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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
 ها قلمرو مختص و مشترك دارند.ینحاصل مباحثی که عرض شد چند گزاره بود و نتیجه این بود که هر یک از ا

 شود احکام وضعی است؛وارد نمیالق قلمرویی که کامالً مختص فقه است و در حوزه اخ -

 نیه است.و قلمرو مختص اخالق هم صفات نفسا -

 کنیم:م جدا می، فقه و اخالق را از هدر این قلمروهاي مختص

ها را مقدمه فقه بدانیم و چه مقدمه فقه و جزء مبادي ندانیم و جزء موضوعات فقهی بدانیم احکام وضعی چه آن

گفت جزء موضوع فقه و قلمرو اصلی فقه است، دیدگاهی که می بنا بروضعی چه از حیطه اخالق بیرون است. احکام 

شدند، در هر یک از گفت موضوع فقط افعال است و احکام وضعی فقط جزء مبادي فقه میدیدگاهی که می بنا برچه 

که داخل در صلب ان اینگیرند منتهی یا به عنوآن دو دیدگاه احکام وضعی با فقه پیوند دارند و در قلمرو فقه قرار می

و سخنی مال قلمرو فقه است و اخالق در آنجا بحث  درهرحالموضوع فقه یا داخل در مبادي مسائل فقهی است 

 ندارد.

کند در حدي هم صفات نفسانیه هم کامالً در قلمرو اخالق است؛ اخالق از فضیلت یا رذیلت بودن افعال بحث می

کند و در قلمرو فقه کند، کامالً کار اخالقی میاوت و داوري ارزشی میکه بیانگر فضیلت یا رذیلت است و قض

نیست. این داوري اخالق در صفات این است که این رذیلت است یا فضیلت است. این داوري اخالق است که داخل 

ر روحیه تواند جزء مبادي بعضی از احکام فقهی واقع بشود. مثالً اگر گفت که کبدر قلمرو فقه نیست، منتهی می

ما را به عنوان مقدمه واجب از کبر دور بدارد یا مثًال روحیه تواضع یک فضیلت است و این کار  آنچهناشایستی است 

که مقدمه فضیلت استحسان و حسن دارد، اگر  دیآیدرماخالق است، منتهی این حکم اخالقی نزد فقیه به این صورت 

 حکم شرعی دارد و یا الاقل بر اساس یک حکم عقلی که درکسی قائل به وجوب مقدمه براي امر واجب باشد 

 شود.اصول داشتیم اینجا پیدا می
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تواند جزء مقدمات و بنابراین صفات نفسانیه از قلمروهاي ویژه اخالق است و وارد در قلمرو فقه نیست اما می

هر چه  دیگویمیلت شد عقل بحث مقدمه آنچه رذیله است و آنچه فض بنا برمبادي احکام عقلی شرعی قرار بگیرد 

 به آنجا برساند مستحسن است و اگر کسی مقدمه واجب را واجب بداند حکم شرعی هم دارد. را شما

 اقوال در وجوب مقدمه واجب
 قول در اصول است: چهار نهکه مقدمه واجب، واجب است یا در این

 مطلقاً واجب است؛ -

 مطلقاً واجب نیست؛ -

 مقدمه موصله واجب است؛ -

 موصله واجب نیست.غیر  -

 بنابراین احکام وضعی در قلمرو فقه است یا مستقیماً یا جزء مبادي فقه ولی تماسی با اخالق ندارد.

