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چکیده
اجتهاد تالشي علمي و روشمندی است كه در جهت استنباط و استخراج حجت بر وظايف شرعي مربوط به موضوعات و
پديدههای فرعي ،اصول و قواعد و منابع شرعي و عقلي كاربرد دارد و بر همين اساس در تحقق اجتهاد و مطلوبيت اجتهاد ،به
خصوص در حکومت اسالمي شرايطي الزم است ،بنابراين دغدغه ما از نوشتن اين مقاله بررسي شرايط اخالقي و رفتاری است
كه در اجتهاد مطلوب دخالت دارند .به نظر مي رسد برای تحقق اجتهاد مطلوب الزم است مجتهد عالوه بر داشتن قوه قدسيه،
دارای صفات و فضايل اخالقي چون عدالت ،تواضع علمي ،ساده زيستي و به دور از تعصب و خودپسندی و  ...باشد .برای
پردازش اين مقاله ،از روش توصيفي و شيوه گردآوری اطالعات به صورت كتابخانهای ،و بيشتر از كتب و مقاالتي كه به موضوع
صفات اخالقي مجتهد مربوط مي شوداستفاده شده است كه با بررسي ادله اين كتب و مقاالت به اين نتيجه رسيديم مجتهدی
كه دارای صفات اخالقي چون عدالت ،تواضع علمي ،ساده زيستي است تاثير بسزايي در مطلوبيت اجتهاد دارد چنانچه مجتهدی
دارای صفت عدالت باشد ،استنباطش موافق با واقعيت است نسبت به كسي كه از روی تعصب فتوا داده است.
واژههای کلیدی :اخالق ،تعاليم اخالقي ،تعاليم رفتاری ،اجتهاد
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مقدمه
انسان برای رسيدن به كمال انسانيت نيازمند يک سری از قوانين و وظايفي است كه در قبال خود و ديگران و در رابطه با خالق
خود يعني خداوند متعال دارد .پس از آنکه انسان به دين مبين اسالم ،ايمان آورد و فهميد كه به حکم عبوديت و بندگي ،در
قبال اجرای احکام خداوند مسؤوليت دارد و بايد رفتار خود را در تمام مراحل زندگي ،با قوانين الهي هماهنگ كند و يک
موضوع عملي مشخصي اتخاذ نمايد ،بنابراين الزم دانسته است و ظيفه خود را بشناسد و موضع عملي خود را در برخورد با
مسائل و رويدادها مشخص كند .گاهي شخص مستقيما برای دستيابي به مسؤوليت و وظايف خود در رابطه با خدا و مخلوقات
علمي را اتخاذ مي كند تا بوسيله آن به حقايق دست يابد كه در دانش فقه اسالمي باالترين درجه علمي را «اجتهاد» مينامند
كه به معنای توانايي استنباط احکام شرعي از منابع ديني است .كسي كه به رتبه اجتهاد رسيده مُجتَهِد يا فقيه ميخوانند.
اجتهاد مطلوب عالوه بر اينکه نيازمند آموختن شاخههای مختلفي از علوم ديني و ادبي مثل ادبيات عرب ،اصول فقه ،منطق،
آيات االحکام ،رجال و درايه ،نظريههای فقهای متقدم و تفسير قرآن است ،نيازمند يک سری از شرايط نيز ميباشد؛ مانند
شرايط زير؛  .1درک روح شريعت كه مبتني بر آسانگيری و گذشت است؛  .2پايبندی به واقعيتهای زمان و نفوذ ناپذيری در
برابر عوامل نفساني و ذهني و خارجي در استنباط؛ مانند تلقينهای نادرست و اعتراضهای ناوارد و وسوسههای بيجا ،كه
ميتواند در برداشتهای مجتهد از منابع اجتهاد نقش داشته باشد«( .الفقيه متهم في حدسه»گويای اين معناست)؛  .3آگاهي از
جوامع ديگر؛ زيرا نيازها و مناسبتها و روابط و خواستهای هر جامعه از نظر كمي و كيفي با جوامع ديگر فرق ميكند ،و اين
آگاهي مجتهد ميتواند نقش مهم و قابل توجهي در استنباط مسائل مربوط به روابط بين المللي و حکومتي داشته باشد؛ .4
نفوذ ناپذيری از آراء و فتاوای بزرگان پيشين؛ زيرا نفوذپذيری و خود باختگي در برابر آراء آنها پيامدهای ناپسند و دور از
واقعيتهای زمان را دارد ،البته روشن است كه بررسي اقوال و نظرات فقيهان و علمای پيشين فوايدی دارد؛ مانند آگاهي بر
تجربه استنباطي در طول تاريخ گذشته و اشراف بر شهرتهای فتوايي و موارد اجماعات محصل؛  .5نداشتن ديد كوتاه و
سطحي نگری؛  .6شجاعت در بيان آنچه حقيقت دارد و مقاومت در برابر اعتراضها و وسوسهها و تلقينهای افراد ناآگاه به
موازين فقه اجتهادی و يا مغرض؛  .7نداشتن تعصب؛  .8درک نيازهای جامعه در ابعاد علمي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی،
هنری و روابط بين الملل و توجه الزم و كافي به علوم در هر عصر؛ .9دارای تقوا و فضائل اخالقي و صفات برجسته ،از قبيل؛
تواضع ،عطوفت ،مهرباني ،بلندی طبع ،امانتداری و كرامت نفس باشد؛ زيرا مجتهد دارای اين ويژگيها بيشتر ميتواند مردم را
به خود جذب كند و در نتيجه برای اسالم فايده بيشتری خواهد داشت .با اين بينش ،مجتهد دارای مرجعيت ،در جايگاه
پيشوايي امت در بيان احکام شرعي قرار دارد و هر چه لياقتها و شايستگي روحي و عملي و اخالقي و صفات نيکوی او بيشتر
باشد ،ميتواند در تمام ابعاد مزبور مورد وثوق و اطمينان افزونتر مسلمانان بوده و برای اسالم و مسلمين بيشتر مفيد باشد .بر
همين اساس مقاله حاضر با بررسي تعاليم اخالقي و رفتاری بر اجتهاد مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .1مفاهیم
 .1-1اخالق
اخالق از واژه «خُلق» به معنای سرشت ،سجيت ،طبيعت ،عادت و خوی و  ...به كار ميرود( ،جوهری ،1404 ،ج  ،4ص)1470
و مربوط به آن دسته صفاتي است كه در نفس راسخ و تثبيت شده است ،بهطوری كه صاحب آن صفت بيدرنگ كار متناسب و
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متناظر با آن را انجام ميدهد .از اين صفات در علم اخالق به «ملکه» ياد ميشود؛ در مقابل «حال» كه صفت و حالتي زود گذر
است و شخص در انجام كار متناسب ،خود را وادار به آن ميكند( .طوسى1413 ،ه.ق ،ص )101با در قرآن كريم واژه اخالق ،به
شکل خُلق ،به كار نرفته است؛ اما به شکل واژه خُلُق دو بار ذكر شده است؛ مانند .1 :در ستايش پيامبر گرامي اسالم خداوند
ميفرمايد« :وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ؛ و تو اخالق عظيم و برجستهای داری»! و به اينگونه خداوند متعال در قرآن پيامبر را كه
متخلق به اخالق متعالي بوده ،ستوده و در توصيفش به اخالق بردبارانه ،دلسوزی و كرامتش اينچنين توصيف فرموده است.
