
  1398پاییز و زمستان  / 11/ شماره ششم / سال  اسالمی فقه و حقوق، قرآن  
137

 

  

 یاخالق يها گزاره زیعدم تما
  کریم قرآن یفقه  و

  )قلمرو و ضمانت اجرا ،هدف ،محمول ،موضوع ازحیث(
  *یکن يمهدو قهیصد   __________________________________________________________  

 چکیده
وسـته و  یپ هـم  بـه  ییـ ه اجزاکـ اسـت  کـرده   یطراح ینظام ،يامل جامعه بشرکت ياسالم برا

را  یکسـان یواحدنـد و هـدف    یقتـ یحق یان آن تجلـ کار تمامیکه  يا گونه به؛ مرتبط دارد
 یحقـوق ـ   یو فقهـ  یارزش ،ینینظام تکوریسامانه را با سه ز نیا میقرآن کر .نندک یدنبال م

 یاداره زنـدگ  يجامع و کارا برا يا و برنامهرند داارتباط ا یکدیگر عرضه کرده است که ب
 يهـا  در عناصـر گـزاره   یاخالق به تفاوت اساسـ  يو علما برخی فقها ازآنجاکه .استبشر 

حاضـر  مقالـه   ،کننـد  یمتفـاوت برخـورد مـ    ،ند و در مقام عمـل ا قائلقرآن  یو فقه یاخالق
و  سـه یو مقاکـریم  قـرآن   یو فقهـ  یاخالقـ  هاي گزاره یزبان سهیمقا قیاست ازطر درصدد

هـا در   دو نـوع از گـزاره   نیا يها به شباهت ،آنها یعناصر متناظر و اصل یبرخ یسنج نسبت
وسـتگى  یپ ،اهداف و قلمـرو  ،به ساختار باتوجهکه آنها  کند نییو تب ابدیدست کریم قرآن 

 صـورت  بـه نظام مـذکور را  ریسه ز کریم قرآن دنکو ثابت  ندواحد یقتیحق یو تجل رنددا
 يکه در مقـام ثبـوت و در لـوح محفـوظ دارا     گونه همانو است مندمج ارائه و نازل کرده 

 يواحـد بـا سـاختار    یاقیدر سبک و س زینـ  از نزول پس ـ در مقام اثبات ،واحدند یقتیحق
آنها  دیو اجرا نبا يساز نظام ،در مقام استنباطبنابراین ؛ اند مشترك نازل شده یواحد و هدف

به طـرح   ی،و الزامات اخالق ها بدون درنظرگرفتن ارزش زین عملد و در مقام کررا منفک 
  .سازد میوارد  یبه جامعه اسالم بسیاريلطمات   رایز ورزید؛مبادرت  یمسائل فقه

  .زیتما، یحقوقـ  یفقه نظام، یارزش نظام، یفقه گزاره، یگزاره اخالق :کلیدي واژگان
                                                      

  ). )s.mahdavi@isu.ac.irدانشگاه امام صادق یعلم تئی* عضو ه
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  مقدمه
 ،کمـال  براي رسیدن به سعادت و ،به اختیارش و نظرمخلوق خداوند  عنوان بهانسان 

این اهـداف  به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به  باتوجهکه است  یبرنامه جامع مندنیاز
ابعاد  یبه تمام باتوجهکه دهند  اي از قوانین را تشکیل می مجموعه ،فقه و اخالق .برساند

 ازطریـق وحـی   وسـیله  به ،وضع کرده راخداوند آن  ،او افعال اختیاري وجودي انسان و
هـاي   و تعامـل نظـام   رابطـه امروزه  ازآنجاکه .اختیار بشر قرار گرفته است درکریم قرآن 

 حسـاب  بـه هـا   ین پـژوهش تر مهماز  یکی ،هاي ارزشی و حقوقی اخالقی و فقهی یا نظام
ضـرورت دارد   ،نـد ک ایفا می یه اخالق اسالمی نقش مهمفآید و در فلسفه فقه و فلس می

 ،بـه تعمیـق مطلـب    باتوجـه  شود، ولینظام شریعت و دین اسالم بررسی  در مسئلهاین 
  .پرداخته شده استکریم  به بررسی آیات قرآن صرفاً

عـدم  « ،»در مقام ثبـوت کریم قرآن بودن  تبیین حقیقت واحده«حاضر پژوهش  هدف
جلب اهتمام « و» در مقام اثبات و نزولکریم هاي فقهی و اخالقی قرآن  تفاوت در گزاره

  است.» توجه بیشتر اندیشمندان اسالمی به یکپارچگی آن در مقام استنباط و
 هـا قائـل نشـده    هیچ تفکیکی میـان گـزاره   ،در زمان نزولکریم آیات قرآن  ازآنجاکه

ـ به زمان بعثـت پ این رابطه را نه یشیتوان پ می ،است ن آات قـر یـ و نـزول آ  کـرم امبر ای
 از زمـانی کـه کتـب روایـی در ابـواب     ـ   اندیشـمندان اسـالمی   درادامـه  ولی، گرداند باز

ر.ك: ( ارائــه شــد و کتــب اخالقــی مســتقل از کتــب فقهــی نگــارش یافــت  گونــاگون
در میـان اندیشـمندان   . انـد  بـوده  مسئلهدرگیر این ـ   1)1395 ،طوسی، 1371 ،مسکویه ابن

اتحاد « ،»استقالل و تمایز« ،»تنافر و ناسازگاري« است:جریان فکري قابل رهگیري چهار 
برخـی بـا نگـاهی ایجـابی بـه پیونـدي        میـان  درایـن  .»یپیوند و وابسـتگ «و » و یگانگی

ند و معتقدند رسیدن به اهداف اخالقـی در  ا قائلاحکام فقهی و اخالقی میان ناگسستنی 
احکـام فقهـی و اخالقـی هـردو مسـتفاد از       ازآنجاکـه گرو عمل به احکام فقهی است و 

                                                      
از خواجـه   ياخـالق ناصـر  و  هیمسـکو  از ابـن  راالعـراق یتطهو  األخـالق  بیتهـذ چون  یکتب اخالق .1

 ه است.افتینگارش  یمستقل از کتب فقه یطوس نیالدرینص
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فـیض  ( انـد  عمال و رفتار مشروع دانستهآوردن اخالق نیکو را در گرو اَ دست به ،دان وحی
گروهی نیز بـه بهانـه دفـاع از     ،در کشاکش این کارزار. )60ـ59ص ،1ج، 1417، کاشانی

استنباط و اجراي احکام الهی براي آن قائل و جایی در  اند از اخالق روي برگردانده ،فقه
فقـه   ،گروه دیگري با دستاویز پاسداري از اخالق .)35ص، 1382، طوسی فخار( نیستند

، سـروش ( کننـد  معرفـی مـی   فهمی و دین فقاهتی را عامل کج اند را مورد انتقاد قرار داده
 بـه و اکتفـا  اسـت  معتقدند فقه موجود از اخالق غفلت کـرده   نیز برخی .)41، ص1382
 ه از اخـالق شـده اسـت   دورافتادن فق سبببدون توجه به محتواي اخالقی  ،رفتار شکل

ابطال غرض دین و باعث اکتفا به فقه موجود را ایشان  .)32ـ31ص، 1ج ،1402، غزالی(
شاید بتـوان جریـان   . )237ـ235ص ،2ج، 1402، طباطبایی(اند  مصلحت شریعت دانسته

بـا آن  پیش رو و روي سخن مقاله نیست شباهت  بیدیگري را که با جریان فکري قبلی 
در مقـام   ،اینکه در مقام نظر چنین ادعـایی کننـد  اي از فقها بدون  عده .دکر اضافه ،است

هـاي   هاي فقهـی و گـزاره   ن گزارهمیاو هیچ پیوند استنباطی  اند قائلعمل به این استقالل 
هـا از   جدایی ایـن گـزاره   .اند این دو توجهی نکردهتأثر  و تأثیرل نیستند و به ئاخالقی قا

از انسان مطلـوب  اي  گونه، باشد میمعاصر قابل مشاهده  هاي عملی که در رساله یکدیگر
  1.کنند نمی تأییددهد که علماي اخالق او را  می هئرا ارا

را نشان کریم هاي اخالقی و فقهی قرآن  از گزارهاي  است چهره درصددحاضر مقاله 
در برداشـت و   بوده،موضوع و محمول ، که حاکی از عدم تمایز این دو در ساختار دهد

  .دارندتأثر  و تأثیر بر یکدیگر فهم آنها

                                                      
کـه   طور مطلق، حتی درصورتی بهآل همسري است که بدون اذن زوج  همسر ایده، این دیدگاه مطابق .1

ولو اینکه پدر و مادر به او نیاز جـدي   ،از منزل خارج نشودمنافاتی با حق استمتاع مرد نداشته باشد، 
اي جز تمکـین   یا زوجه هیچ وظیفه) 2، ج1407تبریزى،  /323ص، 2ج، 1392داشته باشند (خمینی، 

ن أتواند توقع نفقه درخـور شـ   مسرش مینسبت به همسر خود ندارد و در عین زندگی نامرتب، از ه
  خود طلب کند.

ناظر بر عدم ممانعت مردان بر حضور زنـان در   ،از انقالب هاي پس بیانات حضرت امام در سال البته  
  کند. را تعدیل میمذکور فتواي  رو هاي اجتماعی است که ازاین فعالیت
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هاي اخالقی  ساختار گزارهدر مقدمه کتاب  ،بحث در مقام ثبوتطرح اولیه و مختصر 
اي بـراي   انگیزه ،)15ـ13ص، 1388 ،مهدوي کنی( مهدوي کنیاهللا  توسط آیت کریم قرآن

تبیین این اندیشه و تحلیل آن در مقـام نـزول و    براي بنابراین؛ شدمسئله اندیشه در این 
 اســت گریــزي از مراجعــه بــه منبــع اصــلی معرفــت دینــی معتقــد  نویســنده ،اســتنباط

نیست و بایسته است به ایـن کتـاب آسـمانی تمسـک جسـت تـا خـود         ـ کریم قرآن ـ
بـودن   بـه واحـد   ،با استناد به آیات و روایاتپیش رو نخست در نوشتار  .درآید سخن به

ارتبـاط و نــسبت   يهـا نـهین زمیتر مهمو سپس  شده است حقیقت متعالی آنها پرداخته
و  هـدف  ،محمـول ، موضـوع ، ـتیماه یعنـیقرآن کریم  هاي اخالقی و فقهی گزاره میان

مقایسه زبـانی و   ازطریقآنها  وستگىیپبا تبیین  شده،سنجش و مقایسه  اختصار به ،قلمرو
هاي فقهی و اخالقی اسـالم    نظام خُردهاز یکپارچگی  ،کریم یکپارچگی زبانی آیات قرآن

نیـز بـه   کـریم  استنباط حکم از قرآن  فراینددرنهایت در  وایم  پرده برداشتهدر مقام نزول 
  .شده استاي  عنایت ویژه عدم انفکاك این دو

 ،تنزیل و اثبات از حقیقتی واحدنـد  ،که این دو در مقام ثبوت گونه همانگفتنی است 
کماالت معارف اخالقی در احکـام فقهـی    یو تمام اند سبک و سیاقی واحد نازل شده با

در مقـام اجـرا نبایـد از ایـن      نیـز سـازي و   استنباط و نظام ،در مقام فهم که متجلی است
توجـه   مدارانه و هم به غایـات اخالقـی   مجري باید هم به احکام غایت .غافل شد مسئله

 .کـرد حـذف  ــ نبایـد    رو به گسترش دارد اي اکنون جبهه که ـنفع اخالق   قه را بهف .کند
بـه آمـوزش و    ،در مقام آموزش و تحقیقهمچنین  .دکرهضم نباید در فقه نیز اخالق را 

