسفي است،دين
مشتمل بر قرآن و كه  ، كالماز علم آنچه« :گويد ميء احيا در باره دراينخود او . كند ميذكر ن

 از آن بهره برد و مابقي يا مجادله نكوهيده و يا توان مي است كه هايي دليل ،اخبار است
ر جزء دارد كه شامل هندسه و  بلكه چها، نيستاي جداگانه نيز علمهذيان است و فلسفه 

 ذات خدا و صفات اوست و آن نيز داخل علم ي  كه بحث درباره،حساب، منطق، االهيات
 و ها صفت كه قسمتي از آن مخالف شرع است و بخش ديگر ،كالم است و طبيعيات

 تهافت الفالسفه فالسفه، يآرابرابر  غزالي در .)64 :، ص1 :،ج16(»  اجسام استهاي خاصيت
چون رگ كودني را در اين گمراهان در جنبش « :كرد بيان گونه اينوشت و دليل آن را را ن

 كه هم بر فيلسوفان پيشين رد باشد و هم تناقض ، به تحرير اين كتاب تصميم گرفتم،ديدم
  .)43: ، ص15(»  آشكار سازداند گفته را در مورد آنچه در االهيات ها آن يسخنان و تضاد آرا

 بهقدم عالم، رد علم خدا : كند مي تكفير مسأله فيلسوفان را در سه ،او در همين كتاب
  .ئيات و انكار برانگيخته شدن اجساد و حشر ارواحجز
   غزاليي مباني عقلي در انديشه. 1. 3

 اش تربيتي نظام ريزي پي براي ، رسمي داشتهي  كه غزالي به فلسفههايي مهري بي رغم به
 زيرا روشن است كه هر اقدام ،گيرد عقالني را به كار فلسفه و مبانيمجبور بوده است 

 تابع غايت آن باشد و بررسي غايات تنها در ، اولي بايد در درجهو خانواده  در جامعهتربيتي 
 شواهد الربوبيهطور كه مالصدرا در مشهد اول از اشراق نهم  همان صالحيت فلسفه است و

ا به هم پيوند دهد و مجموعه را براي نيل به  رها داده ي بر فلسفه است كه همه«: گويد مي
 براي فهم هر ، از اين گذشته.» وحدت ايجاد كندها آن هماهنگ سازد و ميان ها هدف
، بايد برگزيد چرا فالن روش را كه ايني آن و ها هدف تربيتي و نيز شناخت مباني و ي نظريه

رو كند و نگرش و ه فلسفه  بايد بو اخالقي تربيتي هر نظامهمچنين . فلسفه ضرورت دارد
 بر اساس اين ،ترتيب اين به.  معلوم داردو انسانجهان  ، خدا، به هستيموضع خود را

 و محتوا و نگرش فلسفي هر شوند مي تربيتي تقسيم هاي نظام، ها گيري موضع و ها نگرش
ما  و شود مي تربيتي تعيين هر نظام؛ مفروضات و اصول موضوعه خورد مينظام تربيتي رقم 



 ي غزالي و فيض اخالقي در انديشهاالهيات 

 
 

169
 رو روبهبراي طراحي هر نظام اخالقي و تربيتي با شماري از مقوالت و مفاهيم فلسفي 

   ).28 - 27 :، صص10 (شويم مي
 وجود ذهني را ، برخالف اشعريان،تهافتغزالي در  شود ميمشاهده  ،به همين دليل

ي نيز  انّ از برهان، عالوه بر سير آفاق و انفس،وندخداوجود  همچنين براي اثبات .پذيرد مي
 و قواي آن و عقل و اقسام آن و و نفس او در شناخت انسان و چيستي او ؛برد ميبهره 

 شود ميگاه متمايل به اشراقيان   است، از مشائيانمتأثرال انسان، گاه شناخت و غرايز و امي
 گفت او در رويكرد توان مي طوركلي به .برد مي قرآني و نبوي بهره هاي آموزهو گاه نيز از 

 پذيرفته و نتوانسته ذهن و تأثيرقرآني   از فرهنگ برونشناسي جهان بيش از ،شناختي انسان
 ي منزله بهن البته غزالي در روش فلسفي توقف نكرد و از آ.  يوناني دور داردي زبان از انديشه

 .كند مي آن را كامل و دهد مي ارائه 7مدار  فضيلتياخالق ،وضوح  زيرا به،گذرگاه بهره برد
 خاص خود، همين ديدگاه را اختيار شناسي انسان، براساس در جهان اسالمالمان اخالق ع

 مجرد او است و كمال و نقص واقعي  نفسِ انسان وجود از نظر آنان، حقيقتچراكه ،اند كرده
 كمال و نقصي كه با افعال اختياري انسان در ؛انسان نيز ناظر به همين نفس يا روح است

 با همان محشور ، و انسان پس از مرگمانند مي و در روح او باقي آيند مي دست بهاين دنيا 
 ي  قاعدها اشاره به ب،ميزان العملدر  غزالي شود ميمشاهده  كه اين با ،نمونهبراي . گردد مي

 تفكر ي گانه سهاخالق عبارت از اصالح و ويراستن قواي «: گويد مياعتدال در تعريف اخالق 
 ،احياء او در جلد سوم .بند نيست  اما هميشه به ميزان اعتدال پاي،» استو غضبو شهوت 

، وادار كردن افراد به افراط در گويد مي انسان براي مجاهدت نفس از كوششگاه كه  آن
 رسيدن به گري را  و هدف از چنين افراطداند ميمجاهدت با نفس را در آغاز راه الزم 

پربار  غزالي اين فضائل را با مضامين اسالمي ،اصلدر . داند مي چنان افراطي اعتدال از پيِ
 ، گفت كه معيار اعتدال از نظر اوصراحتاًبايد .  افزوده استها آنح اسالم را به  و رونموده

 .)336 - 335 :، صص13( عقل و شرع است
 مردي متشرع، كه اين باغزالي  «:گويد مي باره دراين همايي الدين جاللاستاد 

 ي  كه ركن عمده، در مسائل اخالقي، يوناني بودهي ف سرسخت فلسفهمسلك و مخال صوفي
 ، اين است كه به اعتقاد غزالي سبب. است از حكما و فالسفه پيروي كرده،تعليمات اوست

و  اند هياالد وحي ن باشو شرع موافق عقل كه صورتي درانواع علوم و معارف و صنايع بشري 
 اين ي  سرچشمه،اند شيطانيد وحي نرايع باش دسته از مسائل كه مخالف اديان و شآن

 زيرا گروهي از عرفا و صوفيه معتقدند ، مسلك عرفان و تصوف اوست،عقيده در غزالي
  ).106 :، ص27( »اند ربانيهي و الهام  بشري همه وحي االي  حقهو معارف ها دانش
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دي شك و  وا از گرفتار شدن دراز بحث پس ،المنقذ من الضالل در باره دراينغزالي 

خداي متعال مرا از اين بيماري شفا داد و نفس به سالمت و «: گويد مي ،بيماري سفسطه
تعادل پيشين بازگشت و ضروريات عقلي به نحو مقبول و مطمئني با استواري و يقين برايم 

 آمد كه دست بهبلكه از نوري ،  از تركيب كالمو نهحاصل شد و اين مهم نه از راه نظم دليل 
كسي كه كشف حقيقت را . هاست دانشتعال در سينه افكند و آن نور كليد بيشتر خداي م

 :ص ،17( »هي را تنگ كرده است االي  دانسته، رحمت گستردهشده ثبتمنحصر در داليل 
35.(   

كند، نبايد  برمال عليه فلسفه مبارزه كرده و كوشيده است تناقضات آن را كه اين باغزالي 
 بلكه از ، عملي و ديني نيستندهاي آموزه صرفاًفت كه عرفان و كالم او اين نكته را ناديده گر

 اي فالسفه نويسد مي المنقذ من الضاللاو در كتاب .  برخوردارندتوجهي شايان عمق نظريِ
 كه بايد با برهان تحقق نمايند مي فهرستي از شرايطي را ترسيم برند ميكه منطق به كار 

 به بحث ،تفصيل اما آنان وقتي به. كنند مي بدون خطا حاصل ند كه يقين راا معروف يابند و
 ي اندازه بلكه تا ،ند اين شرايط را برآورندتوان مي نه فقط ن،رسند مي مسائل مذهبي ي درباره

 ،اواز نظر . كند مي به خطرات فلسفه اشاره  در ادامهغزالي .شوند ميزيادي قائل به تعطيل 
 قادر نيست ذهن و عمالًتايج يك قياس موجود است،  ضرورت، كه ميان مقدمات و ننسبت

 اشراق و الهام ي  معرفت حقيقي نتيجه او معتقد است.قلب را اقناع و به عمل ملزم نمايد
، بلكه با نوري آيد مي ندست بهرباني است و اين اعتماد با برهان منظم و احتجاج منطقي 

