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بررسی تطبیقی فلسفۀ فقه با دیگر فلسفههای مضاف همگن
تاريخ دريافت39/11/52 :

تاريخ تأييد39/9/8 :

*

رمضان علی تبار

مقاله حاضر سعی دارد ،ضمن بیان چیستی و تعریف «فلسفۀ فقه» ،بهه رابۀهۀ
آن با دیگر فلسفه های مضافِ مرتبط و همگن نظیر فلسفۀ دین و فلسفۀ معرفه
دینی بپردازد.
فلسفۀ فقه ه بهعنوان یکی از فلسفههای مضاف ه به مۀالعۀ عقالنی و فلسفی
دربارۀ دانش فقه می پردازد و از این منظر که دانهش فقهه یکهی از سهاح هها و
دینی اس  ،فلسفۀ فقه ارتباط وثیقی بها فلسهفۀ معرفه

دینهی

رشته های معرف

دارد و ذیل آن تعریف خواهد شد .توجه شود که ،از طرفی ،فلسفۀ معرف

دینی

یکی از محورهای کالن در فلسفۀ دین قلمداد میشود و ،از طرفی دیگر ،نسهب
و مناسبات فلسفۀ فقه با فلسهفۀ دیهن نیهش م هوا خواههد شهد .ازایهنرو ،بها
ن اندادن نسب

و مناسبات فلسفۀ فقه با فلسهفۀ دیهن و فلسهفۀ معرفه

دینهی،

رابۀۀ فلسفۀ فقه با فلسفۀ مضاف به سهایر معهارف دینهی و همینهین منشله

و

جایگاه هر یک در این منظومه معلوم خواهد شد .برآیند نسب سنجی دانشهای
یادشده تعیینِ رابۀههایی نظیر عام یا خاص بودن ،زیربنا یا روبنا بودن ،و تولیدی
یا مصرفی بودن اس  .برخی از این دانشها ،ضمن اینکه نسب
* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

به «مضافالیهه»ِ
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خود نقش اساسی و مبنایی دارند ،نسهب

بهه دیگهر دانهشههای همگهن روبنها،

مصرفکننده و تغذیهکنندهاند و برخی فلسفهههای مضهاف ،بهه دلیهل پی هینی و
عامبودن ،نسب

به دیگر فلسفههای مضاف نقش زیرساختی دارند .با تعیین نقش

و جایگاه هر یک ،می توان دربارۀ انتظارات خود از ایهن گونهه دانهشهها داوری
نمود .در غیر این صورت ،فلسفههای مضاف ،بهویژه فلسفههای یادشهده ،صهرفا
یک امر انتشاعی و غیرکارآمد بوده ،هیچگونه تحولی در مضهافالیهه خهود ایجهاد
نوواهد کرد.

واژگان کلیدی :فلسفه ،فلسفۀ مضاف ،فلسفۀ دین ،فلسفۀ معرف

دینی ،فلسفۀ

فقه ،فلسفۀ حقوق.
مقدمه

امروزه ،فلسفههای مضاف بهمثابه زیرساخ

و زیربنای عقلی و فلسفی علهوم

و حقایق معرفتی و همینین بهعنوان دیدبان علوم اهمی

فراوانی یافته و بهتدریج

جای خود را در محافل علمی باز کرده اس « .فلسفۀ فقهه» هه بههعنهوان یکهی از
فلسفههای مضاف ه دانش نوپدید و نوپایی اس

که تبیین و توصیف آن نیازمنهد

مۀالعۀ تۀبیقی و مقایسهای با برخی دانشهای مرتبط و همگن میباشد .ازاینرو،
در مقالۀ حاضر ،ضمن تبیین چیستی و ماهی

آن ،بهه نسهب

و مناسهبات آن بها

دانشهای مرتبط پرداخته شده اس .
در نسب سنجی دانشها ،معموال از لحاظ نقاط افتراق ،اشتراک و دادوسهتدها
محورهایی نظیر موضوع ،غای  ،روش ،قلمرو و کهارکرد مهورد بررسهی تۀبیقهی
قرار می گیرد .با توجه به نقاط اشتراک فلسفههای مضهاف در سهاختار معرفتهی و
روش شناسی و غای

و کارکردها ،از طرح و مقایسهۀ ایهن محورهها صهرفنظهر

نموده ،در بیان الگو و معیار سنجش ،بی تر روی موضوع ،برخی مسائل و مفاهیم
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کلیدی ،و گستره و قلمرو آن متمرکش می شویم .با بررسی تۀبیقی موضوع ،مسائل
و قلمرو دانشهای یادشهده ،مهیتهوان دربهارۀ رابۀهۀ آناها از لحهاظ اشهتراکات،
افتراقات و و دادوستدها (نقش تولیدی یا مصهرفی ،زیرسهاختی یها روسهاختی و
اموری از این دس ) داوری نمود.
اصۀالح «فلسفه» ه بهعنوان دانش و رشهته علمهی ه دارای دو کهاربرد عمهده
اس  :یکی به معنای فلسفۀ مۀلق و محه

(غیرمضهاف) و دیگهری بهه معنهای

فلسفۀ مضاف (فلسفۀ مقید یا تابع ) .فلسفۀ مۀلق دان هی اسه

کهه بهه مۀالعهۀ

احکام و احوال کلی «موجود بما هو موجود» [براساس فلسفۀ م ائی] (ابن سننا،

 :3131ص  )5یا «وجود بماهو وجود» [بر اسهاس حکمه

صهدرایی] (صنراادرن

شنرازی  :3131ج 3ص )15-13میپردازد.
دربارۀ اصۀالح «فلسفۀ مضاف» تعریفها و تلقیهای موتلفی وجود دارد کهه
در اینجا از آن صرفنظر نموده ،صرفا به تلقهی موتهار اشهاره مهیشهود .مهراد از
فلسفه مضاف دان ی اس

که عادهدار مۀالعۀ فلسفی ه عقالنی (توصیف ،تبیهین،

تنسیق و توصیه) دربارۀ یک علم یا دربارۀ امور یا حقهایق مهیباشهد .بهه عبهارت
دیگر ،فلسفۀ مضاف گاهی عادهدار مۀالعه و بررسی عقالنی دربهارۀ یهک دانهش
(دانش مضافالیه) ،نظیر علم فیشیک ،علم فقه و علم کالم مهیباشهد ،کهه از ایهن
منظر ،فلسفۀ مضاف به علوم 1اس

و از سنخ دانش درجۀ دوم میباشهد و گهاهی

عادهدار مۀالعه و بررسی عقالنی امور و پدیدهها ،اعم از حقیقی و اعتباری ،نظیر
نفس ،زبان ،معرف  ،و دین ،و ...اس  ،که به آن «فلسفۀ مضاف به امور» 2اطهالق
1. philosophy of sciences.
2. philosophy of facts.
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می شود و از سنخ دانش درجه اول اس ( .خسنرپنا13 :3135 ،،؛ علن تبن،ا :3131
)33

به نظر نگارنده ،رابۀهۀ فلسهفۀ مۀلهق (هسهتیشناسهی یها فلسهفه هسهتی) بها
فلسفه های دیگر رابۀۀ تبهاین یها تضهاد نیسه  ،بلکهه تفهاوت آناها در متعلهق و
مضافالیه می باشد ،نه در روش یا غای  .مفاوم فلسهفه در ایهن مهوارد م هترک
معنوی اس  ،نه م ترک لفظی .در نتیحه ،فلسفۀ دین یکى از شهاخهههای فلسهفه
اس

و کار فلسفه ،در همۀ این موارد ،مۀالعه و تفکر و بررسهی عقالنهی اسه .

