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بررسی رابطه فقه واخالق و تطبیق آن با حقوق اسالمی


زینب موسوی سادات ،سید محمد مهدی احمدی

(تاریخ دریافت9315/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)9315/85/85 :

چکیده
برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت ،عقل ،عرف ،مصالح و عدل سرچشمه می گیرندد،
موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسالم می شوند .به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اوال :خاستگاه احکام شرعی ،اراده
تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود ،مصالح ،مفاسد و حکمت ها ،قوانینی را جعدل مدی کندد کده تضدمین کنندده
سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که دارای فطرت پاک و عقل سلیم باشد درمی یابد که باید ازقدوانینی پیدروی کندد کده
سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند و این غیر از قوانین شرعی ،چیز دیگری نمی تواند باشد .ثانیا :منابعی را که برای ایجاد الدزام در
قوانین حقوقی اسالم ذکر کرده اند ،مجموع و یا هر یک از آنها ،قدرت ایجادالزام در مکلفین را ندارندفقه و اخالق هر دو در حوزه حکمدت
عملی قرار دارندو به تعبیر برخی از اندیشمندان اسالمی فقه و اخالق هردو در حوزه علوم «معامله» قرار می گیرند; یعنی علدومی هسدتند
که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخالق رافقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند.

کلیدواژگان
اخالق ،حکمت عملی ،فقه ،قوانین شرعی ،مصالح.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهZn_mosavisadat@yahoo. com :

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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بیان مساله
بی تردید فقه اسالمی و از جمله فقه امامیه از دیر باز به عنوان مکتب

اخالقبی الهبا گرفتبه از دو

منبع عمده یعنی قرآن و سنت در پی در پی پاسخگویی به سواالتی بوده کبه در روابب حقبوقی و
میان افراد و جوامع شکل می یافته است .این پندار که فقه از اخبالق جداسبت و او را ببه مسبالل
مدرن و پیچیده حقوقی کاری نیست و صرفاً با محوریت مسالل عبادی و در آن حوزه قابل عرضبه
است ،خیالی است موهو و بی اساس ،چه آنکه در میان صد ها آثار مکتوب فقهی به یادگار مانبده
از فقیهان برجسته و به نا که عموماً مورد اسبتااده و اسبتناد قلمارسبیان مشبهور و توانبای حبوزه
اخالق و فقه و حقوق هم قرار می گیبرد ببی

از پنجباه عنبوان مبورد بحب

موشکافانه قرار گرفته است .بی استثناءهمه آنها با بح
آغاز و به دیات پایان می یابد .در این میان بخ
بخ

ها که از حی

و بررسبی دقیب و

طهارت که مقدمه صلوة به شمار مبی آیبد

اندکی ببه عببادات اختصبا

یافتبه و در سبایر

حجم ابواب معظم فقه را تشکیل می دهد .مسبالل عمبده اخالقبی و جزایبی

محققانه ،مستدل و با تعم بی نظیر که ویژگی منحصر به فرد موهم تصور نادرستی باشد که گاتبه
آمد .به جرأت می توان گات که بح
شأن اخالقی مباح

از عبادات نه تنها سب

جدا شدن فقبه از اخبالق نیسبت و

فقه را تنزل نمی دهد بلکه به عکس ما به االمتیاز فقه اسالمی از سایر مکاتب

اخالقی است ،زیرا رسالت مکت

فقهی اسال تنها بیان کیایت رواب افراد با یکبدیگر یبا افبراد ببا

دولت ها که همه هدف و انگیزه سایر مکات

حقوقی بر آن مبتنی گردیده ،نیست .بلکه قانونگباار

اسال بطور ماهرانه و هنرمندانه و با ظرافتی که خا

خود اوست در بح

از عبادات کبه تشبریع

چگونگی رواب انسان با خداست توانسه است اخالق را به حقوق پیونبد داده و از ایبن راه ببرای
معضل کنونی که همه مکات
حل این چال

حقوقی با آن مواجه اند و همچنان از یافتن ساز و کار مناسب

ببرای

بزرگ عاجزمانده اند در جنبه تئوری و نظری چاره اندیشی کند.