آورد در قلمرو اخالق است و کند و علم اخالق به عمل مییی که عقل در مورد آن میهايداورصفات نفسانیه با 

رساند، مستحسن است و حسن به آنجا می شمارا آنچهگوید قه میتواند از باب مقدمه تماسی با فقه پیدا بکند، فمی

که آیا تعبیر به مقدمه کردن صحیح است یا نه؟ چرا مقدمه واجب دارد منتهی نکته دقیقی را باید توجه بکنید، این

 درست نیست؟

 جواب:

که بحث مقدمه ست. براي ایناستاد: تعبیري که اینجا از باب مقدمه کردیم که بعضی این تعبیر را کردند، تسامحی ا

 طورنیاگوید این راهی براي رسیدن به تکلیف شرعی. اینجا واجب این است که تکلیفی، امري وجود دارد که می

باشیم ولی تکلیف شرعی نداریم. اینکه امري  شرعی داشته 32/37نیست و تکلیف شرعی نداریم ممکن است 

ي قطعی عقل و شرع منطبق هابحثاست یا عقل است که در  فضیلت است این یک داوري است، یا داوري شرع

 شوند.ها از هم جدا میهستند و در بعضی جاهاي ریز این

که حکم تواضع نیکو است چون داوري حسن و  مییبگوکه تواضع فضیلت است، تواضع نیکو است، اگر گفتن این

که خود حسن و قبح یعنی یجب أن یفعل، اگر  مییبگونظري که ما  بنا برگوید، این فضیلت و رذیلت را قبح را می
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 دیدونبایبای است و شناسیهستحسن و قبح  مییبگوشود، ولی اگر باشد در آن صورت این مقدمه واجب می گونهنیا

 .گرددیبرمي اخالق هم هابحثي دقیقی دارد که به کارزهیرشود. این نیست در آن صورت این مالك حکم می

 بنا برگیرند، این داوري که این رذیلت یا فضیلت است صفات نفسانیه در حوزه اخالق قرار میبنابراین اخالق و 

 بنا برشود. شود، حکم عقلی که در اینجا وجود دارد و تحصیل این اخالق مقدمه واجب میمی المقدمهيذیک مبنی 

شود و می المقدمهيذیک مبنا  بربنا شود. پس این داوري یک مبنی مالك براي واجب یا مستحب بودن یک امر می

که حکم عقلی و حکم شرعی است که  شودیمو مبناي دیگر اینکه مالك براي حکمی  شودمقدمات آن واجب می

 شود.تفصیل مطالب در جاي خود مطرح می

 قلمرو مشترك فقه و اخالق
 یک قلمرو مشترك هم داریم؛

تواند هم در قلمرو فقه و هم در قلمرو اخالق مکلفین می رفتارهاي آدمی، افعال المکلفین، رفتارهاي اختیاري

کند که این خوب است یا بد است ولی در فقه دنبال استحقاق و واقع بشود منتهی از دو زاویه در اخالق داوري می

 .کندزاویه دید فرق می حکمی روي این آمده یا نیامده است؟عدم استحقاق عقاب است که 

اگر به برهان شفا  ،همانی که در فلسفه گفته شده-مول در موضوع اثر گذار است به عبارت دیگر حیثیت مح

گوید که موضوع برخی از گوید یکی از اشکال آن این است که میمراجعه کنید جایی که تباین و تداخل علوم را می

ن است مثل کلمه است موضوع آ طورنیهمدر حیثیات محمول است اینجا هم  هاآنعلوم مشترك است منتهی تفاوت 

شود، این همان حیثیت محمول است که موضوع که در صرف با یک لحاظ مطرح و در نحو با لحاظ دیگر مطرح می

 کند.را متفاوت می

که همه رفتارهاي اختیاري مکلف را چه در قالب افعال اخالقی یا افعال تربیتی با  میدارحقکامالً  صورت نیادر 

تواند در معرض داوري فقهی قرار بگیرد، یعنی فقه این حق را دارد که ها میه اینتمایزي که ذکر خواهد شد هم

که واجب است یا مستحب است یا  میگویمبگوید که این عمل اخالقی که در اخالق مطرح کردید من از دید خودم 

 داد.توان فقه را گسترش با این دید می جلوي فقه را در اینجا گرفت و توانینماحکام دیگر و 
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 بندي بحثجمع
مقایسه کردیم و نوع قضایا و موضوعات و  باهمبه لحاظ موضوع و قلمرو و به لحاظ محمول، فقه و اخالق را 

یی که قلمروهایی مختص درجاهاي مشخص کردیم، قلمروهاي مشترك و مختص جدا شد اتااندازهمحموالت آن را 

جهت بدهد و تأثیر بگذارد. در ابعاد دیگر هم فقه و اخالق تواند به فقه در حوزه صفات نفسانی اخالق می دارند

 جاي مقایسه دارند که کاري نداریم.

