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  »عدم تمايز احكام اخالقي و فقهي اسالم از حيث الزام«

  1صديقه مهدوي كني

  

  چكيده

هي قرآن تمـايز  بسياري از انديشمندان اسالمي در آثار و نظرات خود، ميان احكام اخالقي و فق
هـاي اخالقـي    با بررسي ساختار، مباني، قلمرو، هدف و موضـوع گـزاره  نهاده اند؛ در حالي كه 

توان بـه نتـايج همسـاني بخصـوص در      مي فقهي قرآنهاي  حوزه خانواده و تطبيق آنها با گزاره
انـدن  اين پژوهش از طريق بررسي منشأ الزام در فقـه و اخـالق و نماي  . مسأله الزام دست يافت

الـزام  . كنـد  مي فقهي و اخالقي ثابتهاي  همساني منشأ آنها، عدم تمايز الزام را در برخي گزاره
اخالقي قرآن، مبتني بر فطرياتي است كه با كمـك عقـل كشـف و بـا اراده الهـي      هاي  در گزاره

؛ هـر دو  فقهي قرآن ندارنـد هاي  شوند و از اين نظر هيچ تفاوتي با منشأ الزام در گزاره مي اعتبار
شوند، هر دو در تنظيم رفتارهاي اختياري انسان، در تكامل روحي  مي از يك سرچشمه سيراب

و معنوي او، و در نظم، امنيت و سعادت جامعه موضوعيت دارند و هر دو نيـز داراي ضـمانت   
باشند؛ اما ضمانت اجراي احكام فقهي، به جز عبادات، جنبـه جزايـي و جريمـه دارد و     مي اجرا
ادگاههاي بشري، قابل بررسي و دادرسي است؛ در حالي كه ضمانت اجراي قواعد اخالقي در د

جنبه معنوي و وجداني داشته و عالوه بر آثار وضعي دنيايي، عقوبت اخروي دارند، ولـي قابـل   
توان راه هايي را كـه فقهـا    مي با اثبات اشتراك منشأ الزام. پيگيري در دادگاههاي حقوقي نيستند

) ها البته با لحاط تفاوت(، براي احكام اخالقي نيز اند احكام فقهي پيشنهاد نموده اكردناجر براي
   .پيشنهاد نمود

  الزام، اخالق، اعتبار، فطرت، عقل :كليد واژگان
  

                                                            
 دكتراي علوم قرآن و حديث -)ع(دانشگاه امام صادق استاديار.  1
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  مقدمه. 1

. مسأله ارتباط اخالق و حقوق از جمله موضوعات مهم فلسفه حقـوق و فلسـفه اخـالق اسـت    
كاركرد اجتمـاعي يكسـاني دارنـد و معيارهـايي را بـراي نظـم        حقوق و اخالق عالوه بر اينكه

موجـود  هاي  كنند، نحوه بيان و شكل ظاهري گزاره مي بيانها  بخشيدن به رفتار اجتماعي انسان
درآن نيز يكسان است، هر دو با افعال اختياري انسان در ارتباطند و هر دو بيانگر رابطه فعـل و  

تـوان بـين ايـن دو     مـي  ه امتيازاتي نيز دارند كه بدين وسيلهاما وج. باشند مي غايت مطلوب آن
 )393:1405مصـباح،  ( انـد  دانسـته مهمترين آنهـا  را از اختالف اهداف بعضي  .تفكيك قائل شد

سـعادت   ،ولى هدف نهايي اخالق ،مين سعادت اجتماعى استأهدف كلى قواعد حقوقى تا زير
وسعت بيشـترى   ،از نظر مورد و           دباش مى انسان است كه فوق هدف حقوق ابدى و كمال نهايي

و  اند برخي نيز تفاوت اساسي را انگيزه انجام كار دانسته .شود مسائل فردى هم مى دارد و شامل
اي كه  معتقدند مقصود در احكام حقوقي به فعليت رسيدن عملي است، حال به هر نيت وانگيزه

قي وصول به مقصود جز با قصـد و نيـت فاعـل    انجام شود فرقي نمي كند، ولي در احكام اخال
از انديشمندان، حقوق را به زنـدگي مـادي، و   اي  پاره) 395:1375مهدوي كني، . (ممكن نيست

و بسـياري وجـه   ) 404 ،1ج: 1352كاتوزيان، .(اند موضوع اخالق را به معنويات اختصاص داده
خـي در منشـأ وضـع و الـزام     و بر) 32-31:1376فرانكنـا،  (امتياز را در نـوع ضـمانت اجرايـي   

توان پـذيرفت، زيـرا در ايـن گونـه      مي غير دينيهاي  اگر چه تفاوت اخير را در نظام. اند دانسته
احكام حقوقي، توسط دولت تأمين و تضمين شده و احكام اخالقي، خاسـتگاه متفـاوتي   ها  نظام

اين . باشند مي واحديدارد، اما در نظام اسالمي هر دو از يك چشمه سيراب شده و داراي منشأ 
عدم تمـايز آن را بـا   ، مقاله بر آن است تا با بررسي ضرورت الزام و منشأ آن در احكام اخالقي

  . احكام حقوقي قرآن از حيث الزام نشان دهد

  ضرورت الزام. 2

كنند، بي نياز از الزام نيستند، زيرا زندگي مشترك  مي كه با هم زندگياي  هر گروه و دسته
اين مفهوم، ضامن بقاي زندگي مشـترك انسـان   . حقوق وتعهدات پا بر جا نمي ماند جز بر پايه

همانگونه كه الـزام، اصـلي   . كند مي هاست واز هرگونه هرج ومرج و از هم پاشيدگي جلوگيري
وعناصر اساسي و اصلي در نظـام اخالقـي   ها  يقيني در نظام حقوقي است، به عنوان يكي از پايه
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بـدين  . اوالً به الزام و ثانياً به تعهدآور بودن آن است وام يك حكم اخالقيق. باشد مي نيز مطرح
معني كـه نمـي شـود حكمـي اخالقـي باشـد، ولـي در آن الـزام بـه فعـل يـا الـزام بـه تـرك               

هـاي   ارزش. قاعده اخالقي بدون الزام صرفاً يك ارزش هنري است) 22: 1405مصباح، .(نباشد
. ولي نمي توان به عنوان تنها عامل محرك به آن اكتفا نمـود  زيباستها  اخالقي براي همه انسان

از ) 21: 1973دراز، .(اخالقي نمي شـود هاي  صرف زيبايي و هنر، موجب عمل به خير و ارزش
سويي ديگر، الزام شرط اصلي ايجاد مسؤوليت است و مسـؤوليت بـدون الـزام هـيچ مفهـومي      

ترين  و از آنجا كه عدالت كليدي اهد شددر صورت فقدان مسؤوليت، عدالت محقق نخو. ندارد
   .مفهوم در اخالق است، نبود آن منجر به نابودي نظام اخالقي خواهد شد

  مفهوم الزام. 3

الزام ازجهت لغوي يعني چيزي را پا برجا كردن ،ثابت گرداندن،كاري را بـه عهـده كسـي    
  كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمناه طائرَه في و« :فرمايد مي چنانكه خداوند متعال. گذاشتن، و بر او واجب كردن

فرمايد ما طائر هر كسي را در گردنش الزام كرديم، يعنـي آن را الزم   مي اينكه) 21:اسراء( » عنُقه
از نظـر  ) 55، 13ج: 1417طباطبـايي . (و الينفك او قرار داديم كه به هيچ وجه از او جدا نگـردد 

در . شـود  مـي  شري است كه به نـوعي ابـراز و اظهـار   اصطالحي، الزام، اوامر و نواهي زندگي ب
اي  شود يعني انسان به طور تكـويني رابطـه   مي مواردي خواست و تمايل دروني منجر به عملي

همچون انسـان  ) 57: 1375جوادي.(نمايد مي الزامي بين خود و عملي احراز كرده و آن را طلب
در مـواردي هـم   . كنـد  مي رسنگي كشفالزامي بين خوردن غذا و رفع گاي  كه رابطهاي  گرسنه

. باشـد  مي گيرد كه قادر به امر و نهي، و توبيخ و پاداش مي اظهار تمايل، از قدرتي مافوق نشأت
هـاي   اين قدرت براي اظهار اين تمايل، اقدام به اعتبار حكم كـرده و بـراي اعـالم آن درگـزاره    

ب، حرام، ضرورت يا از مـاده و هيـأت   مختلف از مفاهيم متفاوتي مانند بايد، نبايد، وظيفه، واج
  . كند مي امر استفاده

  چيستي الزام . 4

الزام اخالقي قانوني طبيعي، عقلي . الزام، قانون است و خاصيت قانون، گذاشتن حد و مرز
طبيعي است، بدين معنا كه انسان مدني بالطبع است و در مدنيت بـه  . و الهي است نه قراردادي

شـود؛ چنـين قـانوني    ست و نياز به اخالق از بيرون به وي تحميل نمـي مسائل اخالقي وابسته ا
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عقلي است، زيرا جدا از عواطـف  . وجودش اجتناب ناپذير است و استغناي از آن ممكن نيست
دهد و الهي است، چون خداوند خالق طبيعـت و وجـدان و عقـل    و فشارها و نيازها فرمان مي

ز اراده انساني و قراردادهـاي اجتمـاعي صـادر نمـي    ا قراردادي هم نيست، چرا كه صرفا. است
دهد قانوني طبيعي، عقلـي و الهـي   بنابراين هر قانوني كه از عدل دم زده و بدان فرمان مي. شود
  )62: 1412مغنيه، . (است

الزامـي معمـوالً بـا واژه    هـاي   تر شدن چيستي الزام بايد توجه نمود كه گـزاره  براي روشن
اخالقـي، داراي مفهـوم مسـتقلي    هاي  در برخي گزاره "بايد"واژه . ستهايي چون بايد همراه ا

و ) 66-58: 1405مصـباح،  .(كند مي است و رابطه ضرورت بالقياس بين فعل و نتيجه آن را بيان
توان به جاي اسـتعمال   مي در اين نوع جمالت. رود مي به معناي واجب، ضروري و الزم به كار

، از »بايد براي بهبودي از فـالن دارو اسـتفاده كـرد   «ايي همانندواژه بايد و جمالت به ظاهر انش
هـا   در اين گونه گزاره. بهره برد» استفاده از فالن دارو الزم است«عبارات به ظاهر اخباري چون

معنـاي   "بايـد "اخالقـي، واژه  هـاي   اما در برخي ديگر از گـزاره . ضروري حاكم استاي  رابطه
شود و حاكي از  مي ل جمله، جايگزين هيأت و صيغه امر و نهيمستقلي ندارد بلكه همراه با فع

