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ماخذشناسي فقه و اخالق
عزّت ملَمعي خوزاني – نفيسه روشنبين
دانشجوي رشته فلسفه

دانشجوي رشته معارف قرآن

چکیده
اين ماخذشناسی عهده دار معرفی كتابها و مقالههايی است كه به نوعی به رابطه فقه و اخالق مربوط میشوند .كتابها به صورت تفصيلی و مقاالت به صورت
اجمالی معرفی شده است .در شناسايی برخی از اين آثار ،از منابع اينترنتی نيز بهره گرفته شده است .در معرفی منابع از هر گونه ارزشداوری پرهيز شده و
معرفی هر اثر لزوما به معنای موافقت با محتوای آن نیست .هدف آن بوده كه برخی از آثاری كه در زمينه فقه و اخالق نگاشته شده به عالقهمندان معرفی گردد.
هر چند تالش شده كه حتیالمقدور منابع مرتبط با موضوع پرونده شماره حاضر معرفی شود ولی به داليل گوناگون ،از جمله نبود بانكهای اطالعرسانی جامع،
نمیتوان ادعای استقصای تام داشت.
نگاهی اجمالی به فهرست حاضر نشان دهنده آن است كه بررسی رابطه فقه و اخالق و تبيين زوايای گوناگون اين بحث ،هنوز آن چنان كه بايسته است در جامعه
علمی ما مورد توجه قرار نگرفته است .با توجه به پيامدهای علمی تبيين نسبت بين فقه و اخالق ،و كمكهای شايان هر يك از اين دو به یکدیگر ،شايسته است اين
حوزه از حوزههای علوم وابسته به فقه ،بيش از گذشته مورد امعان نظر اخالقپژوهان و فقهپژوهان قرار گيرد.

احمدپور ،مهدی
فقه و اخالق اسالمي :مقایسهای علمشناختي ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ اول ،تیر 208 ،1392ص.
به نظر نویسنده بهرغم اهمیت فراوان دانش اخالق ،این شاخه علمی با اقبـال شایسـتهای از سـوی
دانشمندان حوزوی مواجه نشده و بیشتر در معرض برخوردهای ذوقی بوده و در حاشـیه قـرار داشـته
است .از نظر وی درس اخالق بیش از آنکه ناظر به جوانب علمی و پایههای نظری اخالق باشـد در
صدد تامین بهرههای عملی و تربیتی است .در مقدمه این کتاب ابتدا به مفهـوم فقـه و اخـالق از نظـر
لغوی و اصطالحی پرداخته شده است و گزارههای فقهی و اخالقی در فصل اول مورد بررسـی قـرار
گرفته است .همچنین موضوع و محمول گزارههای اخالقی و شباهتها و تفاوتهای این دو گـزاره
مطــرش شــده اســت .در فصــل دوم مبــانی فقــه و اخــالق و مقایســه بــین ایــن دو از حیــی مبــانی
معرفتشناختی ،دینشناختی ،خداشناختی و انسانشناختی بیان شده است .در فصل سـوم منـابا ایـن
دو موضوع معرفی شده است .فصل چهارم به بررسی روشهای فقه و اخالق توجه دارد .در فصل پـنمم بـه اهـداق فقـه و اخـالق
پرداخته شده و تاکید شده که فقه و اخالق اسالمی هر کدام تامین بخشی از «طهارت نفس» آدمی را هدق خود قرار داده اند و از
این جهت اشتراک نظر دارند .جایگاه فقه و اخالق در فصل ششم مقایسه شده است .تامالت فقه و اخالق ،تاثیرات فقه بر اخالق و
تاثیرات اخالق بر فقه بحیهایی است که در آخرین فصل این کتاب بیان شده است و از آنما که فقـه و اخـالق هـر دو در ترسـیم
رفتار مطلوب خارجی مکلف ماموریت دارند و هر یک با ادله و ادبیات و تحلیلهای خاص خود انمام وظیفه میکنند طبیعی است
که اطالع مکلف از هر دو بعد اخالقی و فقهی تکالیف یاد شده ،به تعمیق بینش دینی وی منمر میشود.
اسالمي ،محمدتقي
اخالق اسالمي و كاربست قاعده تسامح در ادله سنن :پژوهشي انتقادی
قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ اول ،بهار 176 ،1390ص
کتاب حاضر در صدد تبیین و بررسی انتقادی دیدگاههای مربوط به قاعده «تسامح در ادله سـنن» و
کاربرد این قاعده در مباحی اخالقی است .نویسنده سعی کرده این قاعده را از جهـات گونـاگون
مورد بررسی قـرار داده و جایگـاه آن را در برداشـت اخالقـی از متـون و منـابا دینـی بیـان نمایـد.
نویسنده به کارگیری تسامح در استفاده از روایات اسالمی را یکی از ضعفهای مواجهـه اخالقـی
مسلمانان با منابا دینی خود می داند و کتاب خود را در راستای نقد و بررسـی ایـن دیـدگاه تلقـی
می کند .کتاب در دو بخش و هر بخش در دو فصـل سـامان یافتـه اسـت .در بخـش اول بـا عنـوان
«پیشینه شناسی و تقریر قاعده تسامح» ضمن بیان کلیات بحـی ،بـه تعریـف وااگـاه و مفـاهیم ایـن
قاعده پرداخته و سابقه آن را در جهان اسالم بیـان مـی کنـد .او همچنـین بـه بیـان ادلـه موافقـان و
مخالفان این قاعده و شروط و گستره آن راتبیین می کند .پیشینه کاربست این قاعده در حوزه اخالق نیز از دیگر مباحی این بخش
است .عنوان بخش دوم عبارت است از« :مسئلهشناسی جریان قاعده» .مولف در این بخش ضمن بیان مشکل اجـرای ایـن قاعـده در