 اين بدان معني نيست ).64 و 44 :، صص17( اندازد مي كه خداوند در قلب شود ميحاصل 
 استدالل رياضي و منطقي باشد، اما ويژه به استدالل، آور الزامكه غزالي منكر طبيعت 

خاطرنشان كردن اين نكته مهم است كه او يقين نظري را معلول برترين نوع معرفت 
 ي ه نقطهرچند. شود مي و ذوق عرفاني حاصل تجربه با معرفتي كه سطح باالي آن ؛داند مي

جا به نتايجي بسيار دور از نتايج فلسفي متداول  شروع بحث غزالي فلسفي است، او در اين
كه شامل تحقيق نظري شود  مي اصلي مشاهده ي  سه جنبه، در آثار او،در حقيقت. رسد مي

شايد اين نوع عقالنيت به نظر با عقالنيت . و فلسفي، شريعت فقهي و طريقت عرفاني است
 اسالمي تلقي از خردورزي اي نمونه فكر غزالي را ي  بايد دامنههمه اين با ،شدغربي متفاوت با

  ).446 و 463 :، صص24 (كرد
 و فلسفه ميان علم دين كه اين براي اثبات ، خودي نامه جشندكتر جهانگيري در كتاب 

 ترين بزرگحال   و عالم دين و درعيناالسالم حجتغزالي  «:گويد ميتضادي وجود ندارد 
 عالم دين بود، مفسر قرآن و ،مالصدرا نيز كه از اعاظم حكماست. سوف عصر خود بودفيل

اما « كه سؤالاو در برابر اين  .»شارح اصول كافي بود، همچنين استاد ما آقاي طباطبايي
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 مشايي ارسطويي ي بله او با فلسفه «:دهد مي پاسخ »؟!شمرد نميرا فيلسوف  غزالي خودش

حال خود فيلسوفي بزرگ و عميق   ولي درعين،قادات سختي وارد كردمخالف بود و بر آن انت
بود، در رديف فيلسوفان بزرگ، همچون كرسكاس، فرانسيس بيكن، رنه دكارت، اسپينوزا 

  آنچه از لفظ فلسفه،در تاريخ تفكر اسالمي.  ارسطويي بودندي  كه مخالف و نقاد فلسفه،...و
 با اصول ،ي بوده است كه به نظر اغلب علماي دين ارسطويي ، فلسفهشده ميبه ذهن متبادر 

 از آنان با فلسفه و تفكر يك هيچ وگرنهدين سازگار نيست و لذا به مخالفت با آن برخاستند 
  ).11 - 10: ، صص8(»  دين تفكر و تعقل و علم است دين اسالماصوالً. اند داشتهمخالفتي ن

  االهيات اخالقي غزالي در شناسي روش .2 .3
. ، فلسفي نيستي در مسائل اخالقاوروش  كه آيد مي دست بهي غزالي ها كتابرسي  براز

به صراحت  ،احياء علوم الدين و كيمياي سعادتدر دو كتاب مهم اخالقي خويش، يعني او 
در پراكنده  مطالب آوري جمع با البته.  استنپرداختهبه مبادي و تعريف اخالق و موضوع آن 

 ي در مقدمهاو .  او را استنباط كرددنظرميف و موضوع اخالق  تعرتوان مي ،آثار غزالي
 را از مبادي علم ها آن توان مي كه ،كند مي از چهار عنوان مسلماني ياد ،كيمياي سعادت

عنوان اول در شناختن : جاي دادو مباني عقالني  اخالق ي اخالق دانست و در دانش فلسفه
 عنوان سوم در معرفت دنيا و عنوان چهارم ،تعالي حقنفس خويش، عنوان دوم در شناختن 

 كه ،است محتاج چهار عمل ، واقعي شدنبراي مسلمانِفرد يعني . در معرفت آخرت است
روان   و جوارح است و دوتاي ديگر باطني و مربوط به روح ودو تا ظاهري و مربوط به اعضا

و آن دو  استوع فقه كه موض ،است و معامالتآن دو كه ظاهر است عبادات . شود ميانسان 
اين . است مهلكات و منجيات ،سازد ميكه مربوط به ضمير آدمي است و اخالق انسان را 

 طرفي ديگر به و از و مهلكات و منجيات نيستند ليرذاچهار عنوان چون خود از فضائل، 
 را از مبادي تصديقي علم ها آن ،و فالسفه به تعبير منطقيون توان مي ربط دارند، ها آن
 ؛ را دانستها آن را شناخت و مصدر و محل وجودي ها آنيعني ابتدا بايد . خالق دانستا

 در ربع قبل از ورود ،احياءغزالي همچنين در . هاست آن معرفت به  درستخودشناسيِ
 بندي تقسيمكه به  ،العلميكي كتاب . دو كتاب دارد ،استكه از مباحث علم فقه  ،عبادات
 كه مباحث كالمي مثل معرفت به ،قواعد العقائد دوم كتاب  پرداخته وو فضيلتعلوم 

 با توان مياين كتاب را .  از اين قبيل را مطرح نموده استهايي بخشخداوند و وحدانيت او و 
مباني عقلي و كالمي اخالق ربط داد و جزء فقه و عنوان خداشناسي پذيرفت و آن را به علم 

كتاب  (شناسي قلببع مهلكات، كتاب اول را به همچنين غزالي از ده كتاب ر. محسوب كرد
 بلكه در ، علم اخالق نيستمسائلاين كتاب جزء . اختصاص داده است)  القلبعجايبشرح 

همچنين او به مبادي تصوري علم اخالق نيز پرداخته .  اخالق جاي داردي  فلسفهي خانواده
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  بهه تا تصوري از آن كرد ميآن را تشريح مفهواست،  رسيده اي واژهاست؛ يعني هر جا به 

 بلكه حقيقت و ،البته روش غزالي تعريف حدي و رسمي مفاهيم نيست.  آيددست
 به  رااو همچنين بخشي از كتاب اول ربع مهلكات. كند مي ارائه را ها آن از هايي ويژگي

 بيان  مباحثگونه اين.  نفس، روح، قلب و عقل اختصاص داده استهاي واژهتبيين معنايي 
 و 24 :، صص26( باشد مي اخالق ي دي تصوري علم اخالق است و جايگاه آن فلسفهمبا
 نيز ها آن به اسرار ،پس از بيان قواعد فقهي ، همچنين غزالي در ربع عبادات و عادات).28

 غزالي در كتاب اسرار ،براي مثال. و تنها به بيان دستورات فقهي اكتفا نكرده استپرداخته 
 ؛پردازد مي به شرايط باطني اعمال دل ،ز بيان كيفيت اعمال ظاهر نماز پس ا،و مهمات نماز

ل، فهم، تعظيم،  حضور د مواردي چون،شود مي كه حيات نماز بدان تمام ،بيان معاني باطني
 :ص ،1ج ،16(دهد مي را توضيح دشدهاياز موارد  هركداماسباب  گاه آناو  .هيبت، رجا و حيا

357(.  
 فلسفي و اخالق شناسي دين حدفاصلاگر االهيات اخالقي ن شد، بنابر مطالبي كه بيا

 اما ، بر اساس آن ارائه كرده استو نظرياتي غزالي از اين االهيات بهره برده ،هنجاري است
  . كند مي اين مسير معرفي ي كننده تمامصوفيانه را روش  ،آن را كافي ندانسته

  در ديدگاه غزاليقلمرو االهيات عملي. 3 .3
در اين او  عقالني اشاره به مباني  و از ديدگاه غزالي اخالق و فقهي مسأله از بيانپس 

و است  » زندگي انساني شبكه« كه شامل پردازيم ميقلمرو االهيات عملي  اكنون به زمينه،
 مذهبي و ديني، ابعاد ديني جامعه و فرهنگ، و ابعاد ديني رخدادهاي ي  سه حوزهداراي

ي غزالي به ابعاد اجتماعي و فردي زندگي ها كتاب بسياري از .)112 :، ص4( باشد ميفردي 
 غزالي هاي كتاب و اين همان وظايف االهيات عملي است كه به روشني در پردازد ميانسان 

 آداب خوردن، نكاح، كسب، ي  درباره،احياء غزالي در جلد دوم ،براي مثال. شود ميمشاهده 
 روشن كامالً و كند ميگو و گفت از اين دست باحثيو م سفر و آدابحالل و حرام، عزلت 

 . اجتماعي استرخي فردي و ب از اين دستوراتقسمياست كه 
 دقيقاً صفات و حاالت آن را ،به تمام زواياي مخفي نفس نفوذ كرده ،احياءغزالي در 
كه  ؛ طوريكند مي مسائل را مطرح ، واقعي و عملياي طريقه با  است وتحليل نموده