؛ ضمن اینکـه  دکرتوجه نباید هاي اخالقی  هاي فقهی بیش از آموزش و پژوهش پژوهش
  شود.یکی فداي دیگري نیز نباید در مقام اجرا 

  کریم قرآننظام معرفتی  .1
هایی که موضـوع شـناخت    معرفت ؛دوگونه استـ  غیردینیاعم از دینی و ـ    معرفت

هایی که موضوع شناخت آنها در حـوزه اختیـار    آنها در حیطه اختیار ما نیست و معرفت
معتقدنـد اصـول زیربنـایی دیـن نیـز در همـین دو حـوزه         اندیشـمندان اسـالمی   .ماست
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ناظر بر امور هسـتی چونـان   هایی  تکوینی که معرفت اصول نظريِ ؛بندي شده است طبقه
فعل ارادي انسـان بـوده و    اصول اعتباريِ حقوقی که ناظر بر ؛جهان و انسان است ،خدا

اصول نظريِ تکوینی در اصـول اعتبـاريِ حقـوقی     .گیرد موضوع حکمت عملی قرار می
سـوي  ازاصـولی اسـت کـه     ،اصـول اعتبـاريِ حقـوقی    .مبناي اعتبار آنهاست ،مؤثر بوده
 قانونگـذار  ،شود و در یک مکتب الهـی بـراي تشـریع ایـن اصـول      تشریع می قانونگذار

همچنـین   .تناسب میان اصول حقوقی و تکوینی و احکام فرعی را رعایت خواهـد کـرد  
شـامل   ،هـاي حقـوقی و فقهـی توسـعه داده     قرآن کریم دایره اصول اعتباري را از گزاره

حقـوقی  ـ   هاي فقهـی  هاي اخالقی با گزاره زیرا گزاره ؛ز کرده استاخالقی نی هاي گزاره
(ر.ك:  قابل تفکیـک نیسـتند   رو ند و ازاینا و هر دو از جنس ادراکات اعتباري اند سنخ هم

 اسـالم  ،با این نگاه .)19ـ18، ص1384/ همو، 183و  93ـ25، صص1379، مهدوي کنی
بررسـی  توان  می ،است نظام خُردهاز سه که متشکل  مند نظاممجموعه معرفتی  عنوان به را

  :از اند عبارت نظام خُردهاین سه  .کرد
اهـداف و  و ف یکه جهان و انسان را توص نظامی :)ها ف هستیتوصی (نیوکنظام ت .1

  .تکوینی معرفت دینی است نظام خُرده ،ندک یان میرا ب هریک يها یژگیو
ـ  گذاري ارزشبه  ی،ف نظام هستیاز توص پساسالم  :نظام ارزشی .2 پـردازد و   یآن م

از  نـد و عمـدتاً  ک ین مـ ییمثبت یا منفی تب صورت به ین نظام هستیز را در ایارزش هرچ
  .گوید عمل و اندیشه بر اساس نظام تکوین سخن می زشتی یا زیبایی ،خوب یا بدبودن

ن یو تـوز  هـا  ف هسـت یبه توص یدر دو نظام قبل :)ها تجویز ارزش( نظام حقوقی .3
ه بـدون  کـ  يدیبا ؛پردازد ف مییالکدها و تین نظام به بایشود و در ا ها مبادرت می ارزش

  .نخواهد داشت یمفهوم گذاري ارزشف و یتوص
معرفـی   یکدیگررا مندمج در  نظام خُردهاین سه  ،قرآن کریم در طراحی نظام معرفتی

خـالق   .اسـت  میـان آورده  بـه سـخن  متقابل آنها تأثر  و تأثیراز  حال درعینکرده است و 
را  هـایی از آن  مؤلفـه  ،از توصـیف چیسـتی آفـرینش    پـس  نظـام  خُردهسه در این هستی 
 ،اجـرا  براي ،دهکرتشریع و اعتبار  قوانینی را ،ها و سپس مبتنی بر آن ارزش گذاري ارزش

تجلـی حقیقتـی    ،این سه در عین استقالل .ده استکربه مردم اعالم کریم قرآن وسیله  به
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ایـن سـه    ،کـریم  توضیح آنکه در فرهنـگ قـرآن   ؛)14ص، 1388 ،کنیمهدوي ( واحدند
داراي  ،و در مقام حقیقت عالیـه  نیستندقابل تفکیک  یکدیگردر مقام ثبوت از  نظام خُرده

 ند و حتی در مقام اثبات یعنی آنجاکه قرآن در قالـب الفـاظ نـازل شـده    ا وحدتی متعالی
قابل تفکیک نیستند و این تنزل بازتاب همان حقیقت  ،یکسان بودهها  سبک گزاره ،است

تفکیـک   یکـدیگر اخالقی و فقهـی از   ،در این کتاب الهی آیات اعتقادي .باشد می واحده
در مقام  دانشمندان اسالمی ولی، اند یکپارچه به مخاطب عرضه شده صورت بهاند و  نشده

 ،منظور تعلـیم و تـألیف   به جهت تنظیم و ترتیب مباحثفهم و استنباط از این آیات و در
علمـاي اخـالق از آن    ،فقهـا  ،متکلمـان  .انـد  به تفکیک آنها از یکدیگر مبادرت ورزیـده 

 .انـد  هاي ویژه خودشان نظام معرفتی مستقلی سـاخته  با روش ،معارف عالیه در مقام فهم
 و تـأثیر رهزن شده و باعـث غفلـت از    ،هاي مستقل رسد که این نظام می نظر به گونه این

این سه که  درحالی ،ها در مقام استنباط و عمل گردیده است نظام خُردهثرات متقابل این أت
  .کردبررسی توان  گوناگون میاز زوایاي  ،را در یک مجموعه نظام خُرده

و هم هم قابل تفکیک کریم، اخالقی و فقهی در قرآن  ،اعتقادي هاي گزاره درمجموع
توان سه نظـام معرفتـی جداگانـه را از     ند که میا قابل تفکیک رو ازآن اند؛ غیرقابل تفکیک

را از  آن ،فقها و علماي اخالق بـراي شـناخت ایـن سـه نظـام      که چنان کرد؛آنها اصطیاد 
کـه در ایـن   ـ   جهت قابل تفکیک نیستند که حقیقت آنها و ازآناند  دهیکدیگر تفکیک کر

نـه ازجهـت موضـوع و نـه      ،نه ازجهـت سـبک بیـان   ـ   است یافتهکتاب مقدس بازتاب 
 ،بـا آن  رویـارویی در مقـام   صـورت  دراین .نیستند پذیر جدایی ،ازجهت ساختار و هدف

  .بپیماید است، نظر گرفتهشارع مقدس در نباید مسیري متفاوت با آنچه انسان
آیـه   نمونـه  بـراي  ؛دارد کـریم ریشـه   ها از آیات قـرآن  برداشتبعضی این اندیشه در 

کـریم  ه قـرآن  کـ ن است آگویاي  ،)4 :زخرف( »مکیح ینا لَعلیتابِ لَدکالْ أُم یفو إِنَّه « شریفه
در آن مرحله  ،اى از هستى وجود داشته در مرحله ،نازل شوده به زبان عربى کاز آن پیش

این ت یواقعو مر األ نفسمعنا که  بدین ؛بوده استنفراهم ن ه آعقل بشر بامکان دسترسی 
و  )78ــ 77 :واقعه( »فی کتابٍ مکْنُون إِنَّه لَقُرْآنٌ کَرِیم: «عقول بشر است ر وکف مافوق ،تابک

آن را درخور فهم بشـر   ،عقل بشر بتواند با آن ارتباط برقرار کند براي اینکهخداى تعالى 
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 دسـت یابـد  ق یحقـا بشر به آن  تا است درآورده یعرب در قالب الفاظ به زبان ،تنزل داده
 هیآ که چنانهم ؛لوح محفوظ است، »تابکال مأ«از  قصودم .)74ص، 1395، مهدوي کنی(
شـه  یر ،لـوح محفـوظ   .ح داردین تصـر داب )22 :بروج( »لَوحٍ محفُوظ ید فیبلْ هو قُرْآنٌ مجِ«

 د و مقیدشـدن نشـو  تاب آسمانى از آن استنسـاخ مـى  ک مهو ه تب آسمانى استکتمامى 
نـه قیـد    ،باشـد  مـی  »قـرآن «لمـه  کبه قیـد توضـیحی    صرفاً» نایلد«و  »تابکال مأ«قرآن به 
ه کـ نینـه ا  ،»ه نـزد ماسـت  کـ تابى است کقرآن همان «د یفرما میدیگر  عبارت به ؛احترازي

. )84ص ،18ج ،1402، ییطباطبـا ( گـرى یى هـم نـزد د  یکى نزد ما و یک ؛قرآن دوتاست
منظـور از  اسـت  ات آمده و گفته شده یا در روایلمات مفسران که در کبا مطلبى امر ن یا
ه در کقرآنى زیرا  ؛منافات ندارد ، ا قرآن واقع در لوح محفوظ استیلوح محفوظ  ،تابک

منافـات   ،با آنچه در لوح محفوظ اسـت  ،تابى خواندنى استک صورت بهدست ماست و 
  .)136ص ،10ج ،همان( لیوأل با تیاتحادي از نوع تنز ؛با آن متحد استو  ندارد

گونـه برداشـت    توان ایـن  می »یلعلَ« به مستفاد آیه قبل از عبارت باتوجه دیگر ازسوي
 شـرایط فعلـی  تـر از   عیـ قدر و منزلتى رف ،هتاب بودکال مأه در ک زمانی کریم قرآنکه  کرد
 »مکـی ح« فرمایـد  مـی ه کـ نیاز امقصود  ند وک كبتواند آن را در بشر ه عقلکاست  هداشت

 ،جزء جـزء  ،لشده مفص نازل قرآنِ ؛ مانندپارچه بوده یکتاب کال مأه قرآن در کن است یا
  .است لمه نبودهکلمه کو  هیه آیآ ،سوره سوره

ـ لَصفُ مثُ هاتُیت آمکحأُ تابک« هین معنا را از آیا ـ ت م ـ بخَ مٍکـی ن حدن لَ ـ ن )1 :هـود ( »رٍی ز ی
ـ ثک ،ن وحـدت یدر عـ کـریم  عبارتی قرآن  به 1؛دکرتوان برداشت  می ن یاسـت و در عـ  ر ی

                                                      
شتت آیات و تفرق ابعاضش جز یک غـرض  این کتاب کریم با ت :فرماید ذیل آیه میعالمه طباطبایی  .1

در یک مورد اصلى  ؛گیرد غرض واحدى که در هر موردى شکلى خاص به خود مى ؛کند را دنبال نمى
ى دیگر حکمى اخالقى و در جایى دیگر حکمى شرعى و یا سیاسى و یا قضایى و یا درمورددینى و 

 ،تر برده شود هاى باریک اخه به شاخهسوى شاخه و از ش طورى که هرقدر از ریشه به به ؛غیر آن است
شود؛ پس آن ریشه، اصلى اسـت   از آن معناى واحد محفوظ خارج نگشته و آن غرض اصلى گم نمى

یـک آن اجـزا و تفاصـیل عقایـد و اخـالق و       صورت یک به ،شود واحد که وقتى تجزیه و ترکیب مى
شـکل آن ریشـه اصـلى و آن     بـه  ،دشو آید و آن عقاید و اخالق و اعمال وقتى تحلیل مى اعمال درمى

 ).137، ص10، ج1402ی، یآید (طباطبا روح دویده در همه آنها درمى
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  .)9ص، 9ج ،1371، رازىیارم شکم( واحد ،ثرتک
داراي حقیقـت واحـد    ،»حکیم علی« توان نتیجه گرفت قرآن در مقام می از این آیات

