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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمات بحث
ي از مباحثبعضي  در ضمنراهگشاي مباحث آينده باشد  تواندميمقدمه است كه  چند به ازينبه بحث  ورود قبل از
 در كتب فقهي بحث نشده است.  روشنمستقل و  صورتبه شودميكه ارائه 

 مرتبط با آن و نكاتاول: مفهوم تربيت  مقدمه
آن قرار بگيرد.  در چهارچوبي آينده هابحثمفهوم بود براي اينكه  ديو تحداول بحث مفهوم تربيت  در مقدمه

ار داريم ي هم قيودي كه در اين بحث با آن سروكتا حدو  ميذكر كردلذا تعريف كرديم و اصطالحات مختلف را 
  .قرارداديممورد تعرض 

 .ميشوميوارد مقدمات بعدي  هاذكر آندو يا سه نكته ديگر در ادامه مباحث قبلي است كه پس از 
 .شودمياول: تربيت درواقع شامل افعال عدمي با آن وجهي كه گفته شد نيز  نكته
اگر كسي  هرحالبه شودميدوم: تربيتي كه در اينجا ما اصطالح قرارمي دهيم شامل قلمرو تعلم و تربي هم  نكته
مسائل تعلم  در بابفقهي  اتيو خصوصمقابل تعلم و تربي وجود دارد، اگر ما احكام  در نقطهتربيت برآيد  در مقام

 خواهد بود. منظور مااشيم، آن هم و تربي يعني در فراگيري طرف مقابل تعليم و تربيت داشته ب
يعني اگر براي  شودميتعلم و تربي نيز  در مقامتسامحاً شامل رفتارهايي  مييگوميدرواقع تربيتي كه اينجا 

از . در بعضي رنديگميمباحث موردتوجه قرار  نيدر اآمده باشد،  در فقهتعلم و تربي، احكامي  در مقامرفتارهايي 
تعلم و تربي  در مقامات و واجبات ممكن است يك سلسله احكامي به رفتارهاي متعلم و متربي مثل مستحب آداب

قبلي  در نكاتعالوه بر حدود و شمولي كه  مييگوميفقه التربيه  كهيوقت ؛ واست منظور ماهم  هاآنبرگردد كه 
از فقه التربيه  هاآناريم كه جدا كردن ، زيرا ما احكامي دشودميي مربوط به تعلم و تربي هم هاقسمتداشت شامل 

متعلم و متربي چه آداب و مستحباتي بايد درجلسه داشته باشد. داراي  نكهيامثلو ابواب التربيه وجهي ندارد. 
بگوييم عنوان تربيت به همان مفهومي كه قبالً  ميخواهنمياحكامي است كه به نوعي با تربيت مرتبط است، البته 

دهيم. بحث ولي تسامحاً و استطرداداً آن را در اين مباحث قرار مي شوديممفهوم دقيق شامل اين  عنوانبهگفتيم، 
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و در اينجا  گردديبرمگيرد، ولي ما مسائلي داريم كه به تعلم و تربي كه بگويم مفهوم هم اين را مي كنمينم مفهومي
دهيم. براي اينكه در فرايند تربيت ر اين باب بود باب جدايي قرار ميگيرد، اگر نكات خاصي دمورد توجه قرار مي

 هرحالبهباشد  محسوس ريغمقول به تشكيك است كه ممكن است محسوس يا  هاآن، منتهي نوع تأثير دارند ريتأث
ري انجام فردي براي تأثير و شكوفايي استعدادهاي ديگ آنچهو  هاروش. تربيت را روي دارد ريتأثمقام  در آن

دهد، آورديم ولي حيث تأثير مقام تربيت را دارد. عنوان تربيت بر رفتار متربي به مفهوم مصدري صادق نيست مي
آوريم. اينكه دقيق بگوييم مفهوم تربيت بر اين صادق نيست به دليل ولي چون در كار مربي تأثير دارد در اينجا مي

 دهيم. را مورد توجه قرار مي هاآنكه در فقه خواهيم داشت  خش مهمينيازي كه داريم و تأثيري كه دارد و ب
آيد. مقدمه بعدي بحث موضوع فقه و نسبت حدود فقه التربيه بيرون مي دو مقدمه ديگر داريم كه از مفهوم تربيت