 تفاوت مهم روش غزالي با مسأله است و همين سابقه بي اين مسائل او در ريزي برنامه
 غزالي ء اتكاي كه نقطه ، درحالياند بوده نظري صرفاً هاي كاوش درصددفالسفه . فالسفه است

 باشد نيز مي انسان عد عملي روانِ شامل ب، نظريي  عالوه بر جنبه، اخالقيهاي بررسيدر 
 ).63 :، ص13(
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 عملي دين براي او ي  كه جنبهكند ميلهي رفتار أ مانند مت، خودهاي نوشتهدر غزالي 

 مانند فالسفه و ، صرفپردازانِ نظريه است كه به  دليلهمينه بسيار حائز اهميت است، ب
 هايي نمونه ،ي غزالي باشيمها كتاب وظايف االهيات عملي در در پيِاگر . تازد ميمتكلمين 

 وظايف االهيات عملي ، گذشته عنوان شد كه در مبحثطور مانه. براي آن خواهيم يافت
 ي  هنجاري و وظيفهي  وظيفه، تفسيريي  وظيفه، توصيف تجربي و حسيي شامل وظيفه
 تا وضعيت جديد را زدپرداب اطالعات آوري جمع به ، بايد در ابتدادان االهييعني . عملي است

 بيش از هر ، اخالقي مسأله او در ،ي دارد دقت نظر خاصمسألهغزالي در اين . شناسايي كند
 به مطالعه و بررسي سلوك و صرفاً رفتار انسان عنايت دارد و ي  به مطالعه،موضوع ديگر

 از صورت ذهني اين رفتار كه در نظر صرف، بلكه با كند ميرفتار ديني و اخالقي بسنده ن
 هاي پديده و جنبش روان و فعاليت ي مثابه به ، در رفتار عمومي انسان،آيد مينفس پديد 

او توانست از رهگذر دقت انديشه و تجارب شخصي و . گردد مي سرگرم تحقيق ،رواني
 رواني، مقادير فراواني از تحقيقات هاي جنبش ي درباره در رفتار ديگران ها كاوشمطالعات و 

 ،نمايد تحليل عميقاً رواني را هاي واكنش و عواطف و ها محرك و موفق گردد گرد آوردرا 
 ).40 - 39 :صص ،13( داشتند توجهي نمسأله اكثر محققان قبل از او به اين كه درحالي
ضيح و تفسير فرآيند آن  تودرصدد ، علميهاي نظريه با استفاده از ، در گام بعدمتأله

 او با . بهره برده است از منابع متعددي كه ذكر آن رفت،هغزالي در اين مرحل و آيد ميبر
 همچون ، از توان مكاتب مختلف اخالقيگيري بهره و با شناختي روش گرايي كثرت
 آدمي و دهندگان نجات ي منزله به از فضايل ،محور سالمتو  محور  اخالقي فضيلتهاي مكتب

بردن منابع  كار ه از ب،او در اين مرحله. كند مي نفس بحث كنندگان هالك ي منزله بهاز رذايل 
 ، با استفاده از مفاهيم االهياتي، سومدر گام. شته استفلسفي و يوناني هيچ ابايي ندا

 پاسخي ،اساس اصول و ضوابط اخالقي  خاص را تفسير كرده و برهاي وضعيت و رخدادها
 :گويد مي »احسنوا اخالقكم« در توضيح ،احياء در جلد سوم ، براي مثال؛براي آن يافته است

نيست، بلكه بعضي تمايالت  نمودن كن ريشه ، برخالف تصور برخي،منظور از تغيير اخالق«
 ،را راهبري كرد  اخالق را رام ساخت و آن، از راه تمرين و ورزشتوان ميهدف اين است كه 

 التيو تما شهوت ،از نظر او. طوري كه تمام صفات و اخالق آدمي به حال انسان مفيد باشد
غزالي . »استضرورت  برخوردار از ،ت انسان كه در جبلّاند شده آفريده اي فايدهبراي 

 و اگر تمايل رود مي انسان از ميان ،اگر تمايل به غذا از آدمي گسسته گردد «:گويد مي
 از ميان كلي به و اگر غضب انسان شود مي نسل او گسيخته و نابود ،جنسي از آدمي برخيزد

  ).118 :، ص16(» خيزد نمي بر آدمي در برابر عوامل مخل به حياتش به دفاع ،برود
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 در وجود و غضب به تفسير شهوت ،بر اساس اصول و ضوابط اخالقي ترتيب اين بهلي غزا
 و ها بازتاببا برقرار ساختن ارتباطي فعال با  ،در پايان عملي دان االهي. پردازد ميانسان 

 اخالق ، به همين جهت.پردازد مي به نقد و ارزيابي آن ،ل عمي پيامدهاي اين روش در حوزه
. شود مي فردي محدود و منحصر نو فضائل حد وسط فضيلت ي مسأله به ،غزالياز ديدگاه 

 پرحجم اي مجموعه آنچنان گستردگي دارد و آنچنان پويا است كه متضمن ،اخالق از نظر او
 و عبادات و عقايدغزالي بسياري از .  و فضائل فردي و اجتماعي استو عملياز فضائل عقلي 

از و فقه  اخالق سان بدين.  قرار داده استتجديدنظرو معامالت و رفتارها را مورد بررسي 
 نقد در زماني كه ، جلد سوماحياء در . عبارت از عمل و يا مجرد رفتار نيستصرفاً ،نظر او

 ؛االمور اوسطها خير:  گفت)ع(پيامبر«: گويد مي پردازد مينگاه عاميانه به صفت بخل و جود 
بختي متعلق است بدانچه دل از  تحقيق آن است كه نيك و آن و اين سري و تحقيقي است

هم بخل و هم جود نيز از عوارض دنيا است و شرط دل آن است . عوارض دنيا سالمت باشد
 و نه بر  آن حريص باشدداشتن نگاهكه از اين هر دو سليم باشد، به مال التفات نكند، نه بر 

 دقت به خوب است، بدين شكل و اسخ غزالي اين نظر را كه بخل بد است و. »خرج كردن
 دل او ،كسي كه بر خرج كردن حريص باشد«: كند مي و آن را نقد دهد ميمورد بررسي قرار 

 حريص باشد، دل او مصروف داشتن نگاه كسي كه بر كه چنانمصروف خرج كردن بود؛ 
وش و آن ر.. . كه از اين هر دو صفت صافي باشد و كمال دل در آن است بودداشتن نگاه

عد  ب:عد است كه داراي سه بدهد ميارائه از اخالق درك نويني او  ، در حقيقت.»ميانه است
عد اجتماعي  فرد با خويشتن و با مشاعر و قواي دروني و پروردگارش؛ بي  يعني رابطه،رواني

331 - 329 :صص ،13( رساند مي به ثمر را ها ايده كه عقايد و مباني و متافيزيكيعد و ب.( 
 در كتاب ، براي مثال؛كند مياكتفا ن بيان قوانينصرف زالي در بيان مسائل فقهي نيز به غ

 به بيان داليل ترغيب و تنفير از نكاح ،و طالققبل از بيان قواعد عقد ازدواج  ،آداب نكاح
غزالي معتقد  .دهد مي سپس فوايد و آفات نكاح را با دليل عقلي و شرعي توضيح ،پرداخته

   :است
 ، شهوت در انساني دليل وجود قوه.  نسل استو بقاي  فرزندآوري،ل در ازدواجاص -«

 بر اسباب هر چيز خواهد مي اما ، خداوند قدرت خلق مدام را داردكه اين با .همين مورد است
 چرا اصل ترغيب نكاح كه اين و دارد مي قدرت خود را اظهار چنين اينو علل باشد و 

 دوستي خداوند كه ايشان تحصيل فرزند را براي  دارد؛ اولآوري است خود چهار وجهفرزند
 ،و زماني كه بنده از اين ابزار براي فرزندآوري استفاده نكند. بقاي جنس انسان قرار داده

 زيرا جنايتي عظيم مرتكب شده است و از كشت و زرع امتناع كرده ،مستوجب عتاب است
 ، گناهي بس عظيم است،ردن در شرع كشتن فرزندان و زنده به گور ك،براي همين. است
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 كه فراواني امتش را دليل مباهات ، طلب دوستي پيامبردوم. زيرا منع از تمام وجود است

 اگر ،طلب تبرك به دعاي فرزند بعد از وي و چهارم طلب شفاعت در آخرت  و سومداند مي
 .فرزند پيش از وي بميرد

 شهوت موكلي ،البته در اصل. دگي است خود از گناه و آلوداشتنِ نگاه  دومين فايده -
 ولي يكي ديگر از داليل وجود آن اين است كه بنده پس از تمتع ،است براي تحصيل فرزند

 پس خود را ، آوردن لذت دائمي و هميشگي در آخرتدست بهاز آن، ترغيب شود براي 
 .آلوده به گناهان نكند