مقدمه
رابطه فقه و اخالق

زمانه غریبى که در آن زندگى مىکنیم ،در زمره حساسترین ادوارى شمرده مىشود کبه ببر فقبه و
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فقها گاشته است .پیدای

انتظارات جدید و بى سابقه از فقه ،که شکستن قال هاى سبنتتى و تغییبر

طراحى سال خورده آن را مى طلبد ،در کنار بى مهرى هایى که جااکارانه یا جاهالنبه ببر ایبن دانب
مى رود ،دلبستگان فقه را با چال هایى جدى رو به رو کرده و تالش مضاعف ایشان را ببه منظبور
پاسداشت حرمت آن از اِعراض و بىاقبالى اهل زمانه ،ضرورى ساخته است.
طرح سؤاالت مختلف در زمینه کارکردهاى متنوع فقه ،جلوه ببارزى از در پبی

ببودن جبدلى

همه جانبه در حوزه فقه ،بین طرفداران و مخالاان مى باشد .شکى نیست که اکثبر ایبن سبؤاالت در
راستاى ایجاد رخنه در بنیانى صورت مى گیرد که دکترین آن ،عالوه بر ادعاى پاسخ گویى ببه همبه
معضالت جهانبینى در پناه کتاب خدا ،اراله راه حل براى رفع کلیه نیازهباى اجتمباعى ،اقتصبادى،
فرهنگى و حقوقى مرد با قانون گاارى ایدلولوژیک در سایه احکا فقه شبیعه مبى باشبد .امبا اگبر
بخشى از این سؤاالت را در تعقی

اثبات ناتوانى فقه و فقها در حل مشبکالت مبادى انسبان هبا و

برقرارى نظا همه جانبه اجتماعى ،سیاسى ،فرهنگى ،اقتصادى و . . .مى بینیم ،به همان انبدازه و در
همان حد ،پرس گرانى دیگر را در کار رخنه و تشکیک در توانایى فقه در تأمین امنیبت روحبى و
روانى ب که امروزه به اندازه امنیت مادى اهمیت یافته است ب مى یابیم .اگر در گاشبته تنهبا کسبانى
که حقیقت دیانت را باطن آن یافته و دعوى ستاندن داد بباطن دیانبت از ظباهر شبریعت (فقبه) را
داشتند و در محال ارباب طریقت ،رندانه فقه را مىبوسیدند و به کنارى مبىنهادنبد ،اینبک دعبوى
ظاهرگرایى فقه و منحصر بودن قوانین آن به رواب مادى بین انسان ها ،دسبتاویز مبدعیان و رقبباى
جدیدى گردیده که دست افشان و پاى کوبان ،طامات و شطح را در راه آهنگ چنگ نهاده و تسبیح
و طیلسان را به مى و میگسار بخشیدهاند .امروز دیگر بح

فقدان کارکرد معنوى در فقبه ،منحصبر

به طرفداران تقسیم دیانت به دو حوزه شریعت و طریقت نیست؛ بلکه حریاان نیز از این منظبر ببه
ضعف فقه و ناکارآمدى فقاهت مىنگرند .نویسنده ،وظیاه همه دلبستگان فقه را در آن مىدانبد کبه
کارکردهاى پیدا و پنهان فقه را در منظر داوران منصف به نمای

بگاارند؛ چرا که ببه جبد معتقبد

است که فقه توانمند شیعه ،على رغم وجود پاره اى اشکاالت که در ظاهر و قال

آن دیده مى شبود،

توانایى مبدل شدن به یک نظا همه جانبه را دارا است؛ نظامى که در آن ،ضمن اراله رژیم حقبوقى
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قابل اجرا در قرن بیست و یکم ،نظا اقتصادى پاسخ گو در کنار ساختار سیاسى الگو ،معرفى گردد؛
و در عین حال ،راهگشاى رفع نیازهاى معنوى و روحى مرد آشباته حبال دنیباى حاضبر شبود و
اصول سعادت انسان را پیشنهاد دهد.

9

در اینجا الز میدانیم معنا وماهو اخالق در حیطه علم وسپس رابطه وقلمرو آن در نگاه فقهبی
مورد بح

قرار دهیم.

اخالق
اخالق در لغت

اخالق جمع خُل و خُل در لغت به معنی خوی و طبع است1که به آن طبیعبت ثانویبه هبم گاتبه
میشود .خُل به معنی صورت باطنی و خَل به معنی صورت ظاهری است.
اخالق در اصطالح

در اصطالح علم اخالق ،خُل عبارت از ملکه ای ناسانی است که باع
بی تاکر و درنگ ،به آسانی کارهای مناس

می شود انسان بدون نیباز

با آن انجا دهد.