حتی فلسفۀ مضاف به دانشها نیش از سنخ تفکر عقالنی اس  ،با این تفهاوت کهه
فلسفۀ مضاف به دانشها از سنخ معرف

درجۀ دوماند ،یعنی دان هی سیسهتمی و

نظام مند (دیسیپلین) که به توصیف تاریوی و تحلیل عقالنهی و فرانگرانهۀ دانهش
مضافالیه میپردازد .به عبارت دیگر ،فلسفههای مضاف به علوم با نگاه بیرونی به
دانشهای نظاممند و رشته های علمی پرداخته ،احکهام و عهوارآ آناها را بیهان
میکنند و دربارۀ صدق و کذب گشارههای دانهش مضهافالیهه ههیچگونهه داوری
ندارند( .خسرپنا)11 :3135 ،،

البته ،در فلسفۀ مضاف به علوم ،به تناسب برخهی مسهائل ،از حقهایق و امهور
غیردان ی نیش سون به میان خواهد آمد .مثال ،وقتی از ماهی

و حقیق

یک علم بحث میشود ،محور بحث از سنخ دانش درجۀ اول اس

موضهوع

و این دربهارۀ

بی تر فلسفه های مضاف به علوم صدق مهیکنهد .بهرای نمونهه ،در فلسهفۀ علهم
اخالق ،دربارۀ حقیق

موضوع اخالق ،یعنی نفس ،سهون بهه میهان مهیآیهد یها

مسائلی نظیر موضوع حکم ،ماهی
میشود یا ماهی

حکم و نظایر آن در فلسهفۀ علهم فقهه بحهث

و موتصات عقیده در فلسفۀ علم کالم مۀرح میشهود .ایناها از
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سنخ فلسفههای مضاف به حقایقاند ولی ه در عین حال ه در فلسفۀ همان علم از
آناا بحث می شود ،مگر اینکه علم دیگری متکفل و عادهدار بحهث از ایهنگونهه
مسائل باشد .مثال ،مسئلۀ چیستی عقیده و ایمان از مسائل فلسفۀ علم کالم اسه ،
که فلسفۀ دین متکفل بحث از آن اس  .اما مسائلی کهه فلسهفۀ مضهاف دیگهری
عاده دار آن نیس

در فلسفۀ مضاف به دانش مرتبط بحث میشود .ازاینرو ،مثال،

تفکیک «فلسفۀ فقه» با «فلسفۀ علم فقه» ،در مقام نظر و تعریهف ،بجها و مناسهب
اس

اما در مقام واقع ،مسائل «فلسفۀ فقه» (دانش درجهۀ اول) جشئهی از مسهائل

«فلسفۀ علم فقه» خواهد بود.
فلسفۀ مضاف (در هر دو معنا) گاهی با نگاه کهالن دربهارۀ مضهافالیههِ خهود
بحث میکند و گاه با نگاه جشئیتر به مسائل درونی مضافالیه خهود مهیپهردازد.
به عبارت دیگر ،مسائل فلسفۀ مضاف را میتوان به دو دسته کالن تقسیم نمود:
 دسته ای از مسائل که با نگاهی کلی به بحث و بررسی مضافالیه بههعنهوانیک پدیده می پردازد [این دسته از مسهائل عبهارتانهد از :مبهانی ،مبهادی ،روش،
غای  ،موضوع و  ...علمِ مضافالیه].؛
 دسته دیگر از مسائل که نهارر بهه عناصهر و مهلفههههای داخلهی و جشئهیمضافالیه آن به داوری می ن یند[ .مثال ،فلسهفۀ دیهن ههم «دربهارۀ دیهن» بحهث
میکند و هم «در دین» ،یا فلسفۀ فقه هم «دربارۀ دانش فقهه» هه بههعنهوان کهالن
دستگاه معرفتی ه داوری مهی کنهد و ههم نهارر بهه مسهائل و مفهاهیم درونهی آن
میپردازد].
فلسفه های مضاف را ه خهواه مضهاف بهه علهوم و خهواه مضهاف بهه امهور و
همینین خواه با نگاه کالن و خواه با نگاه خُهرد ه مهیتهوان بهه دو گونهۀ دیگهر
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دسته بندی کرد :یکی با نگاه پسینی (نگاه تاریوی -جامعهشناختی دربارۀ علوم یها
امور موجود و محقق) و دیگری با نگاه پی ینی (دربارۀ علهوم و امهور مۀلهوب).
البته ،هر کدام از دستهبندیهای فهوق از لحهاظ موضهوع ،مسهائل ،متهد و روش،
مبانی و مبادی متفاوت خواهد بود .با توجه به اینکه برخی فلسهفهههای مضهاف،
نظیر فلسفۀ اصول فقه و فلسفۀ معرف

دینی ،نوپا بوده و هنوز بهه صهورت یهک

رشتۀ علمی تحقق نیافتهاند ،داوریها در این باب هم با نگاه پسینی اسه

و ههم

با نگاه منۀقی ه تحلیلی.
 .1فقه و فلسفۀ فقه

واژۀ «فهقه» ،در لغ  ،به معناى دانستن ،فامیدن ،درک کردن و پی بردن آمهده
اس ( .ا.ک .پاژۀ فقه :فنرپزآب،دی ب ت،؛ جنهرری 3133؛ ابن فن،ا ،بن تن،؛ ااغن
اصفه،ن

 )3313این واژه و م تقات آن در آیات و روایات بهه مهعهنهاى تهدبههرر،

تهعهمّق و فام عمیق بهکهاررفتههاسه ( .ا.ک .منان،فننقه  1 :پ 1؛ انعن 35 : ،پ 33؛

اسراء 33 :پ 33؛ کلنا  3133ج )13 :3بر این اساس ،قلمرو این شناخ
دین دارای جغرافیای وسیع و گسترده اس

در حهوزۀ

و تمامی معارف دینى اعم از عقایهد،

اخالق ،احکام ،و برخی حوادث تاریوی و عملی را شامل میشهود .امها در نگهاه
م اور اصولیون شیعه و اهل سن  ،اصۀالح فقه تناا به بو ی از معهارف دینهی
اطالق میشود که عبارت اس

از« :دانش عادهدار فام ،استنباط و اکت اف احکام

شرعی و فرعی دین که از راه ادلۀ تفصیلی آن حاصل شده باشد( ».جبع ادعن،مل

ب ت33 :،؛ ابهزرر ،ب ت .)3 :،مراد ما نیش از مفاوم فقه معنای اخیر آن اس  .بهر ایهن
اساس ،اصۀالح «فلسفه فقه» (فلسفۀ علم فقه) نارر بهه همهین بوهش از معهارف
دین میباشد.
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با توجه به اینکه «فقهه» از سهنخ دانهش و معرفه

مهیباشهد ،فلسهفۀ فقهه از

دانشهای درجه دوم به شمار میآید .پس ،در تعریف فلسفۀ فقه میتهوان گفه :
«فلسفۀ فقه عبارت اس

از مۀالعه و بررسی فلسفی ه عقالنی «دربارۀ» دانش فقه

و «در» دانش فقه برای دستیابی به مبانی نظهری و زیرسهاخ ههای معرفتهی آن».
(ا.ک .الانج،ن

)313 :3131

فلسفۀ فقه ه بهعنوان دانش ه هم با نگاه بیرونی و کالن به اصل دانهش فقهه ه
بهعنوان یکی از رشتههای علمی ه داوری میکند و هم دربارۀ مفاهیم ،مفهردات و
قضایا و مسائل درونی آن؛ هم با نگاه پسینی (فقه موجهود و محقهق) بهه مۀالعهه
میپردازد و هم با نگاه پی ینی (نارر به فقه مۀلوب) .ازاینرو ،در بیان تعریهف و
توصیف و همینین در ارائۀ ساختار معرفتی باید به تمامی جاات یادشهده توجهه
داش  ،به ویژه اینکه در برخی محورها و در ارائۀ ساختار معرفتی نتیجۀ داوری و
قضاوت با نگاه پسینی یا پی هینیبهودن متفهاوت خواههد بهود .بهرای نمونهه ،در
ماهی شناسی ،هم باید به ماهی

فقه موجود اشاره نمود و ههم بهه ماهیه

فقهه

مۀلوب.
فلسفۀ فقه ،همانند سایر فلسفههای مضاف به علوم ،به دو صورت قابل ترسیم
اس ؛ در تصویر اول ،فقه بهمثابه یک حقیق
از این منظر ،فلسفۀ فقه معرف