اي که در فقه است آیا همان در اخالق است یا دارند؟ منابع چهارگانه باهمفقه و اخالق به لحاظ منابع چه نسبتی 

 متفاوت است؟ 

اخالق به لحاظ قلمرو به موضوع و محمول چه نسبتی فقه و  هایی که پاسخ داده شده است این است کهسؤال

 دارند؟ به لحاظ منابع و به دنبال آن روش تحقیق چه فرقی دارند و آیا از این جهت ارتباطی دارند؟

 نقش و تأثیر عقل در فقه و اخالق
و پیشتاز کند ي میداردانیمبحث نقش تأثیر عقل در فقه و اخالق است در اخالق عقل بیشتر  از جمله نکات،

 است؛ تريقوفقه که حالت تعبدي در آن  برخالفاست 

تواند باز می متون آیات و روایات، و استناد به  اد امروز ما یا استنباط از متنی اجتهشناسروشکه نکته دیگر این

توانیم توانیم در قید احکام بحث کنیم، میداشته باشد یکی این است که آیا خبر واحد را می یی جزئیهاتفاوت

اینجا کاربرد دارد یا نه؟ پس  عقالتوان به خبر واحد اعتماد کرد، سیره خوب است یا بد است؟ می مییبگو

ي عقل در شیوه تحقیق در فقه و داردانیمبنابراین در میزان اعتماد به عقل و ؛ یی در حجج وجود داردهاتفاوت

گفته شده در اخالق مثل خبر واحد یا سیره و امثال  یی وجود دارد در اعتبار حججی که در فقههاتفاوتاخالق 

که آیا اصول عملیه کاربردي در اخالق دارد یا ندارد جاي ها تمایزهایی وجود دارد، در باب اصول عملیه و ایناین

خیلی جایی ندارد گرچه مواردي هم دارد ولی اصول عملیه در فقه و اخالق خیلی  االصولیعلتأمالت جدي است، 

ها بر هم منطبق است یا منطبق نیست؟ ارد در اهداف فقه و اخالق هم جاي سخن وجود دارد که آیا اهداف آنفرق د

دارند و از سؤاالت کلیدي  باهماین هم جاي بحث دارد و جاي تأمالت جدي وجود دارد که در اهداف چه نسبتی 

ز روح اخالق باید بر فقه حاکم باشد، این از به فقه هدف بدهد و چه اندازه ا تواندیممهم این است که آیا اخالق 
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ي از سؤاالت دیگر که در حوزه اهداف و سنجش اهداف این دو دانش اپارهیی است که مطرح هست و هابحث

مطرح هست این هم جاي سؤالی است در محور موضوع و محمول صحبت کردیم محور روش محور منابع و محور 

 و مبادي در علم جاي سخن هست که آیا کامالً بر هم منطبق هست یا خیر؟ هافرضشیپاهداف یا در محور مبادي، 

 گفته شد عموم و خصوص من وجه است.در عمده محورها که 

 ی نیردیغاخالق دینی و 
ی است که اخالق پیش و پسینی داریم، اخالق پیشینی قبل از طرح نیردیغیکی از مباحث دیگر اخالق دینی و 

عوض بکند فقط  تواندینمو دین هم فقط باید آن را تأیید بکند و  شود، همان مستقالت عقلیهمیمنابع اینجا مطرح 

 گذارد.در او تأثیر می که دین تواند رد کند و اخالق پسینی داریمباید مقایسه کند و نمی

ن دارد هم در باب اینکه اخالق چه نسبتی با دی هایغربی چیست؟ نیردیغسؤال دیگر مرز اخالق دینی و 

 کندیمگویند اخالق در نظام دینی معنی ندارد و نظام دینی اخالق را در خود هضم بعضی می اندزدهي زیادي احرفه