 .ها به زبان عربی مبین نـازل شـده اسـت    فهم بیشتر انسان برايولی در مقام نزول  است،
باشـد؛   مـی همـان حقیقـت عالیـه     ،آنچه نازل شده است ،به قرینه اتحاد ضمایر ازآنجاکه
در کتـاب   نظـام  خُـرده اندماج زبانی این سـه   صورت بهخود را  ،پارچگی آن یکبنابراین 

  .نمایان کرده است ،تدوین
هـاي   نظام خُردهیافت که این توان  میهاي فراوانی در قرآن کریم  نهنمو اساس برهمین

 کسـئَلُونَ یو « :آیـه شـریفه  ازجمله  ؛اند عرضه شدهاي  پیوسته هم گانه در بافت زبانی به هس
طْهرْنَ فَإِذا تَطَهرْنَ فَـأْتُوهنَّ  یالتَقْرَبوهنَّ حتَّى  ضِ ویالْمح یضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّساء فیالْمح عنِ

نْ حرَیمإِنَّکثُ أَم اللَّه م  ابِیاللَّهالتَّو بیح ینَ و برِحتَطَهتوضیح اینکه اسـالم   ؛)222 :بقره( » نیالْم
د حقیقـت  یـ اصـل توح  .گـردد  د است و تمام فروع آن به همـان اصـل برمـى   ین توحید

نـوعی   ،عقاید پاك و طاهر .هاي ناشی از آنند ز طهارتیه معارف آن نیطهارت است و بق
ـ ن از آن اصول و مالك اخـالق فاضـله   پسطهارت از اعتقادات پلید است و   ز طهـارت ی

صـالح   منظور بهه کام عملى کاح ،از اصول اخالقى پسگیرد و  قرار می) لیباطن از رذا(
 از عبـارت محـل بحـث   در آیه  .گر استید يها طهارت ،ع شدهیا و آخرت بشر تشریدن
از حـیض   پـس آورد کـه طهـارت    دست بهتوان  می »اللَّه یحب التَّوابِینَ و یحب الْمتَطَهرِین إِنَّ«

توان استفاده کرد که طهـارت   می )7 :مائده( »مکطَهرَید لیرِی« و از عبارت باشد میمورد نظر 
اهـل   ،موضوع طهـارت  )33 :احزاب( »راًیم تَطْهِکطَهرَیو « در آیه ،از وضو مدنظر بوده پس
در همـه  کریم قرآن  .باشد ، محل بحث میاعتقادي است یعصمت آنها که بحث و بیت

بهـره  از عبـارت تطهیـر    ــ  اعتقادي امامت و اخالقمباحث  ،احکاماعم از  ـاین مسائل  
 تـوان اسـتفاده کـرد کـه طهـارت را در همـه وجـوهش        می و از این مطلبگرفته است 

  .)210ص ،2ج، 1402، طباطبایی( حقیقت واحد دانسته است) خبثی و عصمتی ،حدثی(
 فرمایـد:  مـی کـه   کـرد توان به حدیث نبوي اشاره  ازجمله دیگر مؤیدات این نگاه می

 ،1365، کلینی( »و ما خالهن فهو فضل ۀقائم ۀو سنأ ۀعادل ۀو فریضأ ۀمحکم ۀآی ۀنما العلم ثالثإ«
دارد که حقیقت واحـد  اشاره در این کالم نورانی به حقیقت و ماهیت علم  .)32ص ،1ج
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حقیقتـی واحـد   اسـت،  شمرده شـده  مذکور اي که در روایت  گانه مراتب سه .عینی است
  :که یکی مرتبه رقیق از دیگري است 1باشد می

. احکـام دارد  اخالق و ،این سه مرتبه از علم اشاره به لزوم کسب معرفت در عقاید
مراتـب همـان حقیقـت نـورانی علـم       بر این تفسیر باید این سه نوع معرفت را بنا

است از اي  رقیقه، معرفت اخالق دیگربیان به ؛دیگري تقدم دارددانست که یکی بر 
؛ است از معرفت اخالقـی اي  و آگاهی از احکام نیز رقیقه حقیقت معرفت به عقاید

ی باشد که مراتب دیگر فاقـد آن  های داراي ویژگیاي  امکان ندارد مرتبه اساس براین
  .)14ص، 1388، مهدوي کنی( باشد

 یکمـاالت معـارف عقیـدتی در اخـالق و تمـام      یتمام ،ثبوتکه در مقام  گونه همان
 نظـام  خُـرده شده دو  محسوس ،کماالت این دو معرفت در احکام الهی وجود دارد و فقه

در مقام اثبـات نیـز    ،تجلی عقاید و اخالق الهی است ،دیگر فقه عبارت است و بهمذکور 
اخالقـی   ـ ارزشی هاي گزارهباشد؛ بنابراین  میاین حقیقت واحد در احکام فقهی متجلی 

در  ،دارنـد  تـأثیر حقـوقی آن  ـ   فقهـی  هـاي  افزون بر اینکه در تشریع گـزاره  کریم قرآن
علـت و  ( کـه ازجهتـی اخـالق مبنـاي     معنـا  بـدین  ؛بسزایی دارند تأثیرغایات احکام نیز 

 ؛ پـس دیگـر غایـت و محصـول اجـراي احکـام اسـت       احکام فقهی و ازجهت )حکمت
در مقام تدوین نیز باید این  ،ندا عقاید و اخالق حاکم بر فقه ،که در مقام واقع گونه همان

 ض الهـی دخالـت داشـته و بـر آن حـاکم باشـد      یاجتهاد و استنباط فرا فرایندمعارف در 
جاریه و قـوانین موضـوعه خـود را بـر اسـاس       سنّت اسالمدرحقیقت . )14ص ،همان(

سخت عنایت کـرده   ،اساس آن اخالق فاضله و در تربیت مردم برکند  میاخالق تشریع 
  .)110ص ،4ج، 1402، طباطبایی( است

کوشیم از یکپـارچگی   می ،در این مقال با تبیین یکپارچگی زبانی آیاتی از قرآن کریم

                                                      
به  هریکمرتبط است که آثار  یکدیگربه  اي گونه به ،از این مراتب ثالثه انسانیه هریکباید دانست که  .1

 میـان این از شدت ارتبـاطی اسـت کـه     ... چه در جانب کمال یا طرف نقص ؛کند دیگري سرایت می
باید گفـت یـک حقیقـت     ؛نیز از ضیق مجال و تنگی قافیه است» ارتباط«بلکه تعبیر به  ،مقامات است

  .) 387، ص1371(خمینی،  داراي مظاهر و مجالی است
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پرده  ـ با تأکید بر نظام ارزشی و نظام حقوقی ـ ارزشی و حقوقی ،تکوینی نظام خُردهسه 
» الکتـاب  مأ« نما از آن حقیقت انـدماجی در  کتاب پژواکی تمامدریافتیم این زیرا  ؛برداریم

 ،سـاختار  ازحیثقرآن هاي اخالقی و فقهی  برخی گزارهباید اثبات این ادعا  براي .است
هـاي   پرسـش پاسخ به در  1،مقایسه کردهرا  هدف و موضوع ،قلمرو ،مبانی ،ضمانت اجرا

گونـه کـه    در پایان همـان را نشان داده و این گزاره ها ارتباط و همسانی  ،اساسی تحقیق
 درصـورت کـه   معنـا  بـدین  ؛تبیـین نمـود   کند، نتیجه چنین نگاهی را قرآن کریم بیان می
ایـن   نیـز در مقـام اسـتنباط    ،ها در مقام اثبـات  این گزاره ...قلمرو و ،همسانی در ساختار

 .پـردازیم ب سـی  بـه برر  یکـدیگر منفـک از  نباید و کنیم  میبررسی  یکدیگرمجموعه را با 
آیـا   کـه  پاسـخ داده شـود  پرسـش  الزم اسـت بـه ایـن    محـل بحـث،    مسئلهبراي اثبات 

آیـا   ؟فقهـی دارد  هاي سبک و ساختاري متفاوت از گزاره کریم، اخالقی قرآن هاي گزاره
 هـاي  اخالقی بـا گـزاره   هاي هدف و موضوع گزاره ،قلمرو ،مبانی ،ضمانت اجرا ازحیث

  ؟فقهی تفاوت دارد

  کریم فقهی قرآن هاي هاي اخالقی و گزاره مقایسه گزاره .2
 اختصـار  بـه نخسـت   ،کـریم فقهـی قـرآن   هاي  گزارههاي اخالقی با  در مقایسه گزاره

ضـمن مقایسـه    و 2پـردازیم  انـد مـی   قائلها  این گزاره میاندیدگاه بزرگانی که به تفاوت 
تبیـین   دیـدگاه مقابـل و  بـه نقـد    ،هـا  قلمرو و اهداف این گزاره ،محموالت ،موضوعات

 نظـام  خُـرده و انسـجام و همـاهنگی سـه     خواهیم پرداختیکپارچگی زبانی قرآن کریم 
بسیاري از افراد که مطالب  .خواهیم داد هزشی و حقوقی معرفتی اسالم را ارائار ،تکوینی

کـه  باشـد   مـی ناظر بـر مقایسـه علـم فقـه و اخـالق       ،اند به مقایسه این مباحث پرداخته
                                                      

طور تفصیلی آورده شـده   به يهاي اخالقی و فقهی در مقاله دیگر و سرچشمه الزام گزاره أبحث منش .1
 ).102ـ73الف، ص ،1388، (مهدوي کنی شود که دراینجا از بیان مجدد آن خودداري میست ا
گونـاگون  هـاي   هاي اخالقی و فقهـی ازحیـث   بودن گزاره اثبات یکسان حاضر درصددازآنجاکه مقاله  .2

ر.ك:  ،مطالعـه بیشـتر  (بـراي  به دیدگاه مقابل اشاراتی شـده اسـت    ،جهت عدم اطاله مقاله است و به
  ).1382طوسی،  فخار /1395، زاده نوري عالم /1396، يسرو
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نـاظر بـه مقایسـه    پـیش رو  مقالـه   ، ولـی هایی را بیان کـرد  نظر شاید بتوان تفاوتم ازاین
  .نه برداشت علماي اخالق و فقه ،قرآنی است هاي گزاره

  ها گزاره موضوع .2ـ1
را صفات و ملکات درونی  یاخالق هاي موضوع گزاره ،علماي اخالق در علم اخالق

هاي فقهی که به حـوزه   با موضوع گزارهرو  ؛ ازاین)22ص ،1ج، تا] [بی ،نراقی( اند دانسته
هـاي اخالقـی    رسـد گـزاره   می نظر به ولیاند،  ل شدهئتفاوت قا ،رفتار انسان مرتبط است

لت یلت و فضیاعم از رذ یدار نفسانیصفات پا .هست عالوه بر صفات ناظر بر رفتار نیز
، نـه ، کیماننـد محبـت   ــ  )جـوانحی ( یده و ناپسند اعم از اعمال قلبیاست و رفتار پسند

ـ اختیـاري را ن  )جـوارحی ی (و اعمـال بـدن   ــ  برکتواضع و ت ،حسد  شـود  مـی  ز شـامل ی
 .رفتار جوانحی همان رفتارهاي نیتی است که مرز مشخصی با صفات دارد. )72 :فرقان(

صـفات  این  گاهی. شود هاي راسخه در نفس اطالق می صفات به حاالت نفسانی و ملکه
ولـی بخـش    ،دراختیار فرد نیست واست در طبع نهاده شده  شود که می اطالقچیزي به 