  . كه مبتني بر امري حقيقي و عيني استاي  رابطه اعتباري و قراردادي بين آنهاست، رابطه
لزومي كه مبتنـي   -وچه به رابطه اعتباري) معلولي-علي(ضروري اي  در اينجا چه به رابطه

تـوان راه هـايي را كـه     مي اثبات اشتراك منشأ الزامبر واقعيت نفس االمري است دست يابيم، با 
البتـه بـا لحـاظ    (، براي احكام اخالقـي نيـز   اند فقها براي پياده شدن احكام فقهي پيشنهاد نموده

  .پيشنهاد نمود) تفاوت ها

 اخالقي هاي  منشأ الزام در گزاره. 5

ام كننـده كيسـت   كنـد؟ الـز   مي چه چيزي انسان را به انجام تكاليف داراي مصلحت، وادار
گونـاگوني ارائـه شـده    هاي  ديدگاهها  وسرچشمه اين الزام در كجاست؟ در پاسخ به اين پرسش

  :كنيم مي مبادرتها  است كه مختصراً به طرح برخي از آن
 صرفاً مبتنـي بـر آداب و رسـوم    احكام اخالقي رابرخي از جامعه شناسان  :اجتماع. 1-5

رخي ديگر از ايشان عالوه بر مؤثر دانستن عامل اجتماع منشأ اما ب )47: 1368دوركيم، (دانند مي
دو نيـروى فشـار اجتمـاعى و گـرايش     كه  برگسننظير . اند ديگري نيز براي الزام در نظر گرفته
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اسـاس الزامـات اخالقـى    ، گيرنـد  هاى ممتازى را كه از خداوند مدد مـى  پرجاذبه درونى انسان
ى فشار جامعه را سرچشمه اخالق دانسته و در عين وى نيرو )65: 1385برگسن، .(استدانسته 

بايد قواعد برتـري باشـد كـه از منبـع بـاالتري       حال براين باور است كه الگوى اخالقى جامعه
  . نسبت به رسوم توده مردم تراوش كرده باشد و در هر زمان با عادات اجتماعي تركيب شود

يـا فشـار    هـا معيـار را آداب و رسـوم   نمي توان تن اما در نقد اين دو ديدگاه بايد گفت كه
در صـورت   و كننـد  مـي  تغيير اجتماعيهاي  براساس عادت جامعه دانست؛ زيرا اوالً اين قواعد

بـه سـوى همـان حركـت و     ها  انسانيا عدول از خط سير آن،  مقاومت در برابر حركت اجتماع
 ب عـدم ثبـات اخـالق   موجها  و تكيه بر آن گشت نددرنگ باز خواه مسير اجتماع با فشار و بى

ثانيـاً  ) 388، 1ج:1352كاتوزيـان،  .(شود، پس نبايد صرفاً بـه عـادات اجتمـاعي تكيـه نمـود      مي
كـانَ النَّـاس أُمـةً    « )23: 1973دراز(انـد  دهكـر ياد  كتب آسماني از آنبرخالف واقعيتى است كه 

رينَ ونْذم شِّرينَ وبينَ مالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَبدـا      واحنَ النَّـاسِ فيمي بـ كُمحي قِّ لـبِالْح تابالْك مهعأَنْزَلَ م
213:بقره(»اخْتَلَفُوا فيه(  

هـا   اخالقي را مطابقت يا مخالفت آنهاي  همه ارزش معيار و منشأروسو  :وجدان. 5 -2 
اشـد  از نظر وي هر چيزي كه مورد پذيرش وجدان اخالقـي ب . داند مي با وجدان اخالقي انسان

ناسازگار باشد و موجـب آزردگـي و رنجـش    ها  خوب و هر چيزي كه با وجدان اخالقي انسان
وي بر اين باور است كه ما دسـتورهاي اخالقـي را كـه بـه     . شود مي وجدان آنان شود، بد تلقي

وي ميان عقـل و  . يابيم مي دست طبيعت با خطوط محو نشدني نوشته شده است، در قلب خود
فريبد و لـذا نبايـد داليـل آن را     مي ل است و معتقد است كه گاهي عقل ما راوجدان تفاوت قائ

  ) 201: 1360روسو، .(پذيرفت
ديگر از علما، عقل را به تنهـايي سـتون و نخسـتين راه الـزام معرفـي       بعضي :عقل. 3-5
در محـيط   را الـزام عقـل   بديهي است كـه  تا حدي كه معتقدند) 104: 1969الجسر، ( .اند نموده
فرد و جماعتي وابسته نيست و از محيط، اثر و رنگ نمي عقلي كه به هيچ . كندق وارد مى اخال

ي و جلَـالي مـا خَلَقْـت     ": يعني آنچه كه خدا آفريده و خطاب به آن فرموده است. پذيرد زَّتـع و

ابن بابويه، ( " أَشْرَف منْك و لَا أَعزَّ منْكخَلْقاً أَحسنَ منْك و لَا أَطْوع لي منْك و لَا أَرفَع منْك و لَا 
عقل آزاد از هر فشار و قيد، خيـر و شـر را از هـم     )107، 1ج: 1404مجلسي؛ 427: 2، ج1403
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مغنيـه،  .(نمايـد  مي دهد و دستورهايش را در مورد انجام يا ترك كارها به انسان گوشزد مي تميز
1412 :75(   

ز حيوان و نباتات است كه گاه تماشاگر است و گاه خـود را  قوه عاقله، وجه مميز انسان ا
به تعبير دقيق تر، عقل نظري نقش كاشفيت داشـته و قضـاياي   . سازد مي در نقش بازيگر، نمايان

پردازد و عقل عملـي، در قضـاياي انشـايي حكمـي      مي كند و به احراز مالك مي خبري را تعقل
. كنـد  مـي  د موجـود در افعـال، وضـع و اعتبـار    مناسب با آن مالك و بر اساس مصالح و مفاسـ 

جنبه نظـرى و رو   يك ،جوهر انسان دو جنبه داردبه عنوان عقل  يشمندان،اند ازديدگاه برخي از
ايـن   وسـيله  كه به، يعنى رو به بدن ،كند و يك جنبه رو به پايين مي كه حقايق را كشف ،به باال

اين گوهر وجودي بـه دو صـورت، حقيقـت     )309: 1372مطهري، . (كند مي جنبه بدن را تدبير
كند؛ در بعضي امور مستقال حكم به چيزي نمي كند بلكه به واسـطه حكـم و    مي افعال را درك

شـود ماننـد بسـياري از احكـام      مـي  اعتبار ديگري، موفق به كشف مصلحت و مفسده در فعلي
و بدون كمـك از  عبادي، ولي در بعض امور مالك حكم، ذاتي فعل است و عقل عملي مستقالً 

  . كند مي غير، حكمي را در رابطه با اين فعل صادر و حسن و قبح آن را اعتبار
اما قائالن به اين ديدگاه براي توجيه نظريه خود مبني بر منشأ بودن عقل براي الزام بايد به 

في حد ذاته داراي حسن و قبح هسـتند و در  ها  سؤاالتي از اين دست پاسخ دهند كه آيا ارزش
تواند حسن و قبح افعال را مسـتقالً و بـدون    مي ورت پذيرفتن ذاتي بودن ارزش ها، آيا عقلص

تعليم و بيان شارع ادراك نمايد و پس از چنين ادراكي بدون حكم و ارشاد شارع، انسـان حـق   
  دارد طبق مدركات عقلي خويش عمل نمايد؟ 

تياري حسـن و قـبح ذاتـي و    شود كه برخي از افعال اخ مي در پاسخ به اين سؤاالت گفته 
. ارزش عقلي دارند و في نفسه متصف به خوبي يا بدي هستند، مانند ظلم وعدل، علم و جهـل 

زيرا عدل از آن جهت كه عدل است هميشه خوب و حسن است و ظلم از آن جهت كـه ظلـم   
اما برخي ديگر از افعال ذاتـاً بـه هـيچ يـك از دو صـفت      . است همواره عملي بد و قبيح است

متصف نمي شوند بلكه تابع انطباق يكي از افعالي هستند كه في ذاته خوب يا بدند؛ مثالً احترام 
كند حسن و پسـنديده اسـت و در صـورت     مي به دوست تا زماني كه عنوان عدل بر آن صدق
  .شود مي عارض شدن عنواني ديگر داخل در عنوان قبيح

و عدليه اختالف است و محل نـزاع   همان گونه كه روشن است در اين رابطه بين اشاعره
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اشاعره از آنجا كـه قائـل بـه    . باشد مي آنان در مسأله حسن و قبح به معناي استحقاق مدح و ذم
حسن وقبح ذاتي افعال نمي باشند، معتقدند عقل مستقالً و بدون بيان شارع نمي تواند حسن و 

سياري از علمـاي اماميـه قائـل بـه     اما ب. قبح آن را درك كرده، و آن را مستحق مدح يا ذم بداند
عقلي بودن حكم به حسن و قبح اين افعال هستند و معتقدند كه عقـال از آن جهـت كـه عاقـل     

توانند نسبت به بسياري از اعمال اختياري بدون الهام از شارع قضاوت نموده و آنهـا   مي هستند
يعنـي عقلـي   ) 224-1،220ج: 1373؛ مظفر، 420-417، 1422حلي، .(را تقبيح و تحسين نمايند

يابد كه او، مثالً بنده تواناي خود را  مي كه به وجود مبدأ و شارع حكيم حكم كند، اين را نيز در
كند و به بنده توانـايي كـه    مي به جهت ظلم بر بنده ناتوان ديگر يا خودداري از رد امانت عقاب

عقل نظري به حسـن فعلـي    در حقيقت پس از حكم. دهد مي كند، پاداش مي با ناتوانان مهرباني
هـر  . باشـد  مـي  اين فعل، از نظر عقل عملي اين عمل همواره محكوم به حسن است و ممدوح

به عنوان مثال هيچ كـس نمـي توانـد    . چند ممكن است از نظر فاعلي مورد تحسين واقع نشود
د قائل به حسن صدق نباشد، ولي در مورد صدق ضار وقتي كه موجب قتل انساني بي گناه باش

  1.كنند نه اينكه صدق را قبيح بدانند مي فاعل آن را تقبيح

كه عقل نظري در فعـل چيـزي    اند در اين ميان قائالن به حسن و قبح عقلي، بر اين عقيده
در بـاب چيسـتي   . كند مي كند كه عقل عملي بر اساس آن حكم به حسن يا قبح آن مي را درك