ي مختلفی در نسبت میان اخالق و دین وجود دارد و هادگاهید. شودیم داریمعناخالق در پرتو دین  ندیگویمبعضی 

ینی است یا حالت تلفیقی دارد و نکته نظر درست حالت ترکیبی است کامل پیشینی است یا پس طوربهاینکه اخالق 

یی جاها درولی  کندیمدر اخالق یک سلسله قواعد و اصولی داریم که فرا دینی است و دین در برابر آن فقط تأیید 

این هم در جاي خود باید توجه شود فقط در مقایسه اخالق و فقه در هفت  کندیم ادیوزکمو  کندیمهم دخالت 

 رگذاریتأثرا مشخص بکند و در آینده کار ما  هانیاقلمروهاي  توانستیمهشت محور روي دو محور اصلی که 

 است، اینجا مطرح کردیم.

با  هانیاعنوان تعلیم و تربیت درنتیجه خیلی از رفتارهایی که در اخالق مطرح است چه به عنوان اخالق یا به 

بیاید و فقه به آن بپردازد. بزنگاه اصلی این است که نباید از این ترسید که چیزي در فقه  تواندیمیک زاویه دید 

اخالقی باشد و  تواندیم دیآیم معامالتیک بحث اخالقی است تمام آدابی که در قضا و  کهیدرحال میکنیممطرح 

ي که اینجا انکته. در ادامه بحث سنجش قلمرو و دامنه و موضوع و حیثیت موضوع در اخالق در فقه هم مطرح شود

گاهی به  پردازدیمباید اضافه بکنم و از نکات مهمی براي کار ما است این نکته است که وقتی فقه به رفتارهایی 

 لحاظ اخالقی هم یک داوري روشنی در باب آن داریم.
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 قبح  : حقیقت حسن ونکته تکمیلی
نکته تکمیلی بحث این است که تا اینجا یک نتیجه گرفتیم که رفتارهاي اختیاري افراد مکلف که در اخالق از 

این قیود در آن جمع باشد یعنی رفتار اختیاري مکلف باشد،  کهیهنگام ردیگیمقرار  موردبحثي اهیزاویک 

در فقه هم مورد تأمل قرار بگیرد منتهی از زاویه دید و حیثیت متفاوت، استحقاق و عدم استحقاق عقاب و  تواندیم

 .گانهپنجاتصاف آن به یکی از احکام 

توانیم احکام خمسه را پیدا بکنیم، به نحوي می شودیمنکته تکمیلی این است که در اخالق که بحث حسن و قبح 

استحقاق ندارد. درواقع افعال به لحاظ حسن و قبح گاهی حسن الزامی دارد و گاهی قبح ولی کار به استحقاق و عدم 

الزامی دارد و گاهی حسن ترجیحی و گاهی قبح ترجیحی دارد و گاهی هم حالت تساوي نسبت به حسن و قبح 

مدل را به کار دارد عین مدلی که در احکام خمسه وجود دارد در اخالق هم مطرح است که علماي اخالق کمتر این 

. اندنکردهیی در باب آن صحبت بکنند، این کار را هرجاو  ندریبگباشند ولی اینکه شاخص  توجهیبنه اینکه  اندگرفته

ی است و در حیترجي از آن حسن ادرجهکي حسن الزامی دارند و یادرجهکمثالً گاهی یک رفتار اخالقی در ی

اضع در یک حدود آن الزامی است آن نوع تواضعی که اگر نباشد جاي آن ي حالت تساوي دارد؛ مثالً توادرجهکی

پیدا کند یعنی همان داوري  47/25یی حالت ترجیحی دارد و مراتبی دارد که گاهی حالت جاها درکبر هست ولی 

اي بحث عقاب و ثواب مولوي نیست ممکن است کسی اعتقاد به دین نداشته باشد ولی نظام اخالقی بر –عقالنی که 

پسندد حتی اگر نیکویی را به معنایی بگیریم که اصول یی این را میکوینگوید عقل من او هم معنا دارد براي اینکه می