 .قوت براي عبادت آوردن دست بهطلب آسايش دل و شاد كردن نفس براي  -
 تا وقت مرد ضايع نشود و زمان كافي براي ،گيرد ميزن تدبير منزل مرد را به عهده  -
 . داشته باشدو عملعلم 
صبر بر اخالق ايشان، دين آموختن بر .  نفس استي رنج اهل و فرزند خود مجاهده -

 . فرزندان از وظايف مرد استو تربيت، كسب حالل ها آن
كه عاجز از   اول آن:گيرد برمي كه سه مورد را در ؛پردازد ميت ازدواج غزالي سپس به آفا

.  آخرت را بر دنيا بفروشد،و فرزندطلب حالل باشد و به دنبال حرام برود و به هواي زن 
 حقوق ايشان را برآوردن آفت دوم اين است كه نتواند اخالق آنان را تحمل كند و توانايي

هر كه ازدواج كرده . بازدارد وي را از خدا آفت سوم اين است كه اهل و فرزند. نداشته باشد
 .» پس ازدواج براي ايشان آفت است؛آوردن دنيا تمايل بيشتري دارد دست بهبراي 

 ها ايده حال اگر فكند مي توصيه ، مثبت و منفي ازدواجهاي جنبهغزالي پس از بيان 
 ، جمع بودها و آفت منتفي ها ايدهاما اگر ف.  ازدواج بهتر است، منتفي استها آفت مجتمع و

 ازدواج را بهتر ، و براساس موارديتيزبيني با جا در اينغزالي .  استتر فاضلترك ازدواج 
 زيرا ،داند مي تر قوي) ع(را از عيسي) ص(او پيامبر. تر فاضل ترك آن را ، و در جاييداند مي

 ).74 - 51: ص ، ص2 :ج ،16( ن عبادت و ازدواج جمع كندتوانسته بي
  

   اخالقي است؟دان االهيآيا فيض . 4
ثغور االهيات اخالقي  اگر بخواهيم در وادي اسالم از حدود و ،شد بيان كه چنانهم

 كه همراه با تبيين عقالني است بحث و اخالقي بايد حول محور مسائل فقهي ،سخن بگوييم
 است كه در وادي فقه، اخالق و انديشمندان مسلماني جمله ازيض خوشبختانه ف. كنيم

 اصول المعارف هاي و كتاب در فقه المفاتيح الشرايعبا وجود كتاب . است نظر صاحبفلسفه 
 ء فيض را جزتوان مي راحتي به ،در اخالقالمحجه البيضاء   در فلسفه و كالم واليقين علمو 

 بنا به ين انديشمند مسلمانا وقتي به خاطر بياوريم كه اام.  آوردشماران عملي به دان االهي
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 تفكر هاي ويژگياز . دچار چالش خواهيم شد احياناًدر اين زمينه  ، اخباري است،قول مشهور

لذا درك احكام و نظريات شرعي را ندارد،   كه عقل انسان توان فهم واست اين وناخباري
 و فقهي مسائلاعم از  عقالني مسائل ديني،  از فيض انتظار داشت به تبيينتوان ميچگونه 

  اخالقي بپردازد؟
  گري فيض اخباري. 1. 4

 :گويد مي او در اين كتاب . نمايان استكامالً سفينه النجاه در كتابگري فيض  اخباري
 و همچنين ها آندر احكام شرعيه يعني استعمال اصول و امارات ظنيه در استنباط  اجتهاد«

در بدعت نهادن در دين و از اختراعات مخالفين است و براي كسي كه ، اخذ به اتفاق آرا
دن  گرفتار شود رستگاري نيست مگر به داخل شپايان بي ي آن درياهاهاي موج و ها سختي

 ي واسطه به زيرا ، و اين رساله را سفينه النجاه ناميديمدر كشتي واليت حجج و پيشوايان
 .)5 :، ص19(» يابد مي اختالفات باشد نجات هاي موج كه نزديك غرق شدن بر كسي، آن

 ، روش و مسلك فيض را در فروع،اصول المعارف ي  آشتياني نيز در مقدمهالدين جالل
 .داند مياخباري ،  استادش مالصدرا كه اصولي استبرعكس

از اوايل غيبت كبرا گري و مكتب اصولي،  هر دو روش اخباريكه ينك بايد متذكر شد ا
 داراي دو اطالق اين شيوه.  شدرنگ كم رفته رفتهالبته گري  روش اخباري. ته اسوجود داشت

 تأكيد روش خاصي است براي كشف حكم با ،گري به معناي عام اخباري. است و خاصعام 
 اغلب ، كه به طرفداران اين روش، عقليهاي تحليلتوجهي به ادله و  بر نصوص ديني و كم

آنان حتي در اصول .  از كليني و شيخ صدوق نام بردانتو ميدر اين زمينه . گويند ميمحدث 
 مكتبي است در اوايل قرن گري خاص اما اخباري. دين نيز در راستاي چنين گرايشي بودند

 نقلي و ي  نو در كشف و استنباط احكام شرعي با تكيه بر ادلهاي شيوهبر اساس كه  ،يازدهم
 در يگر ياصول و اجتهاد ظني و نيز نفي يرأنفي دليل عقلي و اجماع و نيز نفي اجتهاد به 

 مانند متأخريگري تا پيش از اخباريان  روش اخباري. استنباط احكام ديني بروز يافت
 به اگرچهاخباريون .  مدون و فني وجود نداشتصورت به ،ها آناسترآبادي و فيض و امثال 

 ها اصولييان در مقابل  آنچه اخبار،شوند ميافراطي، معتدل و متمايل به روش اصولي تقسيم 
.  و اجتهاد ظني استرأي يعني اجتهاد به ،ند انكار كنند اجتهاد تصويبي اهل سنتتوان مي

ند معناي ديگر اجتهاد را انكار كنند، كه عبارت است از تالش و كوشش توان مي نها آنليكن 
هم متون گاه بحث ف هردرواقع.  معتبر شرعيي علمي براي كشف و استنباط احكام از ادله

 كه ، بسياري از قواعد عام تفكر و فهم متون»متن« به دليل مواجهه با ،شود ميديني مطرح 
 و شود مي، مطرح پردازد مي به فهم و تفاهم ها آن طبيعي و قهري بر اساس صورت بهبشر 

  اما از آن. شود مي كه قهري است، خود نيز نوعي روش اجتهادي محسوب ،ها آن كارگيري به
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 همواره ،رسد مي فني و تدويني ي  بايد به منطقه قهري و طبيعيي از اين نقطهجا كه 
به دليل  .آيد مي به وجود هايي مسلك ،ها نزاع بر اثر اين ، بسياري پديدار شدههاي اختالف

 به تدوين قواعد و اصول ديگري براي فهم اند،  بوده  اخباريون با روش اصوليان مخالفكه آن
 جز پذيرش قواعد اي چارهجا   و در ايناند گماشتهاط احكام شرعي همت متون ديني و استنب

ضروري و نيز اصول الزم جهت كشف و استنباط احكام دين از متون ديني ندارند و 
 استفاده از اين قواعد ،روند مي زيرا تا به سراغ فهم دين ،ند از آن شانه خالي كنندتوان مين

 در تبيين مباني ها اخباريكه  گردد ميده مشاه عمالًلذا . شود ميالجرم مطرح 
 تنظيم و تدوين مرامنامه عملي و و به اند  چنين كردهيگر ياصول در مقابل ،گري اخباري

روشني   بهها آن فقهي هاي كتابهمچنين . اند پرداختهنظري خود براي استنباط و فهم دين 
 و پردازند ميحكام دين  به كشف ا، كه آنان بر اساس روش اجتهادي اخباريدهد مينشان 

 و نيز ظني است، نه اصل رأي اجتهاد قياسي يا اجتهاد به مربوط به انكار ايشان ،در حقيقت
 اجتهاد توان مي ،خصوصدر اين  ، براي نمونه؛)205 - 204 :، صص14( اجتهاد و استنباط

ي فيض گر موضوع و اخباري اين ي  دربارهدكتر ديناني . يادآور شدغنافيض را در موضوع 
البته بعضي اخباريون جمود . اخباري بودن فيض نه به معناي جمود داشتن است«: گويد مي

، دانند نمي تا جايي كه عقل را حجت ،فكري دارند و تنها به ظاهر آيات و روايات توجه دارند
اما اخباري بودن فيض به معناي جامع . مثل ميرزا محمد اخباري و مال امين استرآبادي

هم .  به حجيت عقل نيز قائل بوده است،ايشان ضمن اخباري بودن. است نه جمودبودن وي 
 او اخباري بوده به اين معنا كه براي. اهل استدالل و سخت اهل شهود و عرفان بوده است