غیرمعرفتی مد نظر قرار میگیهرد و

درجۀ اول خواهد بود و در تصویر دوم ،فقهه بهه

معنای دانش و رشتۀ علمی مورد مۀالعه قرار خواهد گرف  ،که در این صهورت،
فلسفۀ علم فقه بهمثابه دانش درجۀ دوم خواهد بود.
به نظر نگارنده ،مسائل نوس

(مباحث غیرمعرفتی) را نیش میتوان ذیل فلسفۀ

مضاف به علوم بیان نمود ،هرچند طبقهبندیِ این دسته مسائل در مقام تعریهف از
مسائل دان ی متفاوت اس .
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ساختار و هندسۀ معرفتی فلسفۀ فقه (با تأکید بر دو نگاه پسینی و پی هینی) از
این قرار اس

(ا.ک .خسرپنا 3135 ،،ج :)13 :3

ماهی شناسی دانش فقه (تعاریف فقه ،تبیین عناصر و مهلفههای آن)
موضوعشناسی دانش فقه
ماهی شناسی گشارههاى فقای
پی ینیهکاوی دانش فقه و تحوالت و تۀورات آن
منبعشناسی دانش فقه
قلمروشناسی دانش فقه (شناخ

هندسه و گستره)

معناشناسی مفاهیم کلیدی دانش فقه
روششناسی و رهیاف شناسی دانش فقه
معرف شناسی دانش فقه(چگونگی توجیه و اثبات گهشارههها و بیهان سرشه
آناا)
مبادیپژوه ی دانش فقه(پیشفرآها ،مبانی و مبادی علمی و غیر علمی)
غای شناسی دانش فقه
کارکردشناسی دانش فقه
مۀالعه تۀبیقی گرایشهای موتلف دانش فقه؛
آسیبشناسی دانش فقه و ک ف بایستههای آن؛
نسب

و مناسبات دانش فقه با علوم و رشتههای علمی همگن و مرتبط.

با توجه به رسال

فلسفۀ فقه و بر اساس ساختار فوق ،میتهوان پرسهشهها و

پاسخ های مام فلسفۀ فقه را با لحاظ مسهائل مربهوط بهه «دربهارۀ دانهش فقهه» و
«دربارۀ مسائل درونی آن» به دو دسته تفکیک نمود ،هرچند به نظر میرسد بی تر
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عناوین ساختار فوق از سنخ دستۀ اول اند و مسائل دسهتۀ دوم از دل محورههای
استوراجشدنیاند.
این مسائل عبارتاند از :بررسی گشارههای فقای ،شناخ

موضوع و محمهول

فقای و تصدیقات قضایای فقای ،تمایش وجوب و استحباب و کراه
حقیق

ان اء و اخبار ،ماهیه

و حرمه ،

مفهاهیم و مفهردات در احکهام فقاهی (مهاهوی،

معقوالت ثانیۀ فلسفی یا منۀقی و  ،)...ماهی

حکم فقای ،تفاوت احکام تکلیفهی

و وضعی ،من أ احکام ،موضوع قضایای فقای (افعال مکلفهین یها  ،)...ماهیه
حقیق

فعل مکلف و اموری از این دس

و

که در آثار و منابع فقای و اصهولی بهه

تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند( .ا.ک .صنرا  3313ج 311 :3؛ صنرا

 :3135ص311؛ جعفری داگرپدی  11 :3113به بعر؛ ادجبع ادع،مل ب ت )333 :،بحث و
بررسی تمامی این مسائل باید در دانش « فقهشناسی» یا «فلسهفۀ فقهه» صهورت -
پذیرد( .ا.ک .ع،بری ش،ررپدی )351 :3113

با توجه به تلقی موتار از فلسفۀ مضاف به علوم ،برخی مسائل از سنخ حقایق
غیرمعرفتی اند که فلسفۀ فقه نیش از این امر مسهتثنا نیسه  .مهثال ،بی هتر مباحهث
فلسفۀ احکام از این قبیلاند .این دسته از مسائل ،هر چند از لحاظ تفکیک جایگاه
با مسائل معرفتی متفاوتاند ،به این دلیل که علم دیگری عاهدهدار آن نیسه  ،در
واقع ،همانند سایر مسائل معرفتی در فلسفه علم فقه گنجانده خواهند شد ،با ایهن
تفاوت که مسائل غیرمعرفتی ،از لحاظ رتبه ،نسب

به سایر مسائل ،نقهش پایهه و

زیربنا را دارند و در اولوی بندی تحقیقات و پژوهشها نیش ،ابتهدا ،تکلیهف ایهن
دسته مسائل م وا میشود .مثال ،پیش از بیان روش علم فقه و ماهی
فقای و نظایر آن ،از ماهی

و من هأ احکهام ،ماهیه

قضایای

تکلیهف و امثهال آن بحهث
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خواهد شد.

 .2نسبت و مناسبات فلسفۀ فقه با دانشهای همگن و مرتبط
 .1-2فلسفۀ دین

دین در لغ

و اصۀالح به معانی موتلفی آمده اس

که در اینجا از آن صرف

نظر می کنیم و صرفا به تلقی موتار از دین و مصداق آن [یعنی دین اسالم] اشاره
می کنیم .دین (اسالم) ،در نگاه ما ،مجموعۀ حقایق نارر به خدا ،جاهان و انسهان،
ناشی از م ی

الای اس

که از طهرق موتلهف (وحهی ،عقهل و فۀهرت) بهرای

سعادت و کمال حقیقی انسان به وی گشارش شده اس  .دیهن اسهالم مت هکل از
عقاید ،احکام ،اخالق و قضایای علمی اس  .بر این اساس ،محصول معرفتهی آن
نیش عبارت اس
اخالقی و معرف

از :معرف

کالمی (عقاید) ،معرف

علمی ،که از آناها بهه «معرفه

حُکمی (احکام/فقه) ،معرف
دینهی» نیهش اطهالق مهیشهود.

(عل تب،ا )13-33 :3133

فلسفۀ دین (اسالم) ،بهعنوان یکی از فلسهفهههای مضهاف ،عبهارت اسه

از:

دانشِ عاده دار مۀالعۀ عقالنی -فلسفی دربارۀ دین یا در دین به منظور دستیابی به
مبانی فلسفی و نظری برای سایر علوم و معارف دینی.
با توجه به تلقی نگارنده از دین و فلسفه دین ،اضافۀ فلسفه به دین ،صهرفا از
سنخ اضافۀ فلسفه به دانش و معرف

نوواهد بود ،بلکه اوال و بالذات ،اضهافه بهه

حقایق و امور اس  ،چراکه دین در نگاه ما مجموعهای از حقایق اس  ،نه صهرفا
مجموعهای از گشارهها و معارف ،هرچند بو هی از دیهن جنبهۀ معرفتهی دارد یها
محصول آن از سنخ معارف میباشد ،که از آن به معرف

دینی اطالق میشود.

بنابراین ،فلسفۀ دین از سنخ فلسفۀ مضاف به حقایق اس

و ماهی

مسائل آن
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با سنخ مسائل فلسفۀ مضاف به رشتههای علمی متفاوت اس  ،زیرا بی تر مسهائل
و پرسشهای فلسفۀ دین پی ینی و درجۀ اول و نارر به یک حقیقه
عینی به نام دین اس  .فلسفۀ دین به واقعی

خهارجی و

خارجی دین نارر بوده ،میکوشد به

تحلیل عقالنی دربارۀ آن داوری کند ،نه صرفا دربارۀ معهارف دینهی ،کهه در ایهن
صورت ،از سنخ فلسفۀ مضاف به دانش (فلسفۀ معرف
حالی اس

دینی) خواهد بود .این در

که دین یکى از رشتههاى علمى در ردیف کالم و حقوق و اخهالق و

غیره نیس .
همان گونه که در ادامه خواهیم گف  ،فلسفۀ مضاف به معهارف دینهی غیهر از
فلسفۀ دین اس  .فلسفۀ معرف

دینی تحلیل عقالنی دربارۀ معارف دینهی اسه ،

نه اصل دین .فلسفۀ عقاید (کالم) ،فلسفۀ فقه و فلسفۀ اخالق از شاخههای فلسفۀ
مضاف به دانش و از شعب فلسفۀ معرف
واسۀه ،می توان فلسفۀ معرف

