
 2706 : ماره                وظايف حكومت در تربيت ديني –ي تيترب فقه                        

 
 

1

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ترتيب منطقي بحث
خواستيم ترتيب منطقي را رعايت كنيم، بايســتي از تربيــت هاي تربيت است. اگر ميتربيت اجتماعي، يكي از ساحت

به بحث تربيت اجتماعي كمتر پرداخته شده است، بــدون رعايــت  كرديم؛ ولي از اين جهت كهجسماني و بدني شروع مي
  ترتيب منطقي، آن را مقدم كرديم.

 مباحث مقدماتي

 رابطه اخالق و تربيت
به مباحث تربيت اجتماعي و نگاه فقهي به آن برسيم، بايد يك سلسله مقدمات، مورد بحــث و بررســي  كهنياقبل از 

مهم بود كه اخالق و تربيت از يك نگاه، داراي يك نقطــه  شد و نتيجه آن اين نكتهدمات بيان قرار گيرد. برخي از اين مق
خودســازي بپــردازد و يــا  حــوزهاشتراك و يك نقطه افتراق هستند؛ نقطه اشتراك آن وقتي است كه اخالق بخواهد بــه 

  بخواهد به دگرسازي و دگرپردازي توجه كند.

 مكاتب فكري مايهدرون
گيرنــد. قرار مي موردتوجهاي يك سري مباني و محتواي مشترك وجود دارد كه ستم فكريحتماً در هر مكتب و سي

شود كه بايد خود يا ديگري را بر اساس اصول و ضوابط تربيت اجتماعي اسالم تربيت كنــيم، آن مبــاني و وقتي گفته مي
باشــد  نشينگوشهاينكه انسان  اهداف و آن محتواي كلي يك امر مشترك است؛ مثل اينكه عزلت بهتر است يا مخالطت؟

خواهد خود را با اسالم تنظيم كنــد، بايــد بدانــد اســالم در يا در تعامل اجتماعي بيشتر باشد؟ در اخالق، وقتي انسان مي
خواهد ديگري ـ مثل فرزند، دوست و يا جامعه ـ را تربيت كند، بايد بدانــد كــه گويد؛ همچنين وقتي كه مياينجا چه مي
ل بر عزلت است يا مخالطت؛ يا در روابط اجتماعي اصل بر صداقت و صــميميت اســت يــا قيــودي دارد و در اسالم، اص

  مسائلي نظير آن. 
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 ضرورت تبعيت از مباني
گيرد، همان چيــزي اســت مباني و اهداف عمومي اجتماعي ـ اقتصادي قرار مي حوزهاين ضوابط و معيارهايي كه در 

را در خودش پياده كند، بايد اين روش را دنبال كنــد. و  هاآنخواهد اگر كسي مي كه در جايگاه نخست قرار دارد. حال
  كند.  تبعيتخواهد در ديگري ايجاد كند، باز هم بايستي از اين اصول اگر مي

هــاي ديگــر باشند، كه همان نظام اســالمي يــا نظــامپس علومي داريم كه راجع به اجتماع، سياست، اقتصاد و ... مي
 حــوزهگويد؟ يا در اجتماعي، روابط سياسي و مسائل اقتصادي چه مي حوزهاسالم، در  كهنيادهند. شكل ميمكاتب را 

  چه نگاه و ديدگاهي دارد؟  شناختيروانمسائل فردي، روحي و 

 نكته پاياني
چگونه بايد عمل كــرد؟ اگــر ايــن  دگرسازيرسيم كه براي خودسازي يا بعد از تنقيح اين مباحث، به اين مرحله مي

توان گفت اينكه تعداد علوم چند تاست، مهم نيست؛ بلكه آنچه اهميــت دارد، درست پيش برود، آنگاه مي گونهاينروند، 
ها و قلمروهاي مختلف مشخص كند. سپس هاي اسالم را در اين ساحتمحتواست. بايد محتوايي را توليد كرد كه ديدگاه

  چه مسيري را بايد طي كرد؟  هاآن سازيپيادهمطالب، بين اخالق و تربيت مشترك است و براي توان گفت اين مي
هاي خاص رواني، روحي، اخالقي و ...، علم اخالق هــم بــه مبــاني كلــي ها در بعضي مسائل مثل حوزهخيلي وقت