ديـدگاهي اسـت   ها  رسد بهنرين آن مي ن به نظرگوناگوني وجود دارد لكهاي  اين مالك ديدگاه
ايشـان معتقدنـد كـه مـالك     . توان از ال به الي اظهارات حكيمان مسلمان استخراج نمود مي كه

، كمال آوري و هستي زايي فعل براي نفس يـا نقـص   2حكم عقل درباره حسن يا قبح يك فعل

                                                            
زنند اما منظور آنان عقل وجـداني   مي عقلقبح عقلي اگر چه دم از  بعضي معتقدند طرفداران حسن و .1

آنها حسن احسان وقبح ظلم را بدون هيچ گونه نياز بـه دليـل و برهـان بـراي     . است نه عقل استداللي

: 1380مكارم شيرازي. (دهند مي دانند ودر حقيقت اصالت را به وجدان مي انسان سليم النفس آشكار

 )235: 1384مصباح يزدي. (ان و عقل قائل نيستندو در مقابل برخي هيچ تفاوتي بين وجد )61، 1ج

معتقدنـد كـه در مـواردي كـه عقـل نظـري، عملـي را مطـابق بـا عـادات، آداب و رسـوم نـوع             اي  عده.2

برخـي وجـود   . نمايـد  مـي  يابد، عقل عملي حكمي مناسـب بـا آن صـادر    مي )47: 1368دوركيم(بشر
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ت از آنجا كه نفس انسـان ذاتـا   توان گف مي در اين مورد. باشد مي آوري و هستي زدايي از نفس
دوست دارد و هر آنچه سبب افزايش بقـا   كمال خواه و بدنبال كمال مطلق است و فطرتاً بقا را

او شود به دليل عقلي محبوب اوست، پس انسان بايد بـه دنبـال تحصـيل كمـال باشـد و ايـن       
ل نزديكتر كنـد  تحصيل كمال نيز ضرورتي عقلي است، پس مقدمات آن و هر آنچه ما را به كما

بعضي از افعال ذاتاً براي نفس انساني كمال آور و هستي زاست، لذا پـس  . باشد مي نيز ضروري
بنابر اين مـالك  . كند مي از احراز هستي زايي توسط عقل نظري، عقل عملي حكم به حسن آن

احكام الزامي عقل عملي، كمال آوري و هستي زايي يك فعـل بـراي نفـس يـا نقـص آوري و      
همانطور كه خود اعمال از امور واقعي و خارجي هستند، اثـر آنـان   . ي زدايي از نفس استهست

 نيز امري واقعي است؛ پس كمال آوري فعلي يا نقص آوري عملي اثر واقعي و تكويني اعمـال 
كند كه صدق موجب كمـال نفـس اسـت و عقـل      مي به عنوان مثال عقل نظري كشف. باشد مي

بـه  . وجب كمال نفس است بايد انجام شود، پس بايد صـادق بـود  كند، هرچه م مي عملي حكم
  .دانند مي توان گفت قائالن به حسن و قبح عقلي، عقل را منشأ الزام مي اين ترتيب است كه

اما جاي اين پرسش وجود دارد آيا ما بدون حكم شارع ملـزم بـه اجـراي احكـام عقـل       
براي نفس همواره كمال آور اسـت   عملي هستيم؟ هنگامي كه عقل نظري كشف كرد كه عملي

عقالني است، حكم به الزم االجرا بودن آن كـرد،  اي  و عقل عملي با توجه به اينكه چنين گزاره
بدين ترتيب موافقت شارع كـه ريـيس عقـال    . هر عاقلي آن عمل را الزم االجرا خواهد دانست

حكـم عقـال از آن    است به نحو قطعي به دست خواهد آمد، پس بر شارع الزم است كـه طبـق  

                                                                                                                                           
آيـر، بـي   (با عواطـف و احساسـات   ، بعضي موافقت)202-201، 1360روسو(وجدان و حسي دروني

اما . دانند مي را مالك حكم عقل به حسن و قبح افعال و گروهي موافقت با اغراض و مصالح)137:تا

آداب و رسوم، عواطف و احساسات و اغراض و مصالح از امـوري هسـتند كـه در شـرايط متفـاوت      

س نمـي تواننـد مـالك احكـام     باشند پـ  مي كنند و در افراد مختلف داراي درجات متفاوتي مي تغيير

مردم از اين جهت ها  عالوه بر آن در اين مالك. عقلي قرار گيرند و قواعد آن حاكم بر جامعه باشند

بلكه از آن جهت كه عادت دارند يا داراي عواطف و اند  كه عاقلند حكم به حسن وقبح عملي نكرده

 .احساسات هستند، حكم كرده اند
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براي كشف موافقت شارع بر اين الزام نيز نيازي بـه وجـود دليـل    . جهت كه عاقلند حكم نمايد
كلما حكم بـه  ")1،229ج: 1373مظفر، .(لفظي نيست هر چند كه دليل لفظي نيز وارد شده باشد

نـين  توان دانسـت كـه شـارع نيـز چ     مي مثالً از حكم عقل به لزوم عدل. "العقل حكم به الشرع
 »و اتَّقُـوا اللَّـه    اعدلُوا هـو أَقْـرَب للتَّقْـوى   «ضرورتي را قائل است حتي اگر در قرآن نفرموده بود

 . كنند مي قائالن به اين ديدگاه اين امر شارع را امري ارشادي قلمداد) 8:مائده(

اياي قضـ . همه قضاياي عالم يا از نوع قضاياي كشـفي هسـتند يـا اعتبـاري     1:اعتبار. 4-5
دهد، لذا از لحـاظ اتصـاف بـه واقعيـت و عـدم آن،       مي كشفي صرفاً خبري از عالم خارج به ما

ولي مفاد قضاياي اعتباري از واقعيتي خبر نمي دهد بلكـه مفـاد آن   . قابليت صدق و كذب دارد
  )17: 1382رجحان، .(گردد مي براي مخاطب ايجاد

هـاي   بعضـي گـزاره  . يـدگاه وجـود دارد  رابطه با قضاياي اخالقي در علم اخالق دو د در 
  :اند دانسته) اعتباري( 4و برخي دستوري) 3كشفي( 2اخالقي را توصيفي

اخالقي ويژگـي خبـري   هاي  معتقدان به نظريه توصيفي براي گزاره: نظريه توصيفي) الف
 داننـد، مـثال   مـي  و صرف نظر از لفظ، آن را داراي حقيقتي ثابت اند وگزارش از عالم واقع قائل

اسـت و  «در زبـان فارسـي   هـا   اگرچه نماد اين گزاره. علم آموزي خوب است، احتكار بد است
) معلـولي  -علـي (باشد اما گاهي در مواردي كه مفاد آن حاكي از يك رابطه لزومـي   مي »هست

: گويـد  مـي  زماني كه معلمي بـه شـاگردش  . شود مي استفاده» بايد«باشد از نماد  مي بين دو چيز
معلولي بين باسواد شدن و مشق نوشـتن   –علي اي  در اين مورد معلم رابطه»ويسيبايد مشق بن«

ميان وفـاي بـه   » بايد به عهد خود وفا كنيد«گويد مي كند و زماني كه يك مربي اخالق مي ايجاد
بر اساس اين تحليل و با توجه به رابطـه ضـروري   . كند مي برقراراي  عهد و هدف اخالق رابطه

به عنـوان مثـال اگـر مطلـوب انسـان      . را تبيين نمود» بايد«توان كاركرد  مي ميان علت و معلول،

                                                            
1 . Descriptive 

2 . Descovery 

3 . Normative 

4 . Invention 
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كه موجوديت هـدف  ) چه از طريق شرع و چه عقل(رسيدن به كمال و سعادت باشد و او بداند
ضـروري  اي  كند كه بين اين دو رابطه مي فعليت يافتن عمل خاصي ممكن است، چنين حكم با

امـا بـه   . توان اين ضرورت را به صورت بايد بيان كرد مي در اين صورت است كه. برقرار است
رسد در صورتي كه مطلوبيت آن را نه شـارع و نـه عقـل تأييـد كنـد، صـرفا كشـف از         مي نظر

در اينجاست كـه نيـاز بـه يـك حكـم      . ضرورت شده است و بايد لزوم انجام آن را اثبات نمود
  .شود مي اعتباري احساس

هستند؛ ها  نظريه دستوري قائل به انشايي بودن اين گزاره معتقدان به: نظريه دستوري) ب
مفاد آن را طلب، الزام، دستور و قاعده دانسته، صدق وكذب آن را صـحيح نمـي داننـد؛ ماننـد     

حتـي اگـر   . باشـد  مي »بايد«در زبان فارسي ها  نماد اين نوع گزاره. »راستگو باش، خيانت نكن«
 ده باشـد، ايشـان روح آن را انشـا و خطـاب    چنين گـزاره هـايي بـه صـورت خبـري بيـان شـ       

مسـلمان دروغ  «مانند اينكه شارع در مقام امـر بگويـد   ) 356، 2ج: 1378جوادي آملي.(دانند مي
؛ اين گزاره اگرچه به صورت اخباري بيان شده است اما شارع در مقام تشريع بـوده  »نمي گويد

شكل اخباري يك گـزاره، بيشـتر    گاهي اين. و معنايش اين است كه مسلمان نبايد دروغ بگويد
از شكل انشايي امر و نهي داللت بر ضرورت دارد؛ مثالً در جمله بيان شده فرض بر اين اسـت  
كه مسلمان به قدري خوب است كه حقيقتاً هرگز دروغ نمي گويد و دروغ نگفتن امـري واقـع   

يشـه امـر و نهـي    بنـابر ايـن هم  . دهـد  مـي  شود كه اين گزاره از آن خبر مي وتحقق يافته فرض
  )51: 1384حائري يزدي، .(اخباري نيستهاي  غيرانشايي مساوي با گزاره

شوند؛ برخي از آنها هـر   مي اخالقي به دو دسته تقسيمهاي  قائالن به دستوري بودن گزاره
مانند اشاعره فقـط انشـاي امـر و     گونه وجه معرفتي در احكام اخالقي را منكرند و نقش آن را

در ميـان دانشـمندان غربـي هيـوم      )8: ؛ سبحاني174 -146، 2ج: 1372مطهري، (دانند؛ مي نهي
او افعـال آدمـي را صـرف نظـر از     . اولين كسي بود كه چنين نظري را درباره اخالق ابراز نمود

توان نمونه اين ديدگاه  مي .حكم خداوند، داراي هيچ اقتضايي نسبت به خوبي و بدي نمي داند
اين ديدگاه از ) Pojman, 1987, p496-497. (يفرون نيز مشاهده نمودرا در گفتگوي سقراط و اث