دینیاند ،نه فلسفۀ دین .البتهه ،بها یهک

دینی را نیش ذیل فلسفۀ دین بحث نمود .به عبارت

دیگر ،فلسفۀ دین ،اوال و بالذات ،از سنخ معرف

درجۀ اول اسه

و موضهوع آن

حقایق و امور اس  ،نه علوم و معارف ،اما ثانیا و بالعرآ و با یک واسهۀه و بها
کمی تسامح ،فلسفۀ معرف

دینی نیش ذیل فلسفۀ دین جای میگیرد .بنهابراین ،آن

بوش از فلسفۀ دین که نارر به اصل دین اس

فلسفۀ مضاف به امور و حقایق و

از سنخ دانش درجۀ اول خواهد بود .اما به لحاظ اینکه در فلسفه دین از محصول
معرفتی آن نیش سون به میان میآیهد و دربهارۀ معهارف دینهی بههعنهوان برونهداد
معرفتی دین نیش داوری می شود ،بو ی از فلسفۀ دین که نارر بهه معهارف دینهی
اس

دانش درجۀ دوم خواهد بود که از آن به فلسفۀ معرفه

دینهی نیهش اطهالق

میکنیم .بنابراین ،فلسفۀ دین با این معنها داری دو بوهش متفهاوت خواههد بهود:
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فلسفۀ مضاف به حقایق دین و فلسفۀ مضاف به معارف دین.
 .2-2فلسفۀ معرفت دینی

از جمله فلسفه های مضاف که ارتباط وثیقی با فلسفۀ فقه دارد و بهه گونههای،
فام فلسفۀ فقه مبتنی بر آن اس
دینی دانش جدیدی اس

فلسفه معرف

دینی مهیباشهد .فلسهفۀ معرفه

که به مۀالعۀ عقالنی و فلسهفی دربهارۀ معرفه

میپردازد .اصۀالح «معرف

دینهی

دینی» ه مرکهب از دو واژۀ «معرفه » و «دیهن» ه در

اندی ۀ اسالمی ،به دان ی اطالق میشود که با مراجعه و استوراج از منابع دین ه
یعنى کتاب ،سن  ،عقل و فۀرت ه به دس
دینی (ترکیب وصفی) معرف

عالمان دینهی حاصهل آیهد .معرفه

به دین و از دین اس  .به عبهارت دیگهر ،معرفه

دینی حاصل و فرآوردۀ فام دین اس ( .عل تب،ا  )13 :3133این اصۀالح ،گهاهی
بدون لحاظ حوزه و رشتۀ خاصی از معارف دینی اطالق مهیشهود کهه از آن بهه
معرف

دینی بمعنی االعم نیش اطالق میکنیم که تمامی معارفی که به نوعی با دین

نسب

و ارتباط داشته باشند را شامل می شود ،که فلسفۀ دین اسالمی نیش از جمله

آن اس  .و گاهی نارر به حوزۀ خاصی اس

که از آن به معرفه

دینهی بمعنهی

االخا اطالق می کنیم .این معنا خود به چنهد دسهته تقسهیم مهیشهود :معرفه
اعتقادی ،معرف

فقای ،معرف

اخالقی و  ،...که هر کدام ه افشون بر ویژگیههای

عام و م ترک ه دارای عناصر و مهلفههای خاصی هستند.
فلسفۀ معرف

دینی نیش به تبع معرف

دینی به دو بوهش کهالن قابهل تقسهیم

اس  :یکی به مۀالعۀ کلیات و م ترکات عام معرف

دینی میپردازد ،بدون اینکه

به حوزۀ خاصی معۀوف باشد ،و دیگری بو ی از فلسفۀ معرف
به حوزۀ خاصی نارر اس

دینی اس

کهه

و با ابتنا بهر عناصهر م هترک ،بهه مۀالعهه و بررسهی

عقالنی دربارۀ اختصاصات هر حوزه خواهد پرداخ .
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برخههی از مسههائل عههام و م ههترک فلسههفۀ معرف ه
ماهی شناسی معرف
معرف

دینههی عبههارت اس ه

دینهی و گسهتره و قلمهرو آن ،انهواع

دینی و ویژگیها و موتصات هر یک ،روششناسی معرف

علل تۀور معرف
معرف

دینی ،هندسۀ معرف

دینی ،توۀی معرف

دینی و نسب

از:

دینی ،انواع و

دینهی و علهل وقهوع آن ،ارزش معرفتهی
دینی با سایر معارف ،معیار دینی بودن،

و مناسبات معرف

که هم در فلسفۀ دین میتوان از این مسائل بحث نمود ،ههم در معرفه شناسهی
دینی و هم در فلسفۀ معرف
فلسفۀ معرف

دینی.

دینی خاص (نارر بهه تفکیهک معهارف دینهی) بهه دسهتهههای

موتلفی تقسیم می شود .برای نمونه ،فلسفۀ علم کالم ،فلسفۀ علم فقه ،فلسفۀ علم
حقوق ،فلسفۀ علم اخالق ،فلسفۀ علم دینی (فلسفۀ علوم طبیعی دینهی و فلسهفۀ
علوم اجتماعی دینی و فلسفۀ علوم رفتاری دینی) فلسفههای معرف
هستند .بنابراین ،سایر فلسفههای مضاف به معرف

دینی خاص

دینی از اقسام فلسفۀ معرفه

دینیاند و در عرآ فلسفۀ فقه قرار دارند ،و فلسفۀ معرف

دینی نیش خود ،به یک

اعتبار ،ذیل فلسفۀ دین تعریف می شود .با این حساب ،دامنۀ فلسهفه فقهه ،ههم از
لحاظ موضوع و هم از لحاظ مسائل ،نسب
بمعنی االعم محدودتر و جشئیتر اس
فلسفۀ معرف
مضاف به معرف

به فلسفۀ دین و فلسفۀ معرف

دینهی

و فلسفۀ فقه به نهوعی بهر فلسهفۀ دیهن و

دینی استوار اس  ،در حالی کهه نسهب

آن بها سهایر فلسهفهههای

دینی (بمعنی االخا) متفاوت اس  ،که در ادامهه بهه تفکیهک

بدان اشاره خواهد شد.
 .3-2فلسفۀ عقاید و فلسفۀ علم کالم

فلسفۀ علم کالم از جمله فلسفه های مضافی اس
فقه دارد .ربط و نسب

که ارتباط وثیقی بها فلسهفۀ

فلسفۀ عقاید دینی با فلسفۀ فقه همانند نسب

علم کالم با
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علم فقه یا نسب

اصول با فروع دین میباشد .فلسفۀ عقاید دینی را نیش میتوان به

دو صورت تصویر و ترسیم نمود :فلسفۀ عقاید دینی بهمثابه معرف

درجهه اول و

فلسفۀ علم کالم بهمثابه دانش درجه دوم.
 .1-3-2فلسفۀ عقاید دینی :فلسفۀ عقاید دینی از زمرۀ فلسفۀ مضاف به امهور
اس  .در این معنا ،مراد از عقاید دینی دانش کالم و دانهش مهرتبط بها اعتقهادات
دینی نیس  ،بلکه عقاید جمع عقیده موضوع فلسفۀ مضاف قهرار مهیگیهرد و در
این صورت ،فلسفۀ عقاید دینی از سنخ دانش درجه اول خواهد بود ،زیرا موضوع
مورد مۀالعه فلسفۀ عقاید دینی دانش نیس  ،بلکهه یهک امهر و یهک حقیقه

[:

عقیده به عنوان یکی حاالت قلبی] اس  .فلسفۀ عقاید به این معنا ،اوال و بالهذات،
ذیل فلسفه دین قرار دارد و ،ثانیها و بهالعرآ ،در فلسهفۀ علهم کهالم نیهش بحهث
میشود.
برخی از محورها و مسائل مرتبط با فلسهفۀ عقایهد عبهارتانهد از :چیسهتی و
ماهی

عقاید دینهی ،چیسهتی ایمهان و بهاور دینهی ،مهالک دینهی بهودن عقیهده،

گونهشناسی عقاید دینی ،ویژگیهای عقاید دینی ،جایگاه و کارکرد عقایهد دینهی،
ضرورت عقاید دینی ،مهلفههای عقاید دینی ،نسب