 .2مخاطبان حضرت هود (عليه السالم) در پاسخ به دعوتهای مکرر او به اخالق پسنديده عقلي و شرعي ،گفتند« :قَالُوا سَوَاء
ن ا ْلوَاعِظِینَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِینَ؛ گفتند خواه اندرز دهي و خواه از اندرز دهندگان نباشي
عَلَیْنَا أَوَعَظْتَ أَ ْم لَمْ تَکُنْ مِ َ
برای ما يکسان است .اين جز شيوه پيشينيان نيست؛ زيرا از منظر آنان ،اين سخنان چيز تازهای نبود؛ بلکه تکرار سنتهای
گذشتگان بود و ارزش پيروی نداشت»(.سوره قلم( ،)68آیه .)4آنچه كه ميتوان از اين آيات برداشت نمود ،اين است كه در
قرآن از هر دو گونه رفتار نيک و بد ،با نام خُلُق ياد ميكند :درباره پيامبر اكرم (صلي اهلل عليه و آله) ميفرمايد« :وَإِنَّكَ لَعَلى
خُلُقٍ عَظیمٍ» و درباره قوم هود ،آنجا كه به او گفتند «إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِینَ».
واژه «اخالق» در ميان دانشمندان اسالمي دارای كاربردهای زير است:
أ .اخالق به معنای صفات یا حاالت نفسانی
يکي از كاربردهای ديگر اخالق ،كاربرد آن به معنای ملکات و صفات دروني انسان است؛ صفاتي نظير شجاعت ،ترس ،عناد،
حرّيّت ،تعصّب ،جاه طلبي ،استبداد به رأی و ...كه موضوع (بخشي از موضوع) علم اخالق است( .رازی مسکویه،1371 ،
ص.)31
ب .اخالق به معنای رشتهی علمی
يکي از كاربردهای رايج اخالق ،كاربرد آن بهمعنای يکي از رشتههای علمي است كه در آن از فضائل و رذائل اخالقي و راههای
اكتساب فضائل و دور ماندن از رذائل بحث مي كند .بنابراين علم اخالق ،علمي است كه عالوه بر صفات آدمي ،از رفتار خوب و
بد آدمي نيز بحث مي كند( .نراقی ،1963 ،ج ،1ص .)34پس ميتوان اينگونه برداشت كرد كه دانشنمندان اسالمي در مورد
علم اخالق قايلند به اينکه :علم اخالق ،علم شناخت صفات و فضايل و رذايل اخالقي و چگونگي به دست آوردن فضائل و ترک
رذايل ،و همچنين علم اخالق ناظر بر كردار و رفتار خوب و بد انسان نيز ميپردازد.
 .2-1اجتهاد
اجتهاد از ماده «ج ،ه ،د»؛ «جُهد» به معنای بذل نيرو و «جَهد» بهمعني تحمل مشقت مي باشد( .ابن منظور1997 ،م ،ج،2
ص .)395و به همين خاطر گفته ميشود كه« :اِجتَهَدَ فِي حَملِ الحَجَرِ؛ در بلند كردن سنگ تالش كرد» .ولي گفته نميشود:
« اِجتَهَدَ فِي حَملِ الحَجَرِ الخَردَلِهِ؛ در بلند كردن خردل تالش كرد» .در قرآن اين ماده با صيغههای :جَهد ،جُهد ،جهاد و
ن
مشتقات باب مفاعله آمده است .با صيغه «جُهْدَ» ،فقط در اين مورد ،به كار رفته است« :الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِ َ
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م وَلَهُمْ عَذَاب أَلِیم؛ آن منافقاتي
م سَخِ َر اللَّهُ مِنْهُ ْ
سخَرُونَ مِنْهُ ْ
ن إِلَّا جُهْدَهُمْ فَیَ ْ
ن لَا یَجِدُو َ
ت وَالَّذِی َ
ن فِی الصَّدَقَا ِ
الْمُؤْمِنِی َ
كه بر انفاق مؤمنان مخلص ،خرده ميگيرند و مؤمنان ناداری را كه تمام توان مالي خود را در راه خدا ميدهند با مسخره مي-
گيرند ،خدا ،آن منافقان را استهزاء ميكند و عذابي دردناک در انتظار آنها است»« .جُهْدَ» در آيه ياد شده به معنای «طاقت» و
نهايت توان است؛ زيرا اين گروه مؤمنان همان اندک مال خود را كه قوت زندگيشان بود برای رزمندگان ،بدون شرم و آز از
كمي آن ،آوردند .و «جَهْدَ» درقالب جمله« :وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ؛ و به خدا به سختترين سوگندهای خود قسم ياد
كردند» .اجتهاد در لسان شريعت بهمعنای بهكارگيری همه توان و قدرت در كارهای مهم و دشواراست .كارهايي كه رسيدن به
آنها رنج و سختي ميطلبد :مثل شب زنده داری ،ترک گناه و كسب پارسايي .واضح است كه اينگونه اعمال ،درگيری با
گرايشهای حيواني و نفساني را به همراه دارد و از مصاديق جهاد اكبر در فرهنگ شيعه بهشمار ميرود( .میالنی ، 1386،ج،4
ص.)570
اجتهاد در اصطالح دانشمندان فقه و اصول در معاني زير به كار رفته است:
أ .فرايند استنباط حکم شرعي
بر اين اساس كه ،در تعريف اجتهاد گفتهاند« :اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنّ بِحُکْم شَرْعِيّ؛ اجتهاد عبارت است از به-
كارگيری حداكثری توان در بررسي مسائل ظني شرعي به نحوی است كه فرد بيشتر از آن توانايي نداشته باشد».
(آخوندخراسانی1409 ،ق ،ص .)463در اين كاربرد اجتهاد به فعل فقيه و مجتهد تعريف شده است .غالبا فقيه برای دست-
يابي به حکم شرعي -مراحلي را سپری ميكند تا اينکه نسبت به آن مسأله قطع ،اطمينان يا ظن پيدا كند؛ مثال در مرحله اول
سند روايت و در مرحله دوم داللت آن را بررسي ميكند ،در مرحله سوم ميبيند كه آيا معارض معتبری برای آيه يا روايت
وجود دارد يانه؟ در مرحله ديگر ،صدور روايت برای بيان حکم شرعي را بررسي ميكند و ...سرانجام به فرايند كه حکم فقهي
است ،ميرسد .البته گاهي فقيه طبق استنباط خود فتوا هم ميدهد و گاهي به عللي نظير عدم دسترسي به دليل معتبر ،از افتا
خودداری ميكند .نکته ديگر اين است كه استنباط از ادله و منابع شرعي است .در آغاز اجتهاد به معنای هر گونه تالش فکری
برای دريافت حکم شرعي بود ،ولي در سدههای مياني اجتهاد معنای معقولتر و تعريف روشنتر و شفافتری يافت و به معنای
تالش فکری و نظری به منظور استخراج حکم شرعي به شکل ضابطهمند از منابع معتبر تعريف شده است( .محقق حلى،
 1403ص .)179
ب .ملکه استنباط حکم شرعي
ط الحُکمِ الشَّرعيّ الفَرعيّ مِن األصل؛ اجتهاد ملکهای است كه با آن
در تعريف اين معنا گفتهاند« :مَلَکَة يُقْتَدَرُ بِها عَلى إستِنبَا ِ
ميتوان حکم شرعي فرعي را از اصل ،استنباط كرد»( .بهایى ،1423 ،ص  .)159امکان تأثير اخالق در اين حالت يا خصلت
وجود دارد؛ مثال داشتن صفت عدالت اخالقي باعث ميشود فقيه در تمام وجود خويش به اعتدال برسد و هيچ صفتي خارج از
اعتدال در وجود او يافت نشود و آثارش اين است كه در بررسي ادله و آرا رفتار منصفانه داشته باشد و به هيچ يک از ادله تمايل
نداشته باشد و خواستههای نفساني خود را دخالت ندهد و در پي جاه طلبي و دنياگرايي نباشد ،و از تعصب و جانبداری كه
مانع بزرگي در رسيدن به معرفت فقهي است به دور باشد .تا استنباطي كه نزديک به واقع است ،رعايت كند.