  .نظر اماميه به طور مطلق و كلي مسلماً پذيرفتني نيست
شـمارند، ولـي آن را مبتنـي بـر      مـي  اما برخي ديگر از ايشان احكام اخالقـي را اعتبـاري  

رسيدن به كمـال  واقعيات جهان هستي، واقعيات انسان، مصالح و مفاسد نفس االمري در جهت 
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ايشان مبدأ پيـدايش  . توان جزء اين گروه به شمار آورد مي را 1عالمه طباطبايي. دانند مي مطلوب

مفاهيم اعتباري را نيازهاي انسان دانسته و معتقد است اين مفاهيم از پيش خود و بدون تكيه بر 
وي معتقـد اسـت    .واقع و عالم خارج انشا نشده است و جعلي، بي اعتبار و بدون مالك نيست

مصـالح   هـا كـه در آن  ندسـت هقوانين جاري ميان افراد انسان، هر چند امورى وصفى و اعتبـارى  
، طبيعـت خـارجى   شـود  مـي  ن قوانيناي موجب اعتبارعلتى كه  امااجتماع انسانى رعايت شده، 

وي در تعريـف   .كنـد  ج تكويني دعوت مىيانسان است كه انسان را به تكميل نقص و رفع حوا
گويد معناي تصوري يا تصديقي كه در خارج از ظـرف عمـل تحقـق نـدارد،      مي تباري بودناع

طباطبايي،بي )چيزي جز استعمال مفاهيم نفس االمري و استعمال آن در مورد انواع اعمال نيست
مراد عالمه از تحقق مفاهيم در ظرف عمل اين اسـت كـه چيـزي را كـه در عـالم      ). 50، 1ج: تا

؛ 53، 8ج: 1417همـو .(در ذهـن خـود مصـداق آن مفهـوم قـرار دهـيم       خارج مصـداق نـدارد،  
وجـوب و  از نـوع  اي  ميان طبيعت وغايات خودش رابطـه طبق اين نظر  )136: 1368الريجاني.ا

ي بر قرار معلول و كه ميان هر علت تكوينى و فلسفى ،ضرورتى عينى ووجوب , ضرورت است
ميان  ،عت در مقابل امكان و امتناع قرار داردعينى را كه در طبي وجوب همان رابطهانسان  .ستا

حـد   كه همانگونه .كند مي مالحظهنيست درعالم اعتبار اي  رابطه هيچميان آنها  دو چيز كه واقعاً
اسـت بـه   حد وجوب را كه در طبيعت عينى  ، در انجام افعال نيزدهد مي  انسان شجاع شير را به

  ) 193: 1363مطهري،.(دهد مي ،دكن مي  خلقبراي آن افعال كه ذهن  ييبايدها
انسان فايده شي را ابتدا : تا قبل از عالمه قدما قائل به فرمان و انشاء نبودند و معتقد بودند

كند و مرحلـه   مي كند و بعد به آن ميل و عزم و جزم پيدا مي احساس و تصور، و سپس تصديق

                                                            
اعتباريات نفس االمري كه عبارتست از هرچيزي كه از حقايق عيني اشـيا و  . اعتباريات بر دو نوع هستند .1

حقايق وجود انتزاع شود، ولي مابازاء نداشته باشد؛ زيرا منشا انتزاع آن امـري حقيقـي و واقعـي اسـت،به     

شود كه در مقابل امور معتبر عقاليي قراردارد، مانند فوق، با توجه به  مي اين امور، امور معتبر عقلي گفته

و اعتباريات محض كه هرچيـزي را گوينـد   . اينكه ذات فوق وجود دارد، ولي فوفيت وجود عيني ندارد

  .كه مبدا و منشا حقيقي و عيني ندارد و تحت شرايط خاصي اعتبار يافته است
 



 اول شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

84 

      .آخر مرحله اراده است
  شوقا موكدا اراده سما          عقيب داع دركنا الماليما

)646، 3ج:1413سبزواري(  

البتـه  . اما ايشان عالوه بر اين مقدمات، قائل به اعتبار و حكم انشايي پـيش ازفعـل اسـت   
) تصـديق بـه فائـده   (حكم نظرى يك صورته نه حكم ب ،كند مي  نفساست كه حكمى مقصود 

ياري در مرحله صـدوراز فاعـل   ايشان معتقد است كه در هر فعل اخت. قائل بودندكه قدما به آن 
است كـه  » بايد«و همين ) 193: 1363مطهري، (هميشه يك حكم انشايي و اعتباري وجود دارد

كند تا به دنبال مقصد طبيعي برود و تا آن نيايد ايـن امـور كارگشـا نخواهنـد      مي انسان را وادار
تا وقتي به وجوب . ي كننددانند ولي به آن عمل نم مي چه بسيار افرادي كه فايده چيزي را. بود

به اين ترتيب ايشـان   .)158: 1362طباطبايي.(مطلق فعل اذعان نباشد، فعل صادر نخواهد گرديد

در حقيقت ازسويي ادراكات حقيقي براي انگيزش را كافي ندانسته و از سويي ديگر اعتباريـاتي  

لق و بعضـاً مخـدوش بـودن    با وجود مغ .1را كه مبتني برهيچ واقعيتي نباشد، الزام آور نمي داند

توان دريافت كه اگر چه نظريه ايشان به غرض فلسفي  مي عبارات مرحوم عالمه در اين مباحث
البتـه  . نگاشته شده است اما پيامدهاي مهمي براي علم اخـالق دارد ) ادراكيهاي  تحليل كثرت(

شـد زيـرا برخـي    اين مبتني است بر اين كه اين مقاله ناظر بر ادراكات جزيـي و عمـل فـرد نبا   
معتقدند كه اگر چه ظاهر كالم ايشان داللت بر اعتباري بودن احكام مربـوط بـه حسـن و قـبح     
فعل دارد اما تصريحات متعدد و مباني اجتناب ناپذير تفكر ديني ايشان حاكي از آن اسـت كـه   
 اين بايد در دو مرحله قابل تصور است؛ يكي در مقام صدور فعل كه واسطه تحقق عمـل قـرار  

گيرد و ماهيت اعتباري دارد و ديگري آنچه فعل در متن واقع دارد و اساس صالح بـودن يـا    مي

همان گونـه كـه عالمـه خـود در پايـان بحـث        .)202-201: 1375جوادي، . (نبودن عمل است

در مرحله صدور فعل از فاعل مسلماً وجوبي را كه فقهـا در اقسـام   «كنند  مي اعتباريات تصريح

                                                            
اما بـا بررسـي كليـه    . باشد مي ه شده است كه مهمترين آنها بحث نسبيتاعتراضاتي به اين ديدگاه عالم.  1

 .گردد مي به خوبي روشن مسئلهايشان مخالفت ايشان با اين هاي  نوشته
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اما عبـارات عالمـه    )199، 2ج:1368طباطبايي، (»كنند ربطي به اين وجوب ندارد مي احكام بيان
نيز قائل بـه  ) در متن واقع(مختلفشان مؤيد اين مطلب است كه ايشان در فعل في نفسه در كتب

فعل  و صفت نسبت در اين مرحله زيرا وجوب« :فرمايند مي باشند و چنان كه در ادامه مي اعتبار
 كنند، مي لي وجوبي كه فقها در اعمال بيانو ،باشد و عمومى است مي  فاعل در مرحله صدور از

اعتبـارى   ،و اگر چه آنها نيز مانند وجوب عمـومى  استو خصوصى  بودهصفت فعل فى نفسه 
باشند ولـى اعتبـار آنهـا متـأخر از اعتبـار       مي  انسان كارخانه فعاليت عملى بوده و از محصوالت

حسن نيز مانند وجود بر دو قسـم  « :كنند مي در جاي ديگري بيانو  )همان( ».عام است وجوب
حسنى كه صفت فعل است فى نفسه و حسنى كه صفت الزم فعـل صـادر اسـت چـون      ،است

كننـد امـا    مـي  اگر چه ايشان اين وجوب را مقيد بـه احكـام فقهـي    )201: همان( ».عاموجوب 
ري در مـتن واقـع اسـت كـه فعـل      موضوع مورد بحث در اين مقاله اعتبار هر نوع فعـل اختيـا  

مؤيد اين مطلـب عبـارتي از شـهيد مطهـري اسـت كـه       . باشد مي اخالقي نيز يكي از اين افعال
و  مو قـبح ظلـ   حسـن عـدل  قائل بوده است اعتبار ثابت مانند دو گونه اعتبار به  معتقدند عالمه

 ).201: 1363مطهري(به افراد متغيرند نسبى هستند و نسبتو جزئى  ،متغير ي كهاعتبارات

همـه  نكته ديگري كه از نظريه اعتباريات عالمه قابل برداشت است آن اسـت كـه ايشـان    
بـا واقعيتـى اتصـال     اعتباريـات كـه   مادامبدين معنا كه  داند، مي حقايقرا برگرفته از اعتباريات 

ايي، طباطبـ (و از خود ابداع و ابتكاري نـدارد تواند تصويرى از آن بسازد  نمي وجودى پيدا نكند
ذهن تا حقيقت مالكيت را در جاى ديگـر   .امرى اعتبارى است مثال مالكيت). 160، 2ج: 1368
و بـا  ) 334، 1ج: 1369مطهـري،  .(نكرده باشد نمى تواند مفهوم مالكيت اعتبارى را بسازد درك

هـاي   باشـد متعلـق بـه عـالم انديشـه      مـي  توجه به اينكه هر آنچه را كه مرتبط با حكمت عملي
  ) 386: 1360همو، (داند مي اعتباري

پس اخالق نيز جزء ادراكات اعتباري است؛ ولي اين ادراكات نمي تواند بدون هيچ پـيش  
بـه  . فرضي اعتبار شده باشد پس بايد مبتني بر حقايق عالم يعني ادراكات فطري و عقلي باشـد 
قيقتـا  عنوان مثال عدل اگر چه مفهومي ارزشي است اما چنين نيسـت كـه در جهـان هسـتي ح    

وجود نداشته باشد و تنها ساخته و پرداخته ذهن بشر باشـد بلكـه برگرفتـه از جهـان آفـرينش      
  ) 199: 1375جوادي آملي .(است و از امور تكويني انتزاع شده است
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   فقهيهاي  منشأ الزام در گزاره. 6

فطـرت، عقـل، مصـالح و عـدل را سرچشـمه الـزام در احكـام و قـوانين شـرعي          اي  عده
اصوليان در باب غيـر مسـتقالت   هاي  با بررسي ديدگاه) 30: 1375جعفري لنگرودي. (اند دانسته