؛ تـوان در آن تصـرف کـرد    مـی  ملکات و احوال روحی ما هستند که ،از صفاتاي  عمده
یا شجاعت امـري  ) 109 :بقره( حسد معفو است ،مطابق برخی روایات و آیاتمثال  براي

امـور   مـوارد،  ایـن اسـاس   بـراین ؛ تقویت کردتوان  میآن را  با تمرین ، ولیدرونی است
صـادر  هـا   رفتارهاي جوانحی افعالی است کـه از ایـن صـفات یـا ملکـه     ، اما ندا اختیاري

از شخصیتی حقیقی سـر  ؛ اعم از اینکه آلود عمال شركاَ یا عمال ریاکارانهمانند اَ ؛شود می
ـ ن یفقهـ  هاي موضوع گزاره .حقوقییا بزند   ،حقیقـی عمـال مکلـف اعـم از    ز رفتـار و اَ ی

رفتار اختیـاري بـا    ازحیثو  )1 :مائده /56 :نور(است  1اختیاري و غیراختیاري ،حقوقی
وجه میـان ایـن دو علـم وجـود      رابطه عموم و خصوص من ،یاخالق يها موضوع گزاره

                                                      
درمـورد   .تابد عمل غیراختیاري مکلفان، مشمول احکام وضعیِ فقهی است و احکام تکلیفی را برنمی .1

برخی سه حکم استحباب، کراهت و اباحـه را   ؛عمل اختیاري غیرمکلفان نیز میان فقها اختالف است
  ).124ـ107، ص4، ج1419ي، جنوردموسوي ب :ر.ك( دانند آنان روا می هدربار
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مـورد بحـث    از جهات مختلفگوناگون در علوم  یا موضوعی یممکن است عمل .دارد
درجهـت بحـث بـا    آن علـم   یول ،همان موضوع باشدموضوع  دیگر عبارت به ؛ردیقرار گ
ولـی   ،کلمـه اسـت   ،موضوع علم صرف و نحـو  مثال براي؛ تفاوت داشته باشد رگیعلم د

و هـم  موضـوع علـم فقـه    نیـز هـم   انسـان  افعال  .باشد میمتفاوت  هریکزاویه نگاه در 
 دار مطالعـه رفتارهـاي فـردي و    عهـده  شناسـی  روان علـم یـا   ،است موضوع علم اخالق

 يهـا  رسد موضـوع گـزاره   می نظر به .نگرند به آن می یازحیث یکهر، ولی استاجتماعی 
به آن نگـاه   یو جهت یازحیث ،از این دو علم یکهر ولی، مشترکاتی دارد یو اخالق یفقه
 یاخالق ي،رفتار ؛ یعنیآن است یبار ارزش ،دهد یم یجنبه اخالق ،آنچه به عمل .کنند می

 ین اسـت عملـ  کـ مم .داشته باشد و ملکه نفسانی فرد شـده باشـد   یه بار ارزشک 1است
 ؛ده نباشـد یازنظر اخـالق پسـند   ،یآثار سوء اخالق دلیل به ولی ،مباح باشد یازجهت فقه

آثـار سـوء خـود را     یاخالق ازنظر ولی، مباح است یه ازنظر فقهک یمانند دروغ مصلحت
همچنـین   .شـده اسـت  توصیه  ،هیبه تور ين مواردیدر چن دلیل همین به ت؛خواهد گذاش

ازجهـت   است، اخالقی نباشـد، ولـی   که در انسان ملکه نشده رو ممکن است عمل ازآن
انسانی که ظلـم   .عملی اخالقی است که درونی و همیشگی باشد .فقهی قابل قبول باشد

اسـت،  چون احسان او درونـی نشـده    ، ولیممکن است احسانی هم انجام دهد ،کند می
فقهی آن عمل قابل قبـول   ازجهتاگرچه  ؛گویند ه این فرد محسن نمیبازجهت اخالقی 

هاي فقهی و اخالقی فعلی است کـه از شخصـیتی حقیقـی یـا      موضوع گزاره ؛ پساست
یا فعلی بیرونی کـه   )37 :اسراء( تواضع ،فعلی درونی مانند حسد ؛شود حقوقی صادر می

و در اثـر   )12 :حجـرات ( اسـت هاي اخالقی این افعال ناشی از صفات درونی  در گزاره
  .تکرار در مقام عمل تبدیل به ملکه شده است

 ،موضـوع هـردو گـزاره    .نقطه اشتراك این دو بحث اسـت نکته مهم، در این مقایسه 
 .دهـد  مـی  انجـام  ــ  شخصیت حقیقی و حقوقیاعم از  ـ افعالی است که مکلف یا محق

هـاي فقهـی و اخالقـی باعـث      هالبته تفاوت زاویه نگاه به این موضوع مشترك در گـزار 
                                                      

 مدنظر است. گذاري ارزشرفتار اخالقی اعم از اخالق مثبت و منفی و بدون هیچ  .1
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  .شود می یکدیگرتفکیک این دو از 

  ها گزارهمحمول . 2ـ2
سـن و  یا ح »بد« و »خوب« مفاهیم ارزشی شامل ها را صرفاً برخی محمول این گزاره

حکم اخالقی را نقطه مقابل حکم الزامـی و وجـوب    برخی فقها؛ بنابراین اند دانسته قبح
، 1ج ،1413، ىیخـو ( کنند که وجوب شرعی نیسـت  می دانند و جایی استعمال می فقهی
ـ بهـا   از گزاره یبعض ،با بررسی محموالت قرآنیولی ، )139ص  یبرخـ  ،هـا  انگر ارزشی

از  ياریبهتر است گفته شود بس. )23 :اسراء( ندا فیانگر وظایب یه و گروهیتوص درصدد
ـ   ولـی  ،نـد ا فیان وظایا بیه یتوص درصددز ین دارند یه ظاهر ارزشک ییها گزاره  یبـا لحن

  .اند ان شدهیمحض ب یفیلکو ت يا هیتوص يها متفاوت از گزاره
ه ازلحـاظ سـاختار   کاست  یهاي اخالق آن دسته از گزاره یارزش يها منظور از گزاره

ئا یأَنْ تُحبوا شَ  و عسى« ای »ریالصلح خ« مانند ؛است یا منفیمثبت  یبار ارزش يدارا ي،ظاهر
ـ  ،سـتند ینم کـ ان حیمقام بدارند و در  یان ارزشیب ها ظاهراً ن گزارهیا. »مکلَو هو شَرٌّ   یول
رفـع نیازهـاي مکلفـان در زنـدگی فـردي و       برايها و مالکی  بیان مبناي ارزش درصدد

ـ ا یرد اصـل کارک .مخاطبان است يفه براین وظییجه آن تعیند و نتا اجتماعی هـا   ن گـزاره ی
ه کـ آنجا مثـال  ؛ براياست يارائه دستورالعمل رفتارت مخاطب و یهدا ،هیعبارت از توص

 نیسـت،  روزه یان ارزشـ یب درصدد صرفاً ،)184 ه:بقر( »مکرٌ لَیو أَنْ تَصوموا خَ« :دیفرما یم
از . نـد ک مـی توصـیه یـا الـزام     مخاطبان را به انجام آن ،و حکمت آن یان ارزشیه با بکبل

بیـان   گزاره توصیه یا الزام بـه چیـزي را  دست آورد که آن  هتوان ب می نحوه بیان حکمت
این غذا براي دسـتگاه گـوارش زیانبـار    « :گوید می وقتی پزشک به بیمار که چنان کند؛ می

درحقیقـت در عبـارت ارزشـی    . »!غـذا را مصـرف نکـن   « ست که فالنمعنا بدین ؛»است
بیـان   شدن به ایـن  یا تکلیفی مخفی وجود دارد که با ضمیمهاي  توصیهاي  مقدمه ،پزشک
 هنگـامی کـه  در بعضی آیات کریم قرآن  .دکراستنباط توان  میدستوري را از آن  ،ارزشی

 مثـال  ؛ برايدارد می را پنهان نگاه »باید« یا ،کند می یا هردو مقدمه را بیان ،قصد تذکر دارد
به مضـمون آیـه   اي  مقدمهکردن  با ضمیمه که  )14 :علق( »رىیاللَّه  علَم بِأَنَّیأَ لَم « :فرماید می
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کند که اگـر   که عقل درك می صورت بدین ؛دکرتوان دستوري اخالقی از آن استنباط  می
إِنَّ « :فرمایـد  می در آیه دیگري فرضاًدر محضر او نباید گناه کرد یا  ،بیند خدا انسان را می

برْصاد کرولـی او شـما    ،بینید یعنی شما او را نمی ؛)14 :فجر( »: خدا در کمین استلَبِالْم
در کـریم  قـرآن   .باید در محضر او معصیت نکنید و از او غفلت نورزیـد  ؛ پسبیند را می

این مسـائل را بیـان   بودن  گیرد و ارزشی طرح مسائل اخالقی نیز از همین سبک بهره می
محـض   بیان مطلب علمی درصدد ،هاست قرآن کتاب هدایت انسان ازآنجاکهولی  ،کند می

 و »تجسـس نکنیـد  «، »دروغ نگوییـد «، »باید و نبایـد « رفص اي علمیه در کتاب .نیست
محتواي آن فقط بیان مسـائل   ؛ زیرامطرح نیست »جزاي آن جهنم است ،اگر غیبت کنید«

 نیـز از وعـده و وعیـد صـحبت     حتی در بیان مسائل علمی کریم قرآن  ولی، است علمی 
ـ ا .)49ــ 47ص، 1378 ی،آمل يجواد( کند می ت و یهـدا  منظـور  بـه اساسـاً  هـا   ن گـزاره ی

را انجام بدهند یا انجام  یخواهد چه افعال می ان شده است و از آنهایمخاطبان ب ییراهنما
ـ  يهـا  ه در آن به پرسشکاست  یزبان ،يگر تیزبان هدا .ندهند  افـراد پاسـخ داده   یعمل

بـا   ي.و زبـان امـر  اي  هیزبـان توصـ   ؛شـود  می مین زبان خود به دو دسته تقسیا .شود می
ه کـ  يا دسـته  .میخـور  ین دو دسته برمـ یز به ایقرآن ن یاخالق يها محمول گزاره یبررس
عوا أَوالد   و« مثالً ؛استاي  هیتوص یبار ارزش يدارا صرفاً تَرْضـأَنْ تَس تُـمدـ إِنْ أَر م فَالجنَـاح  ک

 يو دسـتور  يبـار امـر   يگر دارایدسته د. )233 ه:بقر( »تُم بِالْمعرُوفیم إِذَا سلَّمتُم ما آتَیکعلَ
ت موضـوع  یاهم علت به باتوجه ولی ،دارنداي  هیتوص يها ظاهر گزاره یبرخ یحت .است
ه و سـفارش  یه داللت بـر توصـ  کد کرتوان برداشت  یات میقراردادن آ یکدیگرنار کو با 

ـ  و« و )14 :مریم( »اینْ جبارا عصیکلَم  ه ویبرّا بِوالد و« :مانند ؛ندک نمی محض صـانَ  یونْسنَا الْأ
دالنیبِوسح از  امااند،  هکرده استفاده یدارند و از لفظ توص يخبر یانیکه ب )8 :بوتکعن( »اه

در  .ندا موظف ،نیبه احسان والدنسبت ه فرزندان کد کرتوان برداشت  یات میمجموعه آ
ـ  كا تریدستور به انجام  یی،انشا يو ظاهر يامر امالًک يبا ساختارها  گزاره یبعض  یفعل
قُـلْ   ال تَنْهرْهما و فَالتَقُلْ لَهما أُف و« ،)19 :نساء( »عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف و« ات:یمانند آ؛ دهد می