علم اخالق

علم در این اصطالح عبارت از مجموعه قواعد و قوانین کلی درباره موضبوعی مشخصبی و ممتباز
است .این اصطالح ،تمامی دان

های مدون بشری از علم اخالق را شامل می شود.

تعریف علم اخالق

علم اخالق دان

مدونی است که صات های نیک و بد و پسندیده و ناپسبند و ببه تعبیبر علمبای

اخالق ،منجیه و مهلکه را به ما می شناساند؛ مزایا و منافع دسته اول و مضرات و معای

دسبته دو

را باز می گوید و راه های آراسته شدن به خوی های نیک و دوری گزیدن از خوی های ناشایست
را به ما نشان می دهد .اندیشمندان و مسلمانان معتقدند نابس مجبرد انسبان ،هماننبد ببدن ،دارای
 .1تهرانی ،مجتبی؛ اخالق االهی ،نشر تهران:انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1931 ،
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حالت های مختلف و صحت و بیماری می شود؛ چرا که روح نیز مثل جسم ،منافیبات و مالیمبت
هایی دارد؛ بعضی چیزها با او سازگار و بعضی دیگر ناسازگار است .فضبیلت هبا ببا روح انسبانی
سازگار و رذیلت ها با آن ناسازگاراست .دانشی که به بررسی حالت های مختلف نابس ،شبناخت
بیماری ها و کیایت درمان تآنها می پردازد ط

االرواح است که علم اخالق نامیده میشود.9

تااوت تعریف عالمان مسلمانان با آنچه در منابع غربی آمده است ،در این است که دانشبمندان
اسالمی بر تعدیل غرایز و تهای

ناس از صات های ناپسند تأکید میکنند و دانشمندان غرببی ببر

اصالح رفتار آدمی که برخاسته برخاسته از صات ها و سجایای اوست.
موضوع علم اخالق

موضوع هر علم ،همان چیزی که آن علم درباره حالت هبای آن بحب

مبی کنبد؛ مثبل مقبدار کبه

موضوع علم هندسه و بدن انسان که موضع علم پزشکی است .موضع علبم اخبالق ،نابس ناطقبه
انسانی است که اصل و حقیقت انسان است؛  .1ناس انسان از نظر مرات

و شبئون مختلبف آن ،از

پایین ترین تا باالترین؛  .2یعنی از آن منظر که به صات های نیک و بد متصف می شود.
هدف علم اخالق

تما کسانی که درباره هدف علم اخالق در حوزه دین سخن گاته اند ،اتااق نظر دارند کبه وظیابه
علم اخالق ،حرکت دادن انسان به سمت کمال نهایی و رساندن او به مقصد اعلی است و این مهبم
با آراستن انسان به فضیلت ها و پیراستن

از رذیلت ها میسر می شود؛ همچنبین همگبی ببر ایبن

باورند که نقطه آغازین حرکت انسان ،اگر دچار سقوط نشده و به قهقهرا نرفته باشد ،اف حیوانیبت
است ،وگرنه به مرات  ،پست و پایین تر از آن ،قرآن کریم می فرماید:
ِ
َض ُّل اُولئِک ُه ُم الغَافِلُون
ُنع ِام بَل ُهم أ َ
أَولئک کاأل َ
آنان همانند چهارپایان ،بلکه گمراه ترند ،ایشان همان غافالنند.

 .1تهرانی ،مجتبی؛ اخالق االهی ،نشر تهران:انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1931 ،
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و می فرماید:
اض ُّل اّلاً
إِ ُهم اإَّل کاألُ َنع ِام بَل ُهم َ
ایشان جز مانند چهارپایان نیستند ،بلکه گمراه ترند.
با آنکه نقطه آغاز حرکت تعاملی انسان مورد مورد اتااق تمامی دانشمندان اخالق است ،درباره
مقصد اعلی و هدف نهایی آن ،اتااق نظر ندارند و به همین دلیل درباره هدف علم اخالق نیز به دو
نظریه گرای

پیدا کرده اند.