ز مجموع سه چهار آن با اخالق و يك مقدمه ديگري در مورد تقسيمات و انواع تقسيم فقه كه مقدمه سوم است و ا
شود. پس از مقدمه اول كه مفهوم تربيت و ي آينده ميهابحثتحديد حدود براي  كامالًگيريم كه ي مياجهينتمقدمه 

نكات مرتبط به آن بود با اين ديدي كه در فقه ما به قضيه داريم وارد بحث موضوع فقه و ارتباط آن با اخالق 
ي مقدمات ما هم تأثير ريگجهينتيي تفكيك نشده و در درجادمند است چون كامالً شويم و اين بحث قطعاً سومي

 كنم.خواهد داشت، يك مقدار با توضيح بيشتري اين بحث را مطرح مي
ي مختلفي داريم دو امري هاساحتبه قلمرو انساني فقه مراجعه بكنيم  كهيوقتكنم كه به عنوان مقدمه عرض مي

انساني وجود دارد؛ يكي ملكات انساني است و يكي هم رفتارهاي ما است،مئ البته در حوزه كه در حوزه علوم 
ي ما مربوط است و هابحثبا  آنچهشخصيت انسان چيزهاي زيادي وجود دارد ولي  و ساحتوجود انسان 

 را مقايسه كنيم و نسبت سنجي كنيم اين دو تا است. هاآنخواهيم مي

 و ارتباط آن با اخالقدوم: موضوع فقه  مقدمه
كه عبارت است از؛  ميشويمدوم  مقدمهمرتبط با آن بود وارد  و نكاتاول كه مفهوم تربيت  از مقدمهپس 

نشده  كيو تفكموضوع فقه و مناسبت و ارتباط آن با اخالق كه اينجا قطعاً سودمند است، زيرا كامالً درجايي منقحح 
بيشتري، بحث را مطرح  و بسطگيري پايان مقدمات ما هم تأثيرخواهد داشت، لذا با توضيح  جهيو درنتاست 

 .ميكنيم
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ملكات نفساني  هااز آنكه يكي  ميابييمي مختلفي را هاحالت ميكنيمبه قلمرو انساني خودمان مراجعه  كهيوقت
انسان چيزهاي زيادي وجود دارد ولي  تيو شخصاست و يكي هم رفتارهاي ما است. (البته در حوزه وجود انساني 

 مقايسه بكنيم و نسبت سنجي نماييم اين دوتا است.) ها راآن ميخواهيماست و  ما مربوطي هابحثبه  آنچه

 اقسام كيفيات نفساني
است كه به طرق مختلف  انسان ؛ صفات روحيهاآني داراي كيفيات نفسانيه هستيم كه يكي از اقسام از جهاتما 

ي درون هايژگيوشكل طبيعي و خدادادي و يا به شكل اختياري و از طريق رفتار و تمرين و اكتساب يكي از  به اي
 و شايسته و ناشايسته دارد. و بدخوب  هايژگيوكه اين  شوديمانسان محقق 
 تقسيماتي دارد كه عبارتنداز: درواقعيك سلسله افعال و رفتارها داريم كه اين رفتارها نيز  ما گريد از طرف

 رفتارهاي طبيعي وغيراختياري -1
 رفتارهاي اختياري -2

اختياري از اعضا و جوارح  صورتبهرفتارهاي طبيعي، مقدمات اراده دخيل نيست يعني رفتارهايي كه  در تحقق
 .شوديمما صادر 

ممكن است  اماو انتخاب ما است،  اختيار در مورد و نهي ماست و آگاهگاهي رفتارهاي ما نه در مورد علم 
بعضي از رفتاهاي ما مورد علم و آگاهي ما باشد ولي اختيار ما در آن دخيل نباشد و بعضي از رفتارها هم هست كه 

 .باشديمي ما است و هم مورد اختيار ما و آگاههم مورد علم 
ي ما به آن تعلق بگيرد يا و آگاه ي داريم كه اعم از اين است كه علمارياخت ريغدرهرحال يك نوع رفتارهاي 
هيچ وقوفي بر كارش ندارم يا اينكه مورد وقوف علم من باشد، دقيقاً  كهيدرحالكند نگيرد، مثالً سيستم مغز كار مي

