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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 روالتربیه و مشکالت پیشفقه
 افتهیسامانترسیم چهارچوب و فهرست کلیات مباحث فقه التربیه اشاره خواهیم کرد این بحث با یک بحث به 

 هاقرن، حدود یا دیات را بحث بکند، در طول صالةخواهد بحث مکاسب، فقهی خیلی متفاوت است؛ کسی که می

و ابزارهاي الزم براي بحث فراهم است و چون مباحث تعلیم و تعلم تربیت  گرفتهشکلکتابی ویژه با منابع و متون 

 متعددي است: يهايدشوارخواهد شکل و سامان جدیدي پیدا بکند، مواجه با می

 رد و این نکته واقعاً دشوار است؛منابع و متون مدون و منظمی وجود ندا کهنیایکی  -

 نابع و متون خاصی در فقه ندارد؛از جهت دیگر م -

سامان دادن به مجموعه مباحث تعلیم و تعلم تربیت از نگاه و منظر فقهی و رویکرد فقهی هم در متون و  -

 بع اخالقی نیاز به تأمل است.منابع فقهی و هم در متون و منا

است که در مباحث فقه  جهتنیازانو است  پایه بعضی از این مسائل جدید و و متون، با توجه به پراکندگی منابع

اي از مباحث و التربیه بعد از تنقیح موضوع و چهارچوب بحث بایستی به این نکته توجه داشته باشید که پاره

یگر فقهی پراکنده است. مثالً بعضی در مکاسب محرمه بحث شده و بعضی در کتاب موضوعات فقه التربیه در کتب د

و نوع سوم  ي بشود تا رنگ و صبغه فقهی پیدا بکندریگبهرهها از کتب اخالق باید دیگر مطرح است، بعضی از این

 موضوعات نوپدید است.

نرم کرد ولی کار نویی  وپنجهدستدر بعضی از جهات باید با این دشواري پراکندگی موضوعات و فقدان منابع 

گیرد و ارزش عنوان فقه التربیه شکل میکند و چیزي بهاست و اگر شکل بگیرد، کتاب جدید فقهی تولد پیدا می

فقیه، کتاب حکومت و والیت از بحث والیت خاصی دارد. اگر بخواهیم مقایسه بکنیم بعضی از مباحث جدید مثالً 

چنین شکل نگرفته بوده، بعضی روي آن کار کردند، آقاي منتظري، آقاي حائري، این هم این چیزهایی است که

حال که کار ها ساخت و کار را جلو برد. البته درعینها و دشواريهرحال باید با چالشها است بهچیزي مثل این

 ا و جالب و بدیع در فضاي فقهی است.دشوار است ولی زیب
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 مقدمات بحث

 اقسام احکام صادره -1
که یک مقداري فقه التربیه معنی و مفهوم پیدا بکند نیازمند این هستیم که به چند مقدمه اشاره بکنیم که براي این

 البته زیاد نیست:

 مقدمه اول بحث فقه و موضوع آن است.

عنوان مقدمه بدانیم محموالت فقه چیست؟ چه احکامی را بکنیم، خوب است بهکه موضوع فقه را پیدا قبل از این

 کند؟صادر می

 شوند:احکام صادره به دو دسته تقسیم می 

 ؛احکام تکلیفی -

 احکام وضعی. -

 دو نوع حکم و محمول سروکار داریم:ما در فقه با 

 ي است؛او احکام تجویزي و توصیهحکم و محموالتی که حاکی از احکام تکلیفیه  -

 محموالتی که حکم نیست بلکه بیان واقعیت است و حالت توصیفی دارد. -

 اي است، قسم دوم، قضایاي توصیفی است.و تکلیفی و توصیه قسم اول از احکام فقه قضایاي طبیعی

 احکام تکلیفی
وب این را خیلی خکه هایی آید و از کتابدر قسم اول، احکام تکلیفی ـ تقسیمات احکام در ابتداي اصول می

کنند و بعد تقسیمات احکام تقریر و تحریر کرده، کتاب حلقات مرحوم شهید صدر است، آنجایی که حکم را ذکر می

این یک دسته است  -شودي پیشرفته اصولی مطرح میهابحثي فراوانی دارد که در هايکارزهیرکنند و را بیان می