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 .2بررسی تعالیم فضایل اخالقی بر اجتهاد
 .1-2عدالت اخالقی
عدالت در علم اخالق به معنای نگهداشتن غضب و شهوت در نقطه اعتدال و بدون افراط و تفريط و تحت فرمان عقل و شرع
است كه الزمهاش اين است كه فرد در همه امور انساني با همه وسعت و دامنه گسترده آن استقامت داشته باشد( .نراقى،
 ،1963ص .)86عدالت اخالقي باعث ميشود انسان در تمام وجود خويش به اعتدال برسد و هيچ صفتي خارج از اعتدال در
وجود او يافت نشود( .تهرانی ،1397،ج ،14ص .)71عدالت اخالقي ،ناظر به اعتدال باطني و دروني نفس و به كارگيری
شايسته قوای آن است و امری واقعي برای نفس محسوب ميشود ،با هيچ گناهي جمع نميشود (.طباطبایی1417 ،ق ،ج،6
ص .)299عدالت ملکه نفساني است كه به تقوی وادار ميكند و مراد از تقوی انجام واجبات و ترک محرمات است( .اردبیلی،
1403ق ،ج ،2ص.)351
عدالتي كه در مجتهد جامعالشرايط واز شروط اجتهاد مطلوب مطرح است ،عدالت اخالقي است كه عدهای از دانشوران برخي از
امور اخالقي نظير مروت ،ورع و عدم حرص بر جاه و مال دنيا را در مفهوم عدالت شرط دانستهاند .اين امر باعث ميشود مفهوم
عدالت باالتر از عدالت فقهي باشد و شايستگيهای اخالقي را هم شامل شود و از آن جهت كه اجتهاد يک حركت و تالش
فکری است ،اعتدال در قوا نقش مهمي را ايفا ميكند و باعث ميشود فقيه در تمام مراحل اجتهاد اعتدال و ميانهروی را حفظ
كند و از افراط و تفريط پرهيز نمايد .يکي ديگر از آثار مهم عدالت اخالقي اين است كه مجتهد در بررسي ادله و آراء رفتار
منصفانه داشته باشد و به هيچ يک از ادله تمايل نداشته باشد و خواستههای نفساني را در استنباط خود دخالت ندهد و در پي
جاه طلبي و دنياگرايي نباشد تا نزد خداوند مسؤول نباشد؛ چرا كه هر مفتي ضامن است( .ح ّر عاملى1409 ،ق ،ج،27
ص)220؛ مانند عدالت اخالقي احمد بن محمد اردبيلى در علم ،فضل ،زهد ،تقوى و كرامات به درجهاى رسيده بود كه از وصف
خارج است سيد جزائرى نقل كرده كه در سالهاى گرانى آن بزرگوار هر چه خواركى داشت با فقراء قسمت مىنمود و از براى
خود سهمى مانند سهم فقرا بر مىداشت تا يک سال همسر او بر او تندى نمود و گفت فرزندان خود را در اين سال سختى فقير
مىگذارى كه ناچار شوند از مردم سوال كنند آن مرحوم چيزى نفرمودند و به قصد اعتکاف به مسجد كوفه تشريف برد روز دوم
اعتکاف او بود كه مردى گندم پاكيزه و آرد نرمى آورد در خانه مقدس و گفت اينها را صاحب اين خانه فرستاده است و خودش
در مسجد كوفه اعتکاف نموده است چون مقدس به خانه برگشت عيالش با خوشحالى گفت طعامى را كه به وسيله اعرابى
فرستاديد خوب طعامى است مقدس كه خبر نداشت دانست كه از جانب خداوند مهربان بوده است و حمد خداى به جاى آورد.
(حسینی ،1385 ،ج ،1ص .)120در مورد ورع او نقل شده كه در سفر زيارت مخصوصه امام حسين (عليهالسالم) كه از نجف
مشرف مى شد نماز خود را جمع مىخواند و مىفرمود مىترسم سفرم سفر معصيت باشد چون طلب علم واجب است و زيارت
امام حسين (عليهالسالم) مستحب است با آن كه در سفر حتى االمکان مشغول مطالعه كتب بوده با اين حال نماز خود را
احتياطا جمع مىخواند .اي ن رفتار عالم بزرگوار به شکل ملکه در آمده بود كه در مراحل اجتهاد نيز رعايت ميكرد( .حسینی،
 ،1385ج ،1ص )120و بر همين خاطر است كه ايشان در چرايي محروميت قاتل از ارث ميفرمايد« :وَ يُؤيّدُهُ اِعتِبَارَ انَّ العَامِدَ
ف مَقتَضِى غَرَضِه؛ و تأييد ميكند ،اينکه اعتبار شده
الظَالِمَ يَستَحَقُّ ذَلِکَ لِظُلمَةَ َو قَصدِه ،وَ رُّبَما يَکونَ قَاصِدا لِإلرثِ فَيَع َملُ بِخِلَا ِ
كه قاتل قتل عمد ارث نميبرد ،به علت ظلم او است بر مقتول و بخاطر قصد و غرض او است از قتلش و چه بسا قاتل قصد ارث
بردن از مقتول را كرده كه مرتکب قتل شده است .پس بر خالف قصد و غرض او عمل ميشود» .بنابراين اينگونه نيست كه
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ورثه مطلقا از مورّث خود ارث ببرد بلکه اگر از روی ظلم مورّث خود را بکشد .اين شخص از آن مورّث ارث نميبرد( .عاملی،
 ،1417ج ،2ص.)322
 .2-2تواضع علمی
تواضع عبارت است از شکسته نفسي كه به آدمي اجازه نميدهد خود را باالتر از ديگران ببيند( .نراقی ،1963 ،ج ،1ص.)394
در روايات از صفات طالب علم تواضع شمرده شده است؛ (کلینى ،1429 ،ج ،1ص .)118چرا كه مهمترين فضيلت علمي است
كه ساير فضايل علم از آن پديد ميآيد و علمي كه همراه تواضع نباشد در حقيقت علم نيست( .مازندرانی ،1382 ،ج ،2ص
 .)206تواضع علمي از عوامل درک و فهم حقايق علمي به شمار ميرود .برای همين برخي از فقها نيز آن را از صفات فقيه
جامع الشرايط ذكر كردهاند( .بحرانی ،1423 ،ج ،2ص  .)58از آنجا كه اجتهاد حركت و تالش فکری است كه مجتهد آن را
انجام ميدهد؛ بنابراين نتيجهی حركت علمي آن است كه انسان هر چه قدر داناتر گردد ،بيشتر متواضع ميشود؛ زيرا تواضع
نتيجه علم و معرفت و تکبر زاييده جهل و ناداني است .الزمهی تواضع علمي در اجتهاد آن است كه در بررسي ادله و آراء
ديگران با احترام برخورد كند؛ برای نمونه صاحب جواهر در برخورد با آراء مخالف با كمال تواضع و فروتني برخورد ميكند .در
حقيقت بر محدوديت فهم و زمينه خطای خويش آگاه است .يکي از لوازم عملي تواضع در اجتهاد اين است كه اگر خطای
ديدگاه مجتهد در مواردی بر خودش روشن شود ،ديدگاه ديگری را بپذيرد و اين امر ،نشانهی حق پذيری و صداقت علمي است.