و مناسبات بین عقیده و علهم

و یقین ،رابۀۀ عقیده و اختیار ،رابۀۀ تعبد و عقاید دینهی ،گسهترۀ عقایهد دینهی،
موارد وجوب اعتقاد تفصیلی ،زبانشناسی عقاید دینی ،و معرفه شناسهی عقایهد
دینی( .ا.ک .ش،کرن

اختص،ص،ت عق،نر دنا  -تحقنق دا دست چ،پ)

تمامی این مسائل ،از این لحاظ که حقایق و امور غیرمعرفتی مهرتبط بها دیهن
میباشند ،ذیل فلسفۀ دین گنجانده میشوند ،اما از این حیث که از موضهوعات و
کالن مسائل علم کالم بهشمارمیآیند ،ذیل فلسفۀ علم کالم بررسی میشوند ،ههر
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چند این مسائل در مقام عمل [یعنی در آثار و میراث مکتوب] هم در فلسفۀ دین،
هم در فلسفۀ علم کالم و هم حتی در خود علم کالم نیش ارائه و بحث میشوند.
فلسفۀ عقاید نسب
نسب

به فلسفههای مضاف به معارف دین ،بسهان عقایهد دینهی

به دیگر حوزه های معرفتی دین ،نقهش مبنها و زیرسهاخ

دارد .ازایهنرو،

فلسفۀ عقاید پایه و مبنای فلسفۀ علم کالم اس  .به عبارت دیگر ،همانگونهه کهه
عقاید دینی پایهه و زیربنهای دانهش فقهه بههشهمارمهیرود ،فلسهفۀ عقایهد دینهی
زیرساخ

فلسفۀ فقه و سایر فلسفههای مضاف به معارف دینی اس .

 .2-3-2فلسفۀ علم کالم :همانگونه که اشاره شد ،فلسفۀ عقاید دینهی غیهر از
فلسفۀ علم کالم اس  .علم کالم بهمثابه یکهی از علهوم اسهالمی اسه

و فلسهفۀ

مضاف به کالم نیش در گسترۀ فلسفۀ مضاف به علهوم و دانهشهها بهوده ،از سهنخ
دانش درجه دوم اس  .فلسفۀ علم کالم ،در جایگاه یکى از فلسفههاى مضهاف و
علوم درجه دوم ،به مبانى نظرى و تحلیلى علم کالم میپردازد و مبادى تصهورى،
تصدیقى و روششناختى آن را تنقیح میکند .به عبارت دیگر ،فلسفۀ کالم دان ى
که به علم کالم نظر میکند و به تحقیق موضوع ،محمول ،مبادى و مقدمات،

اس

غایات ،راههاى روش شناختى و ارتباط آن با علوم دیگر میپردازد و ابتنا و استناد
مسائل کالمی را بر عقل و برهان ،رن و جدل ،یا نقل و تعبد بررسى کرده ،نفهوذ
و تأثیر عوامل خارجى مانند فلسفۀ یونان و فرهنگههاى دیگهر را در علهم کهالم
میکاود( .ا.ک .جبرئنل

ب3135؛ خسرپنا 3135 ،،ج )113-353 :3

مسائل فلسفۀ علم کالم عبارت اس

از :نامگذاری ،تعریف ،موضهوع ،غایه ،

ورههایف و مس هئولی  ،روشههها ،قلمههرو ،مههذاهب و مکاتههب کالم هی ،عوامههل و
زمینههای پیدایی ،ادوار و مراحل تاریوی ،رویکردهای کلی ،و ویژگهیهها( .ا.ک.
جبرئنل

ب)3135
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 .4-2فلسفۀ اخالق

یکی از فلسفههای مضاف در حوزه دینپژوهی فلسهفۀ اخهالق اسه  .اضهافۀ
فلسفه به اخالق ،همانند اضافه فلسفه به عقاید ،صرفا از سهنخ اضهافۀ فلسهفه بهه
نیس  ،بلکه واژۀ «اخالق» ،به عنوان مضافالیه ،نارر به دو حوزۀ

دانش و معرف

متفاوت میباشد :گاه اطالق اخالق نارر به علم و معرف

(علم اخهالق) اسه

و

گاه نارر به حقایق و امور غیرمعرفتی .به عبارت دیگر ،مراد از اخالق ههم شهامل
دانش و معرف

اخالقی میشود و هم شامل امور و حقایق (غیرمعرفتی) اخالقی.

در نتیجه ،ماهی

برخی مسائل در فلسفۀ اخالق از سنخ رشتههای علمهی اسه .

در فلسفۀ اخالق ،مسائلی نظیر «واقعگرایی گشارههای اخالقی» ،تحلیل گشارههای
اخالقی از لحاظ اطالق یا نسبی  ،و توجیه گشارهها نارر به علم اخالق میباشند.
با این بیان« ،فلسفۀ اخالق ،پژوه هی اسه

فلسهفی و عقلهی دربهارۀ مبهادی

ی علم اخالق ،کهه دربهاره مفهاهیم اخالقهی و ارتبهاط آناها بها
تصوری و تصدیق ِ
واقعی

و نیش دربارۀ اصولی که رد یا قبول گشارههای اخالقی به آناا وابسته اس

بحث میکند( ».مصب،ح مجتب

)31 :3131

در این تعریف« ،علم اخالق» به عنوان موضوع «فلسفۀ اخالق» در نظر گرفتهه
شد .رسال

فلسفۀ اخالق ،به عنوان دانش درجهه دوم ،ههم نهارر بهه اصهل علهم

اخالق اس

و هم نارر به مفاهیم و مسائل علم اخالق .به عبارت دیگهر ،فلسهفۀ

اخالق هم «دربارۀ» علم اخالق به مۀالعهۀ عقالنهی مهیپهردازد و ههم «در» علهم
اخالق.
در فلسفه اخالق ،وقتی علم اخالق بهمثابه کالن دستگاه معرفتی مورد مۀالعهه
قرار می گیرد و رسال
عبارتاند از:

آن نیش تحلیل «دربارۀ» اخالق میباشد ،مسائل محوری آن
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 ماهی شناسی دانش اخالق [از تعاریف فقه ،تبیین عناصر و مهلفههای آن واموری از این دس ] ،موضوع شناسی ،پی ینیهکهاوی و تحهوالت و تۀهورات آن،
منبههعشناسههی ،قلمروشناسههی (شههناخ

هندسههه و گسههتره) ،روششناسههی و

رهیاف شناسی آن ،مبادی پژوه ی دانش اخالق (پیشفرآها ،مبهانی و مبهادی
علمههی و غیرعلمههی) ،غایهه شناسههی ،کارکردشناسههی آن ،مۀالعههات تۀبیقههی
گرایشهای اخالقی ،آسیبشناسی ،و نسب

و مناسبات دانش اخالق بها علهوم و

رشتههای علمی همگن و مرتبط .این مسائل نارر به اصل (دربارۀ) دانش اخهالق
میباشند.
 مسائلی نظیر معناشناسی مفاهیم اخالقی ،معرف شناسی گشارههای اخالقهی(چگونگی توجیه و اثبات گشارهها و بیان سرش

آناا) ،و هستیشناسی گشارههای

اخالقی نارر به مسائل درونی اخالق میباشند.
 -در معناشناسی گشاره های اخالقی ،مسائلی نظیهر معنها و ماهیه

مفهاهیم و

گشارههای اخالقی مورد بحث قرار میگیرد.
 در محور معرف شناسی ،مسائلی نظیر اخباری یا ان ائی بهودن گهشارهههایاخالقی و نسبی یا مۀلق بودن اصول و احکام اخالقی طرح میگردد.
 از لحاظ منۀقی ،مسئلۀ استنتاج «باید» از «هس » مورد بررسی قرار میگیرد،در حالی کهه از لحهاظ هسهتی شناسهی اخهالق ،مسهئلۀ عینیه  ،واقهعنمهایی یها
ناواقعنمایی مفاهیم و گشارههای اخالقی مورد بحث قرار میگیرد.
همان گونه که اشاره شد ،افشون بر دو دسته از مسهائل فلسهفۀ اخهالق ،برخهی
دیگر از مسائل فلسفۀ اخالق از سنخ حقایق و پدیدۀ غیردان یاند ،مسائلی نظیهر
بحث خلقیات و نفسیات انسانی ،و رابۀۀ صفات و ملکات بها اعمهال و رفتهار از
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این دستهاند .این مسائل از سنخ درجه اول و نارر به یک حقیق
به نام خُلق یا صف