گيــريم. ايــن از اخالق كمك مــيشويم، پرداخته است و هم به بخش خودسازي. لذا در عمل وقتي وارد مقوله تربيت مي
  بيان شد. قبالً آنچهاي بود از خالصه

 هاي اخالقيانواع حوزه
ين است كه اخــالق ابين اخالق و فقه واضح اخالق و فقه است. يك تفاوت  هپيرامون رابط مطلب بعد، بيان چند نكته

. بــا مالحظــه كتــاب جــامع افعــال. حوزه 2شود. . حوزه صفات، كه به آن فضائل و رذائل نيز گفته مي1دو حوزه دارد: 
هــايي مثــل كبــر، عجــب و ... ها، بحثشود بخشي از مباحث اين كتابهاي اخالقي، مشاهده ميالسعادات و ساير كتاب

  رفتاري دارد.  باحث هم مثل غيبت، كذب و ... جنبهصفاتي دارد. بخشي از م جنبهاست كه 
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 رابطه فقه و اخالق
با افعال اختياري است. در اخالق از لحــاظ  سروكارشو عمدتاً  االصولعليبينيم كه كنيم، ميعه ميوقتي به فقه مراج

گيرنــد. از لحــاظ گيرند و هم رفتارها؛ ولي در فقه بيشتر رفتارها موضوع قرار مــيموضوع، هم صفات موضوع قرار مي
ه. آيا حقيقت حسن و قبح، يك امر توصــيفي شود و در فقه از احكام خمسمحمول، در اخالق از حسن و قبح  بحث مي

  ها چيزهايي است كه بايد در جاي خود بحث شود. ؟ آيا واقعيت دارد يا اعتباري است؟ اينهنجارياست يا يك امر 
هاي دوگانه اخــالق، و همچنــين در بخش  ينهكه تصوير شده، بايد ديد كه فقه در زم اينقشهبا توجه به اين تفاوت و 

  كند؟ محمول اخالقي، چه نسبتي برقرار ميارتباط با 

 دامنه فقه
فقه كه موضوعش رفتارهاي اختياري است، يك عرض عريض دارد. از سوي ديگر هر رفتار اختياري، حتماً واجــد 

بســيار وســيع  دامنــهفقه يك  دامنهباشد كه موضع فقه بايد نسبت به آن مشخص شود؛ بنابراين يكي از احكام خمسه مي
  است. 

 طه فقه با حوزه اول اخالق راب

 طرح يك شبهه
سنجيم، نسبت به قلمروي اول كه همــان صــفات و فضــائل و وقتي اين فقه را در ارتباط با آن دو قلمروي اخالق مي

رذائل است، ممكن است گفته شود فقه در اينجا با آن هيچ ارتباطي ندارد؛ زيرا فضائل و رذائل، اوصافي نفســاني اســت؛ 
اختياري كه در فقه بررسي شود. به همين دليل فقه نبايد ارتباطي با فضائل و رذايــل برقــرار كنــد؛ زيــرا  نه اوصاف فعل

  اخالق باقي بماند. اين يك نگاه است. حوزهتكليف فضائل و رذائل مشخص است و بايد در همان 

 دفع شبهه
ي كه بخواهند مســتقيم در فقــه وارد اند نه رفتارگوييم: درست است كه فضائل و رذائل، اوصاف روحيدر جواب مي

شوند؛ اما سؤال اصلي اين است كه آيا اين اوصاف روحي و رواني و اين فضائل و رذائل، در اكتساب و اجتنابشان ـ بــه 
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اســت و ايــن  گونــهاينهــا گوييم: بله، خيلي وقــتاند يا خير؟ در جواب ميهمان تعبيري كه در اخالق آمده ـ اختياري
از يك طرف، اكتســاب و اجتنــاب بــه  ديگرعبارتبهاجتناب نمود؛  هاآنتوان اكتساب كرد و يا از را مي فضائل و رذائل

 حوزهگيريم كه فقه در گيرد و از طرف ديگر، اكتساب و اجتناب، يك فعل اختياري هستند؛ پس نتيجه ميتعلق مي هاآن
  ناميد.» االخالقفقه«توان ساس اين قسم از فقه را ميشود. بر اين ااخالق صفاتي ـ يعني اخالق روحي ـ هم وارد مي