غیراخالق ،مشکالت به کارگیری آن در حوزه اخالق را بررسی می کند .مهم ترین مشـکالت عبـارت اسـت از :بـدعتگـزاری و
بهانــهیــابی در جعــل احادیــی ،خرافــهگرایــی تــودههــای متــدین ،افــزایش جررــت بــر گنــاه ،سســتنمــایی تعــالیم اســالمی بــرای
نوتحصیلکردگان ،بهانه یابی دشـمنان و مخالفـان در خـردهگیـری از مکتـب و تبلیغـات سـوو ،و بـا خره عقـب مانـدگی علمـی و
فرهنگی .در آخرین مباحی کتاب ،نویسنده به نقد وبررسی پیشانگارههای کاربست این قاعده می پردازد و آنها را این گونه برمی
شمارد .1 :یکسانی احکام اخالقـی بـا مسـتحبات و فلـایل فقهـی  .2بـی مشـکلی کاربسـت قاعـده تسـامح در اخـالق  .3دشـواری
دستیابی به سنت و سیره قطعی معصومان .پایانبخش کتاب نیز کتابنامه ،و نمایه اعالم و اصطالحات است.
بوسليكي ،حسن
تعارض اخالقي و دانش اصول فقه :بازخواني ظرفيتهای اصول فقه در حل تعارضات اخالقي ،قـم :پژوهشـگاه
علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ اول285 ،1391 ،ص.
از آن جا که به باور نویسنده کتاب حاضر ،در علم اصول فقه مباحـی و موضـوعهـایی مطـرش اسـت
که با بهره گیری از آنها می توان بحی تعارض احکام اخالقی را حل کـرد ،وی در ایـن تحقیـق سـعی
کرده سویههای مختلف این بحی را واکاود .کتاب حاضـر دارای پیشـگفتاری از ناشـر ،مقدمـه ای از
نویسنده ،مباحی اصلی در چهار فصل و یک بخش ضمایم است.
در فصل اول با عنوان «کلیات» تاریخچه و جایگاه بحی تعارض اخالقی از گذشته تا بـه حـال ،نسـبت
این بحی با مباحی اصول فقه ،و انواع تعارضهای اخالقی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم با عنوان «تعارض اخالقی در فلسفه اخالق معاصر» ،ابتـدا تعـاریف مختلـف از تعـارض مطـرش شـده و تعریـف مـورد
پذیرش نویسنده بیان گردیده است .پس از آن معیارهای تشخیص تعارض اخالقـی ،منشـا تعـارض اخالقـی ،و گونـههـای مواجهـه
با تعارضهای اخالقی بیان شده و مورد نقد و بررسی قـرار گرفتـه اسـت .سـومین فصـل کتـاب دارای عنـوان «تعـارض اخالقـی و
ظرفیتهای اصول فقه» می باشد .نویسنده در ایـن فصـل برخـی از مبـاحهی کـه در علـم اصـول وجـود دارد و مـی توانـد در بحـی
تعارض مورد استفاده قرار گیرد را بیان کرده است .این مباحی عبارت انـد از :مبحـی ضـد ،اجتمـاع امـر و نهـی ،ترتـب ،و بحـی
تزاحم.
عنوان فصل چهارم «تطبیق مباحی اصولی بر مباحی اخالقی» است .در این فصـل ابتـدا اجمـالی از نظریـات هنمـاری بیـان شـده و
سپس نسبت علم اصول با اخالق بیان گردیده است .آن گاه نویسنده هر یک از مباحی اصولی که در بـا بیـان شـد را بـر مباحـی
اخالقی تطبیق داده است .مولف در سخنان پایانی خود پرسشهـا ی اساسـی تعـارض اخالقـی را مطـرش کـرده و پـس از آن چهـار
بحی را به عنوان پیوستها ی مباحی اصلی کتاب آورده است .این مباحـی عبـارت انـد از :احکـام واقـا شـدن در زمـین غصـبی،
دلیل وقوع ترتب ،مراحل احکام ،و مالزمات عقلیه.