بينم ولي باز اين رفتار طبيعي و غير اختياري است. كند حتي مستقيم ميي ميكارچهبدانم سيستم بدني من مثالً قلب 
يك نوع رفتارهاي غير اختياري داريم اعم از اينكه علم و آگاهي ما به آن تعلق بگيرد يا نگيرد در نكته  رهرحالد

است  شدهگفته هانياكه رفتارهاي اختياري مقدمات ارادي كه در فلسفه و اصول و  مقابل رفتارهاي اختياري داريم
گفته شده  فلسفه در اصولي كه طورهمانقدمات اراده ماست (دخيل  هاآنبا اختالفات ريزي كه دارد در تحقق 
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و  و عزم، شوق اكيد با توجه به اينكه اختالفي در آن هست يا نيست دهيفااست عبارتنداز: تصور فعل، تصديق به 
 فعل) تحقق

 نكته
و  نشيو گزبسيار وسيعي دارد اختيار  دامنهمقول به تشكيك بوده است و  شوديماختياري كه در اينجا مطرح 

 و سنجش و اراده با علمي كه انسان قو اريبسي هانشيگزو  هاانتخابانتخاب ما محدوده بسيار وسيعي دارد از 
، مثل خيلي از شوديمي خيلي ضعيفي را شامل هاانتخابتا اختيارها و  كنديماقدام  هابر آن از مقدماتبسياري 

با يك زحمتي جلوي  ميتوانيمبه اين است كه اگر بخواهيم،  هاآنافعال عادي و پيش پا افتاده كه اختياري بودن 
وسيعي دارد كه از اختيار  دامنه. پس اختياري بودن خيلي شوديمخودمان را بگيريم خيلي راحت مقدمات انجام 

تا اختيار، در حدي كه اگر  دهديمدارد و انجام  بر موضوعي كه ازهرجهت وقوف و كاملآگاهانه سنجيده جامع 
 دهيو سنجآگاهانه  هانشيو گزجلوي آن را بگيرد، بنابراين گاهي اختيارها  توانديمكردن مقدمات  با فراهمهد، بخوا
ي است كه اگر بخواهد با تمهيد مقدماتي در حدي هم و گاهي خيلي با آگاهي و وقوف است و گاهي تخيلي و گاه

 جلوي آن را بگيرد. توانديم
فلسفي اختياري  ازنظرولي دقيق بشويم  گويد،غير اختياري مي دانيم و عرفما اضطرار مي كهخيلي از افعالي 

. افعال اضطراري و اكراهي كه دارند ديتأكو در نهايه هم خيلي بر آن  اندآوردهاست مرحوم عالمه در حواشي اصفار 
يعي و عادي هستند و اختياري بدانيم ولي در نگاه گوييم طبدر اجتماع اضطرار و اكراه دارد يا خيلي چيزهايي كه مي

دهم، گاهي شود، براي اينكه اين بحث در بحث فقهي اثر دارد توضيح هم مياختياري مي هاآنفلسفي همه  قيعم
بينيم اختياري است چون كنيم حتي زنده بودن و نفس كشيدن هم اختياري نيست ولي اگر دقيق بشويم ميفكر مي

 تواند جلوي آن را بگيرد.گر كسي بخواهد ميا
انجام بدهم يا انجام  توانميمالبته اختياري بودن گاهي مستقيم است يعني فعل را در همين شرايطي كه من هستم  

اصول  در علمي اقاعدهانجام بدهم و يا انجام ندهم، يك  توانميم با مقدماتي غيرمستقيم است يعني و گاهندهم، 
است، كسي خودش را از باال به وسط راه  ما مربوطكه به بحث » االمتناع باالختيارالينافي االختيار«گويند:  است كه
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ي امقدمهيك فعل اختياري است زيرا با يك  حالنيدرعجلوي خودش را بگيرد،  تواندينم، ديگر اندازديم
 هست. در آني باشد نوعي اختيار جلوي آن را بگيرد، امتناعي كه از ناحيه مقدمات اختيار توانستيم

 تصوير اوليه اختيار
 اشيفلسف قيدق ريتصوتصويرعاميانه ابتدايي اولي تا آن  از آنلذا اين نكته مهم است كه اختياري كه مامي گوييم 

إن شاء فعل و إن لم «خيلي فاصله دارد تصوير اوليه آن اين است كه انسان با مقدمات عادي و طبيعي دم دست 
دانيم كه با را دقيق بشويم اعم از اين مي »معناي :إن شاء فعل و إن لم يشاء لم يفعل نيهم، ولي وقتي »يشاء لم يفعل