 نحوه ارتباط فقه با اين حوزه
توانــد اكتســاب و اجتنــاب شــود؛ فقه بيايد، اما مي حوزهتواند مستقيم در اين صفات ـ فضائل و رذائل ـ نمي اگرچه

ب را از خــود دور كــرد و توكــل و تــوان كــذب و عجــمــي ديگرعبارتبهگيرد. تعلق مي هاآنفعل اختياري به  جهيدرنت
اخالص را در خود ايجاد كرد. همين به دست آوردن و اجتناب كردن، فعل اختياري ماست كه گــاهي جــوانحي اســت و 

هــا و توان اين صفات را ايجاد كرد يا از خود زدود و گاهي با فعاليــتگاهي جوارحي؛ يعني گاهي با تأمالت دروني مي
  اقدامات عملي. 

 شبهه مذكور و دفع آن خالصه
و  شناســيروشهايي را كه مغفول واقع شده است را بــا تر كرد و بخشفقه را وسيع دامنهبحث سر اين است كه بايد 

اول اخالق كه فضائل و رذائل باشد، ابتدا ممكن است گفتــه شــود كــه  حوزهكنكاش كرد و پيش برد. پس در  متدولوژي
 ســروكارشفقه،  كهدرحاليهايي نفساني و رواني هستند؛ يرا فضائل و رذائل پديدهاين حوزه از دايره فقه خارج است؛ ز

  اي ميان آن دو وجود ندارد. با افعال اختياري مكلف است و لذا رابطه
ر و توكل و عجب به عنــوان جواب اين است كه ارتباط بين آن دو وجود دارد. به اين بيان كه اگرچه صفاتي چون كب

-گيرند، ولي چون متعلق فعل اختياري واقــع مــيمستقيم در فقه مورد بحث قرار نمي طوربهو رواني، نفساني  يك پديده

شوند، چه به صورت جوارحي و چه به صورت جوارحي ـ به عنــوان موضــوع فقــه شوند ـ يعني اكتساب و اجتناب مي
  گيرند. قرار مي

  گيرينتيجه
اخالق وجود دارد ـ يعني فضائل و رذائل ـ بــه دليــل ايــن  حوزه در بخش اول در آنچه همهتوان گفت بنابراين مي

كه فقه ـ بــه عنــوان مثــال ـ در  طورهمانگيرند. پس مقدمات، با واسطه در دايره فقه داخل شده و مورد بحث قرار مي



 2706 : ماره                وظايف حكومت در تربيت ديني –ي تيترب فقه                        

 
 

5

فقــه «يــا  »الصــفاتفقــه «وسائل مرحوم صاحب وسائل توجه به مسائل فقهي دارد، در اينجا هم بايد يك فقه با عنوان 
داشته باشيم. منظور از فقه الفضائل و الرذائل اين است كه فضائل و رذائل مورد بحــث در اخــالق، از » الفضائل و الرذائل

يك جهت قابل اكتساب يا اجتناب است و از جهت ديگر اكتساب و اجتناب كردن، فعل اختياري اســت؛ بنــابراين يــك 
  ناميديم.» خالقاالفقه«باب فقهي مورد نياز است كه آن را 

 »فقه الصفات«وجه تسميه به 
هم ناميد؛ به اين معنا كه حكم اكتساب و اجتناب از صفات روحــي » فقه الصفات«توان اين باب فقهي را همچنين مي

كند كه محبت يا توكل بر خدا كه صفاتي نفساني هستند، چه مقــدار دهد. به عنوان مثال بررسي ميرا مورد بحث قرار مي
تواند از حيث اكتساب و اجتناب اين صفات، داوري كنــد. ايــن خــود باشند. پس فقه ميو چه مقدار مستحب ميواجب 

  صفات ـ فضائل و رذائل ـ است. حوزهشود كه مربوط به يك باب فقهي مي

 رابطه فقه با حوزه دوم اخالق 
صفات از حيث اين كــه خــوبي و  حوزهرفتارها.  حوزهصفات و  حوزهكه بيان شد، اخالق دو حوزه دارد:  طورهمان