پایان بخش مباحی کتاب نیز منبا شناسی مباحـی اصـولی مـرتبا بـا مباحـی تـزاحم ،و پـس از آن نیـز فهرسـت منـابا و اعـالم و
نمایهها است.

شفيعي ،اعظم
رابطه بين فقه و اخالق ،تهران :امیرکبیر ،چاپ اول103 ،1390 ،ص.
مسئله رابطه بین فقه و اخالق زیر ممموعه بحی رابطه دین و اخالق است.
کتاب حاضر به بررسی نسبت و رابطه فقه و اخالق و ارتباط جـداییناپـذیرآنها پرداختـه اسـت.
مولف فقه را مقدمه اخالق میداند و به دو نوع رابطه همسنمی و مقایسهای فقه و اخالق و رابطه و
تاثیر و تاثر آنها پرداخته است .وی در بررسی این دو علم بیشتر از کتب فقهی ،اصـولی و اخالقـی
بهره برده است.
این کتاب دارای سه فصل است .در فصل اول به مفاهیم و کلیات این دو علم از قبیـل تعریـف
علم اخالق و فقه در لغت و اصطالش ،تاریخ آنها و همچنین بیـان دیـدگاههـا در مـورد اینکـه آیـا
رابطهای میان این دو علم برقرار است یا نه پرداخته شده است .بیان رابطه مقایسـهای و هـمسـنمی ایـن دو علـم ،موضـوع ،هـدق و
غایت و بیان تفاوتها و شباهتهای میان آنها در فصل دوم مطرش شده است و در این راستا روش فقیه و عالم اخالقی در برخورد
با سنت بیان گردیده و به تبیین قلمرو این دو علم پرداخته شده است .رابطه تاثیر و تـاثری فقـه و اخـالق در فصـل سـوم بیـان شـده
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
مؤلف پس از بررسی میزان ارتباط موجود میان فقه و اخالق ،در پایان به این نکته میپـردازد کـه اگرچـه ایـن دو هماننـد یکـدیگر
نیستند ،ولی در موضوع ،منابا و هدق ،روش فقیه و عالم اخالقی در برخورد با سنت شباهتهایی با هم دارند ،گرچه تفاوتهـایی
نیز میان آنها به چشم میخورد .وی در پایان نتیمه گرفته که فقه مقدمه اخالق است و تا فردی واجبات را انمام ندهد ،بـه پلـههـای
بعدی از جمله مستحبات و مکروهات فقهی که بیشتر آنها اخالقی هستند ،نخواهد رسید.
صدر ،سيد محمد
فقه االخالق (ج  ،)۲-۱تحقیق :ریاض دباغ ،قم :انوار الهدی ،چاپ ششم694،1385 ،ص.
در معرفی اینترنتی کتاب حاضر ،که توسا چندین ناشـر تـاکنون منتشـر شـده ،چنـین آمـده اسـت:
کتاب فقه ا خالق به بحی های نظری و تحلیل درباره رابطه فقه و اخالق پرداخته اسـت .نویسـنده
کتاب در ابتدا با تعریفی از هر کدام ،بحی را آغاز میکند و می گوید :علم فقـه علـم قـانون اسـت
ولی علم اخالق علم سلوک و رفتار است .این دو رشته علمی در تمام مسارل باهم ارتبـاط و تعامـل