عدول از فتوا يکي از مصاديق آن است؛ برای نمونه برخي از فقها ابتدا قائل به عدم اعتبار حکم حاكم در رؤيت هالل بوده و
ادلهای بر مدعای خود ذكر كرده بودند كه پس از مدتي از اين نظر عدول كرده و ادلهی سابق خود را رد كردهاند .عالوه بر اين
در مورد تواضع علمي ميرزايي شيرازی اينگونه آمده است كه :روزی از وی خواستند كه براى يکى از معروفين به فضل گواهى
اجتهاد بنويسد و او خوددارى كرد ،گفتند مگر در اجتهاد او شک داريد؟ فرمود :نه به هر مجتهدى اجازه داده مىشود و نه هر
مجتهدى اجازه مىدهد (گويا آن شخص ضعيف العقل و بى تدبير بوده است) نيز يکى از پسر عموهاى ما از او گواهى اجتهاد
خواست ايشان به او فرمود« :گواهى را بنويس ولى نه زياده از واقع ننويس كه زياده از واقع واقع را هم ضايع مى كند» او به من
گفت من همان طور كه گفته بود گواهى را نوشتم و او آن را امضاء كرد (.حسینی،1385 ،ص.)172
 .3-2شجاعت
شجاعت بهعنوان يکي از فضائل نفساني و صفات و اخالق پسنديده ،عبارت است از قوّت قلب در مصاف با دشمن و تحمل
دشواریهای آن ،كه از آن به دليری و دالوری نيز تعبير ميشود( .شریف مرتضی ،1405 ،ص .)274يکي از صفاتي كه
مجتهدين بايستي داشته باشند اين است كه بايد شجاعترين مردم بوده و هيچ ترس و وحشتي در او نباشد؛ مانند حضرت امام
خميني (ره) كه همانند جدش حضرت علي (عليه السالم) كه در برابر منافقين ،قاسطين ،مارقين و ناكثين قرار گرفت ،قاطعانه
در برابر آنها ايستاده و در برابر همه گروهها كه در خط اسالم نبودند ،قاطعانه با شجاعت و صالبت بينظير ايستاد ،به طور كلي
ترس در قاموس وجود او راه نداشت ،تا آخر عمر بر ضد امريکا سخن گفت و عمل كرد و او را شيطان بزرگ خواند ،در نجف
اشرف شنيد كه حزب بعث عراق فرزند مرحوم آيت اهلل بجنوردی ،صاحب القواعد الفقهيه را دستگير كرده است ،برای احوال
پرسي شبانه به منزل آقای بجنوردی رفت ،در ضمن صحبت به آقای بجنوردی گفتند« :من وقتي كه در تركيه بودم ،به من
گفتند مصطفي (فرزندم) رفت زندان ،من گفتم« :خوب است زندان رفته است ،ورزيده مي شود» .آقای بجنوردی فرمود :آقا! ما
كه دل و قلب شما را نداريم (وجدانی ،1362 ،ج  ،6ص .)153حضرت امام ،از همان دوران كودكي و جواني و در همه سال-
های عمر با بركتش شخصي شجاع و قاطع بود ،كتاب كشف االسرار را در سال  1323ش نوشت ،با اين كه اين كتاب يک كتاب
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كالمي و توحيد و بر ضد وهابيگری است و در پاسخ به كتاب انحرافي اسرار هزار ساله نوشته شده است ،در عين حال امام در
همان كتاب رضا شاه پهلوی را مورد حمله قرار داده و با تعبيراتي بسيار كوبنده او را منکوب نموده است ،از فرازهای آن كتاب
اين است« :رضا خان سواد كوهي كه نميفهمد سياست با سين است يا صاد  .»...عالوه بر اين امام در خيلي از جاها با سخنان
كوبنده خود رزيم پهلوی و آمريکار را رسوا كرد بهگونهای كه در قضيه كاپيتوالسيون ،امام فرمود« :امروز رييس جمهور امريکا
منفورترين افراد پيش ملت ماست»( .ستوده 1386 ،ج ،4ص .)42
.4-2حسن ظن
معنای حسن ظن حمل قول يا فعل شخصي بر صورت صحيح است .در مقابل حمل آن بر صورت فاسد و نادرست است كه به
آن سوء ظن ميگويند( .نراقى ،1963 ،ج ،1ص .)321حسن ظن از برترين سجايای الهي شمرده شده است و در كسب فضايل
نقش اساسي دارد( .نورى ،1408 ،ج ،11ص )252و يکي از صفات تأثيرگذار در اجتهاد ميباشد .حسن ظن به راويان و فقيهان
عادل گذشته ،دو جنبه دارد :يکي از اين جهت كه اهل خيانت نبودهاند؛ ديگر آنکه اهل اشتباه نبودهاند .حسن ظن از جهت اول
بجاست؛ ولي متأسفانه برخي از دانشوران در فرآيند اجتهاد به گونههای مختلف از آن متأثر شدهاند؛ به عنوان نمونه در بررسي
ادله ،يکي از علل گرايش به ديدگاه فقهي خود را حسن ظن به ديدگاه فقيهان پيشين ذكر نمودهاند (عراقى ،1371 ،ج،2
ص )69يا يکي ديگر از علل گرايش به نظريه خود را حسن ظن به مقام مشهور فقها گفتهاند (طباطبایی حکیم ،1374 ،ج
 ،6ص .)13همچنين در بررسي اعتبار سندی روايت برخي نوعي حسن ظن داشتهاند و به راحتي احاديث كتب اربعه و غير آن
را از كتابهای حديثي را قطي الصدور از معصوم ميدانستهاند( .موسوى عاملى استرآبادى ،1426،ص .)79در مقابل برخي
تأثير گذاری حسن ظن در اجتهاد را درست ندانستهاند و اين چنين استدالل كردند كه بحث علمي بايد منزه از حسن ظن و
سوء ظن باشد و هر يک از اين دو امر حجابي برای رسيدن به هدف و مانعي برای معرفت است و قوام بحث علمي اين است كه
مجتهد بيطرف باشد .از جمله مجتهدی كه دارای حسن ظن داشت آيت اهلل بروجردی است كه در شرح حالش آوردند :در
ايامي كه مرحوم آيت اهلل بروجردی در بروجرد بودند .مرحوم شيخ احمد پدر مرحوم عالمه اميني صاحب الغدير نامهای به
خدمت ايشان مرقوم نموده بودند و عدهای ديگر از علمای آذربايجان هم آن نامه را امضاء كرده بودند و در آن نامه نوشته بودند:
«پس از تحقيق برای ما ثابت شده است كه حضرت عالي امروز اعلم هستيد لذا از جنابعالي خواهشمنديم رساله عمليه خودتان
را در سطح وسيع چاپ و يا اجازه بدهيد كه خود مردم در اين ناحيه به چاپ برسانند و از شما تقليد نمايند» .ايشان در جواب
نوشته بودند« :من از الطاف آقايان متشکرم ،ولي راجع به تقليد چون امروز پرچم در دست آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهاني
است و بر همه الزم كه اين پرچم دار را حفظ نمايند لذا من به هيچ وجه راضي نيستم كه رساله من در جای ديگر چاپ شود».