كند، يك بحث اخالقي است؛ ولي وقتي سخن از آن به ميان آمد كه اكتســاب بدي و آثار و مضرات صفات را تشريع مي
  گيرد.شود و در آنجا مورد بحث قرار ميو اجتناب اين صفات، كدام حكم از احكام خمسه را دارد، وارد حيطه فقه مي

 اين حوزهنحوه ارتباط فقه با 
بخش و محور دوم اخالق، افعال و رفتارها بودند. اين بخش واضح است كه بايد تماماً با نگاه فقهي مورد بحث قــرار 

كــلُ فعــل اين رفتارها، افعال اختياري هســتند و  همهشوند؛ ولي باالخره گيرد. در اخالق از جهت حسن و قبح بحث مي
ثابــت كــرديم و از قضــايايي اســت كــه ، كه اين قاعده را نيــز لكلِ واقعة حكمٌاالختياري لُه حكمٌ منَ االحكام الخمسه؛ 

اتها معها؛ چرا كه واضح است و برهان عقلي نيز وجود دارد كه هر رفتاري در منطق دينــي، يكــي از پــنج حكــم را سياق
  گيرد.داراست. بنابراين بخش دوم اخالق، بدون واسطه و مستقيم در فقه مورد بحث قرار مي

شود؛ ولي با توجه به اين كه اكتســاب بر آنچه گفته شد، بخش اول اخالق به صورت مستقيم موضوع فقه واقع نمي بنا
 همــهدهد. و اما بخش دوم اخالق، وقتــي و اجتنابش اختياري است، در حيطه فقه داخل شده و فقه الصفات را شكل مي
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احكام خمســه،  فقيه اين حق را دارد كه از زاويه د؛ همچنينتواند در اخالق مورد بحث واقع شوافعال اختياري باشد، مي
  اين افعال را مورد بررسي قرار دهد. 

 جايگاه اين حوزه در فقه
گــذاريم؛ زيــرا رفتارهــاي توان گفت همه را در يك باب فقهي مــيالبته اين رفتارهايي كه در اخالق آمده است، نمي

در ابواب فقهي موجود مثل نكاح، قضا، اطعمه و اشربه، مكاسب و ...  هانآزيادي از  وسيعي دارند و بخش دامنهاخالقي 
نيــز  هــاآنماند كه نياز به تأمالت بيشتري دارد. اگرچه ممكن است سرنخي از باقي مي هاآنگيرند. تنها بخشي از جا مي

ن غيبت كردن يــا گــوش دادن در همين ابواب فقهي موجود، وجود داشته باشد. به عنوان مثال در مورد رفتارهايي همچو
به غنا، اصل اينكه خوب است يا بد و اينكه حكمش چيست، بايد در فقه جواب داده شود. فقه بــه دليــل نداشــتن يــك 

خــورد و چــون چهارچوب جامع، در باب مكاسب ـ به عنوان مثال ـ به چنين موضوعاتي ـ غيبــت و غنــا ـ بــر مــي
اش اين است كه حجــم بحث كند. لذا ابواب فقه نياز به تصفيه دارند. نتيجه هاآنموضوعات مهمي هستند، مجبور است از 

هايي است كه در از كتاب مكاسب محرمه شامل بحث يتوجهقابلتر از اين خواهد شد. بخش مكاسب محرمه، بسيار كم
حــي در ابــواب فقهــي اخالق بوده و اكنون در فقه بحث شده است، يا مباحثي كه حتي در اخالق هم نبوده و جايگاه منق

به آن پرداخته است. مثل سالم كــردن كــه بحــث فقهــي مهمــي  استطراداًنداشته است؛ ولي فقه خود به صورت مستقيم و 
سالم، يك بحث  كهدرحاليجايگاهي در فقه ما ندارد و به مناسبت مبطالت نماز از آن بحث شده است.  كهدرحاليدارد؛ 

ايم تا فقــه را ها تالش كردهدر فقه داشته باشد. از اين جهت است كه در اين سال مهم فقهي است و بايد جايگاه مشخصي
ورود پيدا  هاآنهايي كه به هايي كه ورود پيدا نكرده است، ورود پيدا كند و حوزهكرده، بسط دهيم تا به حوزه مندترنظام