محمول العقال است و مفهوم حسن و قبح چیزي است که عقال  نداز آراء ع قبحگفت نیکویی حسن و فقه گرفته که می

و حقیقت حسن و قبح همان مدح و ذم  گرداندیبرمو ذم عقالیی کنند و به همان مدح بر فعل آن مدح یا مذمت می

ي واقعی هاگاهیپاگیرد یعنی یی که این را یک نوع معقول ثانی میهادگاهیدعقالیی است چه آن را بگیریم و چه 

 براي حسن و قبح در افعال و صفات قائل است چون دیدگاه خیلی متنوع است.

کما اینکه هم در اصول حقیقت وجوب و حرمت هم  حسن و قبح چیست؟ بحث شده که حقیقتدر فلسفه اخالق 

ي اخالقی و امحمولهي فقهی و امحمولهبحث شده که چیست؟ در مقایسه فقه و اخالق یکی از مباحث تحلیل 

ي فقهی در اصول را تحلیل امحمولهمقایسه این دو است این هم یکی از مباحثی است که باید راجع به آن بحث کرد 

 هم هست. سهیمقاقابلي اخالقی را در فلسفه اخالق تحلیل کنیم و امحمولهکنیم و ب
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 بنديجمع
حسن و قبح را چه به معناي محمول ثانی فلسفی بگیریم که منشأ و اقتضاي واقعی دارد چه به معناي مدح و ذم 

هم متصور است  آنجای در ضلعپنجمدل  درهرحالرا بگیریم  هرکدامچسبد، عقال بگیریم، مارکی است که به این می

کتاب اخالق  بارکیعنی همان مدلی که در فقه بود در اخالق هم متصور است و سر نخ را عرض بکنم که اگر کسی ی

کند و شود و مباحث بسط پیدا میي تازه پیدا میاحرفهخیلی  وقتآنرا بنویسد و همین مالك را دست بگیرد 

 ی نگاه بکنیم.ضلعپنجشود. اگر با نگاه این رفتارها و صفات اخالقی افکنده می روشنی بیشتري بر زوایاي مختلف

است؛ مثالً اگر جامع  کرده دایپتکامل  العادهفوقفقه که  برخالفنکرده  علم اخالق تکاملی به آن شکل پیدا

 برخالفایسه بکنید با کتب اخالقی که در یونان بوده مق 12/29السعاده و اخالق ناصري طهارة االعراق مسوي...

شود فقه را با ي جدید زیادي داریم و نمیاحرفهفقه  برخالففلسفه تحوالت عظیمی در تمدن اسالمی رخ داده و 

ی نوآوري فراوان داریم اما متأسفانه در اخالق کارهاي جدي کرد ولشود مقایسه قبل اسالم مقایسه کرد، می حقوق

کمی جلوتر برویم غزالی در اخالق نوآوري دارد در تفکر اخالقی ما  نکردیم فقط یک مقدار آقاي مصباح و اگر

ي هادقتی و شناخترواني هالیتحلغزالی تک است که راه او چندان استمرار پیدا نکرده است غزالی یک نوع 

اي هم آق متأخري هادورهي نوآوري داشته در اتااندازهي دیگر نیست و جاها درخیلی جالبی در اخالق دارد که 

تحول دانش اخالق در تفکر و اندیشه دینی و اسالمی اعم از شیعی و غیر شیعی تحول  اندکردهمصباح کارهایی 

توانستند تحول ایجاد بکنند و در پرتو ارتباط با فقه در پرتو روایات خیلی می کهیدرحالچشمگیري نیست 

 ...ي بکند و تحول پیدا بکندریالگو گتوانست می

 ي رشد یا عدم رشد در علوم اسالمی هامالك

  نید و اخالق نسبت -1
پاسخ صحیح د در علوم اسالمی این است که نسبت اخالق و دین چیست؟ ي رشد یا عدم رشهامالكیکی از 