 .رساندکه ما را به احکام تجویزي می

 کنند. وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اباحه تقسیم می ؛به احکام خمسه رااحکام تجویزي 
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ي پیچیده و دقیقی مطرح است وجوب و حرمت روشن است در اباحه هم هابحثالبته در خصوص حکم اباحه 

 .پردازیماصطالحات و تقسیمات ریزي دارد که به آن نمی

ی الزام ریغی، الزامی وجوب و حرمت است و الزام ریغه است، الزامی و خمس صورتبهبه عبارت دیگر احکام 

شود و اباحه به معناي سه قسم دیگر است. اباحه دو اصطالح دارد به معناي عام که شامل استحباب و کراهت هم می

 ی.ال اقتضائخاص که دو قسم هست، اباحه اقتضائی، اباحه 

 مصلحت بوده است؛که در جعل اباحه اباحه اقتضائی این است  -

 ی در وجود یا عدم فعل یا ترك آن اقتضاي مصلحتی وجود ندارد.ال اقتضائاباحه  -

اباحه اقتضائی در حالت تساوي و جعل آزادي و اباحه مصلحت وجود دارد و بین این دو اباحه در عالم ثبوت 

 خواهد شد.  هست در جاي خود بحث هااینکه آیا در عالم اثبات هم فرقی بین فرق است و این

ی مالك پیدا بکند، در عروض عناوین ثانویه و اختیارات حکومت و والیت خیلی ال اقتضائاگر اباحه اقتضائی و 

در آینده در دخالت بعضی از مباحث در حکومت ممکن است به  -البته خارج از موضوع بحث ما است-تأثیر دارد 

 این بحث بپردازیم.

 موضوع احکام تکلیفی
 داریم. موضوع این محموالت چیست؟ آید ما قضایاي تکلیفی رامحمول است که وقتی می این نوعی از

 ختیاري مکلف، فعل و رفتار آدمی.فعل ا

قابلیت عقاب و ثواب  اختیاري. فعلی که همآنفعل مکلف و  ر هر فعلی نیست بلکه فعل اختیاري؛منتهی منظو

 داشته باشد.

مالك نوع اول از احکام فقهی که موضوع آن فعل مکلف است و محمول آن احکام خمسه که شامل وجوب، 

حرمت، استحباب، کراهت و اباحه است، مالك آن برداشتن عقاب و ثواب است و بتواند عقاب و ثواب بشود اینکه 

است عفو بکند یا تفضالً ثواب شود کاري نداریم دست خداوند است، ممکن شود یا نمیعقاب و ثواب بالفعل می

 بدهد. اینکه استحقاق در فضاي موال و عبید عرفی داشته باشد، این قسم اول است. 
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 نتیجه قسم اول
ي دستوري هاگزارهپس در قسم اول دو دسته از مسائل فقهی داریم یک دسته قضایاي تجویزي و مسائل و 

 هستند.

 :که هاي دستوري فقه این استویژگی این گزاره

 موضوع آن، فعل اختیاري مکلف است؛ -

 ی از احکام خمسه است؛کی آنمحمول  -

 است.موال و مالك در این مسائل هم حیث عقاب و ثواب  و تقسیماتی که خود این احکام دارند -

 معناي اختیاري مکلف
، معناي اختیاري چیست؟ آیا فعل اختیاري به معناي فلسفی است؟ و اگر مییگویمالبته فعل اختیاري مکلف که 

-گیرد؟ گیرد، مراتب اختیاري را کدام میي یا اکراهی را میاضطرارهست کدام یک از معانی فلسفی هست، آیا فعل 

 -ها قبالً گذشته استبحث این

 گیرد یا نه؟ار را میشود یا نه؟ و اختیار باالضطراختیاري با مقدمات بعیده را شامل می

اعم از اضطراري و اکراهی است به معنایی که در فلسفه است شامل اختیاري به  مییگویماختیاري که اینجا 

گیرد، اختیاري با مقدمات بعیده و فعل اختیاري که مقدمات آن اختیاري معناي خاص و اضطراري و اکراهی را می