دارند .در این کتاب بعلی از ارتباطهای میان فقه و اخالق اینگونه بیان شده است :احکـام فقهـی مصـادیق عـدالتی اسـت کـه در
اخالق مطرش میشود و با این بیان آن مدعا که اخالق در بردارنده تمام فقه است ،ثابت میشود .واجبات و محرمات کـه تکـالیف
عموم مردم است ،سطح پایین تربیت و مستحبات و مکروهات سطح عالی تربیت را بیان میکنـد کـه همـان تربیـت عمیـق اخالقـی
است .بنابراین ،مستحبات و مکروهات که در اکهر مباحی فقهی پراکنـده اسـت ،همـان آمـوزش هـای اخالقـی اسـت .پـس ثابـت
میشود که اکهر احکام فقهی اخالقی است .مرتبه عالی اخالق به گذراندن مراتب پایین تر وابسته است .فقه برای رسـیدن بـه مرتبـه
عالی اخالقی به منزله مقدمه است .بنابراین ارتباط فقه و اخالق را از نوع ارتباط مقدمـه و ذی المقدمـه مـیتـوان دانسـت .نویسـنده
رابطه فقه و اخالق را در سه سطح مطرش میکند :سطح الزامی که واجبات و محرمـات فقهـی اسـت ،سـطح غیرالزامـی کـه همـان
مستحبات و مکروهات و به منزله اولین مرحله سلوک عالی اخالقی است و سطح تعالیم اخالقی عمیق ،یعنی آموزشهایی که برای
مرحله عالی سلوک اخالقی زم است.
کتاب حاضر از سطح دوم ،یعنی مستحبات ومکروهات ،بحی کرده است .کتاب ده فصل دارد :فصل اول به بیان مقدمات عبادات
میپردازد و در فصلهای بعد به ترتیب موضوعهای طهارت ،صالت ،صوم ،زکات ،خمس ،اعتکاق ،حج ،امر بهمعروق و نهـی از
منکر ،و جهاد مطرش شده است.
ضيايي فر ،سعيد(به کوشش)
تاثير اخالق در اجتهاد :گفتوگو با جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـالمی ،چـاپ
اول ،پاییز 512 ،1388ص.
کتاب حاضر ممموعه گفت وگوهایی با برخی از استادان حـوزه و دانشـگاه دربـاره نقـش اخـالق در
فرایند افتا و اجتهاد است .محقق این کتاب برای بررسی هـر چـه بهتـر ایـن بحـی ،بـا طـرش ممموعـه
سوالها یی به سراغ چند تن از اندیشوران حوزوی و دانشگاهی رفتـه و جـوابهـای آنهـا را در قالـب
کتاب حاضر تدوین کرده است .کتاب دارای پیشگفتار ناشر و نویسنده است .پس از آن ابتدا مـروری
تحلیلی بر گفتوگوها انمام شده و پس از آن متن گفتوگوها به تفصیل بیان شده است.
حمت ا سالم علیرضا اعرافی به بیان انواع رشتههای علمی و روابا فقه و اخـالق از نظـر مولفـههـای
تشکیل دهنده علم ،موضوع هر یک از اخالق و فقه و روش و قواعد هرکدام و تاثیر آنها بر یکـدیگر
پرداخته است .دکتر محسن جوادی فقه و اخالق را از نظر موضوع مقایسه کـرده اسـت و بـه مبـاحهی چـون شـرایا بهـرهگیـری از
اخالق در اجتهـاد ،مبـانی تـاثیر متقابـل اخـالق و اجتهـاد ،و رو شهـای بهـرهگیـری اخـالق در اجتهـاد و همچنـین نمونـههـایی از
ناسازگاری فقه و اخالق پرداخته است .حمت ا سالم سیداحمد خاتمی نیز در گفتوگوی خود بـه ایـن مباحـی پرداختـه اسـت:
تعریف فقه و اخالق ،آمیختگی و تمایز این دو ،کاربردها و اهداق هر یک از این دو ،تعارض فقه و اخالق و تقدم فقه بـر اخـالق
هنگام تعارض .حمت ا سالم محمود رجبی نیز سویههایی دیگر از رابطه فقه و اخالق را مـورد کـاوش قـرار داده اسـت کـه مهـم
ترین فرازهای آن از این قرار است :کاربردها و معنای علم اخالق و علم فقه ،تفاوتهای این دو از نظر قلمرو ،انـواع تعامـل فقـه وا