کنند ولی جاهایی هم داریم که دین ی است و همه او را تأکید مینیفرا دگروهی از رفتارها  چراکهحالت تلفیقی است 

 کند.می ادیوزکمو اخالقی را  دخالت کرده
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که ي که گرفتم اینانکتهما اینجا چند محور که در قلمرو اخالق در رابطه آن با فقه مطرح بود را بحث کردیم، 

استحقاق و عدم استحقاق «تواند موضوع فقه هم بشود. خیلی از رفتارهاي اخالقی یا تربیتی با نگاهی خاص می

 .»عقاب

تمام آدابی که در قضا، معامالت و ...  که این یک فعل اخالقی استاین انیب باه مطرح کرد نباید چیزي را در فق

و حیثیت موضوع در  رهیداتواند اخالقی باشد و در فقه هم مطرح باشد و از نکات دیگر مهم در بحث قلمرو و می

ها به لحاظ اخالقی هم یک داوري پردازد گاهی هست که این رفتارکه فقه وقتی به رفتارهایی میفقه و اخالق این

 روشنی در مورد او داریم.

توان احکام خمسه را پیدا کرد. افعال به لحاظ حسن و قبح شود، به نحوي میدر اخالق که بحث حسن و قبح می

 گاهی حسن الزامی، حسن ترجیحی، قبح الزامی، قبح ترجیحی و گاهی هم حالت تساوي حالت حسن و قبح دارند.

مدلی که براي احکام خمسه داریم در اخالق هم مطرح است که البته علماي اخالق کمتر این مدل را  درست ماند

 .اندگرفتهبه کار 

یی درجاهاشود ولی یی که اگر نباشد بلکه جایگزین آن میدرجامثًال تواضع در موردي الزامی است، تواضع 

 حالت ضد پیدا کند. تواندیمآید که می

. در اندکردهبه هر مبناي حسن و قبح که آن را مدح و ذم گرفته یا دیگرانی که پایگاه واضعی بدلی آن قوي 

 حسن و قبح چیست؟ قتیحقشود که فلسفه اخالق بحث می

ي فقهی و اخالقی و مقایسه این دو است هم یکی از مباحثی است که باید بحث شود. هامحمولتحلیل 

 سهیمقا قابلو  شدهیبررسي اخالقی هم در فلسفه اخالق هامحمولتحلیل شده و  ي فقهی در اصولهامحمول

آید اگر کسی این ضلعی در احکام در اخالق هم می 5حسن و قبح بر هر مبنایی باشد همان مدل  هرحالبه هست.

 کند.و جاي کار پیدا می شده طرحي بسیاري هابحثمدل فقهی را در اخالق پیاده کند، 

، نوع آوري در اخالق را تنها به یک افتهیتکامل العادهفوقفقه که  برخالفالق ما بسیار تکامل نیافته، علم اخ

ی دارد که در کتاب دیگري نیست. در دوران شناخترواني هالیتحلتوان در غزالی دید، ایشان یک نوع اعتباري می

 .اندکردهمعاصر هم ... کارهایی 
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توانست انجام در پرتو روایات خیلی کارهاي بزرگی می کهیدرحالي نیست، ریگچشمتحول در اخالق تحول 

 ......توانست الگو گیري کرده تحول یابدبگیرد و در پرتو ارتباط با فقه هم خیلی می

 ي پردازي براي علممتدولوژ -2
 شده یا نه؟ي پردازي متدولوژي رشد و عدم رشد در علوم اسالمی این است که براي یک علمی هامالكیکی از 

ي پردازي رفتند، رشد کردند؛ تحول و پیشرفت علم یک دفعه اي نیست و باید متدولوژعلومی که سراغ 

و تعامل روي متودولوژي و روش تحقیق آن کار  دادوستدمتودولوژي داشته باشد و همزمان با خود علم در یک 

 تواند پیشرفت پیدا بکند.نمی وقتآنبشود 

و یکی از دالیل آن این است  اندپرداختهدلیل رشد فقه ما این است که اصول داشته است و به این متودولوژي 