مقدمات دست او هست حرام است ولو  کهنیهمزمین زدن حرام است،  گوید: خود را بهگیرد، یعنی میاست را می

 تواند جلو خود را بگیرد، این حرمت باقی است.بعد از اینکه انداخت دیگر نمی

باید  وقتآنشود، بحثی دارد؛ اگر دیدیم ممیز هم احکامی دارد، شود یا نمیدر باب مکلف که آیا شامل ممیز می

شود یا نه؟ که آیا بحث خطابات به ممیز هم مربوط میبدهیم یا واژه دیگري بیاوریم و اینمعناي مکلف را عام قرار 

گیرد، ، فقط احکام خمسه شرعی است یا احکام عقلی را هم میمییگویمکه در آن محمول، احکام که خمسه کما این

 هااینگیرد، گیرد یا نمیمیشود، یا احکام ارشادي را این هم حکم مستقلی دارد و در جاي خود باید بحث می

 سؤاالتی است که باید بحث شود.
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و خود احکام مولوي هم تقسیمات دیگري دارد که  احکام عقلی و شرعی، احکام شرعی مولوي و ارشادي دارد

 گیرد.گیرد و کدام را نمیباید بحث شود که کدام را می

موضوع و محمول و مالك قضیه آشنا  ازلحاظي آن هاگزارهتا اینجا با نوعی از مسائل فقهی آشنا شدیم که بافت 

 شدیم.

 احکام وضعی
 سازد.میي دستوري هاگزارهبحث دیگري از محموالت فقهی داریم که براي ما قضایاي دستوري و 

محموالتی سراغ داریم که وجوب و کراهت و حرمت نیست بلکه با محموالتی  ،هاي توصیفی فقهدر گزاره

کند و مجعوالت شرع بر اعیان و حقایق ها احکام خمسه نیست، وضعیت را مشخص میم آنسروکار داریم که حک

شود. مثل طهارت، ضدیت، زوجیت، سببیت، شرطیت و که از آن به احکام وضعی یاد می کندخارجی را بیان می

این نجس است، این  گوییم مثالً این پاك است،هاي فقهی میهاي دیگري در فقه دارد که در بعضی از گزارهمصداق

حالل است، به معناي وضعی حرام است، این شخص زوج است، این زوجه است، این مالک است، این مملوك است 

 ها. یا این سبب شرط است و امثال این

 موضوع احکام وضعی
تواند کل شیء باشد و در همه این احکام موضوع هر چیزي غیر از فعل اختیاري مکلف است موضوع می

ي بعدي بشود، انسان زوج هامحمولتواند در این عالم موضوع توانیم مقوله خاصی نام ببریم مقوالت مختلف مینمی

ملک و زوج و مالک و مملوك و شرط و سبب و ... حمل بر  طورنیهمو  شودشود، جسم خارجی، ملک میمی

وهر و عرض باشد، اعیان خارجی و شود که ال یجمعها جامعٌ، ممکن است آن موضوع جموضوعات بسیار متعدد می

 تواند باشد.اشخاص و حتی غیر اعیان هم می

گوییم این شخص ولی جامعه است، یا این قاضی است، مالک است، مملوك یا زوج یا عبد و رق است، مثالً می

تواند زي میها یا انسان است یا اعیان و اشیاء خارجی است. موضوع تحدید معینی ندارد و هر چیموضوع این گزاره

 موضوع این جعل شرعی قرار بگیرد.
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 : محموالت ویژه غیردستورينکته
عنوان محموالت ویژه غیردستوري اي که اینجا باید در نظر گرفت این است که این احکامی که در فقه بهنکته

گیرد که شرطی دارد توصیفی است، این وقتی در محدوده فقه قرار می ظاهربههاي کنیم و حاصل آن گزارهتلقی می

گوید این کند میگوید این علت است یا معلول است فلسفه هم محموالت واقعی و عینی را حمل میمثالً فلسفه می

ن این شود عیشیمی و همه محموالتی که بر اشیاء و اعیان و موضوعات حمل می -علت یا معلول است یا در فیزیک

شود، وقتی داخل خود بر هر چیزي که حمل می تناسببهدر جاهاي دیگر هم داریم ولی در اینجا این مجعوالت که 