(حسینی ،1385 ،ص.)189
 .5-2ساده زیستی
ساده زيستي از جمله صفات اخالقي است كه باعث جذب مردم ميشود برای همين علما به زندگي ساده همراه با فروتني
بسنده كردند تا مردم دور شمع وجودشان جمع شوند ،آنگونه كه پيامبر اكرم (صلي اهلل عليه و آله) بود و انجام ميداد .افرادی
كه به دنبال شهرت و بزرگي و تجمالت هستند به اين دليل است كه بزرگي و عظمت را در همين ديدهاند و كساني كه روح
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بزرگ عظمت را در معنويت ديدهاند توجهشان به ماديات كمرنگ ميشود .مانند شيخ انصاری (رحمة اهلل عليه) آن مردی كه
مرجع كل في الکّل شيعه است ،آن روزی كه ميميرد ،با آن ساعتي كه به صورت يک طلبهی فقير دزفولي وارد نجف شده است
فرقي نکرده است .وقتي كه خانهی او را نگاه ميكنند ميبينند مثل فقيرترين مردم زندگي ميكند ،با اينکه در هر سال مقدار
زيادی وجوهات به دست ايشان ميرسيد( .مختاری ،1374 ،ص.)458

 .3بررسی تعالیم رذایل اخالقی بر اجتهاد
 .1-3ظلم
از صفات منفي اثر گذار در معرفت ،ظلم كردن است؛ اينکه انسان چيزی را در غيرجايگاهي كه به آن چيز اختصاص دارد ،قرار
دهد كه به واسطه نقصان و كوتاهي يا زيادهروی در آن چيز يا به سبب تجاوز از وقت مکانش است( .راغب اصفهانی،1412 ،
ص .)537ظلم جامع همه رذايل ،و ارتکاب هر يک از زشتيهای شرعي و عقلي را شامل ميشود( .نراقى ،1378 ،ص.)475
ظلم در اخالق ،مادر رذائل اخالقي ميباشد كه از سرپيچي قوا از اطاعت عقل ناشي ميشود و در اثر آن ،بينشها ،گرايشها،
عواطف و احساسات انسان سمتوسوى ديگرى مييابد .با ادامه يافتن اين روند ،حکومت صالح عقل ،ضعيف و سرنگون ميگردد
و در مقياسى وسيعتر جامعه را نيز فرا ميگيرد( .علیزاده ،1398 ،ص .)212مهمترين شاخههایظلم در اخالق ،رياكاری،
دروغگويي ،خلف وعده ،خيانت در امانت ،كينهتوزی ،حسدورزی ،بدنيّتي و تکبّر و عجب و خودخواهي است كه هر يک از اينها
مانع برای شناخت و معرفت علمي ميشوند .اكنون بايد ديد كه چگونه ظلم مانع شناخت ميگردد آيا همه انواع آن مانع
شناخت است يا اينكه مانعيت ،ويژه بعضي از انواع آن است؟ .با عنايت به اينکه مانع بينايي ديده عقل ،هوس است .يکي از
قالبهای عيني و مشخص هوس ،ظلم است .بنابراين ،به دليل اينكه ظلم ،تجسم هوس است ،ظلمت آفرين است و جلوی
ديدهی عقل را ميگيرد .كسي كه تاريکيهای ناشي از ظلم و كارهای ناشايسته او در اين جهان ،جلوی ديده عقل و قلب او را
گرفته ،از شناخت حقيقت و يافتن راه كمال محرومش كرده است .وی در جهان پس از مرگ و در عالم قيامت نيز در تاريکي
است و راه بهشت را نميتواند پيدا كند .با اين توضيح مشخص ميشود كه چرا قرآن كريم ظلم را مانع شناخت ميداند و
تصريح ميكند كه« :وَ یُضِل اللَّهُ الظَّالِمینَ؛ خداوند ظالمان را گمراه ميكند»( .سورهی ابراهیم ( ،)14آیه  .)27معناى اين
كه خداوند ظالمان را گمراه مىكند اين است كه چون نظام آفرينش بر اساس قانون عليت استوار است و ظلم سبب تيره شدن
آينه عقل مى شود ،وقتى آينه عقل تيره شد ،ديده فکر از رؤيت حقايق عقلى محروم مىگردد و انسان به طور طبيعى ،راه را از
چاه نمىتواند تشخيص دهد و در نتيجه گمراه مىشود؛ نه اين كه خداوند با ظالمان دشمنى خاصى دارد و نمىخواهد آنان راه
تکامل خويش را بيابند! (شُبّر ،1395 ،ص)275
 .2-3خودپسندی
از صفات منفي اثر گذار در معرفت ،خودپسندی در رأی است؛ اينکه انسان نظر يا عمل خود را بزرگ شمارد و آن را نيکو ببيند.
ن
اعتماد بر دستاوردهای شخصي ،انسان را در معرض لغزش قرار ميدهد .حضرت علي (عليهالسالم) در روايتي ميفرمايند« :وَ مَ ْ
ن اسْتَغْنى ِبعَقْلِهِ زَل؛ هر كس خودرأيي كند گمراه ميشود و هر كس با اتکاء به عقل خويش خود را از
أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ ضَلََّ ،و مَ ِ
ديگران بينياز ببيند ميلغزد»( .کلینى1429 ،ق ،ج ،15ص .)63از تأثيرهای منفي خودپسندی در رأی اين است كه فقيه در
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فرآيند اجتهاد ،آراء و نظريههای خود را صحيح بپندارد و از مشورت با اهل فن خوداری كند و اجتهاد از ماهيت اصلي خود جدا
ب
شود و ذهنيت او به منبع و پايهی شناخت جهت دهد .در روايات نيز به اين تأثير اشاره شده است« .الْعُجْبُ صَارِفٌ عَنْ طَلَ ِ
الْعِلْمِ دَاع إِلَى الغَمْطِوَ الْجَهْل؛ خودپسندی از طلب علم باز ميدارد و به تحقير ديگران و جهل فرا ميخواند»( .مجلسى،1403 ،
ج ،69ص .)199در فقه نيز برخي از فقهاء ،يکي از شرايط اجتهاد را پرهيز از حسن ظن به آرای خود دانستهاند( .مرتضوی
لنگرودی ،1412 ،ج ،1ص .)477تأثير منفي حسن ظن در مباحث علمي اين است كه فقيه در جوانب مختلف موضوع تأمل و
دقت الزم را نداشته باشد .عالمه وحيد بهبهاني نيز در بحث شرايط اجتهاد چنين ميگويد« :الزمهی داشتن ملکهی قدسي آن
است كه هر گاه از نظر علمي كم و كاستي داشت ،خود رأی نباشد( .وحید بهبهانی ،1424 ،ص.)339
 .3-3تعصب
يکي از موانع فهم صحيح فقهي ،تعصب است .در اصطالح حمايت و دفاع از چيزی بدون دليل و نپذيرفتن حق است كه انسان
را به نوعي جمود بر انديشه خاص وا ميدارد و خودخواهي بر انسان مستولي ميشود و اجازه تفکر در عقيده مخالف را از او مي-
گيرد و مانع قضاوت صحيح ميشود( .کلینى ،1429 ،ج ،15ص .)63مجتهد بايد در بررسي ادله و آراء ديگران از تعصب به دور
باشد و با هدف كشف حکم شرعي به مطالعه كشف علمي بپردازد از آنجا كه تعصب انصاف و حق جوی را از بين ميبرد هر
گونه تعصب و تمايالت شخصي و نفساني كه باعث جهت دادن انحرافي و پيدايش خالف واقع در بينش فقيه و جانب داری وی
ميشود پرهيز كند( .فیض کاشانی ،1401 ،ج ،2ص .)54كسانى كه از روی تعصب و لجاج ،حقيقت را پنهان و كتمان مىكنند
و كفر عادت و ملکه آنان شده است و از راهنمايىهاى خداوند بىبهرهاند( .محمدی ری شهری ،1390 ،ص  )409قرآن كريم
برخي از آثار را برای فردی كه مبتال به تعصب منفي شده است بيان ميكند؛ قبول نکردن حق (سوره شعراء ،آیه 198؛
کلینى ،1429 ،ج ،2ص ،)307انحراف از عدالت (نساء ،آیه 135؛ طبرسی 1988 ،ج ،3ص ،)190هتک حرمت علم.