خارجی و عینی

نفسانیاند و فلسفۀ اخالق میکوشد تها بهه تحلیهل عقالنهی

دربارۀ آناا داوری کند.
بنابراین« ،فلسفۀ اخالق» اعم از فلسفۀ اخهالق و فلسهفۀ علهم اخهالق اسه .
ازاینرو ،افشون بر نگاه درجه یک ،دارای تحلیل درجه دو نیش بوده ،علم اخالق را
مورد تحلیل عقالنی قرار میدهد .در عین حال ،فلسفۀ اخالق ،همانند فلسفۀ علم
کالم و فلسفۀ علم فقه و فلسفۀ حقوق ،شاخهای از فلسفۀ مضاف بهه دانهش و از
شعب فلسفۀ معرف

دینی نیش میباشد ،و بوش مربوط به نفسانیات آن نیش ،اوال و

بالذات ،بی تر مربوط به فلسفۀ نفس اس

تا فلسفه اخالق ،هرچند در مقام تحقق

در هردو علم امکان طرح دارد.
 .5-2فلسفۀ علم دینی

مراد از علم دینی علومی نظیر فقه ،اصول ،کالم ،تفسیر ،علم حهدیث و ماننهد
آن نیس  ،هر چند این علوم به علوم دینی شارت دارند ،بلکه مراد از علم دینهی
گشارهها و معارف تجربی 1ه اعم از علهوم انسهانی (اجتمهاعی و غیراجتمهاعی) و
علوم طبیعی ه اس

که به نحوی متصف به دین شده باشد .بر این اسهاس ،علهم

دینی مت کل از مجموعۀ نظریهها و گشارههای اِخبهاری ه توصهیفی ،توصهیهای ه
ان ائی اس

که ،ضمن دارا بودن ویژگیهای علوم تجربی و طبیعی ،دارای مالک

و معیار دینی میباشد .به عبارت دیگر ،علم دینی «معرف

دستگاهوار مت هکل از

قضایایِ معۀوف به یک موضوع حقیقی یا اعتبهاری اسه

کهه براسهاس مبهادیِ

معرفتی و منۀق موجه دینی از منابع معتبر ،استنتاج یا استنباط شده باشند( .اشن،د
1. Scientific.
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مق،دۀ چ،پ نشر)،

علم دینی در یک تقسیم به دو دسهتۀ علهوم انسهانی و علهوم طبیعهی تقسهیم
میشود؛ علوم طبیعی به طبیع
انسانی ،عبهارت اسه

میپردازد و موضوع آن نیش طبیع

اسه  .علهوم

از مجموعهه نظریهههها و مسهائل اِخبهاری – توصهیفی و

توصیه ای -ان ائی معۀوف به ساح

(اجتماعی یا فهردی) اختیهاری انسهان .بهه

عبارت دیگر ،علوم انسهانی دانهشههایی اسه

حهاوی گهشارهههای «توصهیفی»،

«تکلیفی» و «تجویشی» نارر به انسان ،تظاهرات وجهودی ،و رفتارههای فهردی و
جمعی وی( .اش،د فلسفۀ فرراگ چ،پ نشر)،

بنابراین ،علوم انسانی نه تناا کنشها و مهنشههای انسهان ه اعهم از فهردی و
اجتماعی ه و آثار و پیامدهای آن را توصیف ،تبیین و تفسیر میکند (ا.ک .ن،اس،نن،

335-333 :3133؛ رمه 333 :3131؛ علم ادهنری  )335 :3131بلکهه الهشام ،تکلیهف،
توصیه و تجویش را نیش به همراه دارد .در نتیجه ،این علوم ههم از سهنخ اخبهاری-
توصیفی اس
از حکم

و هم از سنخ تجویشی-توصیه ای .به بیانی دیگر ،این علوم ترکیبی

نظری و حکم

عملی اس  .بر این اساس ،برخی از رشتههای علهوم

انسانی عبارتاند از :علهوم سیاسهی ،مهدیری  ،حقهوق ،علهوم اقتصهادی ،علهوم
ارتباطات ،روان ناسی ،جامعه شناسی ،تاریخ ،هنر ،معماری ،مۀالعات زنان ،علهوم
تربیتی ،فقه ،و اخالق.
با توجه به آنیه گفته شد ،فلسفۀ علم دینی ،که به مۀالعهۀ فلسهفی و عقالنهی
دربارۀ علم دینی میپردازد ،به تبع اقسام علم دینهی ،بهه فلسهفۀ علهوم طبیعهی و
فلسفۀ علوم انسانی دستهبندی میشود .با توجه بهه تنهوع سهاحات و رشهتهههای
علمی علوم انسانی ،فلسفههای مضاف به رشتههای علوم انسانی ذیل فلسفۀ علوم
انسانی قرار می گیرند و از اقسام آن خواهند بود .فلسفۀ حقهوق ،فلسهفۀ اقتصهاد،
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فلسفۀ سیاس  ،فلسفۀ روان شناسی ،فلسفۀ تربی

و فلسفۀ جامعهشناسی از سهنخ

فلسفههای مضاف به رشتههای علوم انسانیاند .اگر فقه و اخالق را نیش جشئهی از
علوم انسانی بهشمارآوریم ،فلسفۀ فقه و فلسفۀ اخالق نیش همانند سایر فلسفههای
مضاف به رشته های یادشده از سهنخ فلسهفۀ علهوم انسهانی و زیرمجموعهۀ آناها
می تواند جای گیرد .بدین سبب اس

که امروزه ،علومی مثل فقهه و اخهالق گهاه

ذیل علوم انسانی بمعنی االعم قرار میگیرند و گاه زیرمجموعۀ الایاتاند .در ههر
صورت ،رابۀۀ فلسفه فقه با دیگر فلسفههای مضاف به رشتهههای علهوم انسهانی
رابۀۀ عام و خاص یا رابۀۀ طولی و با رابۀۀ تولیدی و مصرفی نوواهد بود ،بلکه
تمامی ،ذیل مقسم کلی ،تح
فلسفۀ معرف

فلسفۀ علوم انسانی یا فلسهفۀ علهوم اسهالمی و یها

دینی قرار خواهند گرف  .اما نسب

به فلسفۀ دین و فلسفۀ عقایهد

دینی ،بهمثابه روساخ هها و روبنهای معرفتهی خواهنهد بهود .بهه عبهارت دیگهر،
فلسفههای مضاف به رشته ها در معارف دینی (نظیر فلسفۀ اخالق ،فلسفۀ تربیه
و فلسفۀ فقه) مبتنی بر فلسفۀ دینی ،فلسفۀ دین و فلسفۀ معرف

دینیاند.