که با رفتار و فعل مکلفی ارتباط پیدا بکند، یعنی باید به نحوي  شود که زمان حمل حکم بر این عین خارجیفقه می

کند، این مربوط به فلسفه است، وقتی به فقه مربوط با فعل مکلف ارتباط پیدا بکند. فقه از علت و معلول بحث نمی

 ارتباط پیدا بکند. واسطهیبیا  باواسطهشود که به نحوي با عمل و فعل یک مکلف می

گوییم این طاهر ها صحیح است که در پیوند با گزاره تجویزي و دستوري قرار بگیرد. وقتی میوقتی این گزاره

توانی در آن نماز بخوانی، کند، تو مکلف به شستن آن نیستی و میاست، اگر به آن دست بزنیم دستت را نجس نمی

یعنی تصرف در او جایز است. این گوید او زوج است، یعنی نگاه به او آزاد و حالل است. این مالک است وقتی می

 دستوري ارتباط پیدا بکند.شود که با یک گزاره هاي نوع دوم هنگامی فقهی میگزاره

 هاي توصیفی که در غیر فقه است و توصیفی است مثلتوصیفی در فقه با گزاره هايمرز دستوري گزاره لذا

زاره دستوري شرعی داشته باشد و اال لغو است. فیزیک و شیمی باید بافت گزاره طوري باشد که پیوند با یک گ

 رَآهُ  أَنْ )*( لَیَطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ  کَالَّ«ی هم بدهد، شناختانسانممکن است شارع در قرآن کریم یا در روایات گزاره 

باشد اما یا انسان داراي روح است، ممکن است در جاهایی باشد که ربطی به فعل من نداشته  )7و6(علق/»اسْتَغْنى

هر چیزي ممکن  میرمستقیغچون  آوریمقید مستقیم می -آنچه مستقیم در ارتباط با گزاره دستوري و تجویزي است

هاي تجویزي و دستوري گزاره هادهکند شاید اي که حکم وضعی را ذکر میاست مرتبط باشد ـ و در کنار هر گزاره

 هاواجب، هاحرام، هاحاللشود. کام زیادي بر زوجیت مترتب میگفتید اینجا زوجیت وجود دارد، اح کهنیهمدارید، 

شود. اگر شود چیزهایی واجب و چیزهایی حرام میشود یا نگاه به او حالل میو مستحبات مثالً نفقه او واجب می

 شود. هیچ گزاره دستوري نباشد، فقهی نمی
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 نکته: چیستی احکام وضعی
ي مفصلی شده است؛ در کفایه بحث شده، هابحثدر اصول  وضعی چیست؟ که حقیقتاً احکاماین یک مطلب دیگر

 االستقالل یا بالتبع مجعول هستند؟که حقیقت احکام وضعیه چیست؟ آیا بدر این

که احکام وضعیه بالذات یا بالتبع مجعول هستند. در اصول به مناسبتی فکر کنم در استصحاب بحث شده، این

گوید طاهر است وقتی می اوصاف حقیقی یا اعتباري هستند؟ اوالً وجود دارد کهدر مورد احکام  ي جديهاسؤال

طهارت یک ویژگی واقعی است یا یک امر قراردادي است؟ ممکن است کسی بگوید خود آن وصف عینی است و 

 :طهارت را جزء مقوالت اولی یا ثانیه تلقی بکند که این دو رکن است درواقع

 مول اولی یا محمول ثانوي و فلسفی؛ ست یا محیک رکن این است که حقیقی ا

 ه معناي خاص که مقابل حقیقی است.یا اعتباریات ب

گوید، اعتباري و جعل شارع است، ممکن است بگوید که اعتباري گزاف است، ممکن است البته کسی که می

نی بر مصالح و مفاسد است. گوییم مبتبگوید اعتباري مبتنی بر مصالح و مفاسدي است که اگر اعتباري باشد ما می

 ها که اگر اعتباري است مبتنی بر حقایق است یا نیست.این یک بحثی است در مورد اعتباري یا حقیقی بودن این

 نکته: احکام شرعی مجعول باالستقالل هستند یا بالتبع؟
 آمده است.کفایه  بحث دراین  ؛ کهبحث دیگر اینجا احکام شرعی مجعول باالستقالل هستند یا بالتبع