(موسوی خمینى ،1375 ،ص .)152در روايات نيز به برخي پيامدهای تأثير تعصب و لجاجت بر حركت علمي و انحراف از
مسير اصلي ،اشاره شده است؛ افتادن در جهل ،سستي در رأی (نهج البالغه ،حکمت ،179ص .).501همه اين آيات و روايات
دليل روشني بر لزوم پيراسته بودن فقيه از تعصب ميباشد .افزون برآن روشن است كه حبّ و بغضها و جهتگيریهای تعصب
آميز ،مسير اجتهاد را منحرف كرده و مانع بزرگي برای دستيابي به معرفت فقهي ميباشد( .سعید ضیائیفر« ،صفات
اخالقی تأثیرگذار بر اجتهاد» ،پژوهشهای اخالقی ،شماره ،1396 ،4ص .)7فقيهي كه از صفت تعصب و جانببرداری به
دور است ،ممکن است برداشتي متفاوتي از ادله داشته باشد؛ در حاليكه احتمال اين برداشت در فقيهي كه تحت تأثير فضای
تعصب و جانبداری منفي قرار دارد ،ممکن نيست و باعث اشتباه در درک فقيه ميشود( .فیض کاشانی ،1401 ،ج ،2ص.)54
مثالدر شرح حال شيخ انصاری آمده است كه وی روزی همراه پدر به درس خارج سيد مجاهد رفته بود ،مباحثي درباره حرمت
نماز جمعه در زمان غيبت امام زمان (عليه السالم) مطرح ميشد تا اينکه در آخر به حرمت نماز جمعه قائل شدند .پس از تمام
شدن حرفهای سيد ،شيخ با كمال متانت و آرام عرض كرد :حضرت آقا ادله در اينجا افاده وجوب ميكند نه حرمت! و فورا
شروع كرد به اقامه دليل و برهان برای وجوب نماز جمعه در عصر غيبت امام زمان (عليه السالم) .جالب آنکه سيد مجاهد كه
قائل به حرمت شده بود نظر شيخ را پسنديده و از رأی خود برگشت ،و قائل به وجوب شد.
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 .4-3دنیاگرایی
دنيا گرايي به معنای عالقه داشتن و دوست داشتن و دلبستگي به دنيا و امور دنياست و از آثار قوهی شهوت است .پيامبر گرامي
اسالم (صلي اهلل عليه و آله) فرمود« :حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُل خَطِيئَة؛ دنيا دوستي ريشهی و اساس همه خطاها ،شمرده شده
است»( .کلینى1429 ،ق ،ج ،2ص .)131يکي از تأثيرهای مهم دنياگرايي بر حوزه انديشه و تعقل انسان ميباشد كه سبب
فساد عقل است( .محمدی ری شهری ،1390 ،ص )292و انسان را كرو كور ميكند( .همان) بنابراين دنيا دوستي دو نيروی
ارزشمند انسان را از بين ميبرد؛ عقل و راههای دل را به سوی حقيقت ميبندد و انسان را از فضائل خالي و به طرف رذائل مي-
كشاند( .تهرانی ،1397 ،ج ،13ص .)109دنياگرايي در معرفت مجتهد نيز اثر ميگذارد و ممکن است ناخواسته باعث شود
مجتهد تحت تأثير منافع و اميال شخصي خود در اجتهاد قرار گيرد كه اين تأثير مانع تصويب علمي در اجتهاد است .يکي از
نمونههای پرهيز از تأثير دنياگرايي در اجتهاد اقدام عالمه حلي در پر كردن چاه منزلش قبل از استنباط حکم فقهي طهارت آب
چاه بود( .مطهری 1389 ،ص254؛ سعید ضیائیفر« ،صفات اخالقی تأثیرگذار بر اجتهاد» ،پژوهشهای اخالقی،
شماره ،1396 ،4ص .)7همچنين در شرح حال عالم رباني شيخ شمس الدين بن جمال الدين بهبهاني آمده است كه زهد اين
عالم بزرگ به اندازهای بود كه جميع لباسهايش پنج قران ارزش نداشت ،و اكثر ايام در گرسنگي به سر ميبرد ،و گاهي كه
ف
ب الْ ُمضْطَرَّ إِذا دَعا ُه َو یَکْشِ ُ
ن یُجی ُ
گرسنگي شان شدت پيدا ميكرد به طرف گنبد مطهر سربلند ميكرد و ميگفت« :أَمَّ ْ
السُّوء»َ (سوره نمل ( ،)26آیه  )62و اشکش جاری ميشد .در اين حال كسي هم يافت ميشد استخاره مي كرد بعد يک پول
يا دو پول ميداد .همان را نان خريده ميل ميفرمود و شکر الهي را بجای ميآورد ،و باز مشغول تحرير ميشد( .خراسانی،
 ،1388ص .)618به همين جهت برخي از فقهاء عالوه بر شرط عدالت در اجتهاد شرط ديگری نيز ذكر كردهاند و آن اينکه
مجتهد به دنيا روی نکرده باشد و در پي تحصيل آن نباشد( .طباطبایى یزدى ،1409 ،ج ،1ص .)10يکي از رذائلي كه از
دنياگرايي منشعب ميشود جاه طلبي مياشد كه از مهمترين عوامل سوء فهم است .و از خصلتهای ناپسندی است كه قوهی
غضب و شهوت در پيدايش آن تأثير دارند؛ چون شهرت و جاه از طرفي باعث ميشود انسان بر ديگران مقدّم و مسلّط باشد و از
طرف ديگر رسيدن به خواهشهای قوهی شهوت را ميسر ميسازد .كه بر درک و تعقّل انسان تأثير ميگذارد و فرد را در
دريافت حقيقت دچار ترديد ميكند .مثال آيت اهلل زنجاني در خصوص عدم جاه طلبي شيخ انصاری ميفرمايد« :با وجود اينکه
بسياری از خواص ،شيخ را بر صاحب جواهر مقدم ميدانستهاند؛ ولي هر چه سراغ شيخ ميروند كه رساله بنويسد ،او ميگويد:
صاحب جواهر هست و به خود اجازه نميدهد كه در مقابل وی ،موجوديتي برای خود قايل شود و رساله بدهد .اين مطلب هم
بر عقل و هم بر تقوای فوق العاده ايشان داللت دارد»( .شبیری زنجانی ،1413 ،ص.)16
 .5-3عجله و شتابزدگی
عجله و شتابزدگي به معني اقدام به كاری قبل از اينکه زمينه و مقدمات الزم آن كار فراهم شود ( .نراقى ،1963 ،ج ،1ص310؛
سعید ضیائیفر« ،صفات اخالقی تأثیرگذار بر اجتهاد» ،پژوهشهای اخالقی ،شماره ،1396 ،4ص )8در اخالق اسالمي
بهعنوان يکي از رذايل اخالقي شمرده ميشود .كمترين آفت شتابزدگي اين است كه مانع درک درست موضوع ميشود و
شتابزده نميتواند در اطراف همه جانب موضوع انديشه كند و انسان را از فکر دقيق باز ميدارد و او را به سوی لغزشها مي-
كشاند .چنانکه مال نراقي در مذمت اين صفت رذيله گفته است :عمل هر كس بايد به بصيرت و بينائي باشد ،و عاقبت آن را