 گريدشود شما از امروز تمهيدي بكنيد كه پنج سال شود. مييغريب يا بعيد است و بگوييم همه اختيار م مقدمات
بنابراين دامنه اختيار اعم از اضطرار و اكراه و ؛ شما اختياري شما است وقتآنجامع الشرائط بشويد و اجتهاد  مجتهد

جودي انسان و كند اختياري نيست، هست. يكي از جهات وسعت دامنه حيطه وخيلي از افعالي كه انسان فكر مي
كند راه آن را پيدا مي كند اختياري نيست اگر كمياست كه خيلي از چيزها كه انسان فكر مي نيهمعظمت انسان 

يعني طوري ؛ كند گزينش نداردانسان در ابتدا فكر مي كهيدرحالتواند با تمهيد مقدمات بعيده گزينش بكند مي
از جايي كه در  معنا ندارد. در فاعل به رضا اين است كه از لبه ساختمان صد طبقهاست كه خالف آن  آمادهمقدمات 

اين فعل اختياري نيست،  اندگفتهگويند؛ تصور سقوط كني افتادي بعضي حد يك آجر است رد بشود آنجا مي
سي خود نيفتد و انسان تواند با تسلط بر تخيالت خود و تربيت قواي روحي و نفاختياري است انسان مي كهيدرحال

افتد، اختياري به معناي اوليه نيست، ولي به اين معنا كه ي آنجا برود ميهركسكند افتادن اختياري نيست و فكر مي
 شود.تواند جلوي آن را بگيرد اختياري ميرا تقويت كند مي هاآنتمهيداتي در دست او است كه اگر 

 دامنه اختيار
فلسفي دامنه وسيعي است، بعضي از افعال مستقيم تحت اختيار ما است بعضي از افعال با  ازنظرار پس دامنه اختي

بينم دست خودم خوابي كه مي مثالً شود. اينكه من از قبل تمهيد نكرده باشم غريب يا بعيد تحت اختيار ما مي طيوسا
اندازه اختياريت و اراده در آن نقش  نيهمواب را نبينم، به توانستم تمهيداتي بينديشم كه اين خنيست، ولي از قبل مي

شود اصل وجود يا عدم آن قطعاً به معناي عام اختياري، دارد. تمام كارهايي كه در حوزه فعل طبيعي ما تلقي مي
زهايي كه به هيچ نفي بكنيم، چي ميتوانينممحقق نشود ولي  هانياتوانيم كاري بكنيم كه شود يعني مياختياري مي
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آنها دست ما نيست، وجود دارد و قابل نفي نيست ولكن تصور ابتدايي را بايد كنار بگذاريم،  و مقدمات نحو اسباب
ي فقهي هابحثآن را به شكل اختياري ديد و اين در  توانيممقدمات  ديبا تمهزيرا بسياري از چيزها وجود دارد كه 

افعال اضطراري،  همهموضوع فقه قرار بگيرد خيلي مؤثراست.  توانديمكه  افعال و رفتارها دامنههم مهم است كه 
 خواهيم بر اين تأكيد بكنيم.كه در حوزه فقه هم مي ديآيم درو همه به شكل اختياري  و خطااكراهي 

بگوييم فقط  ميخواهينميم خواهيم استفاده بكنيم براي اينكه موضوع فقه را موضوع وسيعي بگيرمي نيهمما از 
گويند، قرار بگيرد. ابتدائاً وقتي موضوع فقه مي تواند موضوع احكامياستشعاري هاي آن هست كه به نحوي مي

تواند انتخاب بكند، حتي رفتارهاي ديگر هم كه با رفتارهاي مكلف است رفتارهايي كه مورد توجه است و مي
تواند در فقه بيايد و عمالً در فقه داريم، اين تقسيم آثار زيادي دارد. اين يك تقسيم است شود ميانتخاب مي طيوسا

ي دارد، البته در فقه كدام دامنه و كدام حد آن ادامنهفلسفي چنين  ازنظرو به اين مفهوم اختيار توجه داشته باشيد كه 
كنيم. اين يك تقسيم و توجه به نكته ديگري ميرا به عنوان موضوع بگيريم، محل بحث و تأمل است كه بعد عرض 

 كه در بحث اختيار هست.