 .6-2اصول فقه و فلسفۀ اصول فقه

 .1-6-2اصول فقه ::یکی از دانشها و علومی که ارتباط مستقیم با فلسفۀ فقه
دارد اصول فقه میباشد.
اصول فقه دانش قواعد اجتااد و استنباط احکام شرعی فرعی اس ( .خراس،ن

31 :3333؛ اصفه،ن  )3 :3313این علم به عنوان روش و منۀهق فاهم و اسهتنباط و
اکت اف در خدم

دانش فقه می باشد .بنابراین ،دانش اصول فقه بهعنهوان کهالن

دستگاه روشی ،همانند معرف شناسی و ماهی شناسی فقه ،شعبهای از فلسفۀ فقه
قلمداد میشود.
البته ،برخی معتقدند :هر چند فلسفه فقه ،بهمثابه دانشِ نظارهگر فقه ،روش فقه
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(اصول فقه) را نیش مورد مۀالعه و مداقۀ فلسفی قهرار مهیدههد و از ایهن لحهاظ،
دانشِ اصول جشء موضوعات و کالن مسائل فلسفۀ فقه محسهوب مهیشهود ،امها
ازآنجاکه دانش اصول فقه عاهدهدار رسهال

دیگهری نیهش مهیباشهد و آن جنبهۀ

استنباطی فقه اس  ،با فلسفۀ فقه تفاوت دارد ،چراکه فلسفۀ فقه کار اسهتنباطی را
بر عاده ندارد و تمامی

فقه را تناا از دیدگاه نارر از حیث مبادی ،صور ،اجشاء،

غایات و مسائل مورد شناسایی قرار میدهد( .ع،بری ش،ررپدی )335 :3131

به نظر می رسد اصل استنباط اصالتا و بالذات بر عادۀ فقه اسه  ،نهه اصهول.
دانشِ اصول فقه روش ،قواعد ،ضوابط استنباط را تعیین میکند و فقیه در دانهش
فقه به استنباط دس
عادۀ فقیه اس

مییابد .به عبارت دیگر ،استنباط فقای ،در فرایند اجتااد ،بر

و این فرایند یک مرحله پس از دانش اصول فقه میباشهد ،زیهرا

کار اصول فقه تعیین روش و ن ان دادن فرایند اجتااد و استنباط اس  ،نهه اصهل
استنباط.
برخی فلسفۀ فقه را تکمیلکنندۀ دانش اصول یا جشئی از اصول فقه میداننهد.
(مهرنزی  3 :3133پ 33؛ الانج،ن

 331 :3131پ  )313اما براساس هندسه و ساختار

مۀلوب ،که در فلسفۀ فقه ارائه شد ،محورها و مسائل روششناختی فقه (اصهول
فقه) ،همانند مسائل فلسفی و معرف شناختی آن ،جشء فلسفه فقه خواهد بود ،نهه
عکس آن ،زیرا همان گونه که معرف شناسی مۀلق و روششناسهی مۀلهق ذیهل
فلسفۀ مۀلق قرار دارد ،این قاعده دربارۀ فلسفۀ مضاف نیش جاری و ساری اسه .
ازایههنرو ،روششناسههی فقههه (اصههول فقههه) ،هماننههد مسههائل هسههتیشههناختی و
معرف شناختی آن ،زیرمجموعهۀ فلسهفۀ فقهه و جشئهی از آن قلمهداد مهیشهود.
بنابراین ،رابۀۀ فلسفۀ فقه با اصول فقه رابۀۀ عام و خاص مۀلهق اسه  .بها ایهن
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بیان ،موضوع مۀالعه در فلسفۀ فقه ،وقتی توصیفگر و نظارهگر دانش فقه اس

و

از این منظر روش فقه را مورد مۀالعه قرار میدهد ،در حقیقه  ،اصهول ،مبهانی،
مبادی و روش فقه نیش اس  ،اما وقتی فلسفۀ فقه روش و فن برای فقهه پی هنااد
می دهد ،در حقیق  ،نگاه توصیهای و هنجاری به فقه و اصول فقه دارد ،بهه ایهن
معنا که روش مۀلوب علم فقه باید چنین و چنان باشد .البتهه ایهن خهود نگهاهی
هنجاری به اصول فقه نیش خواهد بود.
 .2-6-2فلسفۀ اصول فق ::از جمله دانشهای مرتبط و همگن با فلسهفۀ فقهه
«فلسفۀ اصول فقه» اس  .فلسفۀ اصول فقه دان ی اس

فلسهفی و عقلهی کهه بهه

مۀالعۀ اصول فقه میپردازد .به عبارت دیگر ،فلسفۀ اصول فقه عبهارت اسه

از:

«دانش مۀالعۀ عقالنی فرادان ی ه فرامسئلهایِ اصول فقه برای دستیابی به احکهام
کلی این دانش و مسائلش( ».اش،د  )33 :3133ازاینرو ،فلسفۀ اصول فقه از سنخ
دانشهای درجه دوم و بهمثابه فلسفۀ روش فقه قلمداد میشود و ،بهه یهک معنها،
ذیل «فلسفۀ فقه» قرار می گیرد ،هرچند از یک منظر با فلسفۀ فقه تفاوتهایی نیهش
دارد .به نظر میرسد میتوان رابۀۀ آن دو را از لحهاظ قلمهرو موضهوع و مسهائل
رابۀۀ عام و خاص من وجه دانس .
توضیح اینکه فلسفۀ اصول فقه ،همانند سایر فلسفههای مضاف به علوم ،دارای
دو نوع مسائل محوری اس  :دستهای از مسائل «دربارۀ» دانش اصول فقه میباشد
و پاره ای دیگر مرتبط با مۀالعه «در» دانش اصول اس  .بهه عبهارت دیگهر ،یهک
بوش از فلسفۀ اصول به مسائل فرادان ی می پهردازد و بو هی بهه فرامسهئلهای.
مسائل فرادان ی نارر به اصل دانش اس

و آن را بههمثابهه یهک واحهد و کهالن

دستگاه معرفتی مورد مۀالعه قرار میدهد .بوش فرامسئلهای در درون دانش و در
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محورهای خُرد و جشئی به مۀالعه میپردازد.
برخی از مسائل فرادان ی که فلسفۀ اصول فقه عادهدار آن اس

عبارت اس

از :ماهی ه شناسههی اصههول ،معرف ه شناسههی اصههول ،مبههادی و مبههانی اصههول،
روش شناسی اصول ،قلمروشناسی اصول ،نسب

و مناسبات علم اصول بها علهوم

مرتبط ،و آسیبشناسی اصول فقه.
این بوش از فلسفۀ اصول فقه ارتباط مستقیمی با فلسهفۀ فقهه نداشهته ،نقۀهۀ
افتراق دو دانش اس

و تناا با واسۀه و ثانیا و بهالعرآ و بها تسهامح مهیتهوان

مرتبط دانس  ،زیرا این مسائل نارر به دانش اصول فقه و با نگهاه بیرونهی بهه آن
اس  ،در حالی که فلسفۀ فقه ،در بوش فرادان ی ،به مۀالعۀ دانش فقه میپردازد،
نه اصول فقه ،و در بوش فرامسئله ای نیش صرفا به تحلیل و بررسی مسائل فقاهی
میپردازد ،نه مسائل اصولی .اما آن بوش از فلسفۀ اصول فقه که عادهدار مۀالعۀ
عقلی و فلسفی فرامسئله ای اس

با فلسفۀ فقه در ارتباط بوده ،شعبهای از فلسهفۀ

فقه قلمداد میشود.
برخی مباحث بوش فرامسئله ای در فلسفۀ اصول فقه عبارت اس
حکم ،طبقهبندی قضایا و قیاسات اصولی و مالک آن ،سرشه

از :ماهی

و ارزش معرفتهی

انواع قضایای اصولی ،توجیه انواع گشاره ههای اصهولی ،معیهار قضهایای اصهولی،
ماهی

اصول لفظی ،اصول عقلیه و اصول عملیه ،نسب

و مناسبات اصول عملیه

به مسائل اصولیه و امارات و استصحاب و قواعد فقایه ،بنای عقال ،ماهی
استعمال وضع ،اعتباریات و ادراکات اعتباری ،ارزش قۀع و حجی

وضع،

آن ،و احکام

عقل عملی.
برخی از این مسائل در دانش اصول از گذشتۀ دور مورد بحث و بررسی قرار
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میگرفته و بو ی از فضای معرفتی اصول فقه را اشغال کرده اس  ،در حالی کهه
بی تر آناا از سنخ فلسفۀ اصول فقه و فلسفۀ فقهاند .ایهن مسهائل نقۀهۀ تالقهی و
اشتراک فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول فقه می باشند .بنابراین ،بین فلسفۀ فقه و فلسفۀ
اصول فقه رابۀۀ عام و خاص منوجه برقرار اس  .این مسئله در خصوص اصول
فقهِ موجود و فلسفۀ آن صادق اس  ،اما ،بهه نظهر نگارنهده ،دربهارۀ اصهول فقهه
مۀلوب و فلسفۀ آن صدق ندارد و تحقیق و بررسی بی تری الزم اس
و جامعی

تا مانعی

مسائل و ساختار آن م وا گردد.