كه عقل به تنهايي نمي تواند حكم به الزام شـرعي   اند يابيم كه ايشان بر اين عقيده مي عقليه، در
 توضيح آن كه فقيه براي استنباط الزام يك حكم فقهي، قياسـي تشـكيل  . فقهي نمايدهاي  گزاره

كه صغراي آن را از حكم شارع استخراج نموده است و كبراي آن، حكم عقل نظري به دهد  مي
كند كه با توجه به حكم عقل  مي سپس عقل عملي چنين حكم. كمال آور بودن امر شارع است

  : عمل به امر شارع الزامي است، نظري
  )حكم شارع(صغري      .أقيموا الصاله. 1
  )حكم عقل نظري(كبري   .كمال نفس است آنچه مورد امر شارع است موجب. 2 

  .پس صاله موجب كمال نفس است ∴   
 )حكم عقل نظري(صغري     .صاله موجب كمال نفس است. 1 

  )حكم عقل عملي(كبري   .بايد انجام گيرد مي آنچه موجب كمال نفس است. 2   
  بايد انجام گيرد مي پس صاله ∴    
در درك نيازها و حقايق افعال نقش اساسي دارد،  رسد فطرت و عقل اگر چه ميبه نظر لذا

خداوند براساس علـم و لطـف   . بدون استناد به وحي و شرع نمي توان به اين امور دست يافت
كند كه ضامن سعادت انسان در دنيا و آخرت باشد و  مي خود و مفاسد و مصالح، قوانيني وضع

  .د از اين قوانين و احكام پيروي نموديابد كه باي مي هر انساني كه داراي فطرت پاك است در

  قول مختار. 7

مطابقـت يـا    اخالقـي صـرفاً  هـاي   همه ارزش قبال متذكرشديم از نظر برخي، معيار ومنشأ
توان هريك ازاين امور را بـه تنهـايي    رسد نمي مي لكن به نظر. مخالفت با وجدان يا عقل است

 ها لذا درابتدا به نقد و بررسي اين معيار. تاخالقي دانسهاي  معياري مناسب براي الزام درگزاره
ديدگاه مورد نظر در ايـن نگاشـته را تبيـين    ها  پردازيم و در نهايت با بيان وجه هماهنگي آن مي

  .خواهيم نمود
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به جايگـاه واهميـت وجـدان     1گذشت كه انديشمندان از جمله برخي از متفكران اسالمي

توان ادعا كرد كه تمـام تكـاليف اخالقـي را از طريـق      مي اما آيا به واقع اند توجه شاياني نموده
فطري يا وجداني ما قادر بـه پاسـخگويي   هاي  مراجعه به وجدان به دست آورده ايم؟ آيا آگاهي

   به چنين تكليفي هست؟

كند كـه حـل آن    مي پاسخ به اين پرسش با يكي از مسايل مهم معرفت شناسي ارتباط پيدا
 ه دارد و آن اينكه آيا اصوالً انسان در هنگام تولـد مفهـومي را درك  تأثير مستقيمي در اين مسأل

 فطـري آفريـده شـده اسـت؟ آيـا      كند؟ آيا سرشت آدمي از ابتداي وجود با مفـاهيم ذاتـي و   مي
در ايـن   توان انساني را يافت كه پيش از رسيدن به بلوغ عقلي، اين مفاهيم را دريافته باشـد؟  مي

                                                            
 )73:انبيـاء (» و جعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا و أَوحينـا إِلَـيهِم فعـلَ الْخَيـرات    «عالمه طباطبايى در تفسير  . 1

در اين صورت تكليف به فعـل  كه ، )وأوحينا اليهم أن افعلوا الخيرات: (خداوند نفرموده است: نويسد مى

بـدين معنـى كـه مـا     ) وأوحينا اليهم فعل الخيـرات : (خير تكليف تشريعى خواهد بود، بلكه فرموده است

 .ود دســتور گيرنــدانجــام خيــر را بــه قلــب مردمــان الهــام كــرده ايــم تــا ايشــان در انجــام آن از قلــب خــ

  )305، 14ج: 1368طباطبايي(

 .را در وجدان خود به صورت يك تكليف و يك امر و نهى فطرى احساس مـى كنـد   امورانسان بعضى   

در  اسـت و  ست كه به حكم فطرت در وجدان انسـان قـرار داده شـده   يي ايك سلسله دستورها امور اين

امـا ايـن سـؤال قابـل طـرح اسـت كـه آيـا          )301: نهمـا .(به انسان امر مى كنداست كه وجدان واقع اين 

مقصود از فطرت، اين است كه انسان به حكم عقل فطري بدون نياز به تحصيل مقدمات اسـتداللي، پـي   

برد يا مقصود از فطري بودن اين تكاليف، حكم فطرت دل است بدين معنـا   مي اخالقيبه وجود تكليف 

تكاليف اخالقي، جز ساختمان خاص روحي و جسمي خـود  كه انسان هيچ دليلي بر تمايل و گرايش به 

 تـا  داردقرار  نيروييدر نهاد هر انسانى باشد، يعني  مي مقصود از وجدان در اين مقال، فطرت دل ندارد؟

و نيـازي بـه وضـع قـانون يـا اعمـال زور       تحسين بكند كند،  مي ادراككه و خوبي هايي را ها  ىيدر زيبا

و مراد از فطرت عقل همان بيـاني اسـت كـه    ) 73، 5ج: 1368؛ طباطبايي260: 1373مطهري(نداشته باشد

اما به واقع تفكيك اين دو صحيح به نظر نمـي باشـد، زيـرا بـا     . در مبحث عقل مورد بررسي قرار گرفت

تحليل مسأله وجدان خواهيم ديد كه وجدان اخالقي در جهتي كه مربوط به شناخت خوب و بـد اسـت   

 .ناخت كار عقل استهمان عقل است چرا كه ش
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 در بدو تولـد همـه چيـز را    افالطون معتقد بود كه انسان. جود داردمتفاوتي وهاي  زمينه ديدگاه
را فراموش كـرده و  ها  او در عالم مثل با همه حقايق آشنا شده است اما در اين عالم آن. داند مي

: همـان (و در مقابل افرادي چـون اپيكـور  ) 192-178، 1ج: 1368كاپلستون.(نيازمند تذكر است
كه از فيلسـوفان تجربـي و حسـي هسـتند،     ) 93-85، 8ج: 1370همان( و جان الك) 462-463

دانند كه تنها با تماس با موجودات خارجي نقش هـايي بـر    مي ذهن انسان را مانند لوح سفيدي
و داليـل ايـن نظريـه را ناكـافي      هفطرت به شدت مخالفت كـرد  آنان با نظريه .شود مي آن بسته
نيـز ايـن   ) 72، 20ج:1420؛ الـرازي 106: 1404ابـن سـينا  ( بسياري از حكيمان مسلمان. دانستند

داننـد و   مـي  مفاهيم را نهاده شده در فطرت آدمي ندانسته و مسبوق به حواس ظاهري و باطني
هـا   معتقدند كه ممكن نيست ما داراي آگاهي هايي باشيم كه تـا زمـان بلـوغ عقلـي از درك آن    

  .ناتوان هستيم
 سـفيدي  لـوح  بـه  صـفحه قلـبش   ،گذارد يم  بشر وقتي قدم در اين عالم حق اين است كه

و اللَّـه  « .، از هرگونـه علـم حصـولي خـالي اسـت     خطي در آن نيست كه هيچ نقشي و ماند مي 
        ةَ لَعد الْأَفْئـ و صـارالْأَب و عـمالس لَ لَكُـم عـج ئاً وـونَ شَـيلَمال تَع كُمهـاتطُونِ أُمنْ بم كُمأَخْرَج  لَّكُـم

فَـأَقم وجهـك   «. آفريده شده اسـت اي  با وجود اين انسان با سرشت ويژه )78 :نحل(»نَتَشْكُرُو
نَّ أَكْثَـرَ       للدينِ حنيفاً فطْرَت اللَّه الَّتي لكـ و مينُ الْقَـيالـد كذل خَلْقِ اللَّهديلَ لها ال تَبلَيع فَطَرَ النَّاس

با سرمايه علم حضوري به ذات خويش و بيـنش شـهودي بـه    ولي  )30:روم( »النَّاسِ ال يعلَمونَ
اسـتعداد تكامـل و ترقـي    و داراي ) 131، 2ج:1383جوادي آملي (خالق خود به دنيا آمده است

استعدادها با توجـه بـه    اين )8:شمس(»فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها« )14: 1375مهدوي كني.(است
رسـند و بـا كمـك ايـن      مـي  عقل رشد كـرده و بـه فعليـت   شرايط اكتسابي و محيطي با كمك 

ولي همه مفاهيم به حكم . باشد مي استعدادها و شرايط محيطي است، كه اين مفاهيم قابل درك
فطرت قابل درك نيستند و آن سلسله قواعدي كه ريشه فطري در نهاد انسان دارد با كمك عقل 

شود نمي تواند بـه تنهـايي    مي دان مطرحرسند لذا آنچه تحت عنوان فطرت يا وج مي به فعليت
  .منشأ الزام تلقي شود

ولـي  . عقل است اند اخالقي بيان نمودههاي  يكي ديگر از معيارها و منابعي كه براي گزاره
تنهـا در صـورتي كـه    . قـبح را نـدارد   آنچه مسلم است درهمه افعال، عقل ياراي درك حسن و
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امـا در  . به درك و حكم به حسن وقـبح آن اسـت  مالك حكم عقل، ذاتي افعال باشد عقل قادر 
مواردي كه اين مالك ذاتي فعل نباشد مانند حكم به حسن حـج و قـبح شـرب خمـر عقـل را      

برخـي  . اگرچه پس از حكم شارع عقل نيز آن را تصديق خواهد نمود. ياراي درك نخواهد بود
عقل در مواردي قادر بـه  از معتزليان معتقدند حتي در مواردي كه مالك حسن وقبح ذاتي باشد 

عقل ستيزند بلكـه عقـل گريـز    ها  البته اين بدين معني نيست كه اين گزاره.درك آن نخواهد بود
  . هستند و عقل به تنهايي قادر به درك نيست ونياز به حكمي از بيرون دارد

 اخالقي نه صرفا مبتني بر وجـدان و نـه عقـل   هاي  توان ادعا نمود كه گزاره مي با اين بيان
باشد بلكه عالوه بر جنبه دروني و وجداني بخاطر ارزش و فضيلتي كه دارنـد، داراي   مي محض

كند، عقل نيز آن را تأييـد و حقيقـت آن را    مي چيزي را كه فطرت تأييد. جنبه عقلي نيز هستند
آيد كه آيا چيزي كه از نظر عقل جنبـه ارزشـي    مي در اين صورت اين سؤال پيش.كند مي درك