 تقسيم رفتار در فقه
 تقسيم ديگري كه در فقه براي رفتار آمده است عبارت است از:

 بيروني)جوارحي (رفتارهاي  -1
 )قلبي دروني،جوانحي (رفتارهاي  -2

 .رديگيمظاهري انجام  با ابزار بيروني و هستند كهرفتارهاي جوارحي رفتارهايي 
و افعالي كه در فقه صادق است  رديگيمرفتارهاي جوانحي رفتارهايي هستند كه با ابزار دروني و قلبي انجام 

متفاوت است، صفات  با صفات هاآن، شرك، ريا واخالص وتوبه كه مرز قصد سوءرفتارهاي نيت هستند مثل قصد، 
 .شوديمي از عالم درون انسان صادر و فعلاو يك عملي  رياز غاو يا  راسخه درآمده است كه از ملكهبه حالت يك 

 البته تقسيمات ديگري هم براي رفتار وجود دارد كه فعالً مورد بحث ما نيست.
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 فقه و اخالق  علم
و رفتارها داريم، سؤاالتي كه مطرح  هاخصلتاين يك بحث است كه درحوزه شخصيت انسان، در خصوص 

 ميادادهديني انجام  از متوني كه بيان شد اين است كه ما در شريعت خودمان يا تنظيمي كه امقدمهبه  با توجهاست 
 داريم يكي فقه و ديگري اخالق است. دوتا علمحداقل 

 .كنديمو فقه آن است كه از رفتارهاي مكلف بحث  كنديمبحث  ليرذاو  از فضائلآن است كه  اخالق

 محدوده و موضوع اخالق 
كنيم را بحث مي هاآنروشن است منتهي سؤاالتي وجود دارد كه  الجملهيفاخالق و موضوع اخالق  محدوده

ي و غير عيرطبيغشود اگر مي دهينامموضوع اخالق قدر متيقني دارد كه همان ملكات نفسانيه باشد و فضايل و رذايل 
شود، پس قيد مكلف هم رهاي اختياري مكلفان ميشود و موضوع فقه هم رفتااختياري باشد از اين بحث خارج مي

يي كه در مورد هابحثبه آن را  ما اخالقكه  كه گفتيم تا اين حد واضح و روشن است يميتصمخورد. با توجه به مي
رفتارها دو  منتهي رفتارها مي آوريم ، نهيزمو فقه را در  ميدهيم اختصاصنفساني ما است  و ملكاتصفات روحي 
 قيد قطعي دارد:

 ي از قلمرو فقه خارج است.ارياخت ريغرفتارها بايد اختياري باشد يعني رفتارهاي  -1
 رفتاهاي اختياري مكلفان؛ -2

شود از ملكات جدا مي 27شود جواب داد؛ در رفتارها كه برخي مطرح است كه تا حدي مي نجايدر ادو سؤال 
شود دهد جدا ميشود مكلفان هم كه از رفتارهايي كه غير مكلف انجام ميري جدا مياختياري هم از غير اختيا

 رفتار غير مكلف هم ممكن است موضوع حكم باشد، يك سؤال در اينجا اين است كه:

 ي و جوانحي است يا اينكه اختصاص به افعال جوارحي دارد؟از جوارحآيا در فقه رفتارهاي اختياري اعم  -

ي و رفتارهاي دروني، در نفسانملكات  از گردديبرمبه درون  آنچهر مرحله اول در ذهن اين باشد كه شايد د
كند، ولي جواب سؤال اين است كه ما هيچ حوزه اخالق است و فقه در حوزه رفتارهاي ظاهري و جوارحي بحث مي

توانيم بر اينكه ما مرز نسبتاً قابل قبولي كه مي خواهد شد ترروشنبه اين نداريم، بلكه داليلي داريم كه بعد  الزامي
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اختصاص بدهيم و فقه را به افعال و رفتارها  ليرذابين اخالق و فقه ايجاد بكنيم، اين است كه آنجا را به فضائل و 
است بدهيم و بگوييم كه رفتارهاي دروني آنجا كه حيثيت رفتاري دارد با فقه مرتبط است. اين همان نوساني  ميتعم