 طرف و آن از اين طرف ،علم اصول از نظر او. علم اصول هيچ اصالتي قائل نيست
 به وجودل علم اصول وجود نداشته و از زمان شافعي از او.  و فاقد اصالت استشده گردآوري

 خود آيات و روايات آن اندازه روشن هستند كه ،از نظر فيض. آمده و بعد رشد كرده است
. كنيم مي استدالل عقلي ،زماني نياز به استدالل داشتيماگر هم . باشدنياز به چنين علمي ن

 در مثالً ؛دگاه تاريخي داشته است ديو همچنين اهل استدالل است ،اش فقهياو در روش 
 گاه و آن بيند مي فقهاي پيشين را هاي گفته روايات متعددي وجود دارد و ، غناي مسأله

ست كه در زمان  رواياتي كه در جهت غنا آمده ناظر به رواياتي اگويد مي و كند مياجتهاد 
ا وارد شده مربوط  رواياتي كه در حرمت غنگيرد ميبراي همين نتيجه . خلفاي عباسي است

  .)354 - 355 :، صص2 :، ج2 (»به آن زمان خاص است
  عقل براي بررسي عميق مسائل ديني الزامي است و تفاوت دركارگيري به ،در حقيقت

  شرع را فهميد، در خألتوان ميچگونه .  عقلي استو داليلچگونگي تركيب بين مباني شرع 
 داليل كند ميجا تفاوت ايجاد  ؟ آنچه در اين براي درك آن وجود نداشته باشداي قوهاگر 
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 از قول عالمه ، فيضي  سبحاني در كنگرهاهللا آيت.  كه مبتني بر چه اصولي باشد،عقلي است

 اما ،اند گفتههم عالمه مجلسي و هم فيض در حديث بسيار سخن  «:كنند ميطباطبايي نقل 
 ).218: ، ص28( » چون گرايشات عقلي هم دارد،بيان فيض اتقان بيشتري دارد

   در نظام فكري فيض)فقه التربيه (و فقهتركيب اخالق . 2. 4
 جديد همت گمارد و در ساحت فقه، اي شيوه به ، تربيتي و اخالقيهاي پويشفيض در 

 اخالق و تربيت به فقه نگريست و ي او از زاويه.  اخالقي و تربيتي دست يافتهاي پژوهشبه 
 و تعامل فقه و تربيت تأثير تربيتي احكام فقهي و پيوند و هاي جنبه از ابواب فقه، اي پارهدر 

 ا در اين زمينه نگاشت و به معناي رالنخبه خويش سنگ گرانرا به خوبي نشان داد و اثر 
كه در آن فقه و اخالق را  ،اين كتاب فيض در ).54 و 8 :، صص5( دست يافت »فقه التربيه«

 و به دليل اهميت كند مياهري و باطني تقسيم  است، طهارت را به طهارت ظآميخته درهم
 هاي بيماري و ها آسيب، ها پليدي، ها رذيلتاو از . كند مي ابتدا از آن آغاز ،طهارت باطن

 ي منزله به ها آن و درمان ها پليدي دل از آن سازي پاك و از آورد ميدروني سخن به ميان 
 ، وارد باب توبه،ري و جرائم جوارح ظاهاز طهارت و پس از بحث كند ميمطهرات باطن ياد 

  ).47 :، ص21( شود مي ،كه بحث اخالقي است
 با كمي جرح و توان مي راحتي به ، فقه التربيه بحث كنيمي اگر بخواهيم كمي درباره

 ما با فقه و ، زيرا در االهيات اخالقي، آن را مطابق االهيات اخالقي در نظر گرفت،تعديل
 اخالق و تربيت وجود ي  تفاوتي بين معناي واژه،ه تا چندي پيشالبت.  داريمسروكاراخالق 
 ،اند قائل نوعي قداست ،اخالق  كه براي،مانند استاد مطهري يانديشمندان امروزهاما . نداشت

 بسيار به هم ، بين اخالق و تربيتي  رابطه،هرحال  به.ندا  قائلهايي تفاوتبين اين دو علم 
بايد دو تخصص را اخالقي  دان االهي است كهين مسائل با در نظر گرفتن ا. تنيده است

 و ديگري تخصص در  روش فقهيكارگيري به يكي تخصص در فقه و :زمان داشته باشد هم
 روشن است، اما كامالًلزوم تخصص در فقه . علم تربيت و اخالق يا علوم مربوط به آن

 موضوع زيروبم با دقيقاً  تاراي فقيه در باب تربيت ضروري است تربيت هم بدر علمتخصص 
 جوانب مسأله آگاه باشد و موضوع حكم ي فقيه بايد بر همه. تحقيق خود در فقه آشنا باشد

 و در  تعليم و تربيت وجود داردي  كه در حوزهمسائليشناختن انواع . را به روشني بشناسد
تربيتي احكام د و نيز تحليل  باشها آننتيجه موضوعاتي كه فقه بايد به دنبال يافتن حكم 

دانشي گسترده ، كه در دنياي امروز، علوم تربيتي استي  نيازمند تخصص در زمينهفقهي 
 اي ويژه مختلف زندگي بشر، از اهميت و جايگاه هاي جنبه آن در تأثير و به دليل شدت است
 ي ه علوم تربيتي بر فقيه، در زمينتأثير بنابراين. است علوم كاربردي برخوردار هاي رشتهدر 

 كه به مسائلي و اند  كه قبالً وجود داشتهمسائليشناسي است؛  شناسي و موضوع مسأله
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 بر دين الزم است تا و شوند مي امروز ايجاد ي تنيده هم اقتضاي دنياي شلوغ، پيچيده و در

  .  روشن شودها آنخدا عرضه شوند و تكليف 
، منابع و متون مربوط به تربيت  احكامي  همه،در باب تربيت، فقيه اوالً با ريسمان تربيت

 جديد و مسائل ثانياً و زند ميرا از ميان ادله، منابع و متون ديني جمع كرده و به هم پيوند 
. كند مي را با روش فقهي مشخص ها آن پيشين عرضه و حكم ي و ادلّهحادث را بر اصول 

 و فقه را افزايد ميقه  گفت تخصص در علم تربيت، از سويي بر غنا و دقت فتوان مي رو ازاين
 از اصالت دين و فقه بكاهد و از كه آن بدون ،كند ميهنگ ابا نظم و انتظام دنياي امروز هم

 معتبر تحقيق ي  كه همان فهم عميق با استفاده از شيوه،به معناي عام(سوي ديگر، فقه 
 و در ، كه همان هدايت و مهار آن در چارچوب دينگذارد مي تأثير بر تربيت نيز) است

 با اين مهار زدن. ي ديني استها هدف و ها آموزههنگ كردن تعليم و تربيت با انتيجه، هم
 احكام ديني مبتني بر مصالح و مفاسد است، ممكن است نتايج علم تربيت را كه اينتوجه به 

 جديدي براي عالم علم تربيت ايجاد كند و در نتيجه هاي پرسشمورد ترديد قرار دهد و 
 نتايج كه چنان قرار دهد، تأثيريفي و حتي تبييني اين علم انساني را تحت نتايج توص
 در بين  و تأثرتأثيراين . كند مي علم تربيت را نيز محدود يا گسترده هاي توصيهتجويزي و 

 فقه و اقتصاد، فقه و سياست و مثالًنيز برقرار است؛ ) به معناي عام(ديگر علوم انساني و فقه 
ند داراي همين تعاملي باشند كه بين فقه و تربيت ديني وجود توان مي فقه و مديريت هم

  .)46 - 45 :ص، ص9( دارد
  همانند كتاب ديگر كه البته، رويكردي نقلي است،المحجه البيضاءدر فيض رويكرد اما 
 ولي ، مطالب اخالقي را به آيات و روايات مستند ساخته،الحقائق في محاسن االخالق فيض

 در مباحث ،احياءدر  همچنين به پيروي از غزالي .دال نيز روي بر نتافته استاز مالك اعت
 درفيض . فقهي به ظواهر اكتفا نكرده و به معاني باطني، اخالقي و عرفاني نيز پرداخته است

 مأثورات عقلي و هاي روش بر بنياد ها ناهنجاري روا و هاي منش به شناخت  نيزالحقايق
 رباني را بازگو و عبادات انساني و احكام رذايل فضائل و هاي ريشه شرعي پرداخته و رازگونه

 علم را به دو بخش علم دنيا و آخرت ،كتاباين  دراو  ).26و25:، صص20( ت اسكرده
علم آخرت نيز بر دو بخش تقسيم . علم دنيا يا محمود است يا مذموم. كرده است تقسيم

كه   دوم علمي كه مقصود از آن عمل است تا آن اول علمي كه مقصود لذاته باشد و:شود مي
 يعني براي رسيدن به علم لذاته ما نيازمند علمي .ي علم مقصود لذاته گردد آن عمل وسيله