 »أَوفُوا بِـالْعقُود « و )35 :اسراء( »والًسئُم العهد کانَ نّإ هدوفوا بالعأ« ،)23 :اسراء( »اًمیرِک لَهما قَوالً
بنـا بـه گفتـه     .اسـت  يامـر  صـورت  بـه اق و یسـ  یـک  ،لفـظ  یککه هردو با  )1 ه:مائد(
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کنـد و داللـت بـر وجـوب دارد و      مـی  یکی حکمی فقهی را بیـان  ی،شمندان اسالمیاند
 ،4ج، 1413، خـویی ( کنـد  می دیگري داراي حکمی اخالقی است و داللت بر استحباب

 ؟بر الزام ندانست می با ظاهري الزامی را بدون هیچ دلیلی دالّتوان حک می آیا. )233ص
کـه   یدرصـورت  ،کنـد  رسد هر حکمی که ظاهري امري دارد یا داللت بر امر می می نظر به

 1.الزامی است ،دلیلی بر خالف آن نباشد
ـ ازا یفقهـ  يها با گزارهکریم قرآن  یاخالق هاي ه ساختار گزارهکم است مسلّ نظـر   نی

ها تفاوت در ظـاهر محمـول    حقیقت ممکن است در برخی گزارهدر .ندارند یچ تفاوتیه
تکلیفی  هگان هاي فقهی احکام پنج زیرا محموالت گزاره ؛فقهی و اخالقی باشد هاي گزاره

گـذار خـوب و    یکی از چهار زوج مفـاهیم ارزش  ،هاي اخالقی است و محموالت گزاره
واقـع در   بـه  ولـی ، و وظیفـه اسـت   حـق  و درسـت و نادرسـت   ،بایسـته و نابایسـته   ،بد

کنـد و رابطـه    از لزوم یا جواز انجام رفتاري یا ترك آن بحث مـی  نیز هاي اخالقی گزاره
در وظیفـه و عـدم   نیـز  نقطه اشـتراك آنهـا    .باشد وجه می عموم و خصوص من ،این دو

                                                      
عهد و شرط را فقط درصورتی که ضمن عقد الزم دیگري انجـام پـذیرد،    . بسیاري از فقها وفاي به1

اند و در عدم لزوم آن قائـل   ستهولی عمل به شرط ابتدایی را واجب تکلیفی نداناند،  واجب دانسته
اند و در مقابل واجب  )، بلکه آن را امري اخالقی دانسته56، ص6، ج1415اند (انصاري،  به اجماع

رسد این اجماع، اجماع بر  نظر می که به )، درحالی233، ص4، ج1413اند (خویی،  تکلیفی قرار داده
به جنبه حقوقی آن توجه دارند و آن را قابـل   معنا که فقها عدم مطالبه است، نه بر عدم لزوم؛ بدین

کنند. نظام اسالمی در بسیاري از مسـائل، عـالوه بـر     دانند، ولی نفی جنبه ارزشی نمی پیگیري نمی
جنبه حقوقی به جنبه ارزشی نیز توجه کرده است. احکام اسالمی عالوه بر رعایت نظـم، رعایـت   

است، به جنبه ارزشی حکم که در کمال انسـان   حال دیگران یا کرامت انسانی که جنبه حقوقی آن
هاي اخالقی  األیام تحت تأثیر دیدگاه کند، ولی مرحوم نراقی در کتاب عوائد تأثیر دارد نیز توجه می

المؤمنـون عنـد   «کند. ایشان با استناد به روایات فراوان ازجمله  خود، خالف این مسئله را بیان می
 براج ابن/ 135، ص1417داند (نراقی،  ه، عمل به آن را الزم می، این حکم را انشایی دانست»شروطهم

ــى ــبزواري، 420، ص1411 ، طرابلس ) و 410، ص2، ج1419، شــعرانى/ 171، ص1، ج1413/ س
دانند، خلف وعده را بـه حکـم عقـل و     باره را بسیار می رغم اینکه روایات موجود دراین بعضی به

جهت اشتهار بین فقها و سـیره   دانند، ولی به دم میعقال موجب سقوط شخص از اعتبار در میان مر
) و آن را خـالف  393، ص1، ج1413، خـویى اند ( قطعی متشرعه، به استحباب در این مسئله قائل

 ).241، ص4دانند (همان، ج اخالق می
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 يهـا  از گـزاره  یهرگونه برداشتبنابراین ؛ است دیگر لزوم و عدم لزوم عبارت وظیفه و به
، اما شود میز ثابت یمشابه ن یاخالق يها گزاره درمورد ـ فیلکا تیه یاعم از توص ـ یفقه

ازآنهـا بـا    ياریبس ،آن است یت و بار ارزشیثیح ،ین فارق گزاره اخالقیتر مهم ازآنجاکه
 تـأثیر ش بگـذارد و هـم   ینما آن را بهبودن  یتا هم ارزشاست ان شده یلحن پند و اندرز ب

 نـد کجـاد  یانجـام فعـل در او ا   يبـرا  يشتریزه بیانگ باشد و بر مخاطب داشته يتر عمیق
  .)300ص، 1388، مهدوي کنی(

  ها گزارهمفاهیم بنیادین  .2ـ3
ضـمانت   ،ه اهـم آنهـا الـزام   کند ا یکمفاهیم بنیادي مشتر يداراکریم قرآن  يها گزاره

ـ  يها ن مفاهیم در گزارهیسه ایبا مقا .اجرا و نیت است ـ  یفقهـ ـ   یاخالق تـوان عـدم    یم
  .تفاوت را در مقام اثبات یا نزول نشان داد

  الزام .2ـ3ـ1
ه هر قاعـده  کبا این توضیح  اند؛ لیف دانستهکمعناي ت الزام را به ،نظران برخی صاحب

لیـف  کت يو دیگـر  امتیاز بـراي صـاحب حـق   نخست  ؛ب از دو مؤلفه استکمر  ،الزامی
ه کـ لیـف  کعبارت اسـت از همـان عنصـر و مؤلفـه ت    الزام درحقیقت  .نسبت به دیگران
یعنی در برابر ؛ است »لیفکحق و ت« یبی ازکتر الزامی هر قاعده  .باشد میمتوجه دیگران 

 شـود  مـی  تحمیل »الحق من علیه« لیفی نیز برکت، است داده شده» الحق من له« ه بهکحقی 
  .)117ص ،1384، آملی جوادي(

تعبیردیگـر عامـل پیـدایش و     یـا بـه  چیسـت   خاستگاه حـق  یاه خاستگاه الزام کاین
است کـه بایـد   پرسشی  ،شود ست و چه چیزي باعث ایجاد حقوق میچیسازنده حق 

 داننـد  می نهاد دولت را حقوقدانان مبنا و خاستگاه الزام حقوقی برخی .پاسخ داده شود
در رفتـار   ه منشأ پیـدایش حقـوق و الـزام حقـوقی    کاین اراده دولت است معتقدند  و

ید کیگانه عامل و مبناي قواعد حقوقی تأ عنوان بهبر نقش عقل  برخی .شود می ها انسان
ننـده و سـازنده قواعـد    ک نیـروي الـزام   عنـوان  بـه بر نقش وجدان گروهی دیگر  .دندار

هـا داراي نیرویـی    انسان ،در این دیدگاه .)201ص ،1360، روسو( دنید دارکرفتاري تأ
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نند و همـین احسـاس و   ک می كآن خوب و بد را احساس و در قازطریه کند ا درونی
ـ    ننـده انسـان در  ک عامل الزام ؛ پسدارد مین واآنها را به رفتار معی ك،در  کعمـل بـه ی

ند ک می چشم بینا عمل صورت بهه در درون انسان کهمان نیرویی است  ،سلسله قواعد
  .دهد می عدالت و ستم را تشخیص ،بد ،و خوب

هر قاعـده رفتـاري    ،بر پایه این دیدگاه .داند می را وحی الزاممبناي  ،نظریهچهارمین 
االتبـاع اسـت و هـر     و واجـب  الزامـی  ،رده باشـد که خداوند براي بشر وضع و تشریع ک

عامل  ؛ پسالزام و ضرورتی در عمل ندارد ،ه ناشی از اراده و تشریع او نباشدکاي  قاعده
 ينه چیـز  ،اراده و تشریع خداوند است ،اساسی پیدایش حقوق و الزام در قاعده رفتاري

 ،دانیم و معتقدیم اعتبار همه حقوق می ما اصل همه حقوق را خداوند اساس ؛ برایندیگر
دیـدگاه اخیـر را   نیـز  ریم کـ قرآن  .ناشی از جعل و وضع و اراده تشریعی خداوند است

  .)45 :مائده( »الظالمون هم کاهللا فأولئ م بما أنزلکلم یحو من « :ندک می تأیید
نیازهـا و   کـه مبتنـی بـر   اسـت  اراده تشریعی خداوند بر اراده تکوینی او تعلق گرفته 

عقل بتواند نیازها و  همچونابزار دیگري  پس اگر باشد؛ می هاي وجودي انسان خواست
 ؛نـد کتواند قواعد حقوقی وضـع و ایجـاد    می ،ندکشف کهاي وجودي انسان را  خواست

  .شود نمی لی نفیک طور بهنقش انسان  ،یعنی ازدیدگاه قرآن
هـاي فقهـی داراي جعـل و اعتبـار      گـزاره ) 1396، زاده نوري عالمر.ك: ( قولی بنا بر

 ،کنـد  این جعل شرعی را کشف می ،پروردگارند و فقیه در عملیات تفقه هشرعی از ناحی
 ، بلکـه قانونیِ الهی و جعل و اعتبار شرعی ندارنـد  يانشا ،اي اخالقیه که گزاره یدرحال
تشریعی شارع  هاراد ،منشأ مشروعیت احکام فقهی .ندا مبتنیبر خوبی و بدي واقعی  فقط

ـ  انشا می صورت جعل و اعتبار شرعی است که به ر مصـالح و مفاسـد   شود و البته مبتنی ب
تکـوینی خـالق    هتنهـا اراد  ،احکام اخالقی که منشأ یدرحال ،مري استاأل تکوینی و نفس

تکوینی میان یک فعل یا صفت با کمـال انسـانی    هرابط ،یعنی حکم اخالقی ؛متعال است
واقعـی   هدنبـال وظیفـ   الهی و در علم اخالق به هدنبال وظیف در علم فقه به .کند را بیان می

  .)7ص، 1ج ،1430، صدر( عقالنی یا عقَالیی هستیم
الزام و واجب فقهی بـا الـزام و بایـد اخالقـی متفـاوت       گفته، لب پیشباتوجه به مطا
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استحقاق ثـواب و عقـاب    ،تشریعی است که عالوه بر سعادت حکمی  ،الزام فقهی .است
نـه اسـتحقاق ثـواب و     ،نمایانـد  سعادت را می هالزام اخالقی دغدغ ولی، دنبال دارد را به

 فقهی ازنظربنابراین ممکن است چیزي  ؛نیستعقاب را و مبتنی بر جعل و اعتبار شارع 
پایـه برخـی   یعنـی بـر    ؛اخالقی الزام به ترك داشـته و بـد باشـد    ازنظر ولی، جایز باشد

 در سـعادت انسـان مانعیـت دارد   ، ولی است براي آن کیفري درنظر گرفته نشده ،مصالح
  ).48ص ،1403، یحلّ(

هاي اخالقـی   گزارهاراده تشریعی شارع بر  ،اوالً ،خالف بیان مذکور رسد بر می نظر به
باوجود دلیل لفظی در قرآن مبنی بر اراده شارع بـر الـزام    .مشهود است کامالًقرآن کریم 

تـوان منکـر جعـل     می چگونه ،)23 :اسراء /19 :نساء( اخالقی هاي یا عدم الزام در گزاره
اگـر   ،ثانیـاً  ؛کیمانـه و جعلی ح و فطرت البته جعلی مبتنی بر عقل ؛تشریعی خداوند بود

 ایـن حکـم   ،اشکال شود که بر فرض وجود دلیل لفظی شـرعی مطـابق بـا حکـم عقـل     
هـیچ   نیـز احکام ارشـادي   ،ی و مولويتأسیس ینه حکم ،ارشادي مستحبی است یحکم

از بایـد گفـت   در پاسـخ   ،کند و عقاب و ثوابی بر آن مترتب نیست نمی ولیتی ایجادئمس
همچـون   یام اخالقـ کـ م موجـود در اح که حکجه گرفت یتوان نت می شده مباحث مطرح

ـ  ـ باشند يمولویا  يارشاد یمکحاعم از اینکه  ـ  یام فقهکاح نـد و  ک یداللت بر طلب م
ـ  ،ه طلب مزبـور کن پرسش یدر پاسخ به ا ولی ،نیست کیچ شیآن هبودن  یدر طلب  یطلب
یـک   :شوند می احکام عقلی به دو دسته تقسیم توان گفت می ی؟ا استحبابیاست  یوجوب

و دسته دیگـر درمـورد تحسـین و تقبـیح فـاعلی افعـال       سن و قبح افعالدسته درباره ح 
 ازجملـه حکم بـه تحسـین جمیـع عقـال      ،حکم به تحسین فاعلی نماید ،اگر عقل .است

ثـواب متعلـق بـه آن عمـل      ،مقصود از تحسین شارع .شود می قطع فهمیده طور بهشارع 
 ازجملـه حکم بـه تقبـیح جمیـع عقـال      ،حکم به تقبیح عملی نماید ،و اگر عقل باشد می

ناشـی از   ،شـارع وسـیله   بـه بیان عقاب  صورت دراینشود و  می بالمالزمه فهمیده ،شارع
و  حتی اگـر شـارع در جـایی سـکوت کنـد      .تقبیح و بیان ثواب ناشی از تحسین اوست

تعبیري گـاهی   به .است امی عمل به حکم عقل الز نیز نداشته باشد،مخالفتی با حکم عقل 
 ارشاد به حکـم عقـل   ،و گاهی با سکوت و عدم مخالفت سنّت شارع با بیان در کتاب و
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اگـر مسـتلزم الـزام     .دنبال ندارد گاه الزامی به و آور است کند و حکم عقل گاهی الزام می
و انسـان بایـد    نـد آور ولیتئآید نیـز مسـ   می دست بهواسطه آن ارشاد  احکامی که به ،بود

باید منتظر پاداش و  ،بر آثار وضعی دنیایی افزون .باشد باره ي اعمال خود دراینگو پاسخ
مسـئله  مؤیـد ایـن    1کـریم  هاي مربوطـه در قـرآن   باشد که گزاره نیزجزاي آن در قیامت 

بـراي  . برخی الزامی و برخی غیرالزامـی اسـت   :احکام ارشادي دو قسم دارد ؛ پساست
ها ممکن است نیازمنـد اصـولی متفـاوت در حـوزه      م اخالقی از این گزارهاستنباط احکا

؛ شـود  دیـده مـی  این تفاوت در استنباط بقیه احکام نیـز   که چنان ؛مستقالت عقلیه باشیم
  .نیاز داریماصول لفظیه به بیشتر  ،هاي فقهی در استنباط احکام عبادي از گزاره مثال براي

ـ  يهـا  د اینکه گـزاره توان ادعا کر می قطع طور بهآنچه   ،منشـأ  ازحیـث قـرآن   یاخالق
 ،نـد ک یجـاد مـ  یه اکـ  یتیمسئولنوع الزام و  ازحیث لیو ،ندارد یفقه يها با گزاره یتفاوت

 يها و گزاره یفقه يها گزارهاعم از  کریم ـ دگاه قرآن یمنشأ الزام ازد .قابل بررسی است
ولـی  ، و هم به فطـرت و گـوهر انسـانی عقـل متکـی اسـت       یهم به اراده اله ـ یاخالق

که برخـی احکـام فقهـی بـراي      گونه همان ؛تر تبیین گردد شفاف مسئلهمناسب است این 
و در مقابـل   اسـت آور  اخالقی نیز مسئولیت هاي بعضی گزاره ،کند مکلف الزام ایجاد می

  .باشد گو پاسخآن انسان باید 
یـک   ،آیـا الـزام   ؛پاسـخ داده شـود  پرسـش  ایـن  مناسب است به  ،تبیین بهتربراي 

آیا الزام در فقه با الزام  ؟معانی متفاوتی دارد گوناگونمشترك لفظی است که در علوم 
برخـی معتقدنـد الـزام در     ؟شـود  در معانی متفاوتی اسـتعمال مـی   ،در اخالق یا عرف

زیرا  ؛اخالقی تفاوت دارد و قابل مقایسه نیستند هاي فقهی با الزام در گزاره هاي گزاره
مقصود نیرویی از بیرون است که مکلف را بـه   ،کنند می فقها از الزام بحثهنگامی که 

                                                      
(بقـره:   کند و سوره بقره عهد می ) با صیغه امر، طلب وفاي به34 :(اسراء »وفوا بالعهدأ«آیه نمونه  براي .1

 54 :قمـر  /73و  71 :جمله زمـر داند و در آیات متعددي (از میم متقین یعهد را از عال وفاي به) 177
مسـتحق   ،گرداننـد  که از آن رو برمـی را مژده بهشت و کسانی  ،کنند که تقوا پیشه میرا کسانی  )،و...

 انـد    الهـی دانسـته  عـذاب   باعـث که برخی فقها شکستن عهد یا خلف وعـده را   چنان ؛داند عذاب می
  ).410، ص2، ج1419، شعرانى(
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مکلـف بـه آن اعتقـاد داشـته      ؛ هرچندکند می یا از انجام کاري منعمجبور  انجام کاري
الزام  ولی، گیرد ت مینکردن از او خسار عمل درصورتبنابراین ؛ نداشته باشدیا  باشد

کـس   خداست و هیچ برابرنفسانی یا فشار اجتماعی یا تکلیف در  يارتقا براياخالقی 
کنـد کـه اگـر فـرد انجـام       درونی ایجاد می بلکه التزامی ،تواند انسانی را الزام کند نمی

  .شود دچار عذاب وجدان می ،ندهد
هاي فقهی و هـم   هم در گزاره ،گفت التزامات درونی و الزامات بیرونیباید  در پاسخ

در بحـث   مثـال  ؛ بـراي تفاوت اسـت  الزام و التزاممیان هاي اخالقی معنا دارد و  در گزاره
از پرسـش   یگـاه  شـود؛  مـی  یک موضوع گزاره فقهی دو بحث مطـرح  عنوان بهحجاب 

نظر از دخالت عاملی  آیا صرف ؛ یعنیالزام به آن یالتزام به حجاب و عفاف است و گاه
ها فرد باید آن را رعایت کند یا نیرویی از بیرون مانند  به اعتقاد به ارزش باتوجه ،نیبیرو

 او را به رعایـت حجـاب   ـ اعم از اینکه فرد اعتقادي داشته باشد یا نداشته باشد ـدولت  
توان از الزام درونـی   می هم ،اخالقی یک موضوع عنوان بهدروغ درمورد  ؟کند میمجبور 

عـدم رعایـت عـاملی     درصـورت کـرد و هـم   الزام نگفتن  د را به دروغاستفاده کرد و فر
عـدم   درصـورت تواند شارع باشد کـه   این عامل می .کردمجبور او را به اطاعت  ،بیرونی
  .در آخرت همدر دنیا و هم  ؛اخذه کندؤاو را م ،رعایت

بـراي بهتـر اجراشـدن     ولی ،از بیرون باشد ممکن است در جایی الزامی درحقیقت
حوزه الـزام   بنابراین؛ شوداستفاده  ،کند می آن از نیرویی درونی که در فرد التزام ایجاد

نیست که در جایی که التـزام   معنا بدینامر این  ، ولیاز حوزه التزام قابل تفکیک است
هاي اخالقی قـرآن   سبک گزاره که چنان ؛الزام بیرونی نقشی ندارد است،درونی مطرح 

ایـن   .هاي فقهـی نـدارد   هیچ تفاوتی با گزاره رو ازاینباشد و  می مسئلهید این کریم مؤ
در احکـام   .تواند عامل جدایی احکام فقهی از احکام رفتار اخالقی باشـد  نمی موضوع
هرگـاه صـحبت از رفتـاري     ؛ پسنیازمند به التزام درونی هستیمو نیز در اخالق فقهی 

 نیـز معناي نیروي بیرونی  الزام به ،سانیات و ملکات درونینف نه صرفاً ،کنیم می اخالقی
  .یابد می معنا

توجه به بـاطن آنهـا   ، ولی ف استیلکام الزام و تیپ ،یقرآن يها از گزاره یلسان بخش



   میقرآن کر یو فقه یاخالق يها گزاره زیعدم تما  
157

 

ازآنجاکـه   .ف بـه حقـوق اسـت   یالکـ ز ارجاع تیات نیآ گونه این در یه حتکند ک یثابت م
او را بـه   ،انسان به حقوق خود برسـد  آنکه يقرآن برا ،است یحقوق انسان يدارا انسان

ـ تا حقوق خود را اح رده استکلف کاو را مدرواقع  .رده استکملزم  یفیالکت تیرعا ا ی
احقـاق   يدها بـرا یـ دها و نبایـ همـه با  ،انین بیبا ا. )259ص، 1384 ی،آمل يجواد( ندک

سـعادت  باعـث  ه کرا  ییزهایهمه چ ،با علم خود یخالق نظام هست .هاست حقوق انسان
حـرام   ،شـود  یان او مـ یـ ز سـبب و هرآنچه را است رده کاو حالل  يبرا ،شود میانسان 

  :سدینو می باره نیدرا نیصدرالمتأله .داند می
ب یـ طب ،نـد ک یاگـر مـزاج او گرمـ    ؛ب استیف طبیلکبر بندگان مانند ت یف الهیلکت

ـ ن بـی  مـار خـود را  یب کـه  درحـالی  ،دهـد  می سرد يزهایدستور به خوردن چ  از از آنی
نه  ،ندیب یخود ضرر م ،ندک یچیب سرپیمار از دستورات طبیاگر ب حال دراین .داند می
ه کـ رده کـ را خلـق   یسـبب  ،ضیمـر  يشـفا  يخداوند برا .است کننده ه ارشادکب یطب

 ه آن طاعـت خداسـت  کـ ده یـ آفر یز سـبب ین يسعادت اخرو يآن است و برا یمقتض
  .)49ص، 2ج، 1366 ،مالصدرا(
  بکوشد.آوردن آن  دست بهباید براي  ،انسان ثابت شد يبرا یاگر حق اساس براین

 ،خـواهی  رساندن اسـتعدادهاي فطـري و کمـال    فعلیت ها براي به به نیاز انسان باتوجه
جز پـذیرفتن لـزوم   اي  چاره ،یمقائلکه به لزوم اجراي بسیاري از احکام فقهی  گونه همان

الزام عقلی یـا   ،مقصود از لزوم؛ هرچند اخالقی نداریماحکام و رفتارهاي اجراي بعضی 
اي  رابطـه  ،تکـوینی  طـور  بهمعلولی ـ   یدر لزوم علّ .معلولیـ   یلزوم علّیا تشریعی باشد 

احراز این رابطه و مصلحت موجـود   درصورتانسان و عمل وجود دارد که  میانلزومی 
اه رسیدن به ایـن نقطـه را   ر به قاعده لطف بر خداوند حکیم واجب است باتوجه ،در آن

هـاي   در احکـام و گـزاره   یادر احکام ارزشی و اخالقی  این رابطه ممکن است .بنمایاند
بـودن برخـی    که حکـم بـه الزامـی    گونه همان ،کند عقل حکم می ؛ پسنهفته باشد فقهی
هاي اخالقی قرآن که با همـان سـبک و    در بعضی گزاره ،شود می هاي فقهی الزامی  گزاره
  .کردآمده است نیز حکم  سیاق
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  ضمانت اجرا .2ـ3ـ2
که در احکـام حقـوقی و فقهـی     گونه همانالزامی  تخلف و سرپیچی از دستورهاي

 ولـی  ،کردتوان گناه تلقی  در احکام اخالقی نیز می ،شود تواند گناه محسوب قرآن می
دارد یا قابل پیگیري در  يشود و فقط عقوبت اخرو می اینکه آیا تخلف گناه محسوب

آن را  شـمندان یاز اند ياریاسـت کـه بسـ    ییارهایمع ازجمله ،دادگاه دنیایی نیز هست
آنهـا معتقدنـد اگرچـه     .انـد  اخالقی از یکدیگر دانسـته  تفکیک احکام حقوقی وباعث 

قابل پیگیري و مطالبه در دادگاه نیسـت و   ولی، شود می تخلف اخالقی گناه محسوب
 ت و مطالبه در دادگاهیاکو فقهی قابل ش یجرم حقوق ولی ،نیست شکایتبراي دلیلی 
جنبـه مـادي قـوي دارد و     ،ضـمانت اجـراي قواعـد حقـوقی فقهـی      درحقیقت .است

بـراي   در امـور کیفـري   دارد. وامـی اشخاص را به اجبار به انجام یا عدم انجام امـوري  
ضـمانت   ،مـور مـدنی  از جریمه تـا اعـدام و در ا  است؛ مجازات تعیین شده  ،اشخاص

 ،عدم نفـوذ و گـاهی اجبـار بـه انجـام تعهـد را برقـرار سـاخته اسـت          ،اجراي بطالن
البتـه بـراي    .جنبه معنـوي و وجـدانی دارد   ،ضمانت اجراي قواعد اخالقی که درحالی

 يکه وجدان بیـدار  یشخص .تر است مراتب قوي این ضمانت اجرایی به ،اشخاص آگاه
آرام  ،جبـران زمـان  شود که تا  می خالف اخالق چنان متأثرترین عمل  با کوچک ،دارد
فقهـی   به کمک قواعد حقـوقی  ییگیرد و در بسیاري از موارد چنین ضمانت اجرا نمی
کسی که عذاب وجـدان   ؛ مانندکند می آید و راه اثبات و اجراي مجازات را تسهیل می

 جرم بـاقی نگذاشـته   دارد باوجودي که آثاري از ارتکاب مییا ترس از آخرت او را وا
  .)1ص، 1390، مدنی( خود را به قانون معرفی کند ،است

ـ  یام فقهـ کدر همه اح کیکن تفیه اکم است مسلّ ت یـ عمومکـریم  قـرآن   یو اخالق
 ،را بـه جـرم نمازنخوانـدن    یسـ کتوان  می ام مربوط به عباداتکنه در اح که چنان ؛ندارد
ـ تعز ،نظران صاحب یالبته بعضـ  ردک یمه و دادگاهکنگرفتن محا ا روزهینرفتن  حج ر را ی

از  ،ننـد ک می مهکمحا یه به جرم حقوقکرا  یسکو نه ـ   .دانند می ن افراد واجبیدرباره ا
ه به جرم ک یسکا یآشود که  اکنون این پرسش مطرح می. گردد می معاف يعقوبت اخرو

  ؟در آخرت مجازات نخواهد شد ،شود می قتل اعدام
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ایـن اسـت کـه دامنـه نظـارت آن      دیگر امتیاز مکتب اسالم نسبت به مکاتب اخالقی 
بلکـه   ،منحصر در دولت و قوه قهریه آن نیست ،ضامن اجراى آنبسیار گسترده است و 

و مصونیت و تقواي کند  میانسان را در برابر گناه بیمه  ،اعتقاد به خداوند و روز واپسین
داري و تملـک نفـس را کـه     انسان حالـت خویشـتن   این مصونیت در .قرآنی داده است

ترمـز  همچـون  شود او در مقابل گناه  کند و سبب می ایجاد می ،همان ملکه عدالت است
کسـانی کـه تقـوا     .)201 :اعـراف ر.ك: ( خودکار ایست کند و حذر نماید طور به ،ماشین
ـ  میخدا را حاضر و ناظر  ،آورد يسوي آنها رو اگر شیطان به ،دارند  یـاد خـدا   بـه  د ودانن

 مسایل اخالقـی سمت  رضایت باطنى بهبا و دارند  می هاافتند و خود را از گناه دور نگ می
 ،و وجـود معـاد   یدرواقع بدون اعتقاد به عدالت اله .نه با اکراه و تکلّف ،آورند می يرو

بـه   يبنـد  يچ پـا یو هندارند  یاخالق يها ها التزام چندانی به اصول و ارزش انسانبیشتر 
قت و یخاطر عشق به حق ه بهکافت یتوان  می را یسکمتر ک .نخواهند داشت یاحکام فقه

از تـرس نیـروي حـاکم در مقـام      بلکـه غالبـاً   ،بند این اصول باشد يها پا عشق به ارزش
جایى بـراى   معموالً مکاتب دیگردر ضمانت اجرایى  ضمناً .کنند میاخالقی رفتار  ،عمل

ولـى در   ــ  الزامـى  صـورت  بـه آن هم نـه   ـجز در موارد استثنا   ؛پاداش و تشویق نیست
ـ  هـا  پـاداش  ،دارد نقـش  ها همان اندازه که مجازات به احکام اسالمی ضمانت اجرایى  ز نی
الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَـا علَـیهِم برَکَـات     ولَو أَنَّ أَهلَ«: در دنیاها  این پاداش .داراى نقش است

ۀ عرْضُـها    سارِعوا إِلَى مغْفـرَة مـنْ ربکُـم و    و«: آخرتو ) 96 :اعراف( »رضِاالالسماء و منَ جنـَّ
و اتاومیناالالستَّقلْمل تدأُع ضگردد. نصیب فرد می) 133 :عمران آل( »ر  

 هـاي  در گـزاره  پاداش و مجازات اخروي هم ،اوالًاکنون به دو نکته باید توجه کرد: 
 ،ایـن دیـدگاه  مطـابق   ،ثانیـاً  1اسـت؛ مطرح کریم اخالقی قرآن  هاي فقهی و هم در گزاره

                                                      
سوره بقره در معرفی ابرار، هم به کسانی که به خدا و قیامت اعتقا دارند (اعتقادي)،  177در آیه  .1

اند  کنند و صادق عهد می دارند (فقهی) و هم به کسانی که وفاي به پا می هم به کسانی که نماز به
برَار لَفی نَعیمٍ«در آیه  کند. همچنین (اخالقی) اشاره می أَ ، جایگاه ابرار و درحقیقت پاداش »إِنَّ الْ

 آنها را بیان کرده است.
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  پـاداش و مجـازات   ـ اعم از فقهی و اخالقی ـ آن كپاداش تکالیف دینی و مجازات تر
عمل فردند و آثار وضعی دنیایی دارند که این نکته  یعیورد طباه رهکبل ،ستندین ياعتبار

اي است که احکام فقهی را به احکـام اخالقـی    ین نکتهتر مهم ،عالوه بر ضمانت اخروي
  .کند نزدیک می

  تین .2ـ3ـ3
 ،هـاى ارزش اسـت   هیى از پایکى و آراستگى ظاهر عمل یکن ،در نظام اخالقى اسالم

آن  .شـمرد  مندتوان عمل انسـان را ارزشـ   نمى ،مه نگرددیگرى به آن ضمیولى تا اصل د
 رو ازایـن  ؛رود شـمار مـى   ه سرچشمه عمل بـه ک كزه پایت و انگیاصل عبارت است از ن

ارزش شـمرده   داراي و یسـت ش نیسـته سـتا  یشا ،زه مـادى یانگ به ولیبا یهرنوع عمل ز
ـ بـه نـوع انگ   یآن در اخالق اسالم یقیت عمل و ارزش حقیفکی .شود نمى ف زه و اهـدا ی
ـ آ نمـی  حساب بهها  ار ارزشیمع ییتنها ار بهک يل ظاهرکدارد و شبستگی  کننده عمل  .دی

ـ یب شیتوان پ می ه سرنوشت انسان را با آنکمهم است  يا اندازه ت بهین  يمهـدو ( ردکـ  ین
  .)21ص، 1377ی، نک

در حـد   ،وجـود نداشـته باشـد   خواهی  و فضیلتى یت خدایه در آن نکارزش عملى 
ـ ارزش آن ز ،ى انجام شـود یزه خودنمایچنانچه عبادتى واجب با انگصفر است و اگر  ر ی

بـا زارى و   پـردازد و  مـی  خدابا از یمردى در انظار عمومى به راز و ن ثالًم شود؛ میصفر 
 سرپرسـت مدرسـه   یان بکودکبراى  هک نىکا مرد متمی ،کند می ه از خدا طلب پوزشیگر
ه او کـ نیا .نـد ک مـی  گذاري ارزشن عمل را یا فردزه یانگ ت ویندر هردو مورد،  ؛سازد می

را  مدرسـه ا ی ،استجلب نظر مردم  ارى وکایزه او ریا انگی  دیگر از خوف خدا مى واقعاً
ـ  سـازد   می چارگانیب پرورى و اظهار همدردى با نوع ،زه بشردوستىیانگ به ـ ا انگی هـاى   زهی

ـ از داینهـا   .هسـت  یـک ظاهر ن ده بهین پدیا مادى پشت در  ،اسـالم  یاخالقـ دگاه نظـام  ی
اگـر   .ي نـدارد تـأثیر فقهی و حقـوقی   ازنظر ولی ،گذارد می ا نبودن آن اثریبودن  یاخالق

ولـی  است، به وظیفه قانونی خود عمل کرده  ،کسی عدالت را از روي ترس رعایت کند
عـدالتی کـه بـا انگیـزه      ،زیـرا بـا ایـن نگـاه     ؛اخالقی کار مفیدي انجام نداده است ازنظر

  .)17ص ،1384 ،همو( ارزشمند است ،م باشدخواهی و گذشت توأ فضیلت



   میقرآن کر یو فقه یاخالق يها گزاره زیعدم تما  
161

 

ـ ن یحقوق یفقه يها در گزاره کیکن تفیا ـ از ا ياریت نـدارد و در بسـ  یـ ز عمومی ن ی
البته نیت بـد در فقـه و    .گردد می از ارکان آن محسوب ،خصوص در عبادات هب ،فیالکت

 ؛گـذارد  می يجا خود را بهلقی آثار خُ ولی، شود نمی کیفر ندارد و گناه محسوب ،حقوق
نه اینکه فرد خود پشـیمان شـده    ،دادن آن پیش بیاید که مانعی براي انجامآنجابخصوص 

 ، ولـی شـود  نمـی  ضمان اخالقیسبب نداشتن نیت سوء در عملی برعکس، گاهی  .باشد
فـردي کـه در خـواب کسـی را      مثال براي ؛دوش خواهد کشید بار مسئولیت کیفري را به

 ؛ پـس حقوقی باید دیه آن را بپردازد ازنظر ، ولیاخالقی مسئولیتی ندارد ازجهت ،بکشد
  .تواند مالك تمایز آنها باشد نیت نیز نمی

  ها گزاره قلمرو .2ـ4
 ،شیشـناختى خـو   شـناختى و جامعـه   اساس مبـانى انسـان   بر یکاتب اخالقى هرکم

ا توسـعه آن را  یها  تیمحدود ند وا هردکم یام اخالقى ترسکبراى حوزه احاى  ژهیقلمرو و
اسـت  منحصـر   ییها اتب به ارزشکاز م ياریبس یاخالق يها ره گزارهیدا .اند ادآور شدهی
 از آنها رابطـه انسـان بـا خـدا یـا اصـالً       ياریدر بس .شود می ط اجتماع مطرحیه در محک

و ارتباط با خود معنـا  شود  منحصر می ها در ارتباط با خدا ارزش یا تمامی ،ستیمطرح ن
 ،حقـوقی ـ   تکلیفـی  هـاي  گـزاره  همچـون  کـریم  قرآن یاخالق هاي در گزاره ولی، ندارد
ارتباط انسان بـا خـود و    ،ارتباط انسان با خدا .رندیگ یها مورد توجه قرار م ارتباط یتمام
ـ  یجامعه و حت، ها اعم از خانواده گر انسانیبا د جـزء قلمـرو اخـالق     ،الملـل  نیروابط ب

شـور  کجهاد و دفاع از  مسئله مثال براي؛ )1، صب ،1384، یزديمصباح ( است یاسالم
نیز  یدر چنان موقعیت یحتولی ، مورد توجه واقع شده است یفقه یدر دستورات حقوق

ه دستور به نمازخواندن ک گونه همان .را نداده است یانصاف یو ب یعدالت یخداوند اجازه ب
 ،یالهـ  يو در برخـورد بـا قضـا    کنـیم ل کـ ارها به او توکدر خواهد  میاز ما  ،است داده
در  ،میمسـئول خـانواده   یام حقوقکه در قبال احک گونه همانم و یاو باش يبه رضا یراض

ت دارد و همـه  یلفـان شـمول  کبراي همـه م  مسئلهاین  .یمز متعهدین یام اخالقکبرابر اح
  .لزوم آن را انجام دهند درصورتند ا موظف
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  ها گزاره فاهدا .2ـ5
چه در اهداف میـانی   یاخالق يها گزاره .ت آن استیبه هدف و غا يزیارزش هرچ

  در فقـه   و غایـت   هـدف برخـی معتقدنـد    .دارند كاشترا یفقه يها با گزاره ،ییو چه غا
  و عقاب و ثواب  جامعه  بخشیدن سامان ،او فرد و روحیات  و سازندگی  بر پرورش عالوه

  و توجهی  است  و جامعه  شخص  معایب  اصالح ، اخالق  هدف  که درحالی است،  اخروي
و در   اسـت   مطـرح   و عقـاب   ثـواب  ،در فقـه  یعبارت به ؛ندارد  اخروي  و عقاب  ثواب  به

اخذه با ثـواب و عقـاب   ؤن تشویق و ممیارسد  می نظر به ولی، اخذهؤو م  تشویق ،اخالق
همچنین  .و هم اخروي ثواب و عقاب دنیایی معنا دارد درموردهردو هم نیست؛ تفاوتی 

 ،دارد کند و از کارهاي بد بازمی میتجویز عمال خوب هاي فقهی به اَ که گزاره گونه همان
 ؛پردازد به معالجه بیمار می ،پزشک با دو برنامه کند؛ مثالً میهاي اخالقی نیز چنین  گزاره
 نیـز اخـالق   علم .نویسد دهد و هم برایش نسخه دارو می هم به او برنامه پرهیز مییعنی 
بـه صـفات   دیگر  سويازدهد و  می به انسان برنامه اجتناب و پرهیز از منکرات سو ازیک

  .ماند نمی ها در نتیجه دیگر جایی براي زشتی ؛کند می نیک تشویق و امر به معروف
ایجـاد اجتمـاعی اسـت کـه بـر      کـریم،  اخالقی قرآن  هاي که هدف گزاره گونه همان

باشد و براي حفظ زنـدگی از فسـاد و    امنیت و تعاون می ،عدل ،رهبري ،اساس سعادت
 سـوي کمـال و   انگیزد و سـیر زنـدگی بـه    ستمگري و هرآنچه جامعه را به شقاوت برمی

ـ   نیزهدف فقه است،  فضل بیشتر مین سـعادت  أعالوه بر پرورش روح انسان در سـایه ت
 امت اسـالمی ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق  ،جامعه اصالح فرد و ،دنیا و آخرت

قُـلْ إِنَّ  «: کـه رضـاي خداسـت    انـد  اینها همه اهداف میانی براي اهداف متعالی اما، است 
لَاتیص نُسکیو و حيایم و اتمبِّ یمر لَّهل الَم162 :انعام( »نَیالْع(.  

بیشـتر  هـا   به اهداف غـایی ایـن گـزاره    ،هرچه این اهداف رنگ خدایی بیشتر بپذیرد
  .)138 :بقره( »نَحنُ لَه عابِدونَ اللَّه صبغَۀً و منْ أَحسنُ منَ صبغَۀَاللَّه و« :شویم نزدیک می

اي بـاالتر از آن   بلکـه مرتبـه   ،به فضایل انسانی نیست کردناکتفا ،هدف نهایی اخالق
بیـان   ،در بعضی از آیات و روایات که چنان ؛باشد درخواست رضاي الهی می آن است و

 ،قرب به خدا و جلـب رضـا و محبـت او    ،هدف نهایی از اخالق اسالمی است که شده
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 اسـت.  اهللا نیل به لقاي الهی و نظر به وجـه  ،یابی به والیت اهللادست ،تخلق به اخالق الهی
 اهللا اهللا و ابتغـاء وجـه   هابتغاء مرضا ،لقاء رب ،هاي اهللا که واژهکریم آیات بسیاري از قرآن 

تربیـت انسـان    ،گویاي این حقیقت است کـه هـدف نظـام اخالقـی اسـالم      ،دربرداردرا 
ـ   هـاي اخـالق   قـرآن از زبـان اسـوه    کـه  چنـان  ؛خداجوي خداگونه و عاشق بوده اسـت 

و  کنـیم  خاطر خدا اطعام می ما شما را به: «دفرمای میـ  زهراو حضرت  علی حضرت
  .)9 :دهر( »خواهیم هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی

ن یـ در اثر ا یابد. میبا خداوند متعال  يتر يرابطه قو یعمال خاصر اثر اَبروح انسان 
 درصـورت  .شـتر خواهـد شـد   یب لذایـذ آن نیـز   ،شـتر شـود  یمال نفس بک اندازهرابطه هر

وافْعلُـوا  « :افـت یدست خواهـد   يبه فالح و رستگار یعنی یبه سعادت واقع ،دارشدنیپا
  .)77: حج( »تُفْلحونم کرَ لَعلَّیالْخَ

شـود و   مـی  حاصـل  یورهاي الهدست بهله عمل یوس به فقطو  فقطن رابطه یت ایتقو
جـز   ین دسـتورها هـدف  یـ را همه ایز ؛است یو فقه یام اخالقکن دستورها اعم از احیا
ـ انسان در گرو تقو ییمال نهاکندارد و  ییمال نهاک او بـا خداونـد    يت رابطـه وجـود  ی

انسـان بـه    ،داشته باشـد  يشتریب يشدت و قوت وجود هراندازه .متعال و رضاي اوست
  .)345ـ343، صالف ،1384 ي،زدیمصباح ( تر خواهد شد یکخدا نزد

  نتیجه
کوشـیدیم از  کـریم   بـا تبیـین یکپـارچگی زبـانی آیـاتی از قـرآن      پـیش رو  در مقاله 

ارزشـی و نظـام   با تأکید بر نظـام   ـ ارزشی و حقوقی ،نظام تکوینی ردهیکپارچگی سه خُ
نمـا از آن حقیقـت    که کتاب تـدوین پژواکـی تمـام   کنیم و اثبات  برداریمپرده  ـ حقوقی

تجلی حقیقتی واحد  ،در عین استقالل نظام خُردهاست و این سه  »الکتاب مأ« اندماجی در
 یکـدیگر در مقام ثبـوت از   نظام خُردهاین سه  ،کریم توضیح آنکه در فرهنگ قرآن ؛است

نـد و حتـی در مقـام    ا داراي وحدتی متعالی ،و در مقام حقیقت عالیه نیستندقابل تفکیک 
هـا   سـبک گـزاره   اسـت،  در قالـب الفـاظ نـازل شـده    کریم اثبات یعنی آنجاکه در قرآن 

  است. تنزل بازتاب همان حقیقت واحده اینقابل تفکیک نیستند و  اند و یکسان
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و مقایسه آن  یاخالق يها و اهداف گزاره مفاهیم اساسی ،محمول ،موضوع یبا بررس
در مقـام  کریم قرآن  یاخالق يها ه گزارهکد یرستوان  میجه ین نتیبه ا فقهی هاي با گزاره

بـا   یچ تفـاوت یهـ  ،نه ازجهـت سـاختار لفظـی و نـه در سـاختار معنـایی       ،نزول و اثبات
دیـده   یز تفـاوت یـ موضـوعات ن  یدر ضمانت اجراي برخـ  یحت ؛ندارند یفقه يها گزاره

کـریم  اخالقـی در قـرآن    يهـا  فقهـی از گـزاره   يهـا  گزارهکردن  جدا؛ بنابراین شود ینم
ق بـراي آمـوزش   علمـاي فقـه و اخـال    وسـیله  بـه هایی  این تفکیک در دوره .معناست بی

ایـن   .اسـت قائـل نشـده   آنهـا  میـان  تفکیکـی  کریم قرآن ، ولی است دیگران انجام شده
کـه فقـط از رفتارهـاي ظـاهري و      ایجاد شـود باعث شد چنین ذهنیتی  تدریج بهتفکیک 

جوارحی باید در فقه بحث شود و احکام مربوط بـه رفتارهـاي جـوانحی ماننـد حکـم      
 ،گرایشـی و عـاطفی   ،شناختی هاي شامل فعالیت... سن ظن وح ،یادگیري دانش ،تهمت

بازگشت کـرد و بـا یـک     یمکر باید به قرآناساس  براین؛ به اخالق و عقاید واگذار شود
بندي کلـی بـه دو    و معارف دین اسالم را در یک تقسیمکرد ها را بررسی  دید این گزاره

قواعد اصولی   شود میپیشنهاد ؛ بنابراین تجویزي و توصیفی تقسیم نمود هاي دسته آموزه
ت ساخهاي اخالقی جاري  در فهم گزاره ،شود می فقهی استفاده هاي که در فهم گزارهرا 
 ،در کشـف وظیفـه و حـق    ،که در سند روایات فقهی نیازمند دقت هسـتیم  گونه همانو 

د و دلیـل  کـر روایات اخالقـی نیـز دقـت    بودن  خوب و بد اخالقی و درست و نادرست
  .طلبد میمجال دیگري  ،تبیین این مطلب .طلبید کافی
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 هـاي اخالقـی قـرآن    مقدمـه کتـاب سـاختار گـزاره    مهدوي کنی، محمدرضـا؛   .40
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تهران: انتشارات دانشـگاه  (رویکردي معناشناختی)؛ تألیف صدیقه مهدوي کنی؛ 
  . ،1388امام صادق

، تهران: دفتر نشر 17؛ چهاي آغاز در اخالق عملینقطهمهدوي کنی، محمدرضا؛  .41
  .1384فرهنگ اسالمی، 

األعـالم اإلسـالمی،    قم: مکتـب  األعالم؛ عوائداألیام من قواعد فقهاءنراقی، احمد؛  .42
  ق.1417

  تا]. [بینتشارات اسماعیلیان، ا، قم: 2چ ؛السعادات جامعمحمدمهدي؛ نراقى،  .43