  كرده است، سامان پيدا كند.
ـ همان رفتارها و آداب و سلوك اجتماعي است كه جايگاهي در فقه  بنابراين بخش دوم اخالق ـ رفتارهاي اخالقي

در فقه به بابي نياز داريم كه مربوط به رفتار اجتماعي باشد. بخشي از اين روابط اجتماعي، روابــط  ديگرعبارتبهندارد؛ 
  باشد.خاص اجتماعي مثل پدر، مادر و ... است و در جاهايي روابط عمومي اجتماعي مي

  مسئلهحب وسائل به نگاه صا
اين يكي از جاهايي است كه مرحوم صاحب وسائل با ذهن تيز خود به اين مباحث، نگاه فقهي كرده است. به عنــوان 

كــه در  طورهمــانانــد. به اين نكته توجه نموده و به فضائل و رذائل نگاه فقهي كرده» جهاد النفس«مثال ايشان در كتاب 
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بخــش رفتارهــاي اجتمــاعي عمــومي و معاشــرتي را » العشــرة«توجه نموده، در كتاب اين كتاب، به بخش اول اخالق 
قرار داده است. اگر به وسائل نگاهي بيندازيم، در عناوينش آمده هذا واجبٌ، حرامٌ، مستحبٌ، مكــروهٌ؛ يعنــي  موردتوجه

  نگاه، نگاه فقهي است. اگرچه جايي در فقه متعارف ما پيدا نكرده، ولي بايد پيدا كند.

 هاي فقه شيعيويژگي
فقه ما فقهي فعال، پويا و مطابق با زمان است. البته يك ضوابط شرعي و الهي نيز بر آن حاكم است كه بايد به آن نيز 

  كند.ها را مشخص مينيست كه فقه دست و پا را ببندد؛ بلكه خيلي چيزها را باز كرده، تكليف طوراينتوجه كرد. 
ورود پيدا كرده است. بعضي از مسائل ايــن  غيرمستقيمبه صورت مستقيم يا  هاآنفقه در اخالق بود كه  حوزهاين دو 

دو حوزه، در ابواب فقهي موجود داخل شده است؛ ولي ابواب جديدي همچون باب صفات، فقه اخالقي صــفات، و فقــه 
  كرد.  ريزيپايهرا هم بايد  هاآنروابط اجتماعي يا معاشرت و امثال 

 وظايف اخالق
دهــد؟ يعنــي لب ديگري كه بسيار مهم است و بايد به آن توجه كرد، اين است كه اخالق چه كارهــايي انجــام مــيمط

اخالق و حسن و قبح، اخالق ســه  ههاي اخالق چيست؟ صرف نظر از مباحث مربوط به فلسفمحمول اخالقي يا داوري
ن يعني چه؟ علت، عامل و نتيجه چيســت؟ مضــار و گويد ايكند و ميدهد؛ يكي اين كه تحليل ميكار اصلي را انجام مي

دهد. دوم اين كه اخالق بر اين اســاس، حســن و منافعش چيست؟ اين يك كار تحليلي بنيادي است كه اخالق انجام مي
كنــد ايــن صــفت بــراي كند. به عنوان مثال بيان ميقبح به معناي زيبايي و عدم زيبايي و جمال و عدم جمال را بيان مي

قصد ورود بــه ايــن بحــث را نــداريم.  فعالًاش چيست؟ يباست يا نه. اين زيبايي و عدم زيبايي به معناي اخالقيانسان ز
گويد، حسن و قبح كند؛ يعني اخالق هم مانند فقه، وقتي از حسن و قبح سخن ميهاي رفتاري هم ميسوم اين كه توصيه

كه ما در فقه پنج حكم داريم، در اخالق  طورهمانتاست؛ يعني  گيرد كه پنجاخالقي را به منزله احكام شرعي در نظر مي
نيز چنين است. نه اين كه در اخالق يا حسنٌ باشد، يا قبيحٌ و يا تساوي؛ بلكه حسن و قبح هم درجات دارد. درجات آن 

  د.شونناميده مي اباحهاي است كه در احكام، وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و تقريباً همان پنج مرتبه
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 غالفرا منطقة
اخالق است؛ يعني از نظر اخــالق، مــالك  منطقة الفراغپردازد، در واقع همان خيلي از چيزهايي كه اخالق به آن نمي

سخن به ميــان آمــده  ييهاآناز  ديگرعبارتبهحسن و قبح در آنجا نيست. البته كمتر به اين قسمت پرداخته شده است. 
  كه گفته نشده، يعني آزاد است. ييهاآنكه حسن و قبح دارند. 