گويند؛ جزء اخالق است ولي آيد گاهي ميكه در كتب فقهي ما هم هست كه وقتي بحث يك نوع آداب دروني مي
شود، اين را از هيچ  وجهي ندارد كه رفتارهاي دروني ما كه به عنوان چيزهاي اختياري است و از مكلفي صادر مي

گويند يعني بحث از مي طورنيات اين است كه؛ عمالً فقها بعضي مواقع آيد پاسخ درسفقه ندانيم. بنابراين به نظر مي
دهند. بايد گفت دليلي وجود گمان بد ببرد و رفتارهاي دروني را در فقه محل بحث قرار مي آنكهكنند، حتي نيت مي

ي از مكلفختياري باشند ا كهيمادامندارد كه فقه اختصاص داده شود به افعال جوارحي، بلكه افعال جوانحي هم 
توانند در فقه بحث بشوند افعال قلبي هستند و مي هانياموضوع فقه قرار بگير. كفر و شرك و  توانديمصادر بشوند 

كنند كه توبه توبه هم از افعال قلبي است اگر حقيقت توبه را ندم بدانيم، رفتار دروني است و در فقه هم بحث مي
ين بحث، بحث فقهي است ما دليل نداريم كه بحث توبه يا حرمت ريا و شرك از فقه بيرون واجب است يا نيست ا

. منتهي در اخالق حيثي مياوريدربرا تفكيك كرد، مثالً  هانياشود با اعتبارات بيايد، همه جايگاه فقهي دارند البته مي
ما با رفتارها نيست و با ملكات نفسانيه است و اينجا  سروكاراست كه انسب با اين است كه در اخالق بگوييم 

 دروس درما با رفتارها است، البته در اخالق غربي كه فقه به معناي عام و شامل ما ندارند، يا آقاي مصباح  سروكار
شود؟ هم مي رفتارهافلسفه اخالق دارد كه آيا موضوع اخالق را ملكات نفساني بگيريم يا بگوييم با قيودي شامل 

دارند  هايغربكه در چيزهايي كه  طورهمانندارد كه ما اخالق را مختص به ملكات بدانيم و  گويند؛ الزاميايشان مي
ي كه ما داريم أنسب اين است كه رفتارها اگستردهبه فقه وسيع و  با توجه كهيدرحالشود هم مي هاآنبگوييم شامل 

ما از ما سرمي زند يا در مقام تحقق خارجي از اعضاء و  در درونرفتاري كه  نوع هررا در فقه عام بدانيم، يعني 
شود. پس چه از طريق حواس و قواي دروني چه از طريق حواس جوارح ما و از طريق حواس خمس ما انجام مي

نجا بكشانيم هيچ و دامنه موضوع فقه را به آ مشمول موضوع فقه بشود توانديمشود كه با ابزارهاي ظاهري مي
 به آن قضيه نداريم. الزامي
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 فقه و رفتارهاي ظاهري و دروني
داريم بگوييم فقه ما از رفتارهاي ظاهري بحث  خواهيم سامان بدهيم، آيا الزاميبحث اين است كه فقهي كه مي

رسد كه به مرز يي ميجاهابههي كند و رفتارهاي دروني را كنار بگذاريم؟ البته طيف دارد در رفتارهاي دروني گامي
رفتارهاي دروني يعني توبه اخالص و ريا و شرك و  االصوليعلو تفكيك آن مشكل است، ولي  خوردملكات مي

گوييم الزام دارد و اين نوع رفتارها را از فقه بيرون بياوريم، يا اينكه در فقه محل بحث قرار بدهيم، مي سوءظن
 نيهمشود ، حداقل مشمول اباحه كه ميشودينمشود يا رهاي ما مشمول يكي از احكام خمسه مياين رفتا هرحالبه

دهيم، آن جاي بحثي است مي ميتعم را در قلمرو فقه بياوريم. پس فقه را فعالً به طرف اخالق هانياكند كه الزام مي
 گوييم.كه مي

فرمايند كه تمايز كنيم و لذا مرحوم آقاي بروجردي ميمسه بحث ميما رفتارهاي مكلفان را از حيث احكام خ
در فقه مطرح  علوم به موضوع و به محمول و حيث و غايت و روش است پنج شش نظريه است كه چند تا از قديم