گوید که شارع میکند، یا اینگوید هذا زوج، بعد احکام تکلیفی به آن ربط پیدا میسؤال این است که شارع می

شود. زوجیت ها زوجیت انتزاع میدهد بعد از ایناول احکام تکلیفی را قرار می» قل للمؤمنین یغضون عن ابصارهم«

گوید که اگر در گوید هذا طاهر، مثالً میدهد مثالً نمی، احکام را قرار میها تبعی است، یا بالعکسدهد اینرا قرار می

کنیم. این یک تفسیر است سببیت یا ها انتزاع طهارت میتوانی نماز بخوانی. از اینحالت رطوبت مس بکنی می

فته این شرط نماز شرط براي نماز که نیامده، نگ شرطیت در روایت نیامده، مثالً نگفته که شرط طواف این است یا

کنیم که طهارت براي نماز شرط است. این به لحاظ یک بحث جدي است، شارع گفته که صل متطهراً، ما انتزاع می

 است که مطرح هست.

 منظور از اعتبار چیست؟ سؤال:
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ث مرحوم کمپانی بحث کردند، کلمه اعتباري لها معانٍ، اعتباري که اینجا بح ی در بحث است.جواب: احتماالت

شود، اعتباریات اجتماعی است، اعتباریاتی که ریشه در حقایق ندارد، یعنی مابازاء و منشأ انتزاع ندارد. اعتباري می

که ما از این نظرقطعو درك ما منشأ انتزاع دارد، با  مبنا نظرقطعمرحوم ثانی منشأ انتزاع دارد، معقول ثانی فلسفی با 

گوییم گاهی شود. این اعتباري محض است، اعتباري که میا بدون قرار ما هم نمیقرار بگذاریم، اما اعتباري در اینج

گیرد گاهی اعتباري مقابل اصالۀ الوجود است، گاهی گیریم که مقابل ماهیات است و معقوالت ثانیه را میمعنایی می

است که با وضع واضع و اعتباري مقابل همه حقایق است چه معقول اول و ثانی و منظور ما از اعتباري چیزهایی 

شود. نمایندگی مجلس چیزي نیست که منشأ انتزاع داشته باشد، یک قراري است که قرارهاي اجتماعی صادر می

ي اجتماعی نوعی انتزاع است منتهی منشأ انتزاع آن با قرار و هاياعتبارشود البته اگر عمل بشود این از آن انتزاع می

این احکام وضعی نهایتاً وقتی تحلیل بشود سر از  کهن نکته را در نظر بگیریم احکام وضعی اگر ای درفرض است. 

رساند و اگر بدون آن باشد هاي دستوري میگوید این قضایا در تحلیل ما را به گزارهمی آوردیدرماحکام تکلیفی 

اري مکلف است اما با موضوع فقه فعل اختی مییبگوشود، اگر به این شکل در نظر بگیریم باید در فقه مطرح نمی

موضوع علم فقه، موضوع خاصی نیست، تعین آن به محمول است  وقتآناز برگشت به احکام تکلیفی،  نظرقطع

که حکم وضعی بر آن مترتب بشود. این قرار موضوع فقه یا فعل اختیاري مکلف است یا هر چیز دیگري از حیث این

رسیم و اگر تحلیل کنیم و نهایتاً به اینجا می طورنیافین است، اگر گویند موضوع فقه، افعال المکلماست، بعضی می

و لذا در موضوع فقه دو نکته و دو رویکرد است. رویکرد اول: موضوع فقه افعال  15/25تحلیل را در نظر نگیریم و 

گوید معقوالت فقهی وجوب و فلذا می گردندیبرمالمکلفین است و احکام وضعی هم در حقیقت به فعل مکلف 

 آید که ما را به وجوب و استحباب و ... برساند.ها است این احکام از این جهت میاستحباب و این

 نتیجه در موضوع فقه 
 ضوع فقه چیست این دو رویکرد دارد:پس اینکه مو

که جزء احکام وضعی نیکی فعل مکلف است و دیگري موضوع فعل اختیاري یا هر چیز دیگري از حیث ای -1