خالق ،موارد تعارض این دو و راههای حل این تعارضها  ،لزوم مراجعه فقیه به آرای اخالقی وتفسیری ،موارد استفاده از اخالق در
اجتهاد ،و نکات مهـم در اسـتفاده اخـالق در اجتهـاد .دکتـر ناصـر کاتوزیـان نیـز بـه مبـاحهی چـون تلفیـق فقـه و اخـالق در مقـام
قانون گذاری و اجرا ،پیامدهای عاری کردن حقوق از اخالق ،ضابطهمند کردن تاثیر اخالق در اجتهاد ،پیامدهای منفی غیراخالقـی
کردن حقوق ،و نمونههایی از تعارض فقه و اخالق اشاره کرده است .حمت ا سالم محسن غرویان در گفتوگوی خود با اشـاره
به تعریف فقه و اخـالق ،مرزهـای تمـایز ایـن دو را بیـان کـرده و بـه مباحـی دیگـری چـون پیامـدهای اخالقـی شـدن فقـه ،انـواع
تاثیرگذاری علوم ،مبانی تاثیر اخالق در اجتهاد ،و تاثیر اهداق دین در اجتهاد اشاره کرده اسـت .گفـتوگـوی بعـدی بـا آیـتاهلل
محمدعلی گرامی است.ایشان نیز مباحهی چون مرزهای جدایی اخالق و فقـه ،تفـاوت ایـن دو از نظـر قلمـرو ،تـاثیر روان شـناختی
اخالق بر اجتهاد ،تاثیر اخالق بر موضوع شناسی فقهی ،و نمونههایی از تعارض فقـه اخـالق را بیـان کـرده اسـت .اسـتاد مصـطفی
ملکیان در واکاوی نسبت فقه و اخالق و اجتهاد بحیها یی چون انواع ارتباط دو علم ،معانی اخالق ،تاثیر علم اخالق بر علـم فقـه،
تاثیر روحیه اخالقی و اخالقی زیستن بر فقه ،معانی فقـه ،مبـانی تـاثیر اخـالق در اجتهـاد ،مبـانی احکـام اخالقـی و احکـام فقهـی،
مالکهای تغایر فقه و اخالق ،دیدگاهها در باره معیارهای جدایی اخالق دینی از اخالق غیردینی ،مواردی از اصول زریـن اخـالق
دینی ،نمونههایی از ناسازگاری فقه با اخالق ،و انواع ارتباط این دو را مطرش کرده اسـت .آخـرین گفـتوگـوی ایـن ممموعـه بـا
حمت ا سالم سیدمحمدمهدی میرباقری است .مهم ترین مباحی مطرش شده از سوی ایشان از این قـرار اسـت :انـواع روابـا بـین
علوم ،تاثیر اخالق بر فقه در مقام قانون گذاری و عمل ،معانی فقه و معانی اخالق ،مبادی بحی رابطه فقه و اخالق ،انواع دیدگاههـا
درباره نسبت علم و دین ،معانی دینی بودن علوم ،لزوم تدوین قواعد اصولی جدید برای بررسـی رابطـه علـوم ،تـاثیر اصـول حـاکم
اخالقی بر اجتهاد ،راه حل تعارض اخالق و فقه ،رابطه فقه و اخالق غیردینی ،و لـزوم فـراهم آوردن نظـام هماهنـگ میـان مبـانی،
اهداق ،منابا و روشهای دو علم فقه و اخالق .پایان بخش مباحی کتاب نیز نمایههای گوناگون است.
عالم زاده نوری ،محمد
استنباط حکم اخالقي از سيره و عمل معصوم :دشواریهای نظری و مالحظات روششناختي ،قم :پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمی ،چاپ دوم ،پاییز 344 ،1392ص.
در این کتاب نویسنده چگونگی به دست آوردن احکام اخالقی از سـیره عملـی معصـومین را مـورد
بررسی قرار داده است .از نظر نویسنده در نقل و ضبا جزریات برخی از فقـرات سـیرههـای اخالقـی
منقول دقت زم صورت نگرفته است و برخی از سیرههای منقول به دور از اعتدال یـا دور از احتیـاط
و افراطی به نظر میرسد .از این رو وی در این کتـاب در صـدد اسـت کـه ضـمن بررسـی چگـونگی
استنباط احکام اخالقی از سیره و عمل معصوم ،برخی از چالشها و تعارضهای موجود در این زمینه
را شناسایی کرده و راه حلها یی برای آن اراره دهد تا از این رهگذر امکان استنباط حکم اخالقی از
رفتار و سیره معصوم فراهم آید .کتاب حاضردر چهارفصل تدوین شده کـه مهمتـرین مطالـب آن در
فصل آخر آمده است .فصل اول با عنـوان «کلیـات» بـه ضـرورت بحـی و تبیـین ماهیـت و مفـاهیم و
همچنین مروری بر مبانی کالمی و دشواریهای استناد به سیره پرداخته است .در فصل دوم با عنوان «تاسی به عمـل معصـوم» ،ادلـه
لزوم یا حسن تاسی از جهت عصمت و امر لفظی و نقل اخالق انبیا همچنین اشـکا ت لـزوم تاسـی ،اخـتالق معصـومان در عمـل،