د. است، يك بحث طوالني در اصول است و مفصل بايد بحث بشو شدهمطرحمثل روش جديد  هاآنبود و چند تا از 
كنيم را ايجاد مي زهايتماكنيم و تركيب مي باهمرا  هاآني كه آنجا وجود دارد اين است كه گاهي چند تا از انكته
آوريم، يعني حيث محمول را از حيث مي جاهمانگوييم مسلم است ما مثالً در صرف و نحو كلمه و كالم مي آنچه
شود از اين حيث گوييم كلمه از آن حيث، موضوع صرف ميكنيم ميمي جدا 36. /5آوريم و دو تا عين را مي

و اين موجب  بر خواستهكنيم؟ زاويه ديد ما كه از محمول ي نگاه مياهيزاويعني كلمه را از چه ؛ شودمحمول مي
ت قيدي كه درون اين نهفته است هس طورنياشود كه دو تا علم پيدا بشود در اين هيچ ابايي نداريم و همه مي

خواهم بگويم در اين عنوان ما ي كه داريم. مياخمسهرفتارهاي اختياري مكلف از حيث وجوب و تحريم و احكام 
را دارد براي اينكه رفتارهاي دروني اوالً؛  نيهمالزام به خالف نداريم بلكه الزام به اين داريم كه رفتارهاي دروني ما 

 هانيااست، الزام و استحباب و وجوب و  آمدهي امرونهمال مكلف است و در شريعت هم روي آن  اختياري است و
در آن موجود است اينكه جدا بكنيم بگوييم رفتارهاي اختياري جوارحي و  هايژگيو نيهمروي آن آمده است. 

يح بحث اين را آورديم. اين يك بحث كنند منتهي ما براي توضعمل مي طورنياهم  هايليخندارد.  جوانحي، الزامي
اينجا اختالف و تمايز فقه و اخالق را با موضوعاتشان گرفتيم و قضيه را به اين شكل تمام  درواقعدر اينجا كه 

  كرديم.
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 رفتارهاي دروني ي ژگيو
 ذيل است:  گانهسهي هايژگيورفتارهاي دروني داراي 

 رفتاراختياري است. :اوالً 
 ي مكلفان است.اريرفتار اخت :اًيثان  

 ي است كه داريم.اخمسهاحكام  ثياز ح: ثالثاً
مال مكلف است و ثالثاً؛ در شريعت هم براي آن امرونهي،  ؛اًيثان؛ اختياري است و اوالًو رفتارهاي دروني هم 

 استحباب، كراهت و اباحه آمده است.
 كرديم. انيرا ب و آنا با موضوعاتشان گرفتيم ر و اخالقفقه  زيو تمابحث اختالف  نيدر اپس درواقع ما 

 سؤال بعدي كه وجود دارد اين است كه:

 محمول فقهي چيست؟
 به اين سؤال كه محمول ما در فقه چيست؟ رسديمبعد از تبيين موضوع فقهي حال نوبت 

 فقه در محمولاحتماالت موجود 
 عبارتنداز:يا دو احتمال وجود دارد كه  فقه دونقطه نظر در محمول

 احكام خمسه است؛-1
 باشد. دو نوعيك احتمال اين است كه محمول فقه  -2

 الف: تكليفي
 ب: وضعي 

وجود دارد فقط وجوب و حرمت و كراهت و اباحه نيست  از احكامخمسه يك سلسله  بر احكاميعني عالوه 
شارع كه تعلق به  هيناحاعتباراتي است از  درواقعنيست،  ي مابا رفتارها ماًيمستق كهي از احكام داريم اسلسلهبلكه 

يي) مثالً زوجيت يا مالكيت و يا سبيت خواب براي و امضا سياز تأساعم ( .رديگيماعيان و موضوعات خارجيه 
. احكام وضعي مثل ملكيت، زوجيت و مانعيت و شرطيت و احكام كنديمرا براي فردي اعتبار  لزوم و وجوب وضو

گيرد و گاهي تأسيسي است و گاهي عتباراتي است كه به اشياء يا صفات يا اموري تعلق ميوضعي ديگري داريم كه ا
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امضايي است يعني ديگران اعتباراتي داشتند و شارع هم امضاء كرده است. تا اينجا گفتيم موضوع فقه رفتارهاي 
 ينكه احكام وضعي هم هست. اختياري مكلفان است، منتهي بايد ببينيم كه آيا محمول ما فقط احكام است، يا ا