احکام خمسه  ختیاري مکلف است از حیث عروضکه گفتیم موضوع فقه فقط موضوع فعل اشود. اینمی

موضوع فعل اختیاري مکلف است. فعل اختیاري مکلف را نه از جهت ذکر حسن و قبح عقلی و فضیلت و 
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ه یا نیاورده از حیث عروض و که شارع در مقام حق مولویت اینجا حکمی آوردرذیلت، بلکه از جهت این

گوییم احکام نوع دوم از آن حد که به اینجا ارتباط با احکام خمسه و استحباب و... ذکر کرده است و می

ها، مستقیم گزاره این است که خود این گزاره اشالزمه وقتآنگردند، اینجا قرار گرفته است. نهایتاً برمی

هاي تجویزي و به نظر اول یک نوع گزاره بالذات فقهی است، گزاره فقهی نشود، جزء مبادي فقه بشود، بنا

ها فقهی دستوري، یعنی افعال اختیاري مکلف از حیث استحقاق و عدم استحقاق عقاب است و این گزاره

 سازنهیزمآید که آید بلکه از این جهت در ققه میهاي وضعی و احکام وضعی زیر پر فقه نمیاست. گزاره

شود، وقتی هاي وضعی جزء مبادي تصدیقیه فقهی میاین گزاره وقتآن شود.ام تکلیفی میپیدایش احک

تواند در این مال تصرف بکند، براي اثبات این قضیه باید قضیه دیگري ثابت بشود گویید این شخص میمی

هاي گزارهملکیت است، پس تصرف امکان دارد. حقیقت  نجایاتا به اینجا برسد، بگویید او مالک اوست، 

شود این یک شود فلذا مستقیماً حکم فقهی نمیوضعی این است، یا اگر این هم نباشد، جزء مبادي فقه می

 رویکرد است.

رویکرد دیگر این است که سروکار فقه با فعل اختیاري مکلف از حیث استحقاق و عدم استحقاق یا هر  -2

که در اصول ترکیبی دارد، مثل اینموضوع دیگري از حیث عروض احکام وضعیه شرعی است، حالت 

گوید قواعدي که یستنبط منها الحکم الشرعی أو األحکام العملیه أو التی یستنبط منها مرحوم آخوند نمی

و  موضوع یک علم شده باهمفرق دارد، منتهی این دوتا  باهمحکم عملی، در واقع ماهیت این دو خیلی 

لی امر مهمی نیست چون این دو پیوندي باهم دارند، باهم موضوع که موضوع آیا واحد باشد یا نباشد، خیاین

 یک علمی شدند. این دو رویکردي است که در فقه باید توجه کنیم.

 سؤال:

که یجوز مسه، اگر خود این مفهوم را بشکافی، ها وقتی طهارت است، مفهومش یعنی اینجواب: حقیقتاً اصالً این

 رتباط دارد، حقیقت آن حکم تکلیفی است.که ارسی نه اینبه حکم تکلیفی می
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 فقه و اخالق
ي جدي هاسؤالکه تفاوتش در چیست؟ از اي مهمی که در بحث وجود دارد بحث فقه و اخالق است و ایننکته

 در این بحث است.

 موضوع اخالق
 باشد؛آدمی میصفات موضوع اخالق اند که قائلدر باب اخالق، گروهی  -

  .نددانرها و افعال اختیاري میرفتاو گروهی موضوع اخالق را  -

 ئل و اجتناب الرذائل و االجتناب؛موضوع اخالق صفات است الفضائل و الرذائل و کیفیت اکتساب الفضا

که حال باشد یا ملکه باشد، رسوخ شود اعم از اینعنوان صفات نامیده میموضوع کیف نفسانی که به نیبنابرا

 ک مقدار جاي بحث دارد.که مقید به اختیاري یا غیر اختیاري کرده، یشد یا نداشته باشد، صفات را اینداشته با

که رفتارها هم موضوع اخالق است اختالف صفات آدمی است و اینقول مشهور این است که موضوع بحث، 

 اشاره کردند.  شانیاخالقوجود دارد که آقاي مصباح هم در کتاب 

کنند، موضوع و محور علم و دانش اخالق رفتارها ما، رفتارها مستقیماً راجع به اخالق صحبت نمیر قدماي به نظ