علم اخالق در منظومه دانش بشری

قدیمیترین دستهبندی علو از یونان قدیم به یادگار مانده است .یونانیان ،همه معارف بشری را ببا
عنوان حکمت میشناختند و آن را در دو شاخه اصلی حکمت نظری و حکمت عملی دسبتهبنبدی
میکردند .این تقسیم بر این باور بود که موجودات بر دو گونهاند؛ که بود و نبودشان به علل واقعی
وابسته است و قدرت و اختیار بشر در وجود و عد آنها تأثیری ندارد؛ مثل کرات آسبمانی ،زمبین،
گیاهان و درختان ،عناصرو معادن و هر چیز دیگری که در جهان وجود دارد؛ دیگر موجبوداتی کبه
هستی آنها در حوزه اختیار آدمیان قرار دارد؛ مثل قوانین ،مقررات ،قردادها و اعتبارات .دان هبایی
که به بح
بح

بررس قسم اول موجودات میپردازند ،حکمت نظری و علومی کبه دربباره قسبم دو

میکنند ،حکمت عملی گاته مبیشبود .حکمبت نظبری خبود دارای سبه شباخه طبیعیبات،

ریاضیات ،فلساه است و حکمت عملی نیز شامل سه شاخه اخالق ،تبدبیر منبزل و سیاسبت مبدن
است؛ بنابراین ،اخالق درمجموعه معارف بشری یکی از شاخهها حکمت عملی است.
ارزش هدف علم اخالق

گاتیم که هدف علم اخالق ،رساندن روح ادمی به برترین قله هبای کمبال اسبت .ایبن هبدف نیبز
ارزشمندترین هدفی است که می توان از یک دان

انتظار داشت؛ بنبابراین مبی تبوان گابت علبم

اخالق ارزشمندترین علم بشری است؛ چرا که از حی

موضوع با اشرف مخلوقات خبدا سبروکار

دارد تا او او را از حضیض حیوانیت به کمال انسانیت برکشد .از این رو حکمای گاشته تنها دان
اخالق را شایسته نا علم و دان

می دانستند و به آن اکسیر اعظم می گاتند و تعلیم و تعلبم را ببا
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علم اخالق آغاز می کردند و تحصیل سایر علو را برای کسی که ناس خود را تهای

نکرده ،ببی

فایده می دانستند.
ارزش کاربردی علم اخالق

هر چند ممکن است از بح
این مطال

پیشین ارزش کاربردی علم اخالق را بدست آورد ،به منظور تأکید بر

و بیان قیدی که از این رهگار به ارزش مطل این علم وارد می شود ،به طبور مسبتقل

نیز به این مطل

می پردازیم.

علم در یک تقسیم دارای دو قسم است علم مکاشاه و علم معامله:
 .1علم مکاشاه دانشی است که مطلوب آن آگاهی است .کسی که از علو مکاشاه را فبرا مبی
گیرد ،با دانستن گااره های آن ،به ارزشی که علم در پی ایجاد آن تاسیس شبده ،دسبت مبی یاببد؛
مثل خداشناسی که برای آگاهی به ذات و صات های خداوند متعال بنا شده است .آگباهی از ایبن
که خداوند متعال ،واحد ،احد ،فرد و صمد است ،فرزنبدی نبدارد ،از کسبی زاده نشبده و شببیه و
نظیری ندارد ،به خودی خود ارزشمند است؛ چون آگاهی موج

رشد انسان می شود با عین رشد

است؛ بنابراین ،ارزش آن به چیز دیگری وابسته نیست .2 .علم معامله دانشی است که یبادگیری آن
به خودی خود چیزی بر انسان نمی افزاید .دانستن گزاره های علو معاملی در صبورتی ارزشبمند
است که مقدمه عمل قرا گیرد؛ مثل فقه ،دانستن احکا شرعی ،در صورتی ارزشمند است که انسان
به آن عمل کند ،واجبات االهی را انجا دهد و از محرمات بپرهیزد؛ یعنی دانستن احکا وسیله ای
باشد که انسان وظایف بندگی اش را انجا دهد.
علم اخالق از علو معامله است به این معنی که صرف دانستن گزاره های اخبالق ببه خبودی
خود ارزشی ندارد؛ بلکه می توان گات مقدمه عمل نباشد ،تعلیم و تعلم آن ،تضبییع عمبر اسبت و
چه بسا مقدمات هالکت انسان را فراهم کند؛ به این معنی که انسبان ببا یبادگیری اخبالق ،ماباهیم
زیادی را در خزانه ذهن خود انباشته می کند و چون به آن ها عمل نمبی کنبد وببه تهبای
خوی

نابس

نمی پردازد ،به دانسته های خود مغرور و به بدترین وادی هالکت کشیده مبی شبود؛ البتبه

نباید از نظر دور داشت که عمل نیز بدون آگاهی ،قد برداشتن در تاریکی است که موج

سبقوط
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انسان می شود ،پس نسبت به علم اخالق نه می توان عمل به آموخته ها را ترک کرد و نه می توان
از فراگیری غافل شد .علم اخالق دانشی است که آموختن

الز و عمل به تعاملی

واج

است.