اما علمي كه مقصود از آن عمل است تا عمل وسيله .  عمل است،هستيم كه مقصود از آن
علم . ايع و احكامعلم مقصود لذاته شود بر دو قسم است؛ يكي اخالق و ديگري علم به شر

 بعد از پاكيزه شود ميلذاته كه همان علم به واجب تعالي است نوري است كه در دل پيدا 
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 به سبب اين نور اموري كه پيش شود ميساختن آن از صفات ذميمه، و بعد از آن منكشف 

در اين كتاب كه ). 26، ص 9(داز آن اسمي چند از آن شنيده و به حقيقت آن نرسيده بو
 را درهم و اخالقمونه خوبي براي االهيات عملي در حوزه اسالم است، فيض به وضوح فقه ن

 كاربردي و كامالًاين تربيت . داند مي علم حقيقي را منوط به تربيت اخالقي و كسبتنيده 
راهبردي است و جنبه عملي دارد و براي شكوفايي، ايجاد و تثبيت فضايل و نيز پيراسته 

  . راهكارهايي نشان داده استلرذايسازي نفس از 
   فيضي در انديشهمباني عقلي  و عقل. 3. 4

نگاه فلسفي و عرفاني فيض بر  تأثير ، حائز اهميت در نظام تربيتي فيضي مسأله
 كامالً اش اخالقي ي در نظريه نيز و فلسفي اشناسي انسان تأثيرو   بودهو فقاهت اي سامانه

 و بايد اعتراف كرد كه ا،ميت عقالنيت نزد فيض بگوييمحال اگر بخواهيم از اه. نمايان است
به . حتي در تربيت عرفاني نيز تحليل و تفسيري ارائه داده است كه در خور عقالنيت باشد

 و به رفتار ناستوده و جاهالنه تن كند مي نبلندپروازي هرگز  اوبينيم مي ،همين دليل
 اصلي هاي يافته و كشد مي، قلم بطالن است، بلكه بر تمامي آنچه از اعتدال خارج دهد مين

 يكي از اختالفات مبنايي فيض ،بر همين اساس. كند مي تعقل منتقل ي عارفان را به حوزه
 جمله از ،البته غزالي در بسياري از آثارش. با غزالي در مسائل اخالقي، عقالنيت است

 بهيش كرده و از آن ، عقل را در مقام بيان و تقريب ستااحياء و جلد اول كيمياي سعادت
 و ها تجربهاما در ميدان عمل، بسياري از . كند مي و پيامبر باطن ياد تعالي بارينور، ترازوي 

بسيار   غريبهاي رياضت  و ازپذيرد مي هايي را كه بر خالف عقل سليم استكشف و شهود
. دزن مي دتائي مهر ها آن بر  كرده،ناپسند را از صوفيان نقل  و حكايات خردگويد ميسخن 

 امور را ترهات و اين تمامي اين منقوالت و حكايات را حذف كرده ،المحجه البيضاءفيض در 
 و 289 :، صص5( ناپسند دانسته است ، سخنان ياوه و امور بيرون از اعتدال و خردفايده بي

190(. 
المحجه او در .  عقل پرداخته استي مسأله به ، خودهاي نوشته جاي جايفيض در 

 ي براي شرافت عقل نيازي به ارائه «:گويد مي عقل ي درباره ،به پيروي از غزالي ،اءالبيض
 علم ي  و عقل خود سرچشمه شرف علم بيان شده است، كه پيش از اينويژه بهدليل نيست، 

 نور نسبت به ي منزله به درخت عقل و ي  و در حقيقت دانش ثمره و اساس آن استو منبع
 ن است عقل داراي اين شرافت نباشد؛ و چگونه ممكاستچشم  نسبت به رؤيتخورشيد و 

جا فيض به نقل  در اين. )293 :، ص1 :ج،18(»  دنيا و آخرت استي  سرمايهكه اينو حال 
 اوامر پروردگارتان را :فرموده است) ص(پيامبر « :گويد مي براي مثالو  پردازد مياحاديث 

 را به يكديگر سفارش كنيد، تا آنچه را  و عمل بر طبق فرمان آن كنيد و عقلتعقل كنيد
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بدانيد كه آن كار شما را نزد  و  بشناسيدايد شده گشته و يا از آن نهي مأموربدان 

نخستين چيزي كه خدا آفريد عقل است؛ به او : و يا فرمود. گرداند ميپروردگارتان بزرگ 
به عزت و جاللم : سپس فرمود. بازگشت .بازگرد:  سپس فرمود. پيش آمد.پيش آي: فرمود

خود را به تو منوط و ، ثواب و عقاب و عطا از تو نيافريدم، اخذ تر گراميسوگند هيچ مخلوقي 
  .)295 : ص،1: ج،18(» موابسته ساخت

 مانند حديث جنود عقل و ؛ احاديثيآورد ميبه ميان سخن هم فيض از احاديث ديگري 
 هفتادوپنج و جهل از عقل هركدام خدا براي شود مي كه در آن توضيح داده ،جنود جهل

 چهار معنا براي عقل ،فيض در ادامه .)294 - 293 :همان، صص( لشكر قرار داده است
عقل صفتي است كه انسان را از ديگر  «:است كه شامل اين موارد ،تعريف كرده است

يز نسبت ي است كه در ذات كودك با تمهايي آگاهي عقل عبارت از ،كند ميجانوران ممتاز 
، آيد مي به وجود تدريجاًكن بودن آنچه ممكن است و محال بودن آنچه محال است به مم

 است كه در جريان هايي دانايي عقل عبارت از . دو بيشتر از يك استكه اينمانند علم به 
كه عواقب كارها را بشناسد و شهوات نفس است  ي عقل نيروي.آيد مي دست بهاحوال تجارب 

 او ، آورددست بهاين قدرت را كسي  مقهور سازد و چون ، استرزودگذ كه خواهان لذات ،را
 ، عقولي پس از شرح مبسوطي دربارهاو  .)307 - 305 :همان، صص(» خوانند ميرا عاقل 

 .داند ميچهارمين معنا از عقل را هدف نهايي و مقصود غايي 
 ي  عقل جز به وسيلهكه نابد« :گويد مي و شرع بين عقل ي  رابطهخصوصفيض در 
 پايه و ي منزله به، عقل گردد ميعقل تبيين ن شرع جز به كمك  وشود ميشرع هدايت ن

 و اگر ماند نمي پايدار ، ساخته نشده باشداي پايه و بنا اگر بر روي اساس و شرع مانند بناست
  .)323 :همان، ص(»  بنايي ساخته نشده باشد سودي ندارداي پايهبر روي 

 گويد مي و كند مي و شرع را همچون شعاع آفتاب تمثيل او همچنين عقل را مانند چشم
همچنين در تفسير .  چشم را سودي نيست، مادام كه شعاعي از خارج نتابد، مسلمطور به
 عقل را در حكم چراغ ،»...اهللا نور السماوات و االرض مثل نوره« كه ، نوري  از سوره35 ي آيه

ه سبب روشنايي آن است و تا نفت وجود  ك،داند مي روغن يا نفت ي منزله بهو شرع را 
پس شرع .  نفت روشنايي ندارد، و مادام كه چراغي نباشدشود مي چراغ روشن ن،نداشته باشد

 كار كمك و اين دو  و عقل شرعي است در داخل وجود اوعقلي است در خارج وجود انسان
 خداوند عقل را ،ست عقلي بيرون از وجود آدمي اند و چون شرعا  بلكه متحد با هم،يكديگر

 »نور علي نور« آيه ي  در ادامه. از كافران سلب كرده است،در موارد متعددي در قرآن
گاه شرع   زيرا هر؛ و نور شرع است، كه آن دو نور واحد هستندنور عقلمنظور  «:گويد مي
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  مانند چشم كه در صورت؛ عقل در بسياري از امور ناتوان خواهد بود،وجود نداشته باشد

 ).322 : ص،1: ج،18( ت كاري از او ساخته نيس،قدان نورف
 اينو در ا.  را نوشتاصول المعارف كتاب ،فيض براي آشتي بين دين و علوم عقلي

 علمي كه اقتضاي عقل صريح است منافاتي با شرع صحيح به وجهي از كند مي ثابت ،كتاب
 :گويد ميآن  تأليفبب س در بابن كتاب ايي  مقدمه آشتياني در الدين جالل. وجوه ندارد

 ي  حكمت و معرفت حاصل از طريق برهان و فلسفهي  بين طريقه استايشان خواسته«
 معارف وارد از طريق و بين در اساطين فن از اعاظم حكماي يونان اوايلمعهود بين حكماي 

  جمع نمايد و اثبات كند كه بين اسرار، شيعهي  از طريقه ائمهفايضشريعت محمديه و انوار 
هي ي اال بر نفوس مستعدين از حكمافايضنازل از حق به وساطت انبياء و اولياء و حكمت 