نتیجهگیری

در این مقاله ،ضمن تبیین چیستی و ماهی

«فلسهفۀ فقهه» ،بههعنهوان یکهی از

فلسفههای مضاف ،با برخی دانشهای مرتبط و همگن از لحهاظ موضهوع ،کهالن
مسائل و قلمرو آناا مقایسه و تۀبیق شده اس .
از :مۀالعه و بررسی فلسفی ه عقالنی «دربارۀ فقهه» و

فلسفۀ فقه عبارت اس

«در فقه» برای دستیابی به مبانی نظری و زیرسهاخ ههای معرفتهی آن .از جملهه
دانش های مرتبط ،دانش فلسفۀ دین و فلسفۀ معرف

دینی اسه  .معرفه

دینهی

شامل عقاید دینی ،اخالق دینی ،احکام دینهی و علهم دینهی اسه  .پهس ،فلسهفۀ
معرف

دینی نیش شامل فلسفۀ علم کالم ،فلسفۀ علهم اخهالق ،فلسهفۀ علهم فقهه،

فلسفۀ علم دینی ،علم اصول و فلسفۀ اصول میشود.
با این تفسیر .1 ،جایگاه و خاستگاه فلسفۀ فقه بهعنوان یکی از اقسهام فلسهفۀ
معرف
به معرف

دینی م وا شده اس  .2 .رابۀۀ فلسفۀ فقه با سایر فلسفههای مضهاف
دینی همانند نسب

ازآنجاکه فلسفۀ معرف

فقه با سایر معارف دینهی بهرآورد شهده اسه .1 .

دینی ،به یک معنها ،از اقسهام و محورههای فلسهفۀ دیهن
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اس  ،فلسفۀ فقه نیش ،از یک لحاظ ،زیرمجموعۀ فلسفۀ دین خواهد بود .بهر ایهن
اساس ،فلسفۀ دین ،به مثابه زیرساخ

نظری برای سایر فلسفههای یادشده بهوده،

بر آناا تقدم رتبی خواهد داش .
بین فلسفۀ اصول فقه با فلسفۀ فقه رابۀۀ عام و خاص من وجه حاکم اسه

و

اصول فقه ،بهمثابه روش و منۀق فقه ،میتواند ذیل فلسفۀ فقهه قهرار گیهرد ،زیهرا
یکی از محورهای اصلی در ساختار فلسهفۀ مضهاف بهه دانهش بحهث از روش و
منۀق آن علم اس  .اما با توجه به اصول فقه موجود که امهروزه بههمثابهه دانهش
مستقل تقریبا چیشی فراتر از روش فقه قلمداد میشود ،فلسفۀ آن نیش دارای قلمرو
وسیعتری خواهد بود.

122

بررسی تطبیقی فلسفۀ فقه با دیگر فلسفههای مضاف همگن

کتابنامه

 قرآن کریم. نهج البالغه. ابنسینا ،حسینبنعبداهلل ( .)3131الشفاء (االلهیات) ،تحقیق ابراهیم مدکور ،تهران :ناصر خسرو. ابنفارس ،احمد (بیتا) .معجم مقائیس اللغة ،تحقیق عبدالسالال محمالد هالارون ،قالم :دارالكتالالعلمیة.
 ابوزهره ،محمد (بیتا) .اصول فقه ،مصر :دار الفكر العربی. اصفهانى ،محمدحسین ( .)3141فصول الغرویالة فالى االصالول الفقهیالة ،قالم :داراالحیالاء العلالواالسالمیة.
 آملی الریجانی ،صادق ( .)3134گفتگوهاي فلسفۀ فقه ،قم :مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی. پارسانیا ،حمید ( .)3134تحول علو انسانی (مجموعۀ مصاحبههاي همالایش تحالول در علالوانسانی) ،قم :فجر والیت.

الالالالالالالالالالالال .)3131( ،بررسی فلسفی ،فرهنگی و اجتماعی تولید و تكوین علو انسانی اسالمی،
تهران :مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران.
 جبرئیلی ،محمدصفر (الف« .)3131فلسفۀ کالال » ،فلسالفههالاي مضالا [ج ،]3قالم :پژوهشالگاهفرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
الالالالالالالالالالالال( ،ب« .)3131فلسفۀ علم کال » ،قبسات ،ش  ،14-13ص .311-311
 الجبعی العاملی ،حسنبنزینالدین (بیتا) .معالم الدین ،قم :جامعۀ مدرسین. جعفرى لنگرودى ،محمدجعفر ( .)3133مقدمۀ عمومى علم حقوق ،تهران :گنج دانش. جوهري ،اسماعیلبنحماد ( .)3133صحاح اللغة ،تهران :امیري. خراسانى [آخوند] ،محمدکاظم ( .)3133کفایة االصول ،قم :مؤسسة آل البیت الحیاء التراث. خسروپناه ،عبدالحسین ( .)3131فلسفههاي مضا  ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. -راغ اصفهانى ،حسین ( .)3141المفردات فى غری القرآن ،چ ،1تهران :دفتر نشر کتاب.

سال هشتم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 93

121

 رشاد ،علی اکبر (« .)3131درآمدي تأسیسی بر فلسفۀ اصول فقه» ،پیرامون فلسفۀ اصالول فقاله،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 الالالالالالالالالالالال( ،بیچا) .فلسفۀ فرهنگ. الالالالالالالالالالالال( ،بیچا) .نظریۀ علم دینی. الالالالالالالالالالالال« .)3131( ،فلسفۀ مضا » ،فلسفه هاي مضا [ج ،]3قم :پژوهشالگاه فرهنالگ واندیشه اسالمی.
 شاکرین (بیچا) .اختصاصات عقاید دینی. صدر ،سید محمدباقر ( .)3131المعالم الجدیدۀ ،چ ،1تهران :مكتبة النجاح. الالالالالالالالالالالال( ،بیتا) .دروس فی االصالول (حلقالات) ،بیالروت :دار الكتالاب اللبنالانی ال مكتبالةالمدرسة.
 صدرالدین شیرازي ،محمدبن ابراهیم ( .)3131الحكمة المتعالیة ،تهالران :بنیالاد حكمالت اسالالمیصدرا.
 عابدي شاهرودي ،علی (« .)3133فلسالفه فقاله» ،گفتگوهالاي فلسالفه فقاله ،مرکالز مطالعالات وتحقیقات ،دفتر تبلیغات اسالمی3133 ،ش.
 الالالالالالالالالالالال .)3134( ،گفتگوهاي فلسفۀ فقه ،چ ،1قم :مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی. علم الهدي ،جمیله ( .)3134تحول علو انسانی (مجموعه مصاحبه هاي همایش تحول در علوانسانی) نشر فجر والیت3134،ش.
 علیتبار فیروزجایی ،رمضان (« .)3134ماهیت فلسفۀ دین و تفاوت آن با علالم کالال و فلسففۀمعرفت دینی» ،قبسات ،ش .33
 الالالالالالالالالالالال .)3131( ،معرفت دینی؛ حقیقالت ،ماهیالت و ارزش ،قالم :پژوهشالگاه فرهنالگ واندیشه اسالمی
 فیاضی ،مسعود ( .)3131فلسفۀ اصول فقه (مجموعه مقاالت) ،قم :پژوهشگاه فرهنالگ واندیشالهاسالمی.

121

بررسی تطبیقی فلسفۀ فقه با دیگر فلسفههای مضاف همگن

 فیروزآبادي ،محمدبنیعقوب (بیتا) .القاموس المحیط ،بیروت :دارالمعرفة. کلینى ،محمدبنیعقالوب ( .)3133الكالافى ،تحقیالق علالىاکبالر غفالارى ،چ ،1تهالران :دارالكتالاالسالمیة.
 مصباح ،مجتبی( ،)3133بنیاد اخالق :روشی نو در آموزش فلسفه اخالق ،قم :مؤسسۀ آموزشالیو پژوهشی اما خمینی(ره).
 مهریزي ،مهدي ( .)3131فقهپژوهی [ج ،]1تهران :سازمان چاپ و انتشالارات وزارت فرهنالگ وارشاد اسالمی.