ضرورت دارد ممكن است از نظر شرع ضرورت نداشته باشد و شارع هيچ حكمـي  وتحصيلش 
در مورد آن نداشته باشد؟ اين امكان وجود دارد كه شرع به چيزي حكم كند وعقـل ضـرورت   

كنـد،   مـي  آن را درك نكرده باشد، ولي به طور قطع موضوعات ارزشي را كه عقل به آن حكـم 
در سـعادت انسـان ضـرورت دارد، آيـا     ها  گر ارزشا. شرع مقدس هم به آن حكم خواهد كرد

نكرده است؟و اگر عقل و شرع همه را مورد توجه قرار اي  به تحصيل آنها تنبيهي يا اشاره شرع
 بـا ايـن بيـان    تواند حسن داشته باشد، اما ضرورت نداشته باشـند؟  مي داده است، چطور چيزي

  .تعلق گرفته استها  هي نيز بر اين ارزشتوان ادعا نمود، عالوه بر فطرت و عقل، اراده ال مي
اگر گفته شود، بر فرض وجود دليل لفظي شرعي مطابق با حكم عقـل، ايـن حكـم، يـك     

احكـام ارشـادي هـم هـيچ     . است نـه يـك حكـم تأسيسـي و مولـوي      مستحبيحكم ارشادي 
گـوييم از   مـي  درپاسـخ . مسؤوليتي ايجاد نمي كند و عقاب و ثوابي هـم بـر آن مترتـب نيسـت    

توان نتيجه گرفت كه حكم موجود در احكام اخالقي نيز همچون احكام  مي  باحث مطرح شدهم
كند و در طلبي بـودن آن هـيچ    فقهي چه حكمي ارشادي باشند، چه مولوي، داللت بر طلب مي

 شكي وجود ندارد، اما در پاسخ به اين پرسش كه طلب مزبور، طلبي وجوبي است يا استحبابي
شوند يك دسـته در رابطـه بـا حسـن وقـبح       مي م عقلي به دو دسته تقسيماحكا: توان گفت مي

اگر عقل، حكم به تحسين . باشد مي افعال، و دسته ديگر در مورد تحسين و تقبيح فاعلين افعال
مقصود از . شود مي فاعلي نمود حكم به تحسين جميع عقال از جمله شارع به طور قطع فهميده
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عمل است و اگر عقل حكم به تقبيح عملـي نمـود حكـم بـه     تحسين شارع ثواب متعلق به آن 
شـود و تقبـيح شـارع عبـارت از عقـاب       مي تقبيح جميع عقال از جمله شارع بالمالزمه فهميده

پس احكام ارشادي نيز مسؤوليت آور است و انسان بايد پاسخگوي اعمال خود در اين . اوست
  .زمينه نيز باشد

اخالقي و فقهـي، فطـرت، عقـل و اراده خداونـد باشـد،      اعم از ها  اگر خاستگاه اين گزاره
چگونه ممكن است از حيث انشاء واخبار، الزام وغير الزام با هم فرق داشته باشند؟ به راستي از 

د  «) 1:مائـده (»أَوفُوا بِالْعقُود«نظر نحوه انشاء و اخبار چه فرقي است بين دو آيه  هـفُـوا بِالْعأَو و« 
كنـد و داللـت بـر     مـي  ه گفته انديشمندان اسالمي، يكي حكمي فقهـي را بيـان  بنا ب. )34:اسراء(

خـويي،  . (كنـد  مـي  وجوب دارد و ديگري داراي حكمي اخالقي است و داللت بـر اسـتحباب  
توان حكمي با ظاهري الزامي را بدون هيچ دليلي دال بر الزام ندانست؟  مي آيا)233: 4ج ،1413

كند در صورتي كـه دليلـي بـر خـالف آن      داللت بر امر ميهر حكمي كه ظاهري امري دارد يا 
ممكن است وفاي به عهد، اثر و الزام حقوقي نداشته باشد و نتوان كسي را . نباشد، الزامي است

إِنَّ «آور و مسـؤوليت آفـرين بـوده،      در ترك آن مورد مؤاخذه قرار داد، اما از نظر اخالقي الزام
و ممكـن  1و ثواب و عقاب اخـروي را بـه دنبـال داشـته باشـد      )34/ءاالسرا( »مسؤُال الْعهد كانَ

تـا،   بي، )فاضل مقداد(السيوري. (نيست چيزي مورد سؤال قرار بگيرد، اما انجام آن واجب نباشد

ذينَ  � 2.انـد منافـاتي نـدارد    اين بيان با مباحثي كه برخي از فقها هـم مطـرح كـرده    )116: 2ج الـَّ

                                                            
 قـرض  يـا  دهـم  مى را آن بهاى من بخر، خانه كه داد وعده را ديگرى كسى، اگر" :شعراني معتقد است  .1

 را آن و فرموده بليغ نهى وعده خلف از قرآن آيات .كند وفا خويش وعده  به  بايد كنم مى ادا من بگير،

 موجـب  آن از تخلف و تكليفى، واجب و ستا مسلمانى شعار وعده به وفا. است شمرده اعمال قبايح از

 سـبب  به بتوان كه ندارد جهانى اين مؤاخذه و دنيوى مالى حق اما آخرت؛ عذاب و الهى غضب و خشم

 را او مـال  نـداد،  اگـر  و خواسـت  دهنـده  وعـده  از را آن مضـمون  و كـرد  مرافعه شرع در محاكم وعده

 ).410 :2 ،ج1419 ،شعرانى( " فرمود حبس  را او يا كرد توقيف

عهد و شرط را فقـط در صـورتي كـه ضـمن عقـد الزم ديگـري انجـام پـذيرد،          بهبسياري از فقها وفاي . 2

ولي عمل به شرط ابتدايي را واجب تكليفي ندانسته، در عدم لزوم آن قائـل بـه اجمـاع     اند واجب دانسته
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  . )56/االنفال(  �كُلِّ مرَّةٍ و هم ال يتَّقُونَ  قُضُونَ عهدهم فيعاهدت منْهم ثُم ينْ
آيا ممكن است حكم شارع در بسياري از احكام فقهي وحقوقي كه در مواردي عقل هيچ 
راهي به آن ندارد را امري مولوي و الزامي بدانيم و حكمي را كه شارع مبتني بر حقايق موجود 

ل و فطرت بنا نهاده حكمي ارشادي و استحبابي؟ و آيا بر فرض ارشادي در عالم و به حكم عق
  بودن و در صورت انجام ندادن، اثر تكويني و وضعي خود را نخواهد گذاشت؟

عقل در برخي از احكام فقهي وحقوقي هيچ راهي ندارد؛ آيا ممكن است حكـم شـارع را   
را كه شارع مبتني بر حقايق موجـود  گونه موارد، امري مولوي و الزامي دانست و حكمي  در اين

در عالم و به حكم عقل و فطرت بنا نهـاده، حكمـي ارشـادي و اسـتحبابي شـمرد؟ بـر فـرض        
ارشادي بودن موارد مذكور و در صورت انجام ندادن آنها اثر تكويني و وضعي ترك اين موارد 

  چگونه خواهد بود؟
و اعتبار نموده است، ايـن حكـم،    اگر شارع به حكمي فرمان دهد كه عقل نيز آن را تأييد

                                                                                                                                           
ل واجـب تكليفـي قـرار    بلكـه آن را امـري اخالقـي دانسـته و در مقابـ      ؛)56: 6، ج1415انصاري، (هستند

 رسـد ايـن اجمـاع، اجمـاع بـر عـدم مطالبـه        مـي  در حالي كه به نظـر ).233: 4، ج1413خويي، ( اند  داده

بدين معنـا كـه فقهـا بـه جنبـه حقـوقي آن توجـه داشـته و آن را قابـل پيگيـري           . باشد نه بر عدم لزوم مي

سياري از مسائل، عالوه بر جنبه حقـوقي  نظام اسالمي در ب .دانند، ولي نفي جنبه ارزشي را نمي كنند نمي

در احكام اسالمي عالوه بر رعايت نظم، رعايت حـال ديگـران يـا    . به جنبه ارزشي نيز توجه نموده است

باشد به جنبه ارزشي حكم كه تأثير در كمال انسان دارد نيز توجه  مي كرامت انساني كه جنبه حقوقي آن

؛ ولي مرحوم نراقي در كتاب عوائد االيـام تحـت   )اهيمهدوي كني، مباحث مطرح شده شف(كرده است

ايشـان بـا اسـتناد بـه روايـات فـراوان از       . هاي اخالقي خود، خالف اين را بيان فرموده است تأثير ديدگاه

نراقـي،  (داننـد  مـي  ايـن حكـم را انشـايي دانسـته و عمـل بـه آن را الزم       "المومنون عند شروطهم"جمله 

و بعضي با اينكه روايات ).171: 1،ج1413سبزواري ،(،)1411:420 ، بلسىابن براج طرا( ،) 135: ق1417

خلف وعده را به حكم عقـل و عقـال موجـب سـقوط شـخص از      . دانند مي موجود در اين زمينه را بسيار

دانند، ولي به جهت اشتهار بين فقها و سيره قطعي متشـرعه قائـل بـه اسـتحباب در      مي اعتبار در بين مردم

 ).241: 4،ج1413،خويى(دانند مي و آن را خالف اخالق) 393: 1،ج1413،خويى(باشند مي اين مسأله
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توان از آن، برداشت اسـتحباب نمـود؛ زيـرا ممكـن اسـت امـري         امري ارشادي است ولي نمي
كنـد و نـه    مـي  نه مولوي بودن امري داللت بـر وجـوب  . مولوي نباشد، اما استحبابي هم نيست
 بـه  اد، ارشادارش مقصود از اگر). 28: 6ج ،1413خويي، . (ارشادي بودن دال بر استحباب است

 آن وجـوب  نشـود  دچـار  مفاسـد  آن به و خالص آن بدون تواند مى شخص است كه مفاسدى
ولي اگر ارشاد بـه حكـم عقـل مـورد نظـر      ) 192: 1،ج1404حسيني جرجاني، (نيست،  معلوم

است، و واجب عقلي مقدمه واجب شرعي نباشد، انسان عقال موظف به انجام آن است و تـرك  
اب اخروي است، ولي اگر مقدمه واجب ديگري است، عقـاب آن بـه تبـع    آن بالذات داراي عق

  . كند مي واجب شرعي معنا پيدا
براي بـه فعليـت رسـاندن اسـتعدادهاي فطـري و كمـال       ها  بنابراين با توجه به نياز انسان