 ).34 :، ص1(» دتهافت و تناقضي وجود ندار
 گذارد مي به برتري و تفوق دين بر عقل صحه ،و نقلاما فيض پس از مقايسه ميان عقل 

 چون در حضور «:گويد مي،  به نقلي تاريخي پرداخته،االنصاف ي و در همين راستا در رساله
 ماند مياز ارسطو سخني به ميان آمد، حضرت فرمود اگر ارسطو زنده ) ص( نبي مكرم اسالم

از آيين من  ،گشت مي آگاه ام آورده و بدانچه من از جانب خدا كرد ميو زمان مرا درك 
  ).188 :، ص22(» كرد ميپيروي 

دين بر عقل شامل گستره،  تفوق و تقدم هاي مالك ،نظر فيض از طوركلي بهولي 
  ).54: ص ،5( ستگذاري اتأثير وگيري جهتقت، حدت، سيطره، د

  هيات اخالقي فيض در االشناسي روش. 4. 4
به . عقالني و فلسفي است ، اساسي دينهاي آموزهاالهيات اخالقي در مقام دفاع از روش 

 فلسفي، شناسي سانانتركيبي از نيز  فيض شناسي انسانمتذكر شويم كه  بايد ،همين دليل
، 5(ت  جمع ميان برهان، عرفان و قرآن اس اوشناسي معرفت زيرا روش ؛عرفاني و ديني است

 علم اخالق شناختي انسانباب اول را به مبادي نفساني و  ،الحقايقفيض در ). 54 :ص
در فيض . و عقل غضب و شهوت : سه لشكر قائل است، براي نفسوا. اختصاص داده است

 كه آنغضب مانند سگ صياد است كه محتاج است به ادب كردن تا  «:گويد مي  كتابهمين
 رغبت نفس و خواهش حسب به عقل باشد نه ي  اشارهحسب بهرها شدن و باز ايستادن آن 

 كه رياضت باشد ميآن و مثال شهوت مثال اسبي است كه سوار آن شود در طلب صيد، گاه 
 ،شد در او قرار يافته به اعتدال باها صفتاين هركس .  و گاه سركشباشد مي باادبكشيده 

  ).123 :، ص20(» د خواهد بوخلق خوشعلي االطالق 
 بلكه بر ، اعتدال را پذيرفتهي  قاعدهتنها نهجا اين است كه فيض   مهم در ايني نكته 

يند آ اعتدال جامع را مبناي كمال در فروا.  آن را كامل كرده است، خودي اساس نظريه
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ون وجودي مختلف و ؤت چون انسان از ابعاد، زوايا و ش و معتقد اسداند ميقي تربيت اخال

 ابعاد و نيازها و قواي خود ي  بايد به همه، است گوناگون تركيب يافتههاي توانايينيازها و 
پس اگر انسان در جميع قوايش .  كامل و جامع شود اهميت دهد تا انسانِها بدانبرسد و 

، ابعاد و زواياي وجود شؤون رعايت در تمامي قوا، بنابراين. استد كند، انسان كامل رش
در حقيقت، اعتدال جامع به موقعيت آدمي و . انسان، پايه و اساس تربيت اخالقي است

فيض اعتدال را به فطري و .  حاكم بر او ناظر استهاي ضرورت و ها محدوديتامكانات، 
) ع(  هديي قواي طبيعي پيامبران و ائمه« :گويد مي الحقايق و در كند مياكتسابي تقسيم 

بدين سبب، از همان آغاز زندگي، عقل آنان كامل و .  فطري و طبيعي اعتدال داردصورت به
 بايد با مجاهدت، ،هي، يعني افراد عادياما غير از انبيا و اولياي اال. اخالقشان زيباست

 در خود ايجاد كنند و عدالت يافته را اللق اعتدلق مطلوب يعني خُ خُ،ذيب نفسرياضت و ته
 زيرا هدف ؛دن بگستران،شود مي كه در غضب و شهوت خالصه ، قواي باطنيي را بر همه

  ).120 :، ص5(» ت غايي در جميع احوال و اخالق، همانا اعتدال جامع اسو مقصدنهايي 
 خوب و زيبنده را چهار مورد شامل حكمت، هاي خلق ي ماده ،همان كتابفيض در 

 ديگري به كمال اعتدال در اين ، پيامبر ماجزمعتقد است  و داند ميعفت و عدالت شجاعت، 
 و »لق عظيمانك لعلي خُ«است  خداوند در قرآن فرموده ،چهار مورد نرسيده و براي همين

 وقمع قلع ،مثالي بيان با او. ساير مردم تفاوتشان در قرب به اعتدال و دوري از آن است
نيز از اين ) ص( حتي پيامبر «:گويد مي  وداند ميامل مطلوب ن كطور به را و شهوتغضب 

 ،آيم مي و به غضب ام زاده آدميمن نيز  :حضرت پيامبر فرمودند. نبوده استصفات خالي 
 شد مي گاهي در حضور آن حضرت سخني گفته .آمد ميچنانچه حضرت آدم هم به غضب 

 مبارك آن هاي گونهدي كه  به ح،ندآمد ميپس به غضب . بود ميكه مكروه آن جناب 
 و غضب ايشان را از حق بيرون گفتند نمي حق چيزي جز به اما ،شد ميحضرت سرخ 

 اينچنينفيض مباني فلسفي اخالق را با قرآن و حديث ). 128 و 124 :، صص20(» برد مين
 دمن بهره مباني عقلي و نقلي در دفاع و عملياتي كردن دين ي  و از همهدهد ميكنار هم قرار 

 .شود مي
و با كتاب علم آغاز كرده  ،قبل از ورود به مباحث فقهي ،از غزاليبه پيروي نيز فيض 

 به مباحث ،جا مانند يك عالم شيعي اما در اين. سپس كتاب قواعد عقايد را آورده است
جا كه به نكوهش علم كالم اشاره  نآو در . توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد پرداخته است

 مؤمنانو به نقل از حديثي از امير داند ميدليل آن را نكوهش جدل در امور ديني  ،كند مي
فيض  اما. »كسي كه دين را با جدل طلب كند زنديق شده است «:فرمايد مي كه پردازد مي

 ،مقصود واقعي از علم كالم را جز شناخت داليل حدوث عالم و يگانگي خالق و صفات او
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چگونه ممكن است « پرسد مي و داند مي چيز ديگري ن،ت كه در شرع آمده اسگونه همان

 تعصب،  كالم منعِاگر موجبِ «:گويد مي و در ادامه »خدا را با دليل شناختن حرام باشد؟
 حرام و اجتناب از ترديد بي، شود ميكه كالم به آن منجر بوده زهايي چيكينه و دشمني و 

  ).424 - 423: ، صص1 :، ج18(»  واجب استها آن
در . گويد مي از مباحث فلسفي و كالمي سخن ، مستقلطور به ،عين اليقين در كتاب او
 ها آنكتاب شامل آن دسته از عقايدي است كه عقل در « :گويد مي ن اثرايي  مقدمه

با  ،الحقايقاو در كتاب . »يست شرعي ني  ادراكشان نيازي به ادلهاستقالل داشته و براي
 به مباحث اخالق و كيفيت تهذيب،  سپس، آغاز كرده و معرفت نفسو عقايدبحث علم 

و  و تدبر  به دنيا، مكارم اخالقي، اسرار عبادات، اعمال صالحه مانند تفكربستگي دلنكوهش 
فيض در اين كتاب هم از مطرح روشن است كه . پردازد مي ...محاسبه و مراقبه و توبه و

 كه اولين جامع حديثي ،وافيتاب  حتي در كوا. كردن مسائل عقلي و فلسفي ابايي ندارد
 كه با باب ، را قرار داده استو توحيد پس از مقدمه، كتاب عقل و علم ،دوران اخير است

 سبحاني در سخنراني اهللا آيت. شود مي طلب علم آغاز عقل و جهل و پس از آن باب وجوبِ
توجه به مسائل  دليلش را نيز ، اثر فيض معرفي كردهترين عالي فيض اين كتاب را ي كنگره

 ).218: ، ص28( كند مي گرايشات نقلي آن ذكر  عالوه بر،عقالني و برهاني
 عملي دان االهي وظايف ،شده مطرح مسائل الي البه در توان مي ، فيضآثارپس از بررسي 

فيض در .  كه شامل توصيف تجربي و حسي، تفسيري، هنجاري و عملي است، يافترا
 شناسي انسان از ،از غزالي به دليل پيروي ،ربي و حسي توصيف تجي  در وظيفهالمحجه
نبايد  غزالي و فيض شناسي انسان ،واضح است كه به اين دليل.  بهره برده استاودقيق 