به عبارت دیگر ،همان طور که از علم اخالق بر می آید؛ علم اخالق از جهتی با حکمبت و فلسباه
مشابهت دارد و از جهتی به علم فقه؛ آنجا که از حقای صات هبا و سبجایا بحب

مبی کنبد ،هبم

خانواده فلساه است؛ چرا که از حقیقت یک موجود پرده بر می دارد و می توان گات نوعی هستی
شناسی است؛ برای نمونه ،حسد یک حقیقت است که در ناس انسان پدیبد مبی آیبد؛ ببه عببارت
دیگر حالتی از ناس انسان است و به هر حال یک تعریف و شناسایی این حقیقت ،بررسی علبل و
مناشی و ارتباط های آن و شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننبده آن ،بخشبی از مباحب
است که در علم اخالق درباره این صات مطرح می شود .این دسبته مباحب

همبه صبیغه هسبتی

شناسانه دارد و انسان برای کمال خود به دانستن آن ها محتاج است .در کنار این مباحب  ،اخبالق
برای خود رسالتی قالل است که ما را ملز می کند با عوامل تقویت کننده این صات مبارزه کنیم و
عوامل تضعیف کننده آن را توسعه دهیم و از بازتاب به خارج از ضمیر خود جلوگیری کنبیم .ایبن
مباح
بح

صبغه دستوری دارند و از نوع باید و نباید هستند ،چنان که در فقه نیز از باید ها و نباید ها
می کنیم .همراهی علم و اخالق در این مرحله است که ایبن دانب

شبریف را ببه ثمبر مبی

نشاند و انسان مهاب را به بار می آورد.
به بیان دیگر ،فرق اخالق با سایر علو این است که علو دیگر به کشف ،ثبت و گزارش وقایع
بسنده می کنند؛ مثالً مورخ ،آثار و افعال افراد و جوامع را ثبت می کند ،روانشناس چگونگی ببروز
حالت های ناسانی و ارتباط آنها با یکدیگر را مورد مطالعه قرار می دهد؛ بنابراین ،علم اخبالق ببه
رغم جایگاه بلند و ارزش واال ،در صورتی ماید و ارزشمند است که انسان ،ارشاد هبا و راهنمبایی
آن ها را به کار گیرد و در عمل از آنها بهرمند شود.
در اینجا الز میدانیم از ارکان علم فقه نیز سخن به میان آوری:
ارکان علم فقه

علم فقه دارای سه رکن است:

بررسي رابطه فقه واخالق وتطبیق آن با حقوق اسالمي 33 ..........................................................................................

الف) موضوع :در علم فقه در مورد احکا پنج گانه تکلیای و احکا وضبعی از قبیبل سبببیت،
شرطیت و . . .سخن به میان می آید ولی همگی این احکا  ،عوارض و شئون افعال مکلاان
هستند .پس می توان گات موضوع علم فقه عبارت است از افعال مکلاان.
ل) مبادی :مبادی علم فقه ،عبارت است از شناختن اجزا و موضوعات قضایا و آگاهی از منبابع
استااده آنها میباشد .بسیاری از مبادی علم فقه که مستندات عقلی نبدارد در علبم دیگبری
بررسی میشوند .لاا بخشی از مبادی علم فقه در علم اصول فقه تحلیل و بررسی میشود.
ج) مسالل :برخی از قضایا از قبیل«نماز واج

است»و«عقد بیبع الز اسبت» و از مسبالل فقبه

هستند .در این گونه قضایا احکا  ،محمول قضیه را تشبکیل مبی دهنبد و موضبوع قضبایا،
افعال بندگان است .به عبارت دیگبر مسبلئل فقبه ،مبباحثی هسبتند کبه در بباب قبوانین و
مقرراتی که خداوند در مورد جزلیات اعمال و رفتار بندگان وضع کرده ،مطرح می شوند.
فقه و اخالق
فقه به معناى فهم

ِ
اَ ُهم» مقصود از فقه،
در مواردى در قرآن نیز به کار رفته است؛ از جمله در آیه « َو لکن َّلَ تَوف َق ُهوو َن تَسولِ َ
همان فهم مىباشد .گاته شده است که فقه با فهم و علم (به معناى آگاهى) این تاباوت را دارد کبه
فقه به فهم و آگاهى ویژه اى گاته مى شود که ناشى از تأمل و تدبر در یک سخن باشد؛ و به همبین
جهت در مورد خداوند سبحان ،کلمه «فقه» به کار نمبى رود و ببه کبارگیرى «فقبه» در مبورد علبم
احکا شرعى نیز به خاطر آن است که علم ماکور ،معلول تأمبل و شبناخت کبال خبدا و رسبول
صلى اهلل علیه و آله مى باشد .اگرچه برخى دیگر «فقه» را به هر نوع علم و فهم تاسیر کبرده و اطبالق
آن در مورد علم دین را از باب تغلی

و به خاطر شرافت آن دانستهاند.1

اما در اصطالح ،کلمه «فقه» داراى دو معناى مصطلح است:
الف) معنایى که در صدر اسال از این کلمه اراده مىشد؛ یعنى آگاهى به امور دینبى و ببه بیبان
 .1ابن بابویه ،علی ؛ فقه الرضا(علیه السال ) تحقی مؤسسه آل البیت؛ مشهد:کنگره جهانی اما رضا(علیه السال )1041 ،ق.
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دیگر ،علو اسالمى .قهراً دان

احکا شرعى نیز یکى از حوزههاى آن به شبمار رفتبه اسبت .ایبن

کاربرد از کلمه «فقه» ،در قرآن مجید و نیز در روایات مشاهده مىشود؛ در قرآن مىخوانیم:
«فَولَوَّلَ نَو َفر ِمن ُک ِل فِرقَة ِمنوهم طَائَِفة لِاتو َفقاهوا ِف ِ
الدي ِن َو لِان ِذ ُروا قَووَم ُهم إذَا َر َجعُوا إلَا ِهم»
َ ُ
ُ
َ
ب) معناى اصطالحى خاصى که به ویژه در اعصار اخیر رواج پیدا کبرده اسبت؛ یعنبى دانب
احکا شرعى که در اصطالح از آن به آگاهى بر احکا شرعى فرعى ،در صورتى کبه ایبن آگباهى
مستند به ادله تاصیلى باشد ،یاد مى گردد .موضوع فقه عبارت است از افعبال مکلابین؛ منتهبا نبه از
همه جهات ،بلکه تنها از حی

این که اقتضایى نسبت به الزا دارد یا نه .غرض از علم فقه نیز نیبل

انسان به سعادت اخروى است.
عالمه حلتى این غرض را چنین تعریف مىکند:
هدف از خلقت انسان ،ناعى است که به او عاید مى شود و منظور ،منبافع اخبروى اسبت .ایبن
منافع صرفاً با استحقاق به آدمى اعطا مى گردد و به همین جهت است که به همگان داده نمى شبود.
استحقاق نیز تنها از یک طری حاصل مى شود و آن انجا اعمال به کیایتى است کبه در ایبن علبم
(فقه) بیان شده است .بنابراین مى توان دستیابى به این منافع اخروى را بزرگ ترین دسبتاورد دانب
فقه محسوب نمود.
کارکردهاى اخالقى فقه ،یا عدم نیاز به اخالق ،با وجود فقه

فقه با سایر نظا هاى حقوقى اگر چه این هم افقى را دارد که هردو به بیان ضواب و قواعد سبلوک
در اجتماع مى پردازند ،اما این تااوت چشمگیر ب که در حقوق ،قوانین سبلوک و رفتبار در اجتمباع
براى زندگى در دنیا بیان مى شود ،ولى فقه همین قوانین را براى زندگى ابدى و اخروى و به منظور
نیل به سعادت و جاودانگى اراله مى کند ب موج

اختالف این دو ،در آثار و لواز چندى مى گردد؛

و به همین جهت ،بر خالف حقوق که به بیان حقوق و تکالیف مى پردازد ،فقه صرفاً متصدى بیبان
تکالیف و حقوق نیست ،بلکه بخ

وسیعى از آن ،دستورهایى است که هیچ اثرى جز تربیت ناس

و نهاد آدمى و ساختن ضمیرى پاک و آرا ندارند و بسیارى از این دستورها ،در قال
مکروهات بیان گردیده است.

مستحبات و
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تأمین زندگى بهتر و برقرارى رواب انسانى ب اصولى با دیگران و یا حاظ سالمتى جسم آدمبى
بیان شده اند ،اما چنان که گاته شد ،بسیارى از این مستحبات و مکروهات صرفاً نظر به باطن انسبان
داشته و کمال باطنى آدمى را مدنظر قرار داده است .به تعبیر امبا رحمبه اهلل :همبه ابعباد انسبان را
مىسازد؛ یعنى کلیه احتیاجاتى که انسان دارد ،چه احتیاجاتى که شخص دارد و چیزهایى که مربوط
به شخص است ،رواب بین شخص و خال تبارک و تعالى . . .و چه مسالل سیاسى و اجتمباعى و
قضیه جنگ با کاار و این ها . . .در هر صورت ،همه چیزهاى انسان را مبى سبازد؛ هبم انسبان را از
اخالق و تهای

اخبالق مبىسبازد؛ هبم انسبان را از

حی

ظاهر مىسازد ،و هم انسان را از حی

حی

ظاهر و آداب ظاهرى مىسازد ،و هم در همه امورى که انسان به آن احتیاج دارد.
ویژگى جنبه تربیتى و روحى فقه ما آن است که داراى دو بُعد ایجابى و سلبى اسبت؛ و همبین

دو بُعد است که مى تواند آدمى را به اعتدال روحى و روانبى رهنمبون گبردد .در ایبن بباره عالمبه
طباطبالى کال جالبى دارد که نقل آن خالى از لطف نیست .وى مىنویسد:
بسیارى از بزرگان طری عرفان ،تصور نمودند که شریعت براى تهبای

نابس و شبناخت آن،

راهى را مقرر نکرده؛ و لاا براى خود مُجاز مى دانستند که براى سلوک ،رسو و آدابى را برگزیننبد
که در شرع بى سابقه بود و پیوسته سنتت جدید در پى رسو گاشته احداث گردید ،تا کار به آن جبا
رسید که شریعت در یک طرف و طریقت در طرف دیگر قرار گرفت و کار به انجا محار الهى و
ترک واجبات دینى و رفع تکالیف رسید.
این در حالى است که آنچه کتاب و سنتت مى گوید (که در حقیقت ،این دو نیز ببه حکبم عقبل
رهنمون مى باشند) آن است که اعتقاد به این که ظواهر شرع داراى حقایقى اسبت کبه بباطن آن ببه
شمار مى آید ،ح است؛ و اعتقاد به این که انسان راهى براى وصول به این حقبای دارد ،نیبز حب
است؛ اما راه ،فق به کار بستن ظواهر دینى است .ممکن نیست که باطنى باشد که ظاهر شریعت ب
یعنى احکا فقهى ب به آن هدایت نکند ،در حالى که ظاهر ،عنوان باطن و راه وصول به آن است؛ و
ممکن نیست که راه نزدیک ترى از راهى که شارع در احکا خود مقرر داشته ،وجود داشبته باشبد،
در حالى که خود گاته است «و نَوازلنَا علَا َ ِ
اب تِلاان لِ ُک ِل َشىء»
َ
ک الکتَ َ
َ
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اخالقیاتى که فقه از آن نهى مى کند ،دقیقاً امورى است که موج

بر هم خوردن اعتدال ظاهرى

آدمى مىشود .اصول و ارکان این امور عبارتند از :البف) توسبل ببه شبیوههباى غیبر متعبارف :ببه
کارگیرى روش هایى که موج

وارد آمدن ضربه بر اعتدال ظباهرى آدمبى و مختبل شبدن روابب

انسانى او با دیگران مىشود ،به شدت مورد تقبیح فقه است .جال

این که غالباً در چنبین مبواردى،

اختالف نظر معمول بین فقها به چشم نمى خورد و نوعى وفاق مشباهده مبى گبردد .از بباب مثبال،
مى توان به روزه صَمت یا روزه سکوت اشاره نمود که در میان طالبین تربیت باطن و کسانى که ببه
دنبال مهار ساختن قواى روحى و تسل یافتن بر ناس خوی

مى باشند ،طرفداران زیادى داشته؛ و

حتى بنا به نقل پارهاى از روایات ،در میان امم سابقه نیز داراى پیشینه مشخصى بوده است .فقبه مبا
با صو صمت ب که با هدف ماکور انجا مى گرفته ب به شدت مبارزه کرده و صریحاً آن را تحبریم
نموده است .شکى نیست که روزه صمت ،نق

مؤثرى در کنترل غرایبز و تقویبت نمبودن نیبروى

صبر و تحمل آدمى و در نتیجه ،برقرارى اعتدال باطنى دارد؛ با این وجود ،فقه آن را ممنوع مىداند.
ب) عزلت و گوشه گیرى :از جمله مواردى که فقه بر ممنوعیت آن تأکید دارد ،گوشه گیرى و انبزوا
و بریدن از جامعه مىباشد .این امر ناشى از موضبعى اسبت کبه امامبان معصبو علبیهمالسبال در
روایات منقوله از ناحیه آن حضرات ،اتخاذ کرده اند و در صاحات آینبده اشباره خبواهیم کبرد کبه
اتخاذ چنین موضعى از سوى فقها ،به تبعیت از پیشوایان معصو علیهم السال چه نقب

مهمبى در

خ کشى میان «تنسّک مامو » و «تمسّک مطلوب» دارد.
نتیجه
بر خالف سایر علو  ،فقه نه یک دان

محض ،بلکه یک نظا همه جانبه است که در همبه زوایباى

زندگى آدمى نظر افکنده است و اراله طری مى نماید .و آنچه این نظا را متمایز مى سازد ،رشبته اى
است که این نظا همه جانبه را به آسمان و آن سوى هستى پیوند زده و به آن ،جنبه «الزا باطنى» و
«باید» مىدهد.
بنابراین ،هر یک از دان هاى بشرى که در تحصبیل مقصبود و غایبت خبود ،از فقبه اسبتمداد
بگیرد ،موف مى شود که بُعدى از ابعاد مورد نیاز بشر را در مجموعبه انبدا گونبه زنبدگى او مبورد
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مطالعه قرار دهد و براى آن نسخه بپیچد .اما هرگاه دان
انتزاعى ،مقصود خوی

را تعقی

بشرى ،فقه را به کنارى نهد و به صورت

کند ،نمى توانبد دیگبر زوایباى زنبدگى آدمبى را بنگبرد و قهبراً

ناخواسته به نوعى افراط دچار مى گردد .و در این صورت ،ضرر و زیانى که به آدمبى وارد خواهبد
ساخت قابل چشم پوشى نخواهد بود .این امر از علو و دان

هاى تجربى و فنى ب کبه امبروزه ببه

دلیل قطع ارتباط با آسمان و قوانین الهى ،بشر را به کا نیستى و فساد سوق مى دهبد بب گرفتبه تبا
علو عقلى و . . .صادق است.
حال اگر اصل کلى پی

گاته را در مورد اخالق ب که مورد بح

ما است ب تطبی نمباییم ،ببه

چه نتیجهاى خواهیم رسید؟ مسلتماً نتیجه این خواهد بود :کسى که برقرارى اعتدال روحى و تبأمین
روانى را هدف قرار داده است ،اگر فقه را به کنار نهد ،نمى تواند راه حلى در ارتباط با دیگر

آرام

ابعاد زندگى اراله دهد؛ و در این صورت ،انسان تربیت شده در اخالق ،تنها و تنها خود را مى نگرد
و از خارج خوی

باز مىماند.

به تعبیر رساتر ،وقتى که اخالق فقهى جاى خود را به اخالق مصطلح بدهد ،اهتما سبالک ببه
تصایه باطن و تهای
موج

ناس ب به صورت یک امر انتزاعى و مجرد و بى ارتباط ببا جهبان خبارج بب

خواهد گشت که آنچه در اطراف وى مىگارد ،مورد اعتناى او نباشد و در نهایت ،به نوعى

تکاسل و تخاذل و عافیت طلبى ،در کشاک

حوادث اجتماعى و سیاسبى منجبر خواهبد شبد ،کبه

سالک را به واگااردن کار قیصر به قیصر مى کشاند .و این در حالى است که فقه براى جلوگیرى از
گرفتار شدن انسانى که تربیت او را وجهه همت قرار داده ،اهتما نسبت به سرنوشت دیگران و ببه
ویژه آنچه که در جامعه مى گارد را مورد تأکید قرار مى دهد .این تأکید فقه مبتنى بر منبعى است که
پشتوانه استنباط حکم فقهى به شمار مى رود؛ زیرا در تعالیم دینى ،ضرورت اهتما به امبور جامعبه
مورد تأکید فراوان مىباشد .لزو اعتنا و توجه به احوال برادران دینى و بىمباالت نبودن نسببت ببه
سرنوشت همنوعان ،جزو مؤکدترین اصول تشکیل و بقاى جامعه اسالمى به شمار مىرود.
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