جز پـذيرفتن  اي  خواهي همانگونه كه قائل به لزوم اجراي بسياري از احكام فقهي هستيم، چاره
معلـولي باشـد و چـه    –جراي احكام اخالقي نداريم؛ حال مقصود از لزوم چه لزوم علي لزوم ا

الزام عقلي يا تشريعي همانگونه كه در بحث چيستي الزام آن راتبيين نموديم، همه افراد بشر در 
امور ديگر نيز براي رفع نياز خود بدون اينكه دستوري از كسي صادر شود، اقدام بـه انجـام آن   

به عنوان مثال انساني كه تشنه است، بدون اينكه دستوري براي آوردن آب داشته . ندكن مي عمل
كند، بدين معنـا كـه بـه طـور تكـويني       مي باشد، براي به دست آوردن آن به سوي آب حركت

در مواردي نيز ممكن است معتبري اين وظيفه . نمايد مي لزومي بين خود و عمل احرازاي  رابطه
در . بار نموده و اعالم كند، يا فـرد ديگـري او را بـه ايـن امـر ارشـاد نمايـد       را براي ديگران اعت

صورت احراز اين رابطه و مصلحت موجود در آن با توجه به قاعده لطف بـر خداونـد حكـيم    
فرقي نمي كند شارع راه رسيدن را از طريـق  . واجب است تا راه رسيدن به اين نقطه را بنماياند

در قضـاياي اخالقـي   . راه هايي را براي كشف آن در اختيار ما قرار دهـد  اعتبار به ما بنماياند يا
اگـر چـه ممكـن    . يابد مي همين مقدار كه رابطه لزومي را كشف كنيم انجام آن ضرورت و الزام

با توجه بـه  . معلولي همه خود را موظف به تبعيت ندانند -است به صرف برخورد با لزوم علي
كه استعدادهايي كه به صورت فطـري درانسـان وجـود دارد ولـي     اين نكته اعتقاد بر اين است 

اعتباري كه مبتنـي بـر   . شوند مي هيچ اقتضايي ندارند با كمك عقل، كشف و با اراده الهي اعتبار
گيرد كـه الزم   مي  بدين معنا كه اراده الهي بر اين تعلق. باشد مي فطريات، عقالنيات و بناي عقال

 استها  امري اعتباري و قراردادي بين خدا و انسان اين الزم .وداست اين استعدادها شكوفا ش
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ي مصـلحتي  أمنشـ كه همانطور كه ذكرشد داراي منشأي حقيقي است كه گـاه ذاتـي آن و گـاه    
اللهـي انسـان اسـت و     ممكن است گفته شود در اينجا بحـث از بعـد ملكـوتي و خليفـه     .است

ني كه از روي ترس كاري را انجام دهد، سـاخته  ساختن چنين انساني با الزام منافات دارد؛ انسا
 تربيت تا زماني كه جنبه لطف داشته باشد، مؤثر است و انسان را بـه مقامـات بـاالتر   . نمي شود

اخالق يك امتيـاز اسـت نـه    . رساند؛ ولي وقتي جنبه تكليف پيدا كرد، تأثير مطلوب را ندارد مي
اش خوبست، الزم وضروري باشد؛ تـأثيري    الزم نيست هر چيز كه نتيجه. يك وظيفه و تكليف

كه عمل مستحبي دارد، كار واجب ندارد؛ به همين دليل تأثير نماز شب ممكن اسـت بيشـتر از   
  . تعالي در اختيار است. نماز صبح باشد
اوال در صورت پذيرفتن فرض مذكور، بايد هيچ بيـان الزامـي در   : توان گفت مي در پاسخ

. كنـد  مي شيم؛ زيرا اين استدالل در مورد ديگر واجبات نيز صدقدين و احكام شرعي نداشته با
همچنين واجب بـودن  . در واجبات هم بايد با نفس مبارزه كرد. مقصود از واجب، اجبار نيست

شود، در مرحله تكوين است كه در  مي  اختياري كه موجب تعالي انسان با تكامل منافاتي ندارد؛
انياَ در اين بيان، تفكيكي ميان مقام ثبوت و اثبـات صـورت   ث. اين مسأله هيچ شكي وجود ندارد

  . نگرفته است؛ در حالي كه بايد اين دو مقام را به طور جداگانه بررسي نمود

 » ربــك الْمنْتَهــى  و أَنَّ إِلــى«شــكي نيســت كــه خداونــد انســان را بــراي هــدفي آفريــده 

ك    إِ« استكه در برابر آن، مسؤول و متعهد  )42/النجم( كُـلُّ أُولئـ الْفُـؤاد رَ وصالْب و عمنَّ الس

اين تنهـا زمـاني   . و براي رسيدن به آن نقطه مقدماتي الزم است )36/االسراء( »كانَ عنْه مسؤُال

هاي اخالقي عملي شوند، ولي مخالفت آنان با اين نحـوه الـزام و اجبـار     ممكن است كه ارزش
ع، در بحث حسن و قبح عقلي ثابت كرديم كه انسان موجـودي  در مقام ثبوت و عالم واق. است

است كه تحصيل كماالت براي او ضرورت دارد، اما اختالف در مقام اثبات، نحوه بيان و انگيزه 
اگر ضرورت تحصيل كماالت و به تبع آن، مقدمات و وسايل رسيدن بـه آن  . باشد مي انجام آن

است در مقام اثبات، شارع هيچ راهي براي رسيدن بـه   را در مقام ثبوت بپذيريم، اوال آيا ممكن
اي از مراحل ممكـن، كمـال ضـرورت    مطلوب به ما ارائه ندهد؟ ثانيا دست يافتن به چه مرحله

از موضوعاتي است كه بايد پاسخ  رساند؟ اينهادارد، يا چه مقدماتي ما را به اين حد از كمال مي
هـاي  ست يافتن به آن، مسـائل را در قـرآن از حيـث   شارع براي د. آن را از قرآن به دست آورد
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دهـد و بحـث از عقـاب وثـواب     مختلفي مطرح كرده است؛ در يك جا به آن جنبه حقوقي مي
و نهايـت  . پـردازد كند و در جاي ديگر فقط به پاداش و جزاي اخروي مـي دنيوي و اخروي مي

ن شود تـا تـأثير بيشـتري داشـته     اي بخواهد اخالقي باشد، بهتر است چگونه بيااينكه اگر گزاره
باشد؟ رعايت يك مسأله اخالقي زماني ممكن است بـه خـاطر ارزشـمندي آن باشـد و زمـاني      

گـاه ممكـن   . دهـد  مـي  ديگر به جهت اينكه مجازات دارد، يا چون به انسان اعتبار و شخصيت
مختلـف در  هـاي  با توجه به انگيزه. است به خاطر رعايت حال مردم باشد و گاه از ترس پليس

در مقـام ثبـوت بحـث از عـالم ارزش    . رعايت مسائل اخالقي، بايد لحني متفـاوت را برگزيـد  
هايي كه بايد رعايت شوند و هايي كه قبيحند، ارزشهايي كه حسن دارند، ارزشهاست، ارزش

هايي كـه داراي مصـلحت ملزمـه هسـتند و     هايي كه الزامي در رعايت آنها نيست، ارزشارزش
  . ي كه مصلحت ملزمه ندارندهايارزش

توان از لحن متفاوتي استفاده كرد، لحن پند  مي در مقام اثبات، براي رسيدن به اين مصالح
اما هر لحني كه تأثير بيشتري در مخاطب داشته باشد و انگيزه او . واندرز، لحن عتاب و خطاب

هـا  لزوم اجراي ايـن ارزش مسلم است كه . تر خواهد بود  را در انجام آن فعل باال ببرد، مطلوب
در مقام تشريع يا در مقام ارشاد با لساني متفاوت با الزامات حقوقي تبيين شده و شارع مقـدس  
در قرآن كريم با توجه به احراز مصلحت يا مفسده در موضوعي، جهت اجرايي كـردن احكـام   

ه در احكام فقهي، پس همانطور ك . اخالقي، اقدام به ارشاد يا اعتبار اين موضوعات نموده است
توان به چنـين الـزام هـايي     مي قائل به وجوب و عدم وجوب آن هستيم، در احكام اخالقي نيز

دست يافت؛ الزام هايي كه ممكن است از جهت اعتبار و تشريع يا لحـن بيـان بـا الـزام فقهـي      
دسترسـي  اين مهم تنها با بررسي آيات قرآن و سبك و لحن بيان آنها قابـل  . تفاوت داشته باشد

   .توان در چند دسته تقسيم نمود مي اين آيات را.خواهند بود
قرآن با بيان مصالح و مفاسد افعال و نتايج مؤثر در تعالي وتكامل شخصيت انسان مبنا  -1

و مالك الزامي بودن احكام فقهي را تشريع نموده و نتيجه آن را منجر به امري اخالقي دانسـته  
كمـك بـه اجـراي     آن و نقـش  اند حقوقي ي در زمره اهداف فقهي بسياري از امور اخالق. است

مباني آن داراي ضمانت اجرايي  و اگر هدف فقه و حقوق در ميان نباشد  مباني اين حقوق است
نيستند و بسياري از اين امور مانند عدالت در زمره مباني فقه و حقوق محسوب شده و عمل به 

  )131: 1375  دي آمليجوا.(باشد مي  آن واجب و ترك آن حرام
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نْ قَـبلكُم لَعلَّكُـم تَتَّقُـونَ     « ذينَ مـ  »يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الـَّ

  )183:بقره(
را در هـا   اخروي آنها، زمينه ملزم ساختن انسانهاي  قرآن با ذكر عاقبت بدكاران و پيامد-2

  .القي فراهم نموده استعمل به قوانين اخ
ـ       « دوانِ واتَّقُـوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه شَ الْعـثْمِ ولَـى الْـأنُوا عاوال تَعى والتَّقْولَى الْبِرِّ ونُوا عاوتَعو يدد
   )2:مائده( »الْعقَابِ

يـا   بـه اخـالق   به برخى نتايج اين جهـانى گـرايش  ، همپاى يادآورى پيامدهاى اخروىو 
پرداخته است، تا با توسل به آن، زمينه را براى تحقق الـزام درونـى بـه مبـانى      آندانى از رويگر

  .ارزشى فراهم سازد
»وا  اـلَّبصي قَتَّلُوا أَوضِ فَساداً أَنْ يي الْأَرنَ فوعسي و ولَهسر و ونَ اللَّهحارِبالَّذينَ ي زاءنَّما ج أَو