 با مردم باشد و از نزديك رود مي انتظار دان االهياز .  داشته باشد با همتفاوت چنداني
 حشرونشر با مردم ،اش استادي و يد فيض به دليل شخصيت شاگر و را ببيندها آن مشكالت

 بايد از منابع جديد براي تفسير واقعيات دان االهي تفسيري، ي در وظيفه. داشته است
يد  با،را از نظر بگذرانيم  الحقائق والمحجه يعني ،اگر دو كتاب فيض. زندگي استفاده كند

ز علوم عقلي نيز بهره ا ولي ، بر اساس آيات و روايات و احاديث استاوغالب   رويكردبگوييم
عمل خوب  بايد به تفسير االهياتي، اخالقي و ، هنجاريي وظيفه  دردان االهي .برده است

مرگ « :گويد مي ،در تفسير االهياتي مرگ، كه يك رخداد است فيض ،براي مثال. بپردازد
 كه  و آخرين ناراحتي استكند مي است و آنان را از گناهان پاك مؤمنان ي  تصفيهي وسيله

 آخرين گناهان آنان است، همچنين كافران را از حسناتشان تهي ي  و كفارهرسد مي ها آنبه 
واب  و آخرين ثرسد مي ها آن و آخرين لذت يا نعمت يا رحمتي است كه به كند ميو خالص 

  .)307: ، ص8: ،ج18(» اند بوده است كه دارا اي حسنه
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بدان كه سزاوار از براى كسى كه  «:ويدگ مي الحقايق در ، علميا براي تفسير اخالقيِ

 هاي صفت بد و هاي خلق تحصيل علم نمايد آن است كه پاكيزه سازد نفس را از ي اراده
 روح است و تقرّب جستنِ باطن است به خداى  علم عبادت دل است و نمازِزيرا كه ،ناپسند

 مگر به ،ت اعضاى ظاهرى است صحيح نيسي عزّ وجلّ و همچنان كه نمازى كه وظيفه
چنين صحيح نيست عبادت  صورى و معنوى، همهاي نجاستپاكيزه ساختن ظاهر اعضا از 

 هاي صفت خبيث و هاي خلق مگر بعد از پاكيزه ساختن آن از ،باطن و عمارت دل به علم
  .)64 :، ص20 (»پليد

 انِد االهي تمامي توقعاتي را كه از يك ، كاملطور به فيض  ادعا كرد كهتوان ميالبته ن
با مطالبي كه  اما ، رسانده است به انجام،عملي با مشخصاتي كه در دوران مدرن مطرح است

 ، اخالقيدان هياال يك ي منزله به گفت او توان مي به ضرس قاطع ، شداو بيان هاي كتاباز 
 توجه به و با ها ظرفيت در عملياتي كردن مباني ديني با استفاده از تمامي ،در حد توان خود

  . استخويش كوشيده ي ل زمانهمسائ
  در انديشه فيضعملي  هاي مدل. 5. 4

را براي نيل به اهداف و مخاطب  كند مي، تالش  عمليهاي مدل ي با ارائهاالهيات عملي 
 رفتاري، تصويري از زندگي درست را پيش هاي مدلالگوها و .  ديني كمك كندهاي خواسته

از آنچه هست ( زندگي در تغيير ي  طريقهي  ارائه را درها آن داده و روي رهبران ديني قرار
 ي ه پرسش در وظيفترين مهم. رساند مي مدد )به آنچه كه بايسته و شايسته است

 توفيق رهبري در انجام وظايف كارهاي راه رهبري و ي ه مقول، عملي االهياتپراگماتيستيِ
). 130: ، ص4( لي است از نظر االهيات عمآن و وظايف مختلف ها شكلديني و اجتماعي و 
و ) ص( زيرا او خود را پيرو پيامبر،پردازد مي با دست پر به معرفي الگو ،فيض در اين مرحله

بيان روش و منش   به نقل احاديث و،آثارش جاي جايدر وي . داند مي) ع( بيت اهل
اخالق نبوت و ي اخالقي فيض ها كتاب يكي از ، مشخصطور به. معصومين پرداخته است

بخش اول كتاب به اخالق .  پرداخته استمعصومان و منش به رفتار ، كه در آن،است متاما
در فيض . و بخش دوم به اخالق و كرامات خاندان او اختصاص يافته است) ص(پيامبر

 ها آن. اند اخالق پيشوايان شيعه برترين آموزگاران  كهدارد ميبيان  ، كتابصفحات آغازين
 و هر لحظه از نشستند مي، خاستند برمي ،ندكرد مي زندگي مردمبا ، رفتند ميبين مردم راه 

كه به  ، فيض بخش سوم كتاب را. درسي سترگ در منش و روش بودها آن پربركتحيات 
كه هركس  «:گويد مي ، آغاز كردهبسيار عميقني  با سخنا،اختصاص دارداخالق شيعه 

راي خويش برگزيند و پرورش دهد و او را ب خداوند او را از ميان بندگانش انتخاب كند و
 كمال برسد، ي مرتبه به او قدرت دهد تا به باالترين ،منش او را نيكو سازد و در نظر و عمل
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 سازد، خودآگاهسپس به او از جانب خويش دانش دهد و او را از اسرار و احكام و شرايع 

 از خدا بگيرد و كه طوري هب ،سپس به او قدرتي دهد كه بتواند ديگران را نيز به كمال برساند
 كه اين بدون ،به بندگان خدا بدهد و طوري رفتار كند كه مردم به عقل و صالح برسند

 و بدون بازدارد تر پايين داني و ي مرتبه عالي و برتر، او را از اشتغال به هاي جنبهاشتغال به 
 مردم و  او امامِ.بازداردتر  باالي مرتبه او را از اشتغال به تر پايين ي مرتبه اشتغال به كه اين

 ).284 :، ص23(» ت خدا در روي زمين و حجت خدا بر بندگان اسي خليفه
 

  گيري نتيجه. 5
حمالت  در معرض  به اشكال متفاوتبرند مي در هر زماني كه به سر داران دينايمان 
ان دان االهي جوامع ديني نيازمند ، در هر زماني،به همين دليل. گيرد ميقرار گوناگون 

از رسول  مندي بهره از طريق ،)فقه و اخالق( دين  عمليِ نظري وي  از جنبهتا ،ندا اخالقي
وليت دفاع از مباني نظري دين را به ؤمتكلمان از ديرباز مس.  دفاع كنندو ظاهريباطني 
در دفاع  و فيض غزاليكه روش   با آنشود مي دانسته ،شده مطرحاز مطالب . اند داشتهعهده 
اني دان االهياز  هامروز ،ي خود موفق بوده  در زمانههركدام ،ن متفاوت بوده استاز دي

 و عقلدين  از توأمان مندي بهره كه راه نجات انسان از مشكالت را شوند ميمحسوب 
از داليل  ،دانست مي خود ي كه تصوف را راه رهايي از معضالت زمانه غزالي با آن. دانستند مي

 كه ، نظام تربيتي خودريزي پي او براي . خود بهره برده استايه كتاب سراسرعقلي در 
  ناچار از،استكي ي داراي سه بعد رواني، اجتماعي و متافيز بوده وبسيار عميق و استوار

 گري شهره كه به اخباري  آنرغم بهفيض نيز  .استبهره برده  عقلي هاي استدالل مباني و
 انكار ، و در حقيقتپردازد ميشف احكام دين  به ك، بر اساس روش اجتهادي اخباري،است

، نه اصل اجتهاد و اجتهاد ظني  ورأيبه  اجتهاد قياسي يا اجتهاد مربوط است بهايشان 
 ، مباحث االهيات اخالقيشابه كه م،او همچنين به معناي فقه التربيه دست يافت. استنباط

 كه هستيم يا يعمل دان ياالهنيازمند  اكنون همنيز ما . است و اخالقتركيبي از فقه 
مسائل و مشكالت  از داران دين رفت برونهمچنان راه  ، درك معضالت دنياي مدرنموازات به
 .بداندعقالنيت  و نياز دزمان   هممندي بهره ،را

 

  ها داشتديا
1- James Woodwar      2- Stephen Pattison       3- ascetical theology 
4- pastoral theology     5- applied theology       6- Richard Osmer 

، صفات گردد مي اخالقي متصف هاي ارزش به اصالتاً آنچه ، اخالقي است كه در آناخالق فضيلت. 7
 بيان ارزش و لزوم آن صفات نفساني است و هدف اخالق دار عهدهدروني انسان است و علم اخالق 
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 يابي دست ناپسند از آن و  آراستن نفس به ملكات نفساني پسنديده و زدودن صفات،در اين ديدگاه

 اخالق است و از سوي ي  در فلسفهگرا واقع هاي نظريه ازجملهاين اخالق . به كمال نفس است
  . به اشكال مختلف تبيين شده استو ارسطو و افالطون بزرگي چون سقراط ي فالسفه
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