اختالق شرایا زمان و مکان ،اختصاصات پیامبران و اختیارات مقام زمام داری و ظرفیت روحـی و روانـی معصـوم و نـاتوانی غیـر
معصوم بیان شده .مخالفت با قرآن و سخن معصوم و مخالفت با ادله کالمی و باورهای اعتقادی،مخالفـت بـا عـرق ،و مخالفـت بـا
شرایا اجتماعی کنونی نمونههایی از عناوین فصل سوم میباشد .عنوان این فصل عبارت است از «چـالشهـای اسـتنباط حکـم از
رفتار» .مسارلی از قبیل بررسی صدور حدیی و اطمینان به صدق آن ،تنقیح مدلول روایت ،توجه به برنامـه کـالن و هیئـت ترکیبـی
رفتارهای معصوم ،مشاهده رفتارهای متنوع ،مراجعه به سخنان معصومان،تفسیر عمل به شخصیت ،توجه به احتمال اختصاصی بـودن
رفتار و عدم امکان تاسی و توجه به شرایا تاریخی انمام عمل و فلای تحقق آن ،نیزعمده ترین مسارلی است که در فصل آخر ،با
عنوان «قواعد فهم عمل معصوم و حل چالشها» به آنها پرداخته شده است.
غنوی ،امير
درآمدی بر فقه اخالق ،قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ اول440 ،1393 ،ص.
«فقه اخالق» یا فقه ا خالق از جمله رشتهها یا علوم است که جای آن در ادبیات فقهی و اخالقی مـا
خالی است و تاکنون درباره اش آنگونه که بایسته است کار علمی انمام نشده است .به همین خـاطر
کتاب حاضر تالش کرده تا در حد توان خود این نقیصـه را جبـران نمایـد .آنگونـه کـه نویسـنده در
مقدمه گفته است این کتاب را باید مدخلی برای فقه اخـالق دانسـت کـه بـه ترسـیم چـارجوبهـای
نظری آن می پردازد نه این که حاوی خود مباحی فقه اخالق هم باشـد .کتـاب در سـه بخـش و هـر
بخش در چندین فصل سامان یافته است .بخش نخست عنوان «فقه و تفقه» را دارد .مهم ترین مباحی
این بخش از این قـرار اسـت :مفهـوم شناسـی فقـه و تفقـه ،جلـوههـای فقـه ،پیشـینه تفقـه ،تحـول در
عرصهها ی مختلف تفقه و از جمله در عرصه اخالق ،و نسبت اخالق و فقه .در بخش دوم که عنوان «اصول و فقه» را دارد نویسـنده
به مباحهی از این قبیل پرداخته است :تبویب علم اصول ،عرصههای تازه اصول ،و اصول فقه ا خالق .بخش سـوم بـه طـور مسـتقیم
درباره «فقه اخالق» است و مهم ترین موضوعهای آن از این قرار است :چیستی فقه اخالق ،نیاز به فقه اخالق ،حوزه موضوعی فقـه
اخالق ،جایگاه این علم ،روش تحقیق در این زمینه ،منابا و مدارک این بحی ،دورنمای فقه اخالق ،مسـئله شناسـی علـم اخـالق،
نکتههای مهم در مطالعات فقه ا خالقی .در پایان نیز کتابنامه ،فهرست آیات و روایات و نمایـه موضـوعی مطالـب کتـاب آمـده
است.
فنايي ،ابوالقاسم
اخالق دینشناسي :پژوهشي در مباني اخالقي و معرفتشناساانه فقاه ،تهـران :نشـر
نگاه معاصر ،چاپ اول604 ،1389 ،ص.
کتاب حاضر بخش دوم از یک پرواه پژوهشی در باب رابطه دین و اخالق است .در فصل اول با
عنوان «نشاندن فقه به جای اخالق» مباحهی از این قبیل بررسی شده است :وابستگی منطقی و