 طرح يك سؤال
كند، ولي شود كه اگر كسي دين نداشته باشد و ملتزم به شريعتي نباشد، به اخالق مراجعه ميحال اين سؤال مطرح مي

براي كسي كه ملتزم به شريعت است، اين اخالق و فقه براي چيست؟ اصالً با فرض وجود فقــه، آيــا نيــازي بــه اخــالق 
  دو دستگاه چه نسبتي با هم دارند؟  است؟ اين

 جواب سؤال
را مشــخص كنــد.  هاآنتواند صفات و روحيات انسان را تحليل و خوبي و بدي در پاسخ گفته شده است كه فقه نمي

پردازد؛ يعني كاري كــه فقــه بــه صــورت مســتقيم بلكه اين اخالق است كه به تحليل و تشخيص حسن و قبح صفات مي
خاصي است كه اختصاص به اخالق دارد و كار فقه نيســت. امــا وقتــي بــه حيطــه  حوزهانجام دهد. اين تواند آن را نمي

شويم، يا آنجايي كه مربوط به محور دوم اخالق يعنــي رفتارهــا اســت، وضــعيت اكتساب و اجتناب اين صفات وارد مي
. سخن ما اين اســت هاآنشرعي متفاوت است. در موضع اول حسن و قبح صفات مورد بحث بود و در موضع دوم حكم 

دانــيم و در رفتارهــا نيــز خاص اخــالق مــي شخيص حسن و قبح را داخل در محدودهكه صفات بما هي صفات و نيز ت
  گويد اين خوب است و آن بد. از شرع، عقل مي نظرقطعپذيريم. يعني با هاي عقلي اخالق را ميتشخيص

 اقسام تشخيص اخالق
باشد: يا حسن و قبح عقلي و قطعــي هاي اخالق كه بيانگر حسن و قبح است، دو قسم ميبايد توجه داشت تشخيص

  شود. جدا مي غيرشرعياست و يا حسن و قبح ظني و عرفي. اينجاست كه اخالق شرعي از اخالق 
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 رابطه فقه با قسم اول
د جــزو مقــدمات فقــه و در هر جا كه اخالق تشخيص حسن و قبح را به شكل عقلي و قطعي بر عهده دارد، اين خو

شود. اگر عقل به صورت قطعي گفت كــه حســادت يــا ظلــم بــد مي» كلّما حكمَ به العقل حكمَ به الشرع«مصداق قاعده 
كلما حكمَ بــه گويد عقل قطعي اين را گفت و شود. فقه مياست، اين تشخيص قطعي خود جزو مقدمات و مبادي فقه مي

دهــد و شود. بنابراين اخالق ابتدا حسن و قــبح صــفات را تشــخيص مــيفقهي مي؛ در نتيجه حكم، العقل حكمَ به الشرع
كند. بنابراين حكم عقلي قطعي، وظيفــه اخــالق اســت. مي قطعي به اكتساب يا اجتناب سپس به تبع آن تشخيص، توصيه

يي كــه داخــل در چيزها آيد. خيلي ازمالزمه در فقه به شمار مي بادي فقه محسوب شده و مصداق قاعدهحكمي كه از م
  گردد.شود، حكم فقهي از آن متولد ميمالزمه مي مصاديق قاعده

 رابطه فقه با قسم دوم
هاي عرفي رايج در دنيا ـ مثل اين كه از نظر اخالقــي، زن نبايــد هاي اخالق مثل خيلي از تشخيصاما اگر تشخيص

گاهي غير مطابق با شرع است ـ ظنــي باشــد، در حجاب داشته باشد و اخالقياتي از اين نوع كه گاهي مطابق با شرع و 
 هــاآنتوان را از نظر اخالقي ارزش تلقي كرد و نه مي هاآنتوان شود. نه مياينجا اخالق عرفي از اخالق شرعي جدا مي