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مالحظه كند ،و اين موقوف است بر تأمل و تأني .و اين صفت مانع تأمل است .و مکرر به تجربه رسيده است كه :هر امری كه
بيتأمل از آدمي سرزد باعث خسران و زيان ،و فاعل آن نادم و پشيمان ميشود .و هر كاری كه به تثبت و تأني كرده ميشود
هيچ پشيماني در آن نيست .و همين در مذمت اين صفت بس است كه :هر عجول سبکي در نظرها خوار و در دلها بي وقع و بي
اعتبار است( .نراقى ،1963 ،ج ،1ص .)311عالوه بر آن آفت عجله بروز خطا و افزايش اشتباه در كار است؛ زيرا زمينه عجله در
كارها در بسياری از موارد ،جهالت يا عدم احاطه كامل و جامع علمي است .از اين رو درصد خطا و اشتباه باال ميرود .خداوند
شتابزدگي را عامل اشتباه در شناخت سود و زيان واقعي ميداند و به انسان نسبت به آن هشدار ميدهدَ « :و يَدْ ُع الْإِنْسانُ بِالشَّر
ن الْإِنْسانُ عَجُوال؛ انسان با شوق و رغبتي كه خير و منفعت خود را ميجويد (چه بسا به ناداني) با همان شوق
دُعاءَ ُه بِالْخَيْرِ وَ كا َ
و رغبت شر و زيان خود را ميطلبد ،و انسان بسيار بيصبر و شتابكار است»( .سوره اسراء ( ،)17آیه .)11در روايتي از امير
المؤمنين (عليهالسالم) آمده است« :با عجله و شتابزدگي لغزشهای فراوان پيش ميآيد» .بنابراين شتابزدگي مايه بدبختي و
شقاوت ابدی انسان ميشود؛ چرا كه هم در تشخيص سود و زيان و ابزارها به خطا ميرود و هم هدف را گم ميكند و به دنيا
س
گرايش مييابد .از اين رو پيامبر اكرم (صلي اهلل عليه و آله) عجله را مايه هالكت انسان ميداند و ميفرمايد« :إِنَّمَا َأهْلَکَ النَّا َ
الْعَجَلَةُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَثَبَّتُوا لَ ْم َيهْلِکْ أَحَدٌ؛ اگر مردم ،از شتابزدگي به دور بودند هيچ كس هالک نميشد»( .برقى،1371 ،
ج ،1ص .)315نقطه مقابل آن صبر ،خويشتنداری ،تحمل ،حوصله و وقار از فضايل اخالقي شمرده ميشود .يکي از نشانههای
عالمان آخرت ،پرهيز از شتابزدگي معرفي شده است و مجتهد بايد طبق آنچه صريح كتاب خدا يا نصّ حديث و يا اجماع است،
استنباط كند( .فیض کاشانى ،1371 ،ج ،1ص .)146توجه و دقت كافي شرط اساسي بررسي ادله مسائل فقهي است كه نياز به
تأمل و دقت فراوان دارد و بدون احاطه الزم درباره موضوعي نميتوان اظهار نظر كرد امير المؤمنين علي (عليهالسالم) در
روايتي ميفرمايد« :علم را احراز نميكند مگر كسي كه برای كسب معرفت بردبار باشد»( .تمیمى آمدى 1366 ،ص.)49
معرفت با شتابزدگي مباينت دارد و در اجتهاد خسارت عظيمي كه از ناحيه شتاب زدگي بيمورد ،ممکن است دامن مقلدين و يا
اجتماع را فرا گيرد .بيش از آن است كه به حساب آيد .اظهار نظرهای شتابزده و سست مدرک ،سبب ميشود كه فتواهای
مشتبه صادر شود .چه بسا حاللي حرام گرد و حرامي حالل شمرده شود .به عنوان نمونه صبر آيت اهلل اصفهاني را ذكر ميكنيم:
در شبي از شبها كه ايشان در نجف اشرف نماز مغرب و عشا را به جماعت ميخواند ،بين دو نماز ،شخصي فرزند او را كه در
حقيقت شايستگي آن را داشت كه جانشين پدر شود ،شهيد كرد .اين پيرمرد هفتاد ساله وقتي از شهادت فرزند خود باخبر شد،
به قدری بردباری و صبوری و بزرگواری از خود نشان داد كه فرمود« :ال حَولَ وَ ال قُوة الّا باهلل» سپس بلند شد ،نماز عشا را
خواند و قاتل فرزندش را نيز مورد عفو و بخشش قرار داد .همچنين ،از يکي از استادان بزرگ اخالق نقل است كه فرمود :آيت
اللّه اصفهاني هر ماه نامههايي را كه در آنها برای ايشان ناسزا نوشته بودند ،برميداشت ،به سوی رود دجله روانه ميشد و نامه
های توهين آميز را در آنجا ميريختد .او از آن چنان عظمت نفسي بهره مند بود كه هيچ گاه لب برنميآورد و حتي عامالن را
نيز مي بخشيد( .پایگاه اطالع رسانی حوزه« ،طوبی ،صبر در سیره رفتاری معصومین علیهم السالم و علم» ،شماره ،5
 ،1385ص.)121
نتیجهگیری
عدالت اخالقي يکي از صفات مهم و اثرگذار در اجتهاد ميباشد كه باعث اعتدال در قوا ميشود .برخي از فقهاء شروط اخالقي
نظير ورع ،پرهيز از دنياگرايي ،پرهيز از رياست طلبي ،و حب مال را عالوه بر عدالت الزم دانستهاند كه مفهوم عدالت را به سمت
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عدالت اخالقي سوق ميدهد .عدالت اخالقي در اجتهاد آثار مهمي دارد كه از جمله آن آثار ،رفتار منصفانه در بررسي آراء و ادله
ميباشد كه باعث ميشود فقيه خواستههای نفساني خويش را در اجتهاد دخالت ندهد .دنياگرايي و اقسام منشعب از آن مانند
حب مال ،جاه طلبي ،شتابزديگي و  ...به عنوان اساس همه خطاها و مانع رسيدن به صواب در همه زمينهها از جمله كسب
معرفت فقهي ميشود .تعصب و جانبداری از صفات منفي اثرگذاردر اجتهاد و مانع بزرگي در رسيدن به معرفت فقهي ميباشد
كه انسان را بر انديشه باطلي سوق ميدهد و اجازه تفکر در انديشه مقابل را از او ميگيرد .با توجه به آنچه بيان شد فقيه بايد به
موازات تالش علمي ضابطه¬مند برای فهم احکام شرعي ،تالش علمي مضاعفي برای پيراستن نفسش از رذائل اخالقي و آراستن
آن به فضائل اخالقي داشته باشد تا استنباط وی به واقع نزديکتر و از خطا دورتر باشد به ويژه نسبت به صفات مذكور در اين
فصل و هر چه نفس فقيه از رذائل پيراستهتر و به فضائل آراستهتر باشد احتمال اشتباه در استنباطهای فقهي وی كمتر و
احتمال اصابت برداشت وی به واقع بيشتر خواهد.