معرفت شناسانه اخالق به دین ،وابستگی علم اخالق به علم کالم و نشاندن «علم فقه» به جای «علم اخالق».
فصل دوم به بررسی فقه و چالشهای عصر جدید پرداخته است .در این فصل با بررسی چگـونگی و فراینـد مواجهـه فقـه سـنتی بـا
چالش های عصر جدید ،تبیین می شود که چرا و چگونه «زمان و مکان در اجتهاد موثر است» و «چرا اجتهاد مصطلح در حوزههـای
علمیه کافی نیست»« .روش تحقیق در فقه سنتی» و «راه حل های سنتی در مواجهه با چالش های عصر جدید» و «ویژگی هـای دنیـای
جدید» سه عنوانی است که برای روشن و واضح تر بحی فوق در ادامه بخش آمده است .فصـل سـوم کتـاب بـه عقالنیـت سـنتی و
عقالنیت مدرن میپردازد .در این فصل ابتدا نویسنده ویژگیهای عقالنیـت جدیـد را معرفـی مـی کنـد و ایـن مقولـههـا را از منظـر
وجودشناسانه و معرفت شناسانه تحلیل مینماید .او در ادامه به بیان تفاوتهای عقالنیـت مـدرن و عقالنیـت سـنتی پرداختـه اسـت.
نویسنده در پایان اشاره به این مطلب دارد که ترکیب مطلوب عقل و وحی در گرو این است که ما داد و ستد و گفتگـویی عقالنـی
بین این دو برقرار کنیم.
فصل چهارم کتاب اشاره به عقالنیت فقهی و عقالنیت عرفی دارد .این فصل به بررسی نقد عقالنیت فقهی میپردازد .نویسنده فقـه
آرمانی را فقهی میداند که «کارآمد» است و کارآمدی فقه را در گرو این میداند که «روز آمد» شود .فصل پنمم در مـورد قـب
و بسا تئوریک فقه است .در پایان این فصل نویسنده تاکید کرده که صرق آشنایی با علوم غیر دینی یا فرادینی موجب تحـول در
علوم دینی نمیشود .فصل ششم در باره بسا تمربه فقهی نبوی است .این فصل اخالق اجتهاد را از زاویـای دیگـر نقـد مـیکنـد و
«تمربه فقهی» را به عنوان یکی از ارکان اجتهاد به معنای درست کلمه پیشنهاد میکند .نویسـنده در ایـن فصـل بسـا تمربـه فقهـی
نبوی بدون بسا تمربه اخالقی او و بسا تمربه اخالقی نبوی بدون بسا تمربه عقالنی ـ معنوی او را غیر ممکن میداند .در فصـل
هفتم که آخرین فصل کتاب است به ترجمه فرهنگی متون دینی اشاره شده و در این رابطه تلقی رایج از ماهیت اجتهاد ،اجتهـاد بـه
معنای ترجمه فرهنگی ،معیارهای تفکیک ظرق از مظروق ،بررسی شده است.
هدايتي ،محمد (به کوشش)
مناسبات اخالق و فقه ،در گفت وگو با اندیشاورا  ،قـم :پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی ،چـاپ اول ،پـاییز ،1392
347ص.
این کتاب در صدد است پاسخی موثر برای چالش پردامنه تعیین نسبت دانـش فقـه و اخـالق و ماموریـت
آن دو پیدا کند .کتاب دارای سـه فصـل اسـت .هـدق بنیـادین فصـل اول بیشـتر تحلیـل و تبیـین مباحـی
مقدماتی و کلیات مربوط به رابطه فقه واخالق بوده است .این فصل در ذیل پـنج محـور سـامان یافتـه کـه
عبارت است از« :تعریف اجمالی فقه و اخالق»« ،انواع مقایسه و نسبتسنمی»« ،لزوم یا ترجیح همگرایـی
یا وحدت»« ،ترسـیم تصـویر اجمـالی و تفصـیلی از وضـعیت مطلـوب»« ،راهکارهـای کشـف وحـدت یـا
همگرایی» .سپس از «قرآن ،حدیی ،سیره ،و عقل» به عنوان منابا اصلی دین سـخن بـه میـان آمـده و رابطـه فقـه و اخـالق از منظـر
ارتباط با این منابا مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه با توجه به سطح فهم عالمان دینی ،علوم دینی به سه قسمت «پارادایمهـا و