 وضعي احكامنظريات موجود در 
 سه نظريه وجود دارد: كه در كفايه و اصول مالحظه كرديد طورهمانوضعي  در احكام

؛ وقتي چنان ديگويمتكليفي  صورتبه، اعتباري ندارد بلكه وقتچيهاحكام وضعي كالً انتزاعي است شارع  -1
است يعني ما سببيت آنچه را كه شارع قرارمي دهد انتزاع  و مسببب اين سب مييگويم، ريوضو بگشد مثالً 

يم. اين يك ديدگاه كنيمو از اين تكاليف ما اعتباراتي انتزاع  دهديم، تكاليفي است كه براي ما قرار ميكنيم
 احكام وضعي انتزاعي است. مطلقاًاست كه 

كفايه باالستقالل  صاحب ريتعباحكام وضعي مطلقاً مجهول است و به  ديگويمدوم اين است كه  هينظر -2
و  تيو ملك، شرطيت شوديمتكليفي مترتب بر او  وقتآنمجهول است يعني شارع جعل سببيت نموده است 

 ديگويم و بعد كنديماست يعني شارع با خواندن صيغه عقد اعتبار زوجيت و ملكيت  طورنيهمهم  تيزوج
 را براي شما دارد. اين احكام تيملك واين زوجيت 

ي ادستهاست البته با تنوعي كه ديدگاه سوم دارد كه چه نوع تفصيلي قائل بشويم،  ليتفصبهنظريه سوم قول  -3
احكام  جاهمهنيست كه  طورنياگويد؛ و مي گردديبرمشكل تفسيري  نيهماز اقوال و تفاسير هستند كه به 

 احكام وضعيه بالتبع ومنتزع باشد. جاهمهيه، مجهول باالستقالل باشد يا وضع

 راختنظر م
صدر و بعضي از بزرگان همين نظريه است. اينكه كسي بگويد شارع احكام وضعي و  دينظر شهنظر ما هم همانند 

دهيم كه يك دانيم و اعتبار ميقبل از اينكه به تكليف برسيم، پايه را يك اعتبار مي هاوقتاعتبارات ندارد ما خيلي 
امر عقالئي است و هر چه بگوييم همه تكليفي است و وضعي نداريم، درست نيست و اينكه بگوييم در همه احكام 

 وضعي مجهول به استقرار هست و تكليفيات مترتب بر آن است درست نيست.

 نتيجه:
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احكام فقط تكليفات است، بلكه احكام  -گفت كه نتواينمكه تا حد نسبتاً قابل قبولي  -نتيجه بحث اين شد 
 .ديآيمكه چه تغييري در فرمول قبلي پيش  ديآيماحكام وضعي اين سؤال پيش  با قبولوضعي هم داريم، 

كند اولين بيان ، اين مستقيم جعل ميدهمميدر فرض صدور اين او را زوج او قرار  ديگوميبعضي جاها شارع 
را گفته و اعتباري قرار نداده  هانياجعل زوجيت براي اين است يك وقتي جواز وجوب نفقه و شارع در اينجا 

گوييم؛ تواضع خوب است. در اينكه تواضع خوب است يا بايد تواضع كرد، اصل كدام است و فرع كدام است مي
يك حقيقت  هانيااينكه  است اصل است بايد متفرع بر اين است، يا بايد اصل است خوبي متفرع بر آن است يا

است. در فلسفه اخالق خيلي جدي بحث شده است كه اين دو عبارت با بايد خوب است، آيا تفنن در تعبير است يا 
گوييد نوعي تفنن در تعبير است، تفنن تعبير نيست، اگر نيست كدام اصل است كدام فرع است. اين بحث كه شما مي

توجه به اين ندارند يعني فرض گرفتند كه دو نوع اعتبار است كه  معموالًدر اصول ما اين بحث وارد شده است ولي 
كند كدام اصل است، كدام فرع است، كدام باالستقالل است، كدام بالتبع است؟ اما ديدگاهي كه قضيه را متفاوت مي

 الجملهيفيي است كه در احكام وضعي است. اگر احكام وضعي را هادگاهيداين است كه تفنن در تعبير است اين 
 شود.     و صلي اهللا علي محمد و آله االطهار قبول بكنيم چه تغييري در فرمول قبلي ما ايجاد مي

 