 . در اين صورت در هر موردي بايد به شرع مراجعه كرد؛ يعني بايد به متــون دينــي وبرشمرددر فقه  مؤثررا جزو مبادي 
، نقل است و دهندهتشخيصدهند. در اينجا مي ضيقپذيرند يا سعه و كنند يا مينقلي مراجعه كرد و ديد آيا آن را نفي مي

  گويد.بايد ببينيم شرع چه مي

  گيرينتيجه
هــاي قطعــي بــين باشــد، ايــن صفات و افعال داراي قضاوت حوزهاز دين، اگر اخالق عرفي در هر دو  نظرقطعلذا با 

كنند. در اينجا اخالق در عــرض فقــه نيســت، شود؛ يعني فقها از اين اخالق استفاده ميعقلي قطعي، مبناي فقه ميحكم 
آيد. ولي محور احكام ظنــي و استحســانات، ارزشــي نــدارد. بلكه در طول آن است؛ يعني احكام قطعي به كمك فقه مي

  عتبارش روشن گردد.بلكه بايستي ابتدا به دين عرضه شده و سپس اعتبار يا عدم ا
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 اش با فقهانواع اخالق از نگاه علمي و رابطه
به مستقالت  آنچههر  هاآنگويند. از بين سخن مي غرب دردر علوم انساني از انواع اخالق مثل اخالق پزشكي و ... 
، بايــد بــه عنــوان برنگرددبه مستقالت عقليه  آنچهپذيرد و هر عقليه برگردد، فقه ما كه ناظر به اخالق است نيز آن را مي

  يك موضوع به دين عرضه شود.

 بنديجمع
گيرد؛ ولــي گوييم جاي اخالق را مي. البته نميبرگيردهاي اخالقي را در بنابراين فقه بايد گسترش پيدا كرده و بخش

مســتقالت عقلــي  وزهحكند و فقه كار خود را. اگر در را پوشش دهند. اخالق كار خود را مي هاآنبايد فقهايي باشند كه 
كند. در غير اين صورت بيشتر به عنوان يك مالزمه، دليل فقهي درست مي گيرد و با قاعدهباشد، فقه از اخالق كمك مي

توان از آن استفاده كرد. در اين صورت حكم اخالقي، حكم نهايي نيست. ممكن است در اروپا چيزهايي بــه موضوع مي
ولي هيچ حكم عقلي مستقلي در رابطه با آن وجود نداشــته  كهدرحاليافتاده باشد، عنوان يك ارزش اخالقي، خيلي جا 

بايد به اصول و  هاآن همهتواند مبناي احكام فقهي قرار بگيرد. بلكه احكام اخالقي نه ارزش دارد و نه مي گونهاينباشد. 
  قواعد شرعي عرضه شود. 

كننــد.  در ني ما به اخالق در تشخيص حسن و قبح كمك مــيها شرع و متون ديديگر اين است كه خيلي وقت نكته
بسياري از اوصاف و چيزهايي كه احياناً بر عقل مخفي است، ســخن گفتــه شــده و شــرع از آن پــرده  روايات ما درباره

 تحليل، علل، عوامل و حسن و قبح كه ممكن است عقل ما به تنهايي نتوانــد حوزهبرداشته است. در اينجاست كه نقل در 
  آيد.ها را كشف كند، به كمك عقل ميآن واقعيت

جوانبش را روشن كند. ولي متأسفانه در اين قسمت ضعف وجود دارد؛ يعنــي  همهحكم عقلي اگر مستقل است، بايد 
يك حركت  وقتهيچاست.  شدهدستكارياخالق ما يك اخالق اجتهادي نيست. بلكه همان اخالق يوناني است كه كمي 

هاي اخالقي خود را كنار كشيده است. از كه فقه ما نيز در حوزه طورهماناخالق وجود نداشته است؛  حوزهاجتهادي در 
قرار نداده است  وفصلحلرا مورد بررسي و  هاآناين جهت است كه بعضي موضوعات بسيار مهم وجود دارد كه اخالق 

  ن موضوعات نشده است.توجهي اخالق را مشاهده كرده، خيلي وارد ايو فقه نيز وقتي بي
  