مکاتــب فقهــی براســاس ســهم

عقــلگرایــی و نقــلگرایــی،

پارادایم ها و مکاتب فقهـی بـر

پایه فردنگری و نظـام مـدار ،و

مکاتب و نظریههـای اخالقـی»

تقسیم شده است .سطح بعـدی

سطح عمل مسلمین اسـت کـه

در ادامـه کتــاب بررســی شــده

اســـت .ســـه محـــور «درجـــه

هـــمگرایـــی اخـــالق و فقـــه،

سطوش تماس اخالق و فقه ،انگیزههای بازخوانی نسبت اخالق و فقه» ادامه دهنده پنج محور اولیه در کتاب اسـت .در محـور آخـر
هم «انگیزههای معرفتی و انگیزههای سیاسی ـ اجتماعی» بررسی شده است .فصل اول با مبحی جـایگـاه فقـه در اخـالق و حقـوق
پایان یافته است .فصل دوم کتاب با عنوان «خالصه گفتوگوهای اخالق و فقه» خالصـه گفـتوگوهـایی اسـت کـه بـا جمعـی از
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اراکی ،علیرضا اعرافی ،علی افتخاری ،محی الدین حارری شیرازی ،محمود حکمتنیا ،عبدالحسین خسروپناه ،عبدالعزیز ساشـادینا،
محمدتقی سبحانی ،محمد سند ،محمدعلی شمالی ،علی شیروانی ،حسن عرفان ،ابوالقاسم علیدوست ،محمد عندلیب همدانی ،امیر
غنوی ،محمدعلی گرامی ،احمد مبلغی ،سید مصطفی محقق داماد ،سـید احمـد مـددی موسـوی ،حسـین مفیـد نصـرآبادی ،و سـید
حسین نصر در این گفت وگوها زوایای گوناگون نسبت اخالق و فقه را مـورد بررسـی و تامـل قـرار داده انـد .در فصـل سـوم ،کـه
آخرین فصل کتاب است ،متن کامل این گفتوگوها آورده شده است.
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