ایبند کنیم از این جهت است که رفتارها به یک صفتی پنیست، فقط صفات است اما اگر راجع به رفتارها صحبت می

 شود.است و بالتبع صحبت می

یک نظر این است که مستقیماً موضوع  گیرد؛علم اخالق قرار می در قلمرو رفتارها دیدگاه دیگر هم این است که

دهند ها خیلی به صفات اهمیت نمیگویند و حتی چون آنمعموالً رفتارها را می هایغربگیرد و علم اخالق قرار می

بیشتر فعل ي اخالقی هابحثبخشند، در ها بیشتر به رفتارها اصالت میهاست، آنبا نگاه رفتارگرایی آن ژهیوبه

دهند و بلکه قرار می موردتوجههر دو را  نیو متأخرکنند در واقع علما بیشتر به صفات توجه می گویند،اخالقی می

 آورند.آورند و صفات را نمیبیشتر رفتارها را می

و رفتارها از حیث حسن و قبح  صفات انسانی، کیفیات نفسانیه، رفتارها، موضوع اخالقی است، منتهی صفات

ها در فقه بحث بشود، از این جهت که شرع کاشف از عقلی است از حیث زیبایی داشتن و نداشتن، ـ حتی اگر از این

 این حسن و قبح عقلی است. این هم اخالقی که بحث شد.
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 اخالق بامقایسه فقه 
ها در فاوت آنقلمرو ترفتارهاي اختیاري مکلف، نقطه تالقی این دو علم است. منتهی در این  ،به لحاظ موضوع

 این است که:

وید این کار عقاب دارد گفقه ناظر به استحقاق و عدم استحقاق عقاب یا احکام تکلیفی خمسه است. فقیه می -

 یا ندارد؛

اما صفات آدمی موضوع  اقتضائی و اقسام دیگر حسن و قبح است؛ذاتی،  اما اخالق ناظر به حسن و قبح  -

کند، راجع به ویکرد متفاوت است. اخالق یک حوزه مستقلی پیدا میاشتراك اما به لحاظ محمول از جهت ر

 ؛دهدي نفسانی را از لحاظ حسن و قبح مورد کنکاش قرار میهایژگیوکند، بحث می هالتیفضصفات، 

ها اضافه شود، یعنی کسب که فعلی به اینکند مگر اینها بحث نمیاما فقه راجع به حسد و کبر و این -

 دودن کبر الزم است یا مستحب است.ت یا مستحب است. اجتناب و زاخالص، واجب اس

 نتیجه مقایسه
شود پس صفات بما هی هی مربوط به اخالق پس خود صفات از منظر حسن و قبح در بحث اخالق وارد می

ناب از گوید اکتساب یا اجتگیرد. میاست ولی از حیث تعلق تکلیف به اکتساب یا اجتناب آن در قلمرو فقه قرار می

 این صفت واجب است یا حرام است.

 سؤال:

گیرد حرام است، باالخره بکن و جواب: کبر حرام است یعنی اتصاف به این یا رفتارهایی از روي کبر انجام می

توانند صحبت کنند، ولی در صفات از حیث نکن ها در فعل است و جزء صفات نیست. در مورد رفتارها هر دو می

 شود.گیرد، در فقه است، البته در اخالق نگاه حسن و قبحی بحث میقرار می که متعلق فعلیاین

 سؤال:

تواند صورت بگیرد آید که دست او باشد که این کار را انجام بدهد، ادامه دادن به این میجواب: عقاب جایی می

تواند روي یک صفت بار شود، به نحوي در حوزه رفتار من بشود، اختیاري من توانی، عقاب نمییعنی تو می نهیا 

 بشود.
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 سؤال:

توانید کند، زمانی عقاب است که میتواند عقاب بکند، ثواب تفضلی میکه هست، مولی نمیجواب: به صرف این

 کنید.نمی توانید کسب بکنید وکنید یا میرفع بکنید و رفعش نمی

صلی اهللا علی محمد و  ؛ وهاي سابق ما بودندوالحکمه میزان الحکمه، العقل و الجهل منابع بحث منیه المرید، العلم

 آله االطهار
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