و ديهِمأَي رَةِ   تُقَطَّعخĤي الْـف ملَه نْيا وي الدف زْيخ ملَه كضِ ذلنَ الْأَرا منْفَوي أَو الفنْ خم ملُهجأَر
ظيمع ذاب33:مائده(»ع(  

، و اعمـال آدمـي   نظارت هماره او بـر رفتـار   خداوند وتوجه به حضور فراگير  قرآن با-3
  .آورد مي ت رفتارى را فراهمزمينه تخلق به اخالق و پايبندى به الزاما

شَأْنٍ و ما تَتْلُوا منْه منْ قُرْآنٍ و ال تَعملُونَ منْ عملٍ إِالَّ كُنَّا علَيكُم شُهوداً إِذْ   و ما تَكُونُ في «
ماءي السال ف ضِ وي الْأَرةٍ فثْقالِ ذَرنْ مم كبنْ رع زُبعما ي و تُفيضُونَ فيه  و كنْ ذلغَرَ مال أَص و

  )61:يونس(»كتابٍ مبينٍ  ال أَكْبرَ إِالَّ في

»ريدلِ الْوبنْ حم هإِلَي نُ أَقْرَبنَح و هنَفْس بِه وِسسما تُو لَمنَع خَلَقْنَا الْإِنْسانَ و لَقَد 16:ق(»و(   
ي و فقهي، به هردو مطلـب عنايـت   اخالقهاي  گزاره قرآن بدون تفكيك در نحوه ارائه -4

  .نموده استاي  وتوجه يكسان و ويژه
 »     الْبنْكَـرِ والْمو شَـاءنِ الْفَح ـى عـنْهيـى وي الْقُرْبذ إِيتَاءانِ وسحالْألِ ودرُ بِالْعأْمي غْـيِ  إِنَّ اللَّه

  )90:نحل( »يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ
اين آيه عدل و احسان را در يك رديف قرار داده، با يك واژه به هر دو، خداوند متعال در 

با اينكه در هر دو مورد از كلمه يأمر استفاده شده است ولي در توضيح اين آيه بـه  . كند  مي امر
در صورتي هم كـه  ) 261، 7ج: 1420رازي،(وجوب عدالت واستحباب احسان حكم شده است
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از يك معني عقال جايز اسـت ولـي فهـم عرفـي بـا دو مفهـوم        بپذيريم استعمال لفظ در بيشتر
بايـد  (متفاوت سازگار نيست و بسيار بعيد است كه لفظ واحد دو مفهوم واجب وغيـر واجـب   

پس در يك آيه بـا يـك   ).536: 1375مهدوي كني، (را در يك خطاب تحمل كند)وخوب است
  .ي اخالقي شدسياق نمي توان قائل به وجوب موضوعي فقهي و استحباب موضوع

درباره صيغه امر در وجوب و چگونگي ظهور آن اختالف نظـر  ها  اصولي: افعال امري -5
آن را مشـترك  اي  عده. داند مي سيد مرتضي آن را مشترك لفظي بين وجوب و استحباب. دارند

 مشهور اصوليان آن را حقيقت در وجـوب معرفـي  . دانند مي معنوي ميان وجوب، ندب و اباحه
و معتقدند در صورت نبودن قرينه، ظهور در وجوب دارد و تا زماني كـه مـوال اذن بـه     كنند مي

: 1373؛ مظفـر 136، 1، ج1421نـاييني (كنـد  مي ترك نداده است عقل حكم به وجوب صدور آن
امـا اوال ايـن قاعـده     انـد  اصوليان اين قاعده را براي استنباط احكام شرعي بيان نموده). 73، 1ج

باشد، ثانيا قـرآن در هنگـام نـزول     مي م همه گفتارها و نوشتارها قابل استفادهكلي بوده براي فه
بين احكام فقهي و اخالقي تفاوتي قائل نشده است لذا قواعد اصولي در تمـام آيـات بـه طـور     

  . يكسان قابل استفاده است
از جملـه آنهـا شـكل    . مختلفي آمده استهاي  اخالقي قرآن به صورتهاي  محمول گزاره

همانگونه كه گفتـه  . فقهي قرآن بيشترين شباهت را داردهاي  باشد كه با محمول گزاره مي امري
مختلف قرآن هـيچ تفـاوتي از ايـن جهـت     هاي  شد فعل امر ظهور در وجوب دارد و بين گزاره

مبني براستحباب نمـي باشـد و بـه عكـس مجموعـه      اي  نيست، لذا با توجه به اينكه هيچ قرينه
ق آن، قرينه محكمي بر وجوب اسـت بسـياري از ايـن آيـات داللـت بـر       آيات، و سبك و سيا

  . كند مي ضرورت و لزوم
  )23:اسراء( »وقُلْ لَهما قَوالً كَرِيما«
  )44:طه( »فَقُوال لَه قَوالً لَيناً«

»   انِ وود الْعـثْمِ ولَـى الْـأنُوا عاوال تَعى والتَّقْولَى الْبِرِّ ونُوا عاوتَعو     يدشَـد إِنَّ اللَّـه اتَّقُـوا اللَّـه
  )2:مائده( »الْعقَابِ

  )93:مائده( »وأَحسنُوا واللَّه يحب الْمحسنينَ«
ايـن سـبك در   . كنـد ظهـور در وجـوب دارد    مي آيات خبري قرآن كه داللت بر طلب -6
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طلـب چيـزي باشـند     خبـري در مقـام  هاي  هرگاه گزاره. شود مي اخالقي بسيار ديده هاي گزاره
    :فرمايد مي مانند اين كه قرآن.همانند فعل امر ظهور در وجوب دارد

  )8:عنكبوت( »ووصينَا الْأنْسانَ بِوالديه حسناً«
مالك و معيار ظهور امر در وجوب يكسان است زيرا با هر لفظ و بياني ثابت شود مـولي  

زماني كه به ترك آن اجازه نداده است بايد آن كـار   كند به حكم عقل تا مي انجام كاري را طلب
در اين آيات نيز توصيه هايي صورت گرفته كه اگر چه براي تأثير بيشـتر بـا لحـن    .اطاعت شود

برخي معتقدند ايـن سـبك در   . باشد مي طلب بيان نشده است اما در مقام طلب و مطلوب مولي
دهد  مي حقيقت از تحقق و وقوع فعل خبر زيرا در. امري استهاي  مقام طلب شديدتر از گزاره

مسـلما  ). 74، 1ج: 1373مظفر، (و گويي فرمان پذيري و امتثال از مكلف صورت پذيرفته است 
تواند تأثير بيشـتري   مي در مسائل اخالقي لحن توأم با پند واندرز و در عين حال در مقام طلب،

باشد وآيات تبشـيري   مي لزام امري محققبر اين پايه در حوزه رفتار آدمي مسئله ا . داشته باشد
  .كنند مي و انذاري همين هدف را دنبال

  نتيجه .8

زمينه را براي اجـراي   ،اخالق افزون بر فرهنگ سازي و هويت آفريني براي جامعه و فرد
 تكاليف شرعي و قانوني اعم از عبادات ومعامالت واحكام وقـوانين مـدني واجتمـاعي فـراهم    

شـود و تنهـا بـا زور و ارعـاب      مي اني منهاي اخالق از هويت انساني تهيآورد وجامعه انس مي
اگر به اخالق با اين ديد بنگريم ديگر نمـي  . وخشونت به طور نسبي امكان اجرا خواهد داشت

الزامـي بيـرون   هـاي   توان خلقيات خوب را امري مستحسن و نيكو شمرد واز حوزه مسـؤوليت 
تـوان آن را از   مـي  انساني بر آن استوار است، چگونه چيزي كه اساس زندگي اجتماعي. دانست

خارج ديد و در رديف مستحبات به شمار آورد؟ بر اساس تحليلي كـه ارائـه   ها  حوزه ضرورت
قرآن اخالقيات را همانند سائر تكاليف الزامي الزم االجرا دانسته است، ولي چـون روح و   ،شد

را در اين دنيا به عهده وجدان فرد قـرار داده  باشد مسؤوليت آن  مي روان انسان حوزه اصلي آن
باشد قابل محاكمه و بازپرسي دانسـته و در آخـرت    مي و در دادگاه وجدان كه همان نفس لوامه

موجـب   در صورتي كه انسان به اين قواعد پاي بند باشد. به عهده خداوند متعال گذاشته است
  . شود مي تحق دوري ازتقرب الهيارتقاء ايمان خود را فراهم آورده ودر صورت تعدي مس
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اگر بسياري از اخالقيات قابل پيگيري حقوقي نيست به اين دليل نيست كه انسان در برابر 
آن مسؤوليت وتعهدي ندارد بلكه به خاطر آنست كه مسـائل روحـي فراتـر از حـوزه تكـاليف      

و الزامـات  سعادتمند ورستگار است كه عـالوه بـر تعهـدات    اي  جامعه.اجتماعي وحقوقي است
اخالقي اسالم از -از آنجا كه نظام حقوقي . حقوقي به تعهدات والزامات اخالقي نيز پايبند باشد

شوند و هـر دو در تنظـيم    مي منبع وحي ،عقل و فطرت نشات گرفته واز يك سرچشمه سيراب
ك اختياري انسان ،در تكامل روحي و معنوي او و نظم ،امنيت وسعادت جامعه اشـترا هاي  رفتار

. دارند،الزم است به عنوان نظامي واحد كه قوام احكامش الزام است مـورد مطالعـه قـرار گيـرد    
لسان پند ونصيحت اسـت وبـه صـورت احساسـي     ها  لسان برخي آيات در ابالغ ارزش اگرچه

 انـد  وعاطفي بيان شده است تا تأثير بيشتري برقلوب داشته باشد،اما آنگونه كه بعضـي پنداشـته  
آيا ممكن است خدايي كـه هـدف از بعثـت ورسـالت     . الزامي بودن آنها نمي كند داللت بر غير

كند؛ طريق رسيدن بـه آن راغيـر الزامـي     مي پيامبرانش را در تزكيه نفوس وتهذيب اخالق اعالم
هوالذي بعث في االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه «؟بداند

به كار خير ها  قرآن كريم براي وادار كردن انسان). 2:جمعه( »ل لفي ضالل مبينوان كانوا من قب
كنـد،تا در اثـر ايـن تهـذيب بـه فـوز وفـالح         مـي  آنان را بشارت داده وتشويق به تهذيب نفس

ومن يطـع اهللا ورسـوله فقـد فـاز فـوزا      »«)9:شمس(قد افلح من زكيها «. ورستگاري نائل شوند
ومطلوب نهايي زندگي انسان هاست كه براي رسيدن به آن بايـد   اين هدف»)71:احزاب( عظيما

  .تالش كرد
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