منابع و مآخذ
قرآن كريم
نهج البالغه
 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادر1997 ،م ،چاپ سوم.
 .2اردبيلي ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،محقق /مصحح :آقا مجتبى عراقى-
علىپناه اشتهاردى -آقا حسين يزدى اصفهانى ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
 1403ه ق ،چاپ اول.
 .3آخوند خراساني ،محمد كاظم ،کفایة االصول ،قم ،مؤسسه آل البيت إلحياء التراث1409 ،ق ،چاپ اول.
 .4بحرانى ،يوسف بن احمد بن ابراهيم آل عصفور ،الدرر النجفیة من الملتقات الیوسفیة ،بيروت ،دارالمصطفي إلحياء
التراث1423 ،ق ،چاپ اول.
 .5برقى ،احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن ،محقق  /مصحح :جالل الدين ،محدث ،قم ،دارالکتب اإلسالمية 1371 ،ق،
چاپ دوم.
 .6بهايى ،محمد بن حسين ،زبدة األصول ،قم ،مرصاد 1423،ق ،چاپ اول.
 .7تميمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،محقق  /مصحح :درايتى ،مصطفى ،قم ،دفتر
تبليغات 1366 ،ش ،چاپ اول
 .8تهراني ،مجتبي ،اخالق االهی ،تدوين و تحرير :محمدرضا جباران ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
تهراني ،1397 ،چاپ اول.136 .
 .9جوهری ،اسماعيل ،تاج اللغة و صحاح العربیه ،بيروت ،انتشارات دارالعلم للماليين1404 ،ق،
 .10حرّ عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسه آل البيت عليهم السالم 1409 ،ه ق ،چاپ اول.
 .11حسيني ،سيدنعمتاهلل ،مردان علم در میدان عمل ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
 ،1385چاپ هفتم.
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 .12خراساني ،مال هاشم ،منتخب التواریخ ،تهران ،اسالميه ،1388 ،چاپ اول.
 .13رازی مسکويه ،احمد ،تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ، ،قم ،بيدار ،1371 ،چاپ پنچم ،چاپ اول.
 .14راغب أصفهانى ،حسين بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،محقق  /مصحح :داوودى ،صفوان عدنان ،بيروت -دمشق:
دار القلم -الدار الشامية 1412،ق ،چاپ اول.
 .15ستوده ،امير رضا ،پا به پای آفتاب ،تهران ،مؤسسه نشر پنجره ،1386 ،چاپ دوم.
 .16شُبّر ،سيد عبداهلل بن سيد محمدرضا ،اخالق ،مترجم ،محمد رضا جباران ،قم ،مکتبه بصيرتي1395 ،ق.
 .17شريف مرتضى ،علي بن الحسين ،رسائل الشریف المرتضی ،محقق /مصحح :سيد مهدى رجائىقم ،دارالقرآن كريم،
 ،1405چاپ اول.
 .18طباطبائي ،سيد محمدحسين ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي1417 .ق ،چاپ دوم.
 .19طباطبايي حکيم ،محسن ،مستمسك العروه الوثقی ،قم ،دارالتفسير ،1374 ،چاپ اول.
 .20طباطبايى يزدى ،محمد كاظم ،العروة الوثقى ،بيروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات 1409 ، ،ه ق ،چاپ دوم.
 .21طبرسي ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بيروت :مؤسسه االعلمي للمطبوعات ،1425 ،ه .ق ،چاپ
دوم.
 .22طوسى ،محمد بن محمد نصيرالدين ،اخالق ناصرى ،تهران ،علميه اسالميه 1413 ،ه ق ،چاپ اول.
 .23عاملى ،محمد امين ،استرآبادى ،سيد نور الدين موسوى ،الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة ،محقق /مصحح:
رحمت اهلل رحمتى اراكى1426 ،ه ق ،چاپ دوم.
 .24عاملى ،محمد بن مکى ،الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة ،قم ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين،
 ،1417چاپ اول.
 .25عراقي ،ضياءالدين ،تنقیح االصول ،تقرير از محمدرضا طباطبايي ،نجف ،مطبعهالحيدريه ،1371 ،چاپ اول.
 .26عليزاده ،مهدى ،اخالق اسالمى مبانى و مفاهیم (علیزاده ،مهدى) ،قم ،دفتر نشر معارف ،1398 ،چاپ پانزدهم.
.118
 .27فيض كاشانى ،محمد محسن ،المحجة البیضاء فی تهذیب اإلحیاء ،مصحح :علي اكبر ،غفاری ،قم ،جماعة
المدرسين في الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النشر اإلسالمي 1376 ،ه.ش ،چاپ چهارم.
 .28فيض كاشانى ،محمد محسن ،مفاتیح الشرائع ،قم ،آيت اهلل مرعشي نجفي ،1401 ،چاپ اول.
 .29كليني ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،محقق /مصحح :على اكبر غفارى و محمد آخوندى ،قم ،دارالحديث1429 ،ق ،چاپ
اول.
 .30مازندراني ،محمدصالح ،شرح اصول کافی ،تهران ،المکتبه االسالميه1382 ،ق ،چاپ اول.
 .31مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،محقق  /مصحح :جمعى از
محققان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي 1403 ،ق ،چاپ دوم
 .32محقق حلي ،جعفر بن حسن ،معارج األصول (طبع قدیم) ،قم ،موسسة آل البيت عليهم السالم 1403 ،ق ،چاپ
اول.
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 .33مختاری ،رضا ،سیمای فرزانگان ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي حوزهی علميهی قم ،1374 ،چاپ هشتم.
 .34ميالني ،محمد هادی ،قادتنا کیف نعرفهم ،محقق :محمدعلی حسینی میالنی ،قم ،الحقايق ،1386 ،چاپ دوم.
 .35محمدی ری شهری ،محمد ، ،علم و حکمت در قرآن و حدیث ،قم ،دارالحديث ،1390،چاپ چهارم.
 .36موسوی خميني ،سيد روح اهلل ،شرح چهل حدیث ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1375 ،چاپ
هشتم.
 .37مطهری ،مرتضي ،نبوت ،تهران ،صدرا ،1389 ،چاپ شانزدهم.
 .38مرتضوی لنگرودی ،محمد حسن ،الدر النضید فی االجتهاد و االحتیاط و التقلید ،قم ،مؤسسه انصاريان لنگرودی،
 ،1412چاپ اول .نجاشي ،احمد ،رجال النجاشي ،تحقيق :موسي شبيری زنجاني ،قم ،مؤسسةالنشر االسالمي،
1413ق ،چاپ چهارم.
 .39نراقي ،محمد مهدی ،جامع السعادات ،نجف ،مطبعه النجف االشرف ،1963 ،چاپ اول.
 .40نراقي ،احمد بن محمد مهدی ،معراج السعاده ،قم ،موسسه انتشارات هجرت ،1378 ،چاپ ششم.
 .41نوری طبرسي ،حسين بن محمد تقى ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،مؤسسة آل البيت (عليهم
السالم)1408 ،ه .ق ،چاپ اول.
 .42وجداني ،مصطفي ،سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی ،تهران ،پيام آزادی ،1362 ،چاپ پانزدهم.
 .43وحيد بهبهاني ،محمدباقر ،الفوائد الحائریه ،قم ،مجمع الفکر االسالمي1424 ،ه .ق ،چاپ دوم.
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