است.  طورنیهمولی تاریخ رشد نکرده است براي اینکه کسی نبود که براي تاریخ متودولوژي بکند و اخالق 

 علم را متحول بکند. تواندیم یمفعولپرداختن به متودولوژي و غناي 

در دو دهه اخیر در یک تالطم چیزهاي جدیدي  کرده دایپبرخوردي که علوم انسانی و اجتماعی با معارف دینی 

هستیم که در مواجه علوم اجتماعی و انسانی و با معارف دینی پیدا کرده در این مواجهه و برخورد نقصی که داریم 

ي راجع به امقالهیکی از دوستان  .وانند اعمال بکنندتاین است که متودولوژي نداریم یا متودولوژي موجود را نمی

را با مراجعه به این قاعده  هاسؤالنقش خانواده در تربیت نوشته بود و چند سؤال داشت و من گفتم هر یک از 

است  طورنیهم -باشد گوپاسخ قدرنیاتواند شود جواب داد و تعجب کرد که علم اصول ما چطور میاصولی می

ي جدید داریم هايپردازکه االن داریم خیلی با این فضاها ربط ندادیم و از طرف دیگر نیاز به متودولوژي ي متدولوژ

که انجام نشده است و لذا آنچه در دو دهه اخیر در حوزه در این زمینه اتفاق افتاده و کارهاي خوبی انجام شده ولی 

یی هایشناسبیآسبا معارف دینی پیدا بکند این یکی از  تواند ارتباط درستینمی 29/34به دلیل نبود اوج حوزوي...

این  هابیآسیی هستیم یکی از هابیآسهستم منتهی به نظرم دچار  هاآنعلوم انسانی در حوزه است من مدافع آمدن 

گوید خیلی روي پردازد متودولوژي دارد و متودولوژي ایشان میاست که مرحوم شهید صدر وقتی به اقتصاد می

ي چیست. در پردازنظامگوید که روش شهید صدر در اد اسالمی کار شده ولی من ندیدم بسیار نادر کسی میاقتص

 است. طورنیاي دیگر هم بخشهاتعلیم و تربیت و 
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ي هاحوزهي تاریخ غنا ببخشیم یا هاشاخهبکنیم یا به  تریغنتوانیم از غناي اصول الگو بگیریم و اخالق را ما می

ها ي کنیم یکی از آنریگبهرهتوانیم ي بکنیم از اصول خیلی میپردازهینظرعلوم اجتماعی و انسانی را اگر بخواهیم 

 ضلعی در احکام است که در اصول و فقه همچنین در اخالق خیلی از آن بحث شده است. 5همین 

یی که عقل درجاهاا دو محمول، منتهی کند، از دو منبع بدر باب افعال اختیاري هم اخالق و هم فقه داوري می

فهمد که خوب آید عقل میدریافتی از حسن و قبح ترجیحی دارد با فقه بیشتر ارتباط دارد، مثالً آدابی که در قضا می

کند، البته بین عقل و داوري شرع عموم و خصوص من وجه است. گاهی یکی هستند و است و شرع هم تأیید می

انطباق بر اخالق دارد و بخش زیادي از فقه  نجاهایاشوند بخشی از فقه در جدا میگاهی در جزئیات از هم 

بر نکته قبل که  دیتأکفهمد. با گوید و عقل چیزي نمیي عقالنی ما چیزي خاصی نمیهايداوریی است که درجاها

باید به این نکته هم توجه پردازند از دو زاویه به آن می هانیاافعال اختیاري قلمرو مشترك فقه و اخالق است که 

شوند ولی مرتبط می هم با ادیوزکمبکنیم که محموالت اخالقی با محموالت فقهی حالت تشابهی دارند و با مقداري 

خواهی انجام بده یا گوید میدر اینجا دامنه وسیعی از افعال داریم که از اخالق و عقل عادي بشر که سؤال بکنیم می

کند ولی نظام حقوقی و فقهی آنجا خیلی حرف دارد این تفاوتی خاصی براي آن ذکر نمی انجام نده و حسن و قبح

بینیم و در ما دامنه وسیعی از جوالن فقه و نظام حقوقی دین می ؛ وکننداست که فقه و اخالق از این حیث پیدا می

 به هم مرتبط هستند. 30/38آنجا هم ...

 تعارض اخالق و دین -3
ي است که دارسابقهبحث  اخالق و دین است، مثل تعارض علم و دین و فلسفه و دین بحث دیگر، بحث تعارض

ي پیشین معرفت بشري مثل فلسفه و عرفان و تضاد هادورهوحیانی است. منتهی  معرفت باتعارض معرفت بشري 

و دین و عقل و آنها با دین خیلی مطرح بوده است و معمول حکما و عرفا به این پرداختند. تعارض تجارب عرفانی 

یی که هاافتیدردین یا تعارض علم و دین خیلی امروزه مطرح است و یکی هم تعارض اخالق و دین است یعنی 

ي مهمی است که نظام و هامقولهي وحیانی دارد. این هم از هامعرفتقبح با فقه و  عقل ما به طبع خود از حسن و

 .کارکردقاعده دارد و باید روي قواعد 

دین، تجربه عرفانی و دین، مباحث اخالق و دین، علم و دین چه علوم تجربی چه انسانی چند  بحث عقل و

از  هرکدامي بکنید بنددستهشاخه بوده که بعضی قدیمی است و بعضی جدید مطرح شده است اگر معارف بشري را 
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نسبت سکوت است که به نحوي همدیگر را تکمیل  هاآنتواند با دین نسبتی برقرار بکند گاهی نسبت می هانیا

ي وحیانی و دینی با یکی از هامعرفتبین  کنند، گاهی تأیید است، گاهی تضاد و تعارض است. این نسبی است کهمی

کنند و گاهی همدیگر شود؛ گاهی در منطقۀ الفراق همدیگر را تکمیل میي بشري پیدا میهامعرفتچهار پنج شاخه 

 لئرساقاعده دارد و در اصول شیخ انصاري در اوایل  هانیاکنند همه کنند گاهی هم یکدیگر را نقض میرا تأیید می

کند بحث عقل و دین آنجا مطرح شده که فهم عقل و فهم دینی چه نسبتی دارند بحث که اخباریات را مطرح می

الزامی با چیزي که در فقه گفته منطبق ي مهم است که گاهی فهم الزامی یا حسن و قبح هابحثاخالق و دین هم از 

گوید عدالت خوب است شود میي جدید هم خیلی مطرح میفکرروشني هابحث. در طورنیهمنیست و اینجا هم 

یا بحث دخالت مصلحت در فقه  ندیآیدرنمجور  باهمبیند ولی طبق قواعد فقهی ي میزیچکو عدالت را در ی

 قرار بگیرد و همه این قاعده دارد و کم کار شده است. موردتوجهباید  عناوینی مثل عدالت، انصاف در فقه

 سؤال:

 جواب: عقل است و مقدار دخالت فقه باید بحث شود.

آید چه نسبتی فهمد و اخالق منهاي دین، با آنچه در دین میعقل و فهم بشري یک چیزهایی را خوب و بد می

 شود.دارد، یکی از آن سه نسبت می

 سؤال:

اگر مستقالت عقلیه داشته باشیم، در حوزه مستقالت عقلیه عقل باید تأیید کند چون تابع مصالح و مفاسد  جواب:

است و هر جا مصالح و مفاسد قطعیه باشد، ظاهر دینی هم داشته باشد، باید توجیه کرد. مستقل شدن به لحاظ 

 مصداقی کار دشواري است.

 و شودآن بود و اینکه چه نقاط مشترکی دارند و کجاها جدا می موضوع و محمول وبحث ما قلمرو فقه و اخالق 

 تواند در مورد افعال اختیاري مکلف حرف بزند.ي که گرفتیم فقه با شاغل و تجویزات خود میاجهینت

 و صلی اهللا علی محمد و آله االطهار. والسالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته.
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