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Abstract
Jurisprudence and ethics are among the sciences that have 

many similarities and commonalities with each other and 
there was the interplay between these two since the beginning.
The various interplay between jurisprudence and ethics can be 
examined with different approaches. This article proposes a 
recommendation approach, examines the interplay that should be 
between jurisprudence and ethics. The effects that jurisprudence 
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should have on ethics are: first, jurisprudenceis the prelude to the 
emergence of ethical attributes and arguments second, it paves the 
way for understanding the ḥusn (good) and qubḥ (evil) third, it 
produces some issues in jurisprudence and applies them in ethics.
Reciprocally, the effects that ethics should have on jurisprudence 
are the development of ijtihādī (subject to individual reasoning) 
and jurisprudential methods and the preparation of jurisprudential 
arguments by ethics, moralization of obeying the jurisprudential 
rules, applying other religious teachings as ethics, to create some 
other issues by ethics and to apply them in jurisprudence, enacting 
new jurisprudential rules by considering ethics, creating practical-
legal rulings,the involvement of ethical teachings in the emergence 
of some jurisprudential rules, enacting of legal rulings so that Islam 
has legislated its flowing traditions and its positive laws based 
on ethics andtaken great care in educating people based on that 
virtuous ethics, and making changes in the legal rulings when there 
is a conflict between Jurisprudence and ethics.

Keywords: Science of Ethics, Science of Jurisprudence, Effect, 
Ethical Teachings, Jurisprudential Rules.
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چکیده 
فقه و اخالق از زمره علومی اند که با هم قرابت ها و اشتراکات متعددی دارند. همچنین 
از آغاز پیدایش تاکنون تعامالت و ارتباطاتی با هم داشــته اند که با رویکرد های گوناگونی 
می توان تأثیرات متقابل فقه و اخالق را بررسی کرد. این مقاله رویکردی توصیه ای دارد یعنی 
تأثیرات متقابلی که فقه و اخالق باید بر یکدیگر داشته باشند را بررسی می کند. تأثیراتی که 
فقه باید بر اخالق بگذارد این است که فقه مقدمۀ تشکیل صفات و استدالل های اخالقی 
و زمینه ساز فهم ُحسن و قبح عملی و... شود و نیز تولید برخی مسائل در فقه و به کارگیری 
آن هــا در اخالق صــورت  گیرد. متقاباًل تأثیراتی که اخالق باید بــر فقه بگذارد عبارت اند 
از: تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات اســتدالل های فقهی توســط اخالق، 

1 . قائدی، فاطمه )1401(. تأثیرات متقابل فقه و اخالق . فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. 8 )27(. 
صص: 77-106.
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اخالقی  شدن امتثال دســتورهای فقهی، به کارگیری آموزه های دیگِر دین همچون اخالق، 
تولید برخی موضوعات توسط اخالق و به کارگیری آن ها در فقه، ایجاد قواعد فقهی جدید 
با لحاظ قرار دادِن اخالق، جعل احکام شرعی فرعی، ایجاد تغییر در احکام شرعی در زمان 
وجود تضاد و تزاحم بین فقــه و اخالق و نیز دخالت آموزه های اخالقی در به وجود آمدن 
برخی قواعد فقهی )چنان که اســالم سنت جاریه و قوانین موضوعۀ خود را براساس اخالق 

تشریع کرده و به تربیت مردم براساس آن اخالق فاضله توجه کرده است(. 
کلیدواژه ها: علم اخالق، علم فقه، تأثیرگذاری، آموزه های اخالقی، احکام فقهی.

مقدمه
علم فقه و علم اخالق از زمره علومی اند که با هم قرابت ها و اشتراکات متعددی 
دارنــد. همچنین از آغاز پیدایــش تاکنون تعامالت و ارتباطاتی با  هم داشــته اند. با 
رویکرد های گوناگونی می توان تأثیرات متقابل علم فقه و علم اخالق را بررسی کرد، 
نظیر این که علم فقه و علم اخالق تاکنون چه تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشــته اند 
و این تأثیرات در چه بعدی از ابعاد دو علم بوده است؟ )بررسی توصیفی(. چرا علم 
فقه و علم اخالق بر یکدیگر تأثیرات متقابل گذاشته اند؟ )بررسی تحلیلی(. چرا علم 
فقه و علم اخالق بر یکدیگر تأثیرات اندکی داشــته اند و چرا بیش از این بر یکدیگر 
تأثیرات متقابل نگذاشــته اند؟ )بررســی انتقادی(. این دو علم در چه بعدی از ابعاد 
می توانند یا باید بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟ )بررســی توصیه ای(. این مقاله رویکردی 
توصیه ای دارد یعنی تأثیرات متقابلی که فقه و اخالق باید بر یکدیگر داشــته باشــند 
را بررســی می کند: علم اخالق چه تأثیراتی را باید بر علم فقه بگذارد و علم فقه چه 

تأثیراتی را باید بر علم اخالق بگذارد؟
قبل از بررسی پرسش های فوق الزم است فشرده ای از ارتباط رشته های علمی را 

با یکدیگر مطرح کنیم.
1. ارتباط رشــته های علمی با یکدیگر یا از ســنخ تأثیر و تأثر است یا از سنخ تأثیر 
و تأثر نیســت مانند ارتباط مسئله آفرینی پزشکی برای علم فقه در مسائلی نظیر پیوند 

اعضا و شبیه سازی.
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2. تأثیر و تأثر رشته های علمی گاهی از ناحیۀ مسائل است و گاهی از ابعاد دیگر 
مانند تأثیر یک رشته علمی بر یک رشتۀ علمی دیگر ازنظِر روش.

3.تأثیر و تأثر رشــته های علمی از ناحیۀ مســائل گاهی ازقبیِل مساعدت و تأیید 
است مانند »جاودانگی نفس« که هم فلسفه آن را تأیید می کند و هم علم کالم، و 
گاهی ازقبیل تعارض است مانند »ِقدم زمانی عالم« که فلسفه آن را تأیید و علم کالم 

آن را نفی می کند )ضیائی فر، 1390، 26-25(.
در این مقاله بیشــتر از تأثیر و تأثر آموزه ها و گزاره های این رشــته های علمی در 
ناحیۀ مســائل بحث می کنیم، اعم از این که ازقبیل مساعدت و تأیید باشد یا از قبیل 

تعارض.
از بطن منابع اولیه و وحیانِی اســالم علوم مختلفــی مربوط به نیازهای اعتقادی، 
روحــی و اجتماعی انســان ها پدید آمــد که عوامل مختلفی در رویش و گســترش 
آن ها مؤثر بوده اســت. از جملۀ آن ها دو علم اخالق و فقه هســتند که یکی با نگاه 
سالمت روحی و روانی افراد جامعۀ اسالمی و دیگری با نگاه فراهم سازی و استنباط 
قانون های شــریعت است که هدف مشترک هردو درنهایت، ارائۀ انسان در تراز یک 

مسلمان واقعی است.
دانش های درجه دوم که دربارۀ رابطۀ یک علم با دانش های دیگر و پرســش های 
بیرونی علوم بحث می کنند، تحقیقاتی است که تا دهۀ اخیر کمتر مورد توجه محققان 
و اندیشــمندان علوم دینی بوده اســت، چنان که دربارۀ پژوهش حاضر سابقۀ تألیف 
مستقلی مشاهده نشده است و تنها پژوهش های مرتبط با موضوع در دسترس هستند. 
امــروزه دربارۀ این که چه تناســب و ترابطی میــان این دو دانش برقرار اســت، 
رویکردهای متفاوتی در تفکرات برخی اندیشــوران اسالمی دیده می شود. برخی در 
پی آن هستند که تعاند و ناهمگونی آن ها را ثابت کنند و برخی یکی از این دو را به 
سود دیگری فرو می کاهند و همچنین دیدگاه های مشابه دیگری که به ناکارامدی و 

انزوای یکی از این دو علم خواهد انجامید )ر.ک: هدایتی، 1392، 23ـ25(. 
 فرضیۀ مقاله این اســت که این دو دانش در عین مشترکات و تعامالت متعدد با 
همدیگر، از هم متمایز و مستقل اند که این به نظر، راهکاری منطقی است که درکنار 
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حفظ اصالت و اســتقالل دو علم، با هم دادوستد و هم افزایی داشته باشند. این خود 
امروزه یکی از راه های تولید علم و گسترش دانش به حساب می آید.

هدف از این پژوهش در اثبات اســتقالل اخالق، زمینه سازی برای نقش آفرینی 
بیشتر اخالق کاربردی و خارج کردن اخالق از نگاه پند و اندرِز ِصرف و تبدیل شدن 
آن بــه یک علــم تأثیرگذار برای کمال معنوی جامعه اســت، به طــوری که یکی از 
مهم ترین تأثیرگذاری های آن اســتنباط های حکم شرعی متعارض با اهداف اخالقی 

است. از طرفی، هدْف تبیین تأثیر فقه در تکمیل و تتمیم اخالق است.

مفاهیم
برای ورود به بحث الزم اســت ابتدا برخی واژگان اصلی تعریف شود تا بحث از 
ابتدا روشــن و مقصود از به کار بردن آن ها مشــخص گردد. به این منظور به شرح و 

تبیین معنای لغوی و اصطالحی واژه های اخالق و علم اخالق و فقه می پردازیم.
اخالق

اخــالق در اصطــالح عالوه بر همان معنای لغوی که به صفات نفســانی پایدار 
اختصــاص دارد، معانی و کاربردهای متفاوت دیگری نیــز دارد. ازجمله مهم ترین 
کاربردهــای آن کــه در این مقاله نیز مورد نظر اســت و می توانــد در فقه و فقاهت 
تأثیر گذار باشد عبارت اند از: صفات راسخ نفسانی1 )احمد مسکویه، بی تا، 51؛ ر.ک: فیض 
کاشانی، 1417ق، 95/5؛ نراقی، بی تا، 351/2(،  فضایل و رفتار اخالقی )مصباح یزدی، 1389، 17( 

و نیز دانش یا علم اخالق )اعرافی، 1391، 219-220/1(.

علم اخالق
یکی از کاربردهای اخالق علم اخالق اســت؛ علمی که از انواع صفات خوب 
و بدی که با افعال اختیاری انســان ارتباط دارد و از کیفیت اکتســاب این صفات یا 
دور کردن صفات رذیله بحث می کند. پس موضوعش صفات فاضله و رذیله است، 

1. اخالق در این معنا موضوع یا بخشی از موضوع اخالق به معنای رشته علمی به حساب می آید.
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از آن جهت که برای انسان قابل اکتساب یا اجتناب است )مصباح یزدی، 1389، 10(.
مرحــوم نراقی در تعریف علــم اخالق می گوید: »علم اخــالق دانش صفات 
مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گردیدن به صفات نجات بخش 
و رها شــدن از صفات هالک کننده می باشــد و این علم بــرای این که راه و روش 
زدودن رذائل اخالقی را به ما نشان می دهد و باعث تمیز بین رذائل و فضایل می شود، 
شــرفش از سایر علوم برتر و فایده و ثمره اش بیشتر است« )نراقی، 1381، 33(. نظیر این 
تعریف تعریفی است که ازسوی عالمه طباطبایی بیان شده است )ر.ک: طباطبایی، 1394، 

.)376/1
 به نظر می رسد که این تعریف، جامع ترین تعریفی است که ازسوی علمای اخالق 
دربارۀ علم اخالق ارائه شده اســت، زیرا در این تعریف روش از بین بردن اخالقیات 
ناپسند و کیفیِت به دست آوردن صفات و ملکات خوب و زیبا، جزئی از علم اخالق 
شمرده شده است. با توجه به تعاریفی که ارائه شد هدف نهایی علم اخالق در اندیشۀ 
اسالمی این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود که همانا هدف اصلی 
خلقت جهان و انسان است برساند. تفسیر واقعی و تحقق این کمال و سعادت به این 
اســت که انسان قدرت و ظرفیت و اســتعداد خود، چه در صفات نفسانی و چه در 

حوزۀ رفتاری را جلوه گاه اسما و صفات الهی گرداند )دیلمی، 1384، 16(.
بنابراین تعریف مرحوم نراقی به عنوان تعریف برگزیده از علم اخالق در این مقاله 
لحاظ شده است و تحلیل ها براساس گزاره های این تعریف از علم اخالق مورد نظر 
است. به بیانی دیگر اخالق را به معنای دانش متکفل نظام ارزش های انسانی فرض 

کرده ایم که خود دارای گزاره هایی است.
نکتۀ قابل توجه در این جا آن اســت که مــراد و منظور ما از معنای علم در بحث 
ارتباط و تأثیر گذاری اخالق و فقه بر یکدیگر یا به عبارتی ارتباط علم اخالق و فقه، 
اعم اســت از مســائل و گزاره ها، روش، اهداف و امثال آن. ازمیان آن ها آنچه بیشتر 

کاربرد دارد احکام و دستورات یا همان مسائل و گزاره های علم اخالق است.
پس یکی از کاربردهای اخالْق علم اخالق اســت و ازجمله کاربردهای بســیار 

تأثیرگذار در فقه است. 
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فقه
فقــه در لغت به معنــای فهــم عمیــق )مصطفــوی، 1402ق، 123/9( و در اصطالح 
کاربردهای متعددی دارد که در این نوشتار به معنای رشتۀ علمی به کار رفته است که 
در آن خصوص احکام فرعی و عملی شریعت از منابع و ادلۀ معتبر به شکل تفصیلی 
و استداللی استخراج می شود و از آن به فقه استداللی تعبیر می شود )عالمه حلی،1412ق، 

 .)52/1

نسبت سنجی میان فقه و اخالق 
اخالق و فقه دو دستگاه هنجاری و بسیار ُپراهمیت برای مسلمانان هستند. کشف 
جایگاه هرکدام و نســبت و ارتباط این دو می تواند به حل بســیاری از نابسامانی های 
رفتاری در جوامع اسالمی کمک کند. قبل از ورود به بحث تأثیر و تأثر این دو علم 
بر یکدیگر الزم اســت نسبت این دو تبیین شود. در نسبت سنجی میان فقه و اخالق 

سه نظریه قابل طرح است:
نظریۀ اول می گوید با وجود علم فقه نیازی به علم اخالق نداریم. آنچه در علم 
اخالق قابل طرح و بیان است در فقه مطرح شده یا قابل طرح است، چراکه اخالق 

چیزی فراتر از مستحبات فقهی نیست )فخارطوسی، 1382، 35(.
نظریۀ دوم چنین مطرح شده اســت که با عنایت بــه اولویت علم اخالق بر علم 
فقه، الزم اســت علم فقه به اخالْق تحلیل یا ارتقا یابد. بعضی عالمان اسالمی با بیان 
انتقاداتی از علم فقه، ضرورت جایگزینی اخالق به جای فقه را پیگیری می کرده اند. 
گاهی نیز این انتقادات با تعابیر تندی همراه بوده است به حّدی که با علِم دنیا دانستِن 
فقه، ناکارامدی یا ناکافی بودن آن را برای پرورش انســان ســعادتمند اسالمی اعالم 

می کرده اند )غزالی، بی تا، 31/1(.
نظریۀ سوم نه نگاه بدبینانه به فقه دارد و نه اخالق را قابل فروکاهی به فقه می داند، 
بلکه ضمن اذعان به شایستگی و ثمربخشی تام هر دو علم، ویژگی ها و خصوصیاتی 
را نشان می دهد که منجر به جدایی آن دو از یکدیگر خواهد شد )فیض کاشانی، 1417ق، 

.)60-59/1

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


85

تأثیرات متقابل
فقه و اخالق

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

نظریۀ نخست به این دلیل مردود است که اواًل چنان که در تبیین نظریۀ سوم بیان 
خواهیم کرد، اخالق همۀ ویژگی های یک علم مســتقل را چه در حوزۀ مســائل و 
چه در حوزۀ موضوع و هدف داراســت و نه تنها فروکاستن اخالق به فقه روا نیست، 
بلکه به دلیل نیازی که فقه به اخالق دارد، این فروکاهی به زیان فقه اســت، زیرا علم 
اخالق زمینه ها و زیرســاخت های روی آوری علم به احکام فقهی را در روح و جان 
متدینان فراهم می آورد و در شــکوفایی اهداف فقهی تأثیر به سزایی دارد. ثانیًا چنین 
نیست که احکام اخالقی منحصر در مستحبات فقهی باشد، بلکه اخالق از احکام 
الزامی ـ ایجابی خاصی برخوردار است. گذشته از این که میان مستحباتی که در فقه 

مطرح می شود، با فضایل و موجهات اخالقی تفاوت وجود دارد.
نظریۀ دوم نیز قابل پذیرش نیســت. فقه نیز دانشــی گرانقدر و مســتقل است و 
نادیده گرفتن اهمیــت و جایگاه این دانش بی بدیل در حوزۀ علوم اســالمی تحت 
عناوینــی چــون رویکرد اخالقی و مدیریت علمی خطر برداشــت های ســطحی و 
استحسانی در دایرۀ علوم دینی را به دنبال دارد. دانش اخالق در تبیین مفاهیم ارزشی 
و شناسایی بسیاری از مصادیق هنجارهای اخالقی و نیز تعیین ضمانت اجرایی مؤثر، 

نیازمند دانش فقه است. چنان که برخی گفته اند: 
»فقه علمی شریف و الهی است که مستفاد از وحی و مقتبس از مشکات نبوت 
بوده، مایۀ ترقی و تقّرب عابدان و مقامات رفیع معنوی است، چراکه نشاندن خوهای 
نیکو در مزرعۀ نفس به ســرپنجۀ مبارک اعمال مشــروع و نیکوی بدن میسر است و 
دســت یافتن به علوم مکاشــفه )معرفت حقیقی به توحید، معاد، نبوت و ...( جز با 
تهذیــب ُخلق و تصفیۀ باطن و تنویر دل و نور شــرع و ضیــای خرد، صورِت تحقق 
نمی پذیرد و این ها در گرو آن اســت که آدمی بداند که کدام عمل طاعت اســت و 
قرب می آورد و کدام معصیت اســت و دوری از خــدا را می افزاید و فقه همان علم 
شریف و مطلوب است که کلید این تشخیص را در دست عابدان و عامالن می نهد« 

)فیض کاشانی، 1417ق، 60-59/1(. 
خالصه این که درجات معنوی انســانی جز با فقه حاصل نمی شود، هرچند فقه 

به تنهایی برای رسیدن به آن درجات کافی نیست )جوادی آملی، 6 فروردین 1396(.
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 نظریۀ ســوم نظریــه ای مقبول و اثبات پذیر اســت. چراکــه می دانیم هریک از 
معرفت هــای فقهی و اخالقی قابل نام گذاری به علم هســتند و دیگر آن که درپس 
شباهت ها و احیانًا تداخل های این دو علم نقاط افتراق و تمایز فراوانی وجود دارد که 
آن ها را از یکدیگر جدا ساخته و هریک را به عنوان یک دانش ممتاز معرفی می کند. 
البتــه اثبات نظریه و تبیین نقــاط افتراق و تمایز موجود بیــن آن ها خود نیاز به فصل 

مفصل و مجزایی دارد که در مجال این مقاله نمی گنجد.

ارتباط سنجی فقه و اخالق
اکنــون که مجزا بودن این دو علم معلوم گشــت بحث از ارتبــاط آن دو مطرح 
می شــود. در پاسخ به این پرسش که آیا میان فقه و اخالق رابطه ای وجود دارد یا نه؟ 

دو دیدگاه و رویکرد وجود دارد:
الف( رویکرد سلبی: در آن رسالت و قلمرو این دو علم را جدا می دانند. رسالت 
فقه و قلمرو کارایی آن دنیاســت و رسالت اخالق و قلمرو کارآیی آن آخرت است. 
ازجمله ادله ای که بر عدم ارتباط ذکر شده است اختالف موضوع و روش این دو علم 
اســت. در پاسخ به آن گفته شده است که هدْف اثبات تساوی و اتحاد این دو رشتۀ 
علمی نیســت تا به وســیلۀ اختالف موضوع و روش، اتحاد آن ها نفی شودـ  چنان که 
در بحث قبلی نظر صحیح تر مجزا بودن این دو علم دانسته شد ـ بلکه مقصود اثبات 
ارتباط و اشــتراک آن ها در برخی مســائل است و این اشــتراک در بسیاری از علوم 

وجود دارد )ر.ک: صدر، 1380، 9-7/1(.
ب( رویکــرد ایجابــی: ایــن رویکرد معتقد اســت که فقه با اخــالق پیوندی 
ناگسســتنی دارد، چراکه اخالق از خصلت ها بحث می کند و خصلت ها به کمک 
اعمال و رفتار ها به دســت می آید. فقــه عهده دار تبیین رفتار های مشــروع و مقرب 
د است. بنابراین در چهارچوب رفتار های  به ســوی خدا و رفتار های غیرمشروع و مبعِّ
فقهی، خصلت ها و صفات مطلوب اخالقی شــکل می گیرند و در واقع فقه مقدمۀ 

شکل گرفتن چنین صفاتی است )فیض کاشانی، 1417ق، 60/1(.
بنابرایــن، دیدگاه ارتباط فقه و اخالق پذیرفتنی تر اســت که بــر آن ادله ای اقامه 
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شده است. ازجمله احکام فقهی به منظور نظام عادالنه تشریع شده اند و روشن است 
که عدالت بخش مهمی از اخالق اســت. پس احکام فقهی ریشــۀ اخالقی دارند 

)صدر، 1380، 1-12/1(.
 

تعامل فقه و اخالق
 براســاس رویکرد ایجابی، فقه و اخالق در عرصه هایی مانند موضوع و روش و 
غایت، شــباهت ها و همسویی های فراوانی دارند و نیز همپوشی ها در موضوع باعث 
شباهت بیشتر آن ها شده است. شایسته است تعامل و تأثیر متقابل این دو دانش به ویژه 
در آموزه ها و گزاره های آن ها بررسی شود تا سهم و خدمات آن ها نسبت به یکدیگر 
روشن و مشخص شود. ارتباط میان آن ها به گونه ای است که اخالل در هرکدام سبب 

اخالل در رکن دیگر می شود )مکارم شیرازی، 1427ق، 54/1(.
بنابراین در ادامه براساس رویکرد ایجابی با مثال هایی از آموزه های فقه و مثال هایی 
از آموزه هــای اخالق بیان می شــود که رابطۀ این دو رشــته ازنظــر منطقی عموم و 
خصوص من وجه است یعنی این دو رشته از علم در عین این که در موضوع و روش 
و هدف مشترکاتی دارند، دو رشتۀ علمی هستند و دارای افتراقاتی هستند و با این که 

دو رشتۀ مجزا هستند ولی در یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمْنَكِر)عنکبوت/45(  بر این اساس قرآن کریم با آیۀ ِإنَّ الصَّ
صریحًا فلسفۀ بعضی احکام فقهی مثل نماز که از موضوعات اساسی شریعت است 
را دور شــدن از فحشــا و منکر و اصالح نظام اخالقی می دانــد و غایت و غرضی 
اخالقــی برای آن درنظر دارد. امیرمؤمنان علــی؟ع؟ نیز هدف نهایی فقه را اصالح 
ْخاَلِص  َياَم اْبِتاَلًء ِلِ اَلَة َتْنِزيهًا َعِن اْلِكْبِر... َوالصِّ ُه ... الصَّ نظام معرفی می کند: »َفَرَض اللَّ
ــَفَهاِء ... َوِإَقاَمَة  ْهيَ َعِن اْلُمْنَكِر َرْدعًا ِللسُّ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َمْصَلَحًة ِلْلَعَوامِّ َو النَّ

َ
اْلَخْلِق ... واْل

ِة  ِرَقِة ِإيَجابًا ِلْلِعفَّ اْلُحُدوِد ِإْعَظامًا ِلْلَمَحاِرِم َو َتْرَك ُشــْرِب اْلَخْمِر َتْحِصينًا ِلْلَعْقِل َو ُمَجاَنَبَة السَّ
...«)ســید رضــی، 1414ق، 451/1( پاکی از کبر، اخــالص در خلق، مصلحت عمومی، 

عفت و... همه از اغراض اخالقی هستند که با دستورات فقهی به دست می آید.
همچنین روایات متعددی وارد شده اســت که به ســرزنش کسانی می پردازد که 
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از محبت اهل بیت دم می زنند و گمانشان این است که محبت تنها برای رستگاری 
کافی است. نظیر روایتی که در آن امام باقر؟ع؟ خطاب به جابر فرمود: »ای جابر... 
به خدا قســم نیست شیعه مگر کسی که تقوای الهی پیشه کند و اطاعت خدا نماید 
و چنین کسانی شناخته نمی شوند مگر با فروتنی، خشوع، امانت داری، نیکی به پدر 
و مادر، سرکشــی از همســایگان فقیر و نیازمند و بدهکاران و یتیمان،... پس تقوای 
الهی پیشه کنید و به فرامین او عمل نمایید و بدانید که محبوب ترین بندگان نزد خدا 
با تقواترین آنان اســت... . والیت و سرپرســتی ما دست یافتنی نیست مگر از طریق 
عمل و ورع و پارســایی« )کلینــی، 1429ق، 189/3( در حالی که حّب خدا و پیامبر؟ص؟ 

و اهل بیت؟مهع؟ که الزمۀ ایمان است بدون عمل و آشنایی با فقه کامل نمی شود.
پس روشن است که اخالق و ورع و طاعت، بدون آشنایی و عمل به فقه و مسائل 
حــالل و حرام حاصل  نمی شــود، چنان که تقوا که معیار کرامــت و آبرومندی نزد 
خداوند واقع شده است، بدون فراگیری واجبات و محرماتی که فقه متکفل آن است 
به دست نمی آید و با بهره گیری از فقه و اخالق است که انسان به رستگاری می رسد 

و آن در گرو تعامل فقه و اخالق است.
خالصه آن که شباهت آموزه هایی از یک رشته با آموزه هایی از رشتۀ دیگر بیانگر 
شباهت دو رشته است یعنی اگرآموزه های هرکدام از دو رشته در موضوع با یکدیگر 
شبیه بودند، بیانگر شباهت این دو رشته در موضوع با یکدیگر هستند و همین طور در 

روش و هدف. 

تأثیر فقه بر اخالق
بعــد از پذیرش رویکرد مثبت به ارتباط فقه واخالق، در ادامه به برخی تأثیرات و 

خدمات فقه بر اخالق اشاره می شود.
الف( مقدمۀ تشکیل صفات و استدالل های اخالقی

 دانــش فقه بــرای مجموعه رفتار هایی حکم صادر می کند کــه در اثر قبول این 
الگوهای رفتاری، به تدریج فضیلت های اخالقی رشد می کند و زمینه برای دوری از 
رذیلت های اخالقی آماده می شود. به عبارت دیگر، فقْه شکل گیری صفات اخالقی 
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را آســان می کند و شــکل گیری صفات و ملکات نفسانی سرچشــمه ای برای بروز 
رفتارهای انسانی است )آمدی، 1366، 25(. در واقع عالم اخالق در اینگونه موارد می تواند 
این طور استدالل کند که »این چیز شرعًا حرام است و حرمت شرعی داللت بر وجود 
مفسدۀ مهلکۀ واقعی دارد. بنابراین، ارتکاب این حرام موجب فساد و هالکت واقعی 
است و فعل حرام متوجه فساد فاعل آن نیز می شود و فساد قابل جمع با کمال انسانی 

و قرب الهی نیست، پس حرام شرعی یا فقهی اخالقًا نیز ممنوع است«.
 بنابراین، اعالم ممنوعیت صریح فعلی از منظر فقهی ـ حداقل در مواردی که دلیل 
قطعی وجود دارد ـ عالوه بر این که حاکی از وجود مفســده است، از منظر اخالقی 
هم کاشف از این معناست که انجام آن کار با کمال و سعادت انسانی منافات دارد. 

 ب( زمینه ساز فهم ُحسن و قبح
 در مواردی احکام فقهی زمینه ساز فهم حسن و قبح می شود. به بیان دیگر، آن جا که 
عقْل حسن و قبح برخی از رفتارها را تشخیص نمی دهد، حکم فقه می تواند در کشف 
حسن و قبح آن ها یاری رسان باشد. برای مثال حکم فقه به استحباب دربارۀ یک رفتار 
می تواند زمینه ســاز کشف و حکم به »حسن« در اخالق باشد )اعرافی، 1391، 471/1(.

 ج( تولید برخی مسائل در فقه و به کارگیری آن ها در اخالق
فقــه مجموعه احکام و مســائلی را تولید می کند که علم اخــالق آن ها را به کار 
می برد و مصرف می کند مانند بسیاری از مستحبات و مکروهات که فقه آن ها را تولید 

می کند و اخالق به کار می گیرد. برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1( در بــاب تجارت، برخی موضوعــات تجارت مکروه بیان شده اســت مانند 
صرافی کردن به خاطر آن که صراف به واســطۀ عمل مزبور از ربا محفوظ نیســت و 
چه بسا سرانجام به آن مبتال شود یا با مالی که بچه های نابالغ به دست می آورردند، مالی 
که اصلش معلوم نباشــد که از راه حالل به دســت آمده یا حرام و... . واضح است 
که در انجام این کســب ها نهی شرعِی الزامی نیامده است ولی فرد اخالقی چون این 
موارد را اخالقی نمی داند از انجام این مکاسب پرهیز می کند تا از آثاری که به دنبال 
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می آورند دوری کند. از طرف دیگر تجارت مســتحب نیز داریم و آن تجارتی است 
که به واسطۀ آن یک کار مستحبی مانند توسعه بر زن و فرزند و والدین و نفع رساندن 
به مؤمنین و به مطلق نیازمندانی که مضطر نباشــند حاصل می شود )شهیدثانی،1401ق، 

 .)302-285/3
2( در باب روزه، روزه یکی از مهمترین اعمالی است که در فقه واجب شده است 
که با تحلیل تک تک فواید آن روشــن می شــود که اکثر فایدۀ آن یا مهمترین فلسفۀ 
آن تصحیح و تطهیر اخالق و تهذیب نفس است )ر.ک: گیالنی، 1377، 155( و یکی از 
بهترین برنامه هایی است که فقه برای اخالق تدبیر کرده است. چنانچه هرچه بیشتر در 

اجرای این واجب دقت شود اثر تأثیرگذاری آن در اخالق بیشتر خواهد شد. 
3( در باب حدود مثاًل فردی که قذف شده است می تواند کسی را که به او نسبت 

ناروا داده عفو کند که این به نوبۀخود کاری اخالقی به حساب می آید.
4( در بــاب قصاص، قرآن کریم آن جا که از شــدیدترین کیفر ها ســخن به میان 
آورده اســت به دنبال آن به توصیۀ اخالقی پرداخته اســت تا جلوی خشکی و شدت 
قانــون را بگیرد و تــا حدودی آن را مالیم کنــد. قتل عمــد از بزرگترین گناهان و 
خطرناک ترین جنایاتی اســت که امنیت اجتماع را دستخوش اختالل می سازد و به 

همین جهت کیفر این گناه در کلیۀ شرایع و قوانین از شدیدترین کیفرهاست.
قرآن مجیــد در این مورد می فرماید: ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفى اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ 
َداٌء ِإَلْيِه 

َ
َباٌع ِباْلَمْعُروِف َو أ ِخيِه َشــيٌء َفاتِّ

َ
ْنَثى َفَمْن ُعِفيَ َلُه ِمْن أ

ُ
ْنَثى ِباْل

ُ
َو اْلَعْبــُد ِباْلَعْبِد َو اْل

ِبِإْحَساٍن )بقره/178(.
چنان که مالحظه می شود در این آیه ولِی مقتول برادِر قاتل خوانده شده تا به این 
وســیله عاطفۀ او را برانگیزد و دلش را به جانب عفو و رحم متمایل ســازد. چنان که 
می بینیم قرآن مجید در عین حال که حکم اصلی را قصاص قرار داده برای پیشگیری 

از اثرات سوء آن درکنار این حکم، حکم اخالقی عفو را عنوان کرده است.
در آیۀ دیگر فرموده: َو ِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َو َلِئْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر 
يــَن ؛ »اگر در مقام عقوبت و کیفر باشــد، همانند عقوبت و لطمه ای که بر  اِبِر ِللصَّ
شما وارد شده است عقوبت کنید و اگر صبر و بردباری ورزید یعنی از کیفر عقوبت 
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درگذرید، این صبر و گذشــت برای شما بهتر اســت« )نحل/126(. استحباب صبر و 
گذشْت حکم فقهی این موضوع است که در اخالق به کار می رود.

 پس می توان گفت احکام فقهی، احکام اخالقی نیز هستند، زیرا اشخاصی که 
می خواهند مراحل عالی سیر و سلوک را طی کنند، عالوه بر این که تکالیف عامۀ فقه  
)محرمات و واجبات( را انجام می دهند، باید تکالیف سنگین تری را نیز متحمل شوند 
و این تکالیف ســنگین همان مستحبات و مکروهات هستند که انجام آن ها انسان را 
به مراحل عالی سیر و سلوک هدایت می کند. درنتیجه، مکروهات و مستحبات غالبًا 
احکام اخالقی هســتند و نوعی بایستگی ارزشــی و اخالقی در آن نهفته است و این 
احکام اخالقی اغلب احکام فقهی را شــامل می شــود و درنتیجه اکثر احکام فقهی 

احکام اخالقی هستند )صدر، 1380، 12/1(. 

 تأثیر اخالق بر فقه
 آنچه گذشــت ازتأثیــرات عمیق فقه در اخالق و این که اخالل در فقه مســبب 
اخالل در اخالق می شــود. ولی نکتۀ قابل توجه این اســت که به عکس، اخالل در 
اخالق نیز سبب اخالل در عمل به شریعت می شود. مطلب در دو بخِش مستندات 

و شواهد و نیز آثار و فواید دنبال می شود.
 الف( مستندات و شواهد

گواه روشن بر این مدعا که اخالق در فقه اثر گذاشته و رّد پای آن در فقه موجود 
است، نکات اخالقی فراوانی است که سرتاسر فقه پیدا می شود. در ادامه به تعدادی 

از آن ها اشاره می گردد.
 1(     بخش عمده ای از فقه را عبادیات تشکیل می دهد که قوامش به نیت خالص 
و قصد قربتی اســت که به مســائل اخالقی و اعتقادی برمی  گردد. حتی در اعمال 
توّصلی نیز گرچه قصد قربْت شرط صحت عمل نیست، ولی شکی نیست که سبب 

کمال آن می شود.
همۀ فقها اتفاق نظر دارند که خلوص از ریا در مطلق عبادات شــرط است و اگر 
کســی از عبادتی قصد ریا داشته باشد عملش باطل است و مرتکب معصیت کبیره 
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شده است، زیرا به خدای متعال شرک ورزیده است )طباطبایی یزدی، 1409ق، 617/1(.
در روایاتی که از پیامبر اکرم؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ نقل شده نیز آمده است: 
: أنا خير شــريک، من أشــرک معى غيری فى عمــل عمله لم أقبله اال  َوَجلَّ »قال الله عزَّ
مــا كان لى خالصــا؛ خداوند عّزوجل فرمود هرکس دیگــری را در اعمال خود با من 
شریک کند، عمل او را قبول نخواهم کرد مگر این که خالصانه برای من انجام دهد« 
)متقــی هنــدی، 1401ق، 479/3؛ کلینی، 1429ق، 722/3( و نیزآمده اســت: »ِانک َلن یتقبل 
من عملک اال ما اخلصت فیه؛ هرگز عملت مورد قبول واقع نمی شــود، مگر این که 

خالصانه آن را به جای آوری« )آمدی، 1366، 155(.
 2( در بعضی از روایات آمده اســت که ُحســن خلق گناهان را ذوب می کند و 
سوء خلق عمل را به فساد می کشاند »انَّ حسن الخلق يذيب الخطيئه... و إنَّ سوء الخلق 

ليفسد العمل« )مجلسی، 1414ق، 395/68(.
 3( صدقات مستحبی که در فقه خصوصیات و جزئیاتش آموخته می شود مطابق 
َذی)بقره/264( با منت و آزار که از رذائل اخالقی 

َ
آیــۀ اَل ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َو اْل

است باطل و محو می شود.
 4( از روایــات امام صادق؟ع؟ به دســت می آید که اعمــال عبادی که علم فقه 
جایگاه فراگیری آن اســت با رذائل اخالقی نظیر ُعجب، نســیان، گناه و بی توجهی 
نســبت به آن و زیاد شمردن عمل صالح حبط می شود: »َقاَل ِإْبِليُس ِإَذا اْسَتْمَكْنُت ِمِن 
ُه َغْيُر َمْقُبوٍل ِمْنُه- ِإَذا اْســَتْكَثَر َعَمَلُه َو َنِســيَ َذْنَبُه َو  َباِل َما َعِمَل- َفِإنَّ

ُ
اْبِن آَدَم ِفي َثاَلٍث َلْم أ

َدَخَلُه اْلُعْجُب؛ ابلیس گفت: اگر بر ســه چیز بر فرزند آدم ســلطه پیدا کنم، از اعمال 
صالحه ای که به جا می آورد باکی ندارم چون می دانم که مورد قبول واقع نمی شــود: 
زمانی که عملش را زیاد به حساب آورد و گناهانش را فراموش کند و به ُعجب مبتال 

گردد«)حر عاملی، 1409، 98/1؛ صدوق، بی تا، 112(.

 ب( آثار و فواید توجه به اخالق
 از شــواهد مذکور روشن شــد که اخالق در فقه تأثیر دارد و توجه به اخالق در 

فقه، می تواند فواید و آثار گوناگونی داشته باشد که برخی از آن ها بیان می شود:
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 1( تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات استدالل های فقهی
معمواًل دانش ها در بســتر تعامل با یکدیگر در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته اند. 
روش فقه و اجتهاد نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. بی تردید یکی از دانش های قابل 
استفاده و تأثیرگذار در اجتهاِد فقهی دانش اخالق و آموزه های اخالقی است. مطالعۀ 
تفصیلی ابواب فقهی موارد فراوانی از اســتدالل های بزرگان فقهای امامیه به اخالقیات 
در استنباط حکم شرعی را نشان می دهد. مثاًل در فقه دلیل کراهت امامت اعرابی برای 
مهاجرین را عالوه بر وجود نص، دوری از مکارم اخالق و خصلت های نیک می دانند 
)شــهید ثانی، 1410ق،  804/1؛ محقق کرکی، 1370، 252/2( و یا مقدس اردبیلی در بحث تحریم 
ربا ازجمله مصالح تحریم آن را دعوت به مکارم اخالق دانسته است به این صورت که 

اقراض و امهال بدون زیاد ساختن مبلغ معلوم شود )مقدس اردبیلی، بی تا، 437(.

2( اخالقی شدن امتثال دستورهای فقهی
 معمواًل در فقه به این نکته تأکید می شود که هدف از امتثال احکام و دستورهای 
فقهی، دور ماندن از عذاب الهی است و کمتر این نکته را متذکر شده اند که هدف 
بخشی از احکام فقهی تکامل و رشد معنوی انسان است. آموزه های دین کامل اسالم 
با پیوســتگی ای که بین آن ها وجود دارد برای هدایت انســان و جامعۀ بشری به سوی 
کماالت مادی و معنوی دنیوی و اخروی تنظیم شده اند و هرکدام هماهنگ با سایر 
آموزه ها، عهده دار تأمین بخش خاصی از کماالت یادشــده هستند. بنابراین، احکام 
فقهی این توانایی و قابلیت را دارند که انسان را به تکامل معنوی و اخالقی برسانند و 
قرب الهی و سعادت جاوید را برای او به ارمغان آورند، ازاین رو برخی از فقها گفته اند 
که غرِض اّهم در عباداْت، تکمیل نفس، ارتقای درجۀ معرفت، اقبال به سوی خداوند 
و کسب رضای الهی است )شهید اول، بی تا، 89/1؛ فاضل مقداد، 1403ق، 170؛ طباطبایی یزدی، 

1420ق، 237/1و 614؛ مجلسی، 1414ق، 278/69(.

3( به کارگیری آموزه های دیگر دین
 با این که دین اسالم دارای آموزه های اعتقادی و اخالق و فقهی است، اما در 
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فقه و اجتهاد مصطلح و رایج، با اکتفا به آموزه های فقهی، کمتر به دیگر آموزه ها 
نظیــر آموزه های اخالقی توجه شده اســت. گرچه در برخی منابع روایی بخشــی 
از مباحث اخالقی آمده اســت )حر عاملــی، 1409ق، 161/15( یا گاهی فقها پاره ای از 
دســتورهای معصومان؟مهع؟ را اخالقی دانســته اند )ر.ک: موســوی خمینی، 1379، 2/ 
499؛ موســوی گلپایگانی، 1413ق، 14/1( یا در برخی مباحث فقهی به مناســبت اجتناب 
از برخــی گناهان، از رذایل اخالقی بحث کرده اند )خویــی، 1410ق، 12-9/1، 354(، 
ولــی به هر حال از آموزه های اخالقی دین به صورت روشــمند و ضابطه مند بحث 
نشده اســت. این در حالی است که توجه به آموزه های اخالقی دین و به کارگیری 
ضابطه مند و روشمند آن در اجتهاد به فربهی و غنای فقه کمک می کند و هدایت 
فقه به ســوی رشــد و تکامل و فرد و جامعه را به واقع نزدیک تر می سازد )ضیائی فر، 

.)32 ،1388

4( تولید برخی موضوعات توسط اخالق و به کار گیری آن ها در فقه
برخــی موضوعات را اخالق تولید می کند که فقه حکم آن ها را بیان می کند. از 

آن جمله می توان به مثال های زیر توجه کرد.
 الف( سّب مؤمن: فقها حکم به حرمت آن دارند، زیرا ظلم و ایذای مؤمن است. 
همان طور که می دانید دشنام به مؤمن یکی از موضوعات اصلی در فقه نیست، بلکه 
در اخالق به عنوان یک موضوع مطرح اســت. درواقع در فقه بیان می شــود که اگر 
کسی ازطریق ســب کردْن پولی کسب کند آن پول حرام است زیرا دشنام به مؤمن 

حرام است.
 ب( غیبــت کــردن کــه در اخالق یکی دیگــر از آفات زبان اســت، در بخش 
تجارت، کســب به واسطۀ آن حرام است. از آیاتی که به ذم آن داللت دارد آیۀ َواَل 

ِخيِه َمْيًتا )حجرات/12( است.
َ
ُكَل َلْحَم أ

ْ
ْن َيأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُيِحبُّ أ

َ
َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أ

همچنین روایات زیادی نیز به حرمت غیبــت داللت دارد )ر.ک: صدوق، 1386ق، 
 557/2؛ حائــری یــزدی، 1426ق،  500/3(. در کتــب روایی همــۀ انگیزه های متعددی که 
غیبت دارد، مثل تهمت، سوء ظن، تمسخر، حسد و... در اخالق از رذایل اخالقی 
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به حساب می آیند و حکمشان در فقه روشن می شود که حرام اند.
 ج( هجو مؤمن، ســخن چینی، مدح کســی که مســتحق مدح نیست و... که 
حرمــت آن ها بــا ادلۀ اربعه ثابت شده اســت و هرکدام اصالتــًا از موضوعات رذائل 

اخالقی هستند.
عالوه بر آن ها، بر اهل فضل پوشیده نیست که روایات بسیاری داریم که می تواند 
مبنای احکام فقهی قرار گیرد. ولی متأســفانه با بردن آن ها به اخالق و گفتن این که 
این ها اخالقی است، فقه را از آن ها محروم کرده اند و در این ها باید تجدیدنظر شود 

)مهریزی، 1375، 230-208(.
بنابر آنچه گذشــت برخی مسائل را فقه تولید می کند و اخالق به کار می گیرد و 
برخی از موضوعات را اخالق تولید می کند و در فقه حکم آن ها مشخص می شود و 

بین آن ها تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد.

5( ایجاد قواعد فقهی جدید و جعل احکام شرعی فرعی دخالت آموزه های 
اخالقی در به وجود آمدن بعضی از قواعد فقهی و جعل احکام شرعی

یکی از انواع تأثیر اخالق، لحاظ آموزه های اخالقی در تشــریع و جعل احکام 
شــرعی فرعی است. البته بنابر مبنای عدلیه که قائل به حسن و قبح عقلی و تبعیت 
احکام از مصالح و مفاســدند، می توان گفت آموزه های اخالقی در تشریع احکام 
شــرعی مدنظر قرار گرفته است و از آن جا که اسالم سنت جاریه و قوانین موضوعۀ 
خود را براســاس اخالق تشریع کرده  و در تربیت مردم براساس آن اخالق فاضله، 
بســیار توجه کرده اســت )عالمه طباطبایی، 1394، 110/4( و بســیاری از قواعد فقهی و 
اصولــی موجود مثل »قبح عقاب بال بیــان«، »قبح تکلیف ما الیطاق« و »ما علی 
المحسنین من ســبیل« نیز معنا و مقصدی اخالقی دارند، بنابراین می توان ازطریق 
بازخوانی آیات و روایات اخالقی به کشــف اصول و قواعد جدید نایل شد و گام 
مهمــی در جهت تغییــر و تکثر کمی و کیفــی قواعد فقهی و اصولی برداشــت. 
همچــون بحث از عدالت که یک گزارۀ اخالقی شــاخص اســت، به عنوان یک 

قاعدۀ فقهی استفاده می شود.
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6( ایجاد تغییر در احکام شرعی
 یکی از انواع تأثیرات مهم و کاربردی اخالق بر فقه این  است که می تواند مسیر 
اســتنباطی فقهی را به سمت وســوی خاصی رهنمون شــود. به این معنا که اگر در 
زمان صــدور حکم میان احکام فقهی و اخالقی تضادی پیش آید یا در مقام عمل، 
تزاحمــی رخ نماید، از آن جا که اســالم دین اخالقی اســت و پیامبر؟ص؟ برای اتمام 
مکارم اخالق برانگیخته شده است »انما بعثت التمم مکارم االخالق« )نوری، 1408ق، 
187/11؛ مجلســی، 1414ق، 373/71(، در این مــوارد اصول اخالقی فراتر از حکم فقهی 
وارد می شود و حکم فقهی مخالف اخالق را تغییر می دهد. داستان معروف سمرةبن 
ُجنَدب مصداقی است که به خوبی می نمایاند که اخالق در احکام فقهی دین اسالم 
از چه جایگاه ارزشمندی برخوردار است. آن جا که در آخر داستان پیامبر؟ص؟ دستور 
داد نخل او را از ریشه بکن و به سوی او پرتاب کن، چراکه ضرر دیدن و زیان رساندن 
در اســالم راه ندارد )کلینی، 1429ق، 294/5؛ حرعاملــی، 1409ق، 52/ 824(. در این عبارت 
به خوبی روشــن می شود که اصول اخالقی مثل ضرر نزدن به دیگران و آزار نرساندن 

به آن ها فراتر از حکم فقهی »الناس مسلطون علی اموالهم« است.
 نسبت میان گزاره های فقهی و اخالقی صورت های مختلفی دارد:

 1ـ صورتی که گزاره های فقهی و اخالقی با هم تعاضد داشته باشند و هردو یک 
مطلب را بیان کنند؛

 2ـ صورتــی که فقــه حکمی را بیان کند، ولی اخالق حکــم قاطعی دربارۀ آن 
نداشته باشند؛

 3ـ صورتــی کــه اخالق حکمی را بیان کند، ولی فقه حکــم قاطعی دربارۀ آن 
نداشته باشد؛

 4ـ صورتی که فقه و اخالق دربارۀ آن نظر دارند، ولی میانشان تباین و ناسازگاری 
وجود دارد. تباین گاه به صورت موجبۀ جزئیه اســت، به این معنا که حکم اخالق یا 
عموم با اطالق حکم فقهی و به عکس، حکم فقهی با عموم حکم اخالق ســازگار 
نