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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مباحث گذشتهخالصه 
نده با يه در آك يت را مقداري بررسي كرديم تا نسبت آن با مباحث خودمان با مفهوميما در مقدمه اول مفهوم ترب 
موضوع قلمرو فقه را تا  درواقعه كم يدوم هم به بحث فقه پرداخت مقدمهم و در ينكن بييم داشت تعيخواه سروكارآن 
 م.ينكن بيينده تعيمباحث آ يم و راه براينكن بييتع يحد

 مياني بنديجمع
ر باشد و مؤثر ير در غيه در مقام تأثك يرفتار و عمل هرگونهه اصوالً ك مييبگو توانيميممياني  بنديجمع يكدر 

م اصل آن همان اعمال و يم و گفتيت دانستيباشد، آن را ترب يگريقلمرو معلومات دات و يت و روحيدر شخص
 ياديموضوع است و انواع و اقسام ز يارياخت يرفتارها و گفتيمم يم داديهم در فقه تعم طرفاينرفتارها است. از 

 دارد. يه نقطه تالقكروشن است  هرحالبهم، ينكه بحث ميكهم دارد 

 يدسازر در نفس و خويتأث
د؛ يبگو يسكن است كه ممكن است يم، اينكب آنچهنده با يماند و همچنان ترديد داريم كه در آ يه باقك اينقطه

آن را هم  گوييمميو  كنيميمت به آن اصطالح يترب عنوانبهرا هم  ير در نفس و خودسازيتأث يهاروش آنجا حتماً
د يمسائل جد طرحقابلو  گرددبرمي هاآنه به كم ياز مسائل دار ياديه در فقه ما بخش زكنيل ايبه دل شوديمشامل 

 آرامآرامه كن است يواقع ا يم وليه وارد آن قلمرو نشوكنيم به ايح داده بودينه هست، در جلسات اول ترجيدر آن زم
ا داشته باشد ست و شايد ارزش آن ريه در فقه متداول االن هم مطرح نكاست  ييزهايه چك بينيميم رويميمه جلو ك
ر ير غيدر مقام تأث يا فقط رفتارهايه آكم يد داريترد يه نوعين قضيدر ا هرحالبهم. يقرار ده هابحثن يه االن در اك

ار كدر خود به  در تأثيره ك ييهست، بحث رفتارها ابتاله در فقه محل كنيل ايا به دليم يرا به تربيت اختصاص بده
ما  يارياخت يه رفتارهاك بينميم كنميمر كهرچقدر ف يم. وليمقدار تأمل دار يكم، يم بدهيبه آن تعم شوديمگرفته 

از آن هم  يمطرح هست و بخش يتب فقهكاز آن در  يه بخشكدر فقه دارد  يادي، مباحث زدر غيرر يدر مقام تأث
 و مشخصم ياوريب نجايگر به ايد از جاهايم آن را كح ؛ ومينكد طرح بيه باكمطرح است  و غيرمسائل مستحدثه 
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از  ياست؛ مقدار طورهمينشتن اثر بگذارد، آن هم يدر خو خواهديمانسان  هاآنه با ك ييرفتارها طورهمينم. ينكب
نجا يدر ا طرحقابله كم يهم دار يديموضوعات و مسائل جد ياز فقه مطرح هست، ول ييدر جاها وبيشكمآن 

، شوديمآن بخش را هم شامل  درواقعه يم فقه التربييه بگوك شوديمن يل به ايذهن متما يه تا حدكن است يهست، ا
م يتقس در خويشتنمؤثر  يو فقه رفتارها ريمؤثر در غ يه را به فقه رفتارهايفقه الترب يبعد بنديتقسيمحداقل در 

 بود. ياندكي در بحث قبل رييه تغكته كن يك نيست. اين وجهبيم ين تعميم و اينكب
نجا يه اك يقرار د و دو نوع اعتبار ويه ديم، دو زاويردكم و موضوع آن را مشخص يردكمعنا  راقبل فقه  در بحث

، يفيلكام تكاست هم اح يام وضعكدر عالم واقع فقه هم مشتمل بر اح كندينمت فرق يم، واقعيداشته باش توانيميم
ه خود موضوع را كنيا ايم؛ يقرار بده يمباد را از هاو آنم يبدان يارياخت يمحدوده موضوع را فقط رفتارها يول
ه كن است يا گرفتهانجامه ك يارك ه آنجا عرض شد.كبود  يزين چي، اياريا متعلق فعل اختيم فعل ييم بگويم بدهيتعم

ه يهم باز در داخل فقه الترب ير جوانحيغ يو رفتارها ايميدهكشان يرا هم را به م يجوانح يرفتارها يما پا درواقع
م ياگر ما بخواه يث حل است. وليخود من هم از هر ح يم برايبگو توانمينماست،  يه بزنگاه مهمك اينكتههست و 

 ، بحث امروز است.كنديمدا يه با فقه پك و نسبتيم، موضوع اخالق ينكدر باب اخالق صحبت ب

 آن با فقه زياخالق و تما
دا يه با فقه پك يزياما موضوع اخالق و تمام؛ يردكه داشت مشخص ك يريفقه و موضوع آن را با دو نوع تقر

است  يانه و سطحيعام يليدگاه اول خي، دشوديماين فرق گذاشته  ييابتدا صورتبه يكنيم. گاهرا بحث مي كنديم
ن يفرق اخالق و فقه ا درواقع گويندميه كن است يدگاه ايد يك، كنديمدا يدر اذهان خطور پ يليدر ابتدا خ يمنته

 يارياخت يائل باشد؛ و موضوع فقه رفتارهاست، رفتارهارذ ه همان فضائل وكات است كموضوع اخالق مله كاست 
؛ كننديمتصور  طورهمين هايليخنظر هم  در باديه كدگاه و نظر است يد يكن ي. اكرديميمه عرض ك يوديق با
، هاآنها را ازنظر ثواب و عقاب مترتب بر وضع رفتار خواهيميمم و يار داركه ما در فقه با رفتارها سروك گويندمي
ث ترتب ثواب و يدر فقه رفتارها از ح -هاستآنمترتب بر  و عقابهمان ثواب  درواقعه يفيلكام خمسه تكاح-

ما فضائل و  سروكاراما در اخالق  شوديمه يفيلكام خمسه تكجه آن همان احيه نتكم ينكمشخص ب خواهيميمعقاب 
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و  هاويژگيلت است چه يده و مندوب و فضيپسند يانسان هاييژگيوه چه كم ينيبب خواهيميمرذائل است؛ 
 دارد؟ ين آن حالت تساويه حاال طرفك ييهاخصلتناپسند است و يا  ياتكو مل هاخصلت

 يات نفسانكمل در موضوعتفاوت 
ات كاخالق با مل روكارسه كح شده ين بعضي موارد تصريم بينكم خودمان مراجعه بيقد يهاكتاباز  ياگر به بعض

البته - يات نفسانكمل در موضوعه تفاوت كه است يدگاه و نگاه اوليد يكن يست، اياست و رفتار در اخالق ن
ل و يه قابل تحصك هاآن يعني ياريا فقط ملكات اختياست آ يت نفسانيفكي مقولهاز  -شوديمه بعد بحث ك ياتكمل

ل و اجتناب يتحص يه به نحوك يات نفسانك؛ ملگويندميه معموالً كه اعم است؟ كنيا اياست  اجتناب است موضوع
 يه به نحوكهستند  يات روحكه همان ملكل و رذائل يفضا درواقع. شوديمآن در دست انسان است موضوع اخالق 

ه كاست  ينگاه يكن يل و اجتناب بزند ايبه تحص در آن دست توانديماست و انسان  يقابل دخل و تصرف آدم
ات يفكي عنوانبه، آنجا شوديماز هم جدا  هايناه مرز ك ما مطرح بوده است يتب اخالقكدر مقدمات  وبيشكم

 .ميبا رفتارها دار سروكارنجا يم و ايدار هاويژگيبا  سروكار يايهنفسان
ه فقط كم يندار يم الزاميه ما دارك ياخالق يعنيم؛ يندار يه الزامكنيل ايست، به دلين قبولقابلن نظر چندان يا
ت يم. واقعيقرار بده موردتوجه هاآن يرفتارها را هم به لحاظ بعد اخالق توانيميمباشد  يو نفسان يات روحكمل

ه كاست  يه رفتارك روئيگشاده ه حسن خلق،ك كننديمن يبحث از ا در اخالقمثالً ن است ياخالق مدون امروز ا
 عنوانبهو  شوديماز آن  يدارد بحث اخالق يرفتار جنبهه ك ييزهايردن و چكمناسب يا برخورد ، شوديمظاهر 

 رد. يگ يقرارم يموضوعات اخالق
از  يليه خكن است يم ايدر اخالق مدون دار آنچه هرحالبهوجه ندارد  يليات خكپس اختصاص آن به مل

 ، شوديمخلل در آن احساس  يه نوعكني. با توجه به اگيرديمقرار  موردتوجهرفتارها 

 كات به اخالقمل اختصاص
ات اختصاص به اخالق كمل كهاينم در يما قبول دار جهتازآنفقه و اخالق را  ه فرقكن است يدگاه دوم ايد

ات ك، ملآيدينمگر در فقه يه دكات در موضوع اخالق است كمل ه موضوعكنيا يكيز است يدارد، فرقشان در دو چ
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دگاه ين ديا درواقعم. ين را ما قبول نداريا گيردينماينكه اخالق، رفتار را هم  يم. وليما ندار يمباحث فقه عنوانبه
هر دو هست، البته  ياريافعال اخت ضميمهبهباشد همان فضائل و رذائل مي هكات است كموضوع اخالق مل گويديم

 .در فقه رفتارهاست
است  يبحث اخالق يكو رذائل  و فضائلات كردن از ملكه بحث كه درست است كن است يدگاه دوم اين ديبنابرا

در اخالق هم محل  تواننديمه جاي رفتارها فقط فقه باشد، رفتارها كست ين طوراينو به قلمرو فقه ارتباط ندارد اما 
قرار  موردتوجهرا  از رفتارها يارياخالق موجود ما بس يعنياست  طورهمينه عمالً كنيما اكرند يبحث قرار بگ

 دهد.يم

 و هم موضوع اخالق  انده هم موضوع فقهك ييتفاوت رفتارها
م، اما يكه فضائل معلوم است كه مربوط به قلمرو اخالق است بحث ندار دهديمن سؤال خود را نشان يا وقتآن

ه هم كاما رفتارها ؛ ميه هم موضوع فقه شد هم موضوع اخالق، مربوط به قلمرو اخالق است بحث نداركرفتارها 
 دهيميمرا محل بحث قرار  يه رفتاركدر اخالق  يعنيدارد،  ينجا چه تفاوتيموضوع فقه و هم موضوع اخالق شد ا

و در پرانتز عرض  شوديممطرح  ين سؤال جديدارد؟ ا يچه فرق دهيميمرا در فقه محل بحث قرار  يرفتار آنچهبا 
 يه تمام تالش فقهاكن است يم ايات اخالقي داركبخش فضائل و رذائل و مله در ك و تحقيقي يل علمكه مشكنم كب

 و مرزهايو حدود  و حدات كن مليينند، اما تعكدرست  ييام و رفتارها ابزارهاكن احييتع يه براكن بوده يا ياصول
و  يبا روش استنباط ياركچ يه ياخالق يهاكتابما در  يعنيو رذائل متأسفانه خيلي آشفته است  و فضائلات كمل

م. يو در مباحث اخالقمان دار ياخالق يهاكتابه ما در كاست  يضعف بزرگ يكن يا بينيمينم يقشنگ ياجتهاد
ن يا يا بد است، جايه خوب است يروح يك عنوانبهبر كه حسادت يا تكم ييبگو خواهيميم كهوقتيما  هرحالبه

ده يشيه در آن اندك خواهديم يديجد يرض و متدها و ابزارهار معايمعارض، غ ؛ده شوديات آن ديه رواكاست 
ه هم در اصول موجود است در آنجا ك ييهابحثن ياز ا يليالبته خ-ستيار نشده، نكات كبحث مل ينشده چون رو

ات در ذهنم كاز ن ين بحث شوم، بعضيوارد ا خواهمينمه ك خواهديمگر هم يد يابزارها اناًياح يدارد ول كارايي
ه كم يد بسازيات بايات و روحكاستنباط در مسائل مل يبرا ايويژه يما ابزارها يعني؛ آن آنجاست يه جاكهست 

 يمعارف اعتقاد در استنباطما هم  كهدرحالياست كه ناظر به فقه و رفتارها است،  ياصول ما ابزار درواقعست. ين
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دارد و  كاراييمقدار از اصول ما آنجا  يكه ك خواهيميم يثرات آن ابزار مؤكدر بخش مل يهم در معارف اخالق
 يه در حوزه مثالً درس خارجكم چقدر جالب بود يه ما آنجا ضعف داركاست  يگريد يزهايهم چ يمقدار يك

 يهاضعفه اين از كم يهم باش هاآنناظر بر  اصوله حداقل در كساخته شود  هاآنژه يو يمناسب يابزارها ايباشد 
ه كاست  ين راهيبهتر كنيميمر كه هرچه هست فكن است يمتداول ما ا يهاذهندر  يم منتهيه ما داركاست  ايعمده

 ست.ين طوراين واقعاً. خورديم جاهمهم به درد يست و هرچه هم داريهم ن غيرازاينرفته شده و 

 هابررسي ديدگاه
م و يببر ييجا يكات را كه ملكن است يدگاه ايالزمه آن د ال بود،كه مواجه با اشكم يريه را بپذيدگاه اولياگر د

م و در اخالق مدون ما هم يبحث از رفتارها را از اخالق بردار توانيمينمه كنيل اليم؛ اما به دياوريرفتارها را در فقه ب
ا بخش يوم س يكد يشود، شامي محدودتريرفتارها مطرح است اگر ما بخواهيم رفتارها را از اخالق برداريم بخش 

ه در هر ك ياريه در بحث افعال اختكن است يا شوديمه مطرح ك يد حذف شود، سؤالياز اخالق با يعمده و معظم
 چه هست؟ شوديممطرح  دو جا
ن يا -دارد يفراوان و معضالتالت كمش هاو اينالبته به لحاظ فلسفه اخالق -نجا جواب داده شده يه اك يزيچ
ث متفاوت يح يكبا  ياريافعال اخت گيرديمقرار  موردبحثنجا يه در اك يارياخت ه افعالكه گفته شود كاست 

نجا از يو در ا گيرديممحل بحث قرار  و قبحث حسن يدر اخالق از ح ياري؛ افعال اختشوديمموضوع هر دو علم 
 يفيلكم خمسه تاكه همان احكه يه فرعيام شرعكه در اول معالم بود احكه يه فرعيام شرعكام خمسه، احكث احيح

به لحاظ خود موضوع واحد است و  هاآنه موضوع كم يدار يما علوم اينكهمثلقاً يدق كنديمن دو فرق يث ايباشد ح
ه كدارد  يدگاهيد يك يبروجرد يآقا شوديمه از محمول گرفته كاست  يثيث موضوع هست. در حيتفاوت در ح

 ينجااازجمله  وجاها  يدر بعض يدارد ول ياالتكاش كه اين حرف ؛يث محمول استموضوع همان ح گويديم
لمه كبر آن عارض شود،  توانديمه ك يال گوناگونكث اشياز ح اي و بنااعراب يث الم از حكلمه و ك است طورهمين
 خواهيميمه كات متعدد دارد، از حيثي يثيلمه حك يمنته آيديمهم در صرف  آيديمن عنوان واحد، هم در نحو يبا هم

 توانديم انحاءمختلفبهه تصرفات مختلف دارد و كنيث اياز ح ،نيهم يآيد، ولم آنجا ميينكاعراب آخرش را معلوم 
 هاييثحز به يچ يكن است كن ممي، بنابراگيرديمدر موضوع صرف قرار  ،غ مختلف داشته باشديساخت و ص
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ث يتاً مربوط به خود موضوع و حيات نهايثين حيموضوع علم مختلف بشود، البته ا خيزدبرميه از محمول كگوناگون 
اعراب آخرش،  ازلحاظلمه كا يال و صور آن، كتحول اش ازلحاظ ايكلمه، يديق يكموضوع است تا موضوع را با 

ث حسن قبح يح يكث دارد يدو ح ياريه افعال اختك شوديمن گفته يه به اك كنديماده ين الگو را پياينجا هم هم
ام كم و در آنجا احيحسن و قبح را بسنج خواهيميم كنيميمه بحث ك در اخالقث ثواب و عقاب دارد يح يكدارد 

ن عقاب و يدر عالم هست و از ا يه عقاب و ثوابكم يالم آمده مفروض گرفتكه در ك يمقدمات ه باك يعنيخمسه را، 
حسن و قبح الزاماً عقاب و ثواب  در ين بحث عقاب و ثواب است وليا فرضپيش. شوديمدا يام پكن احيثواب ا

در حسن و قبح  يه در فلسفه اخالق مطرح هست ولك شوديمدا يآراء پ همهآنل حسن و قبح يست، گر چه در تحلين
كه -شان شده است يالم اكه از كر ياز تفاس يبعض بنا بر يمثل مرحوم اصفهان يست. بعضيالزاماً مفهوم عقاب و ثواب ن

 است يمدح عقالئ ،و مدح عقالهمان تطابق آراء عقالست حسن تطابق آراء  گويندمي -ر محل بحث است يآن تفس
كه  شوديمقت حسن و قبح ين حقيا كننديموهش كا نيش ينجا ستايه عقال اكنيو قبح تطابق آراء بر ذم است. بحث ا

ث متفاوت ياست، متفاوت است. پس حه در شرع مطرح است و ناظر به جهان پس از مرگ ك يبا بحث عقاب و ثواب
ه عالوه بر عقال ك ييهاحسن شونديم يكبه هم نزد يليخ هاينا گيرديمه قرار كعت ياست. البته در دستگاه شر

 عقاب و ثواب دارد. ياز وجوه مالزمه با نوع يبعض بنا بر دانديمو حسن  كنديمد ييشارع هم آن را تأ
ن مواجه با معضل ياست ا يارياخت ييات است و فقه فقط رفتارهاكفقط مله اخالق كن بود يدگاه اول ايد -

 يعتيه فقه و شركم يريه اگر ما فرض بگكنيا ي؛ براسازدينمو با حق هم  ساختينمبود و با واقع موجود 
دگاه اول نه با آن اخالق مدون يپس د پردازديمم و اخالق به رفتارها يم، باز اخالق دارينداشته باش

م يم باالخره اخالق داريهم نباش يعتيچ شريه قائل هكم يريدارد نه با واقع و حق مطلب، فرض بگ يارسازگ
ث را داشته ين حيات اكه فقط ملكست ين طوراين، كننديمدا يپ يحسن و قبح و حيثبعد  يكو رفتارها 

 يكه اخالق كم ييبگود يدرست نشد با يست وقتيباشد رفتارها هم آن را دارد و لذا ديدگاه اول درست ن
هم قلمرو اخالق  ياري، افعال اختياريات است، اما در قلمرو افعال اختكه آن ملكدارد  يقلمرو اختصاص

ث؛ آنجا حسن و قبح مطرح است و آنجا يبا دو ح ياست هم قلمرو فقه است؛ موضوع هر دو هست، منته
هم  يو شرع يانياگر روش وح درواقعاست  و عقالئي يشتر عقليم بكه. آنجا حيا فرديه يه فرعيام شرعكاح

ن است به كمم عقاله كند كب ايويژه يهاتصرفن است دخل و كمم هكن است يبه لحاظ ا دهيميمدخالت 
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 فرضپيشن يه از اكاست و عقاب و ثواب هست  يآن توجه نداشته باشند. در اينجا بحث ما بحث شرع
 توانديمن موضوع ين ايبنابرا كنيميمف خود را مشخص يلكو ت شوديمدا يام خمسه پكعقاب و ثواب اح

 در هر دو جا مطرح شود 
 من وجه است موضوع عموم و خصوص از حيثه اخالق و فقه ك شوديمن يجه ايدگاه دوم نتيدبنا بر  -

ه كدارد  يموضوع خاص يكات است و مال خود او است فقه هم كه ملكدارد  ياخالق يك موضوع خاص
ن هم مال خود او يموضوع را عام بدانيم، ا كهبنا بر اين يان خارجياء و اعيه اشكباشد مي يوضع يامكاح

است هم قلمرو  ياخالق ييزهايه هم قلمرو چكاست  يماده اجتماع است موضوع يارياست اما افعال اخت
 است. يمسائل فقه

 ،م واجب نيستييه بگوكن است يد، فوقش ايايآن ب يد رويام خمسه باكاز اح يكيباشد  ياريه اختكل فعل ك
ه كنياست مثالً ا ييوال عنوانبهوقت  يكاست  يثانو عنوانبهوقت  يكاست  ياول عنوانبهوجوب  ييك وقت يمنته

 يين وجوب والينند همكشد اگر الزام ب يومتكح هاينامهبخش كهوقتيا نبرند، يار ببرند كالس بكوه را در يفالن ش
 .كنديمدا يپ يومتكو ح

 :هكن است يم ايتقس يكدارد  يماتيانواع و تقس يام شرعكاح
 م؛يه داريام اولكاح -1
 م؛يه داريام ثانوكاح -2
  .ميدار يومتكو ح ييوال احكام -3
  .ه استيه آن هم ثانوكن است يو حق ا آن متفاوت است هايو ديدگاهر يچون تعب گيريمينمه يرا ثانو ييوال

مباح است  يم اولكا نرود به حيار برود كه فالن روش بكنياه است. يام ثانوكهم اح ييام والكپس اح
 ييا مستحب شود، پس همه رفتارها روهكواجب، م يثانو يهاعنوانن است با كمم يم ولينكرا ب اين كار خواهيميم

 يكوم به كهم مح ياول عنوانبه يحت شونديم يمكح يكوم به كباالخره مح يثانو عنوانبها ي ياول عنوانبهما 
بشود و با اضطرار  يديام جدكاح يثانو عنوانبهن است كاباحه دارد مم ياول عنوانبه آنچه يهستند منته يمكح
 يك اوايله در بحث قضا و ك و ثانويهه يس. بحث عنوان اولكا بالعين است از وجوب به حرمت مبدل شود كمم
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نده ياز مباحث آ يدر بعض كنميمر كات خاص هم در آن هست فكن يكهم هست و  يم بحث مهميردكمقدار بحث 
 م.ينكبه مناسبت آن را مطرح 

ه ك يفرق آيديمعت و فقه يث در شريح يكبه  آيديمث در اخالق يح يكث است به يما دو ح ياريافعال اخت
ه مستقالت كم يدار يامكاح يعنياز فقه و از شرع جداست،  ييه اخالق تا حد باالكن است ياخالق و فقه دارد ا

ن است. يدر فقه تنها منبع ما ا ياتب مختلف است، ولكماست. فلسفه اخالق در م يوجدان هايدريافته است و يعقل
ه وجدان ك شوديمما  هايدريافتاعتبار و حجيت اخالق، عقل و  ينم؛ منبع اصلكعرض  خواستميمته را كن نيهم

ام كه منبع احكنيد. ايديه در فلسفه اخالق دك ياتبكت گرا و مياتب شهود گرا و هداكا عقل يا ميما يا عقالست 
د يديمتداول هم د يهاكتابار شده در كآن  يهم رو يليتب در غرب وجود دارد و خكن ميست چنديچ ياخالق

ن يا يآن انحصاراً شرع و د نجا منبعياما ا؛ به شرع ندارد ياركو اخالق  گرددبرميآنجا منبع آن به عقل عقال عرف 
 رد.يقرار بگ در آنجا كيمنبع مال يك عنوانبه توانديمن يد، خود دياين بيه در قلمرو دكاخالق  ياست منته يوح

شرعي  انحصاراً و اينجار شرع است يردم، آنجا غكه عرض كن تفاوت ي؛ اآيديمه در اخالق كن يت ديمنبع حج
ند. بخش عمده كت در آن بسلسله تصرفا يك توانديمعت يد، شريايعت بياخالق در قلمرو شر يوقت ياست ول

ن است كمم يعنيق بدهد ييتوسعه و تض توانديم يند ولكبا آن ب يارك تواندينماست  يه عقلكات اخالق يهيبد
فعل حسن و قبح  يكه بتواند موضوع كنيا بنا برد؛ يآور به دستامل را كه عقل شما آنجا قد نداد تا موضوع كد يبگو

ه ك آيديم يه مصالحكنيل ايق بدهد، به دليياستثناء بر آن بزند و توسعه بدهد يا تض يعنيق بدهد ييرا توسعه و تض
 يم بعضيش ببريپ يو عقالن يل عادكم اخالق را به شيما اگر بخواه يعنيار را دارد، ين اختيما اكفراتر از عقل است 

 يركن فيه اگر با موازك شوديمدا يپ يامكدر فقه اح يه شرع آن را ندارد و لذا گاهك دهيميم ييهاحكم يكجاها 
ه ضد اخالق كنياست نه ا ياخالق گوييممي دانيمميتابع مصالح  كهاينل يست البته به دلين يم اخالقيخودمان بسنج

روي هر  مييبگو توانيميمن يبنابرا؛ دارد تريدقيق يموضوع شناس كنديمدا يه پك ين نسبتيشارع در ا يباشد، منته
م يهم داشته باش و احكام يد فقهيه ديزاو يك توانيميمم، يداشته باش يد اخالقيه ديزاو يك توانيميم ياريفعل اخت

الم به كه ضمن كبود  ايمتفرقهات كن هاينا. كنديمفرق  ه آني، زاوكنديمدا يه پكهم  و نسبتيت يبا منبع حج يمنته
 آن اشاره شد.
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 غرب و ملكات
غرب رفتارهاست راست گفتن، دروغ گفتن، احسان،  يفلسف يهاكتابندارند؛ موضوع  ياركات كبا مل هايغرب

رفتارها است.  هاآند يد يد گفت؛ ولياست و با يه حرف درستك گوييمميرا ما  هايناات و كمل هاستيناعدالت و 
مصباح هم در مقدمه  ي؟ گفته شده، آقاشوديمچه  هايناو  و حقوقن، فرق اخالق يد ي، معنايد غربيدر د يمنته
 وارد آن بشوم. خواهمينمدارند  اياشارهتابشان ك

 هكن است ي. ااندگفتهمصباح هم آنجا  يخودشان هم هست آقا يهاكتاب، در شوديمدر اخالق گفته  آنچه
عدالت  شوديمه شامل افعال كاست  ين عام انتزاعيه ماست، عناويمثل قواعد فقه گيرديمه موضوع قرار ك ينيعناو
ه كم ين عامه اخالق داري، عناوگيرديمسلسله از رفتارها را  يك، ظلم گيرديمژه را يو يسلسله از رفتارها يك
 يعني» نيبما لها من العناو« ياريگوييم فعلي اختياري است، فعل اختاست و لذا ما كه مي يارين افعال اختيعناو
با  درواقع يو قواعد فقه يلكن ي. بحث عناوكنديمف افعال را مشخص يلكه تك آوريميم ينيعناو شوديمبحث  يوقت
 يكاز موارد توسط  ياريدر بس يم ولين بحث ارتباط دارد، ما هم در اخالق هم در فقه ناظر به رفتارها هستيهم

 ضرر ال« گوييممي در فقه. كنيميمافعال است وضع رفتارها را مشخص  ين انتزاعيه موضوع آن عناوك يلكقواعد 
از افعال را  يسر يكه كاست  يعنوان انتزاع يكحرج و ضرر  -رفع حرج -ا قاعده حرجي» االسالم يوال ضرار ف

 ين نسبتيا شوديمن موضوعات و رفتارها مشخص يم اكوضع ح وقتآنمشخص شد  كهآنف يلكت گيردبرميدر 
 .كننديمدا يبا رفتارها پ و انتزاعي يلكن ين عناويه اكاست 

را  يشتر آن نظم اجتماعيدر حقوق ب ي، ولآيديمرفتار  يده شود رويت سنجيبا ن كهوقتي ياخالق احكام
گر يد هايحرف يمنته گذارديم و حقوقه فرق اخالق كاست  هايييتئوراز  يكين يت ندارد، ايبا ن يارك گويندمي

 .خود بايد بحث شود يتفاوت اخالق و حقوق جا هرحالبههم وجود دارد 

 خالصه مقدمه دوم
 هاستيناه در موضوع و ك يقي، موضوع هر فقه و اخالق و شمول سعه و ضدرواقعه كبود  يمقدمه دوم هاينا
م يبه فقه داشته باش ايتازهه نگاه ك شوديمن يو منشأ ا گيريميمه ك يار مهميجه بسيم. نتيقرار بده موردتوجهد يبا
 يكه به ك گويديم مجرداينكهبهو  آيديمهمه در قلمرو فقه  يجوانح ريچه غ يه رفتارها چه جوانحكن است يا
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اصل  يكه كاست  يزين چيد، اياين در فقه نيم اييه بگوك شودينمل ين دلين رفتار در اخالق بحث شد اياز ا يلكش
 يكن يه اك گويندميگران يد هادرسو  هابحثاز  يليل شود در خيتحل يليه خكني، بدون اشوديمگرفته  يمسلم

آن را هم  يكه ما مباد مكاست؟ به لحاظ تعيين آن ح يچه بحث اخالق گذاريميمنار كاست آن را  يبحث اخالق
ما  يا عدم آن هست همه رفتارهاي و عقابما مشمول قانون ثواب  يارياخت يه در شرع همه رفتارهاكم يمسلم گرفت

ن يم اييه بگوك شودينمل ين دلينقص فقه مدون ما است، ا عدرواقامده يبايد در فقه متداول ما مطرح بشود هر چه ن
 د بحث شود.ينجا بايد بحث شود بلكه اينجا نبايا بحث

د در فقه بحث يات رفتارها بايجزئ يعني، شوديمهمه رفتارها موضوع فقه  گوييمميه ما كد يشما مفروض گرفت
 يلكعنوان  يك يگاه كنيمينمات را بحث يجزئست ما يچ جا نيست، هين طورايندر عبادات هم  كهاينشود، 

 .شوديمرفتار وسيع روشن  يسر يك دهيميم
 يم هر رفتاريه ما دارك ياتيطبق روا گوييمميم. يدار جزئيبه  يلكم، بحث از يندار يلكبه  جزئياالن بحث از 

بشود.  و تكليفن ييد تعيباام خمسه كن رفتارها به لحاظ احيد ايردكا عدمشان است، توجه يمشمول ثواب و عقاب 
 هاينادام از كم دارد هريتعم هايناه، يا ثانويه ياالول ينهاعناو، به كلياتا به يو  جزئيات و تكليفن يين تعيا يمنته
 تريكليعنوان  يكن است كم ممين زمان هم قرار بدهين شخص در ايه رفتار خاص اكست يشه الزم ني، همشوديم

اسه يا در فقه السيه يرا مثالً در فقه الترب يلكما قواعد  و اينكهند كرا روشن  يبخش مهم يكف يلكه تكم يقرار بده
 يعنيمهم است  يليخ يلكم قواعد يتنظ يبشود. ول يات فقهيست وارد جزئيمهم است، الزم ن يلين خيم خود ايبدان
ا در ي دياست داريا در سيد يت داريدر باب ترب يلكا قواعد يد يدر باب الصالة يا طهارة دار يلكناً شما قواعد يع
 يار مهمك يلين خ خيمشخص شود نسبت آن با موضوعاتش مشخص شود ا هاهماند يدار يگر اجتماعيد يزهايچ

از  هاآنومت بودن عامه، فقه كر حيبودن و درگ يه به خاطر اجتماعك گوييممي يبعد در تقسيماتاست و حاال بعد 
 دارد. يشتريب يغنا يمكه ين زاويا

و  يام شرعكبا اح شوديممطرح  ياريه در باب فعل اختك يم؛ حسن و قبحيگفت آنچهه با همه كته هست كن نيا
ات كه در اخالق بر ملك يمباحث و محموالت ديگرعبارتبهست، يات جدا نكاز مل يا بحثيستند يجدا ن از همه يفرع

 يه و مباديقيتصد ياز موارد همان محموالت از مباد يلي، خشوديمحمل  يارياخت بر افعاليا  شوديمحمل 
ن يگر ايته دكرفته است، پس نيه پذيام عقلكاح عنوانبهرا  هاآنچون شارع خود  شوديم يم شرعكح يكمقدمات 
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 درواقع يعنيالمقدمه است يذ ؛ نسبت مقدمه وكنديمدا يپ يبا فقه ياخالق يهاگزارهه محموالت و ك يه نسبتكاست 
ات، چه رفتارها، همان مبنا كو حسن و قبح چه در مل يم اخالقكح يكه كن است ك. ممگيرديمقرار  يمباد از
ر او ين حدود آن ارتباط و تأثييتع يست منتهياز هم جدا ن هاينابشود و جزء مقدمات آن بشود.  يم شرعكح يبرا

و ام كه احك يريه بحث بشود. نوع تأثكآن بود  يه در اصول ما جاكاست  ياز مباحث يكين ياست ا يمهم يالبته جا
 يآن باشد ول ياز مباد توانديمر دارد و ي؛ تأثگذارديم يفقه يهاگزارها رفتارها بر يات كدر مل ياخالق هايگزاره

 ن هم مقدمه دوم بود.يا شومينمنم و وارد بحث آن كه من فقط سر نخ آن را عرض كاست  يشتريتأمل و تفسير ب

 اخالقدر مورد  يغزال گاهديد
فقه  گويديمه او كرده كنقل  يعامه از غزال يهاكتاباز  يكيبخش از فقه است در  يكاخالق  يد غزاليدر د

در رتبه  يعنيفقه است  يه اخالق از مبادك گوييممياست ما هم  ياز مباد گويديم ياز اخالق است، غزال يجزئ
 ت است تقدم دارد و در فعل نقش دارد.يعل

 در آن دارد. ياست و نقش علّ يجزء مباد
ن يچن يردم ولكدگاه سوم ذكر نيد عنوانبهاد مهم نبود يندارند چون آن ز يه فرقكن است يگر ايدگاه ديد يك
 هم وجود دارد. يسخن

 بود. هاينات بود در موضوع و رابطه فقه و اخالق و موضوع يبحث در عنوان ترب يكگذشت  آنچه

 فقه بنديتقسيم :مقدمه سوم 
به عمل آمد و  يه از ابواب فقهك هاييبنديطبقهم. يفقه داشته باش بنديتقسيمبه  يه نگاهكن است يمقدمه سوم ا

نده ين هم به اجمال در جلسه آياست ا يه در حقوق فعلك هاييبنديطبقهن اهل تسنن و يعه در بين خود شيدر ب
صلي اهللا علي محمد و  ؛ وندكدا بيپ يگاه علميجا يكهم  و تربيته فقه گايم پرداخت تا جايبه آن خواه شاءاهللان

 آله االطهار
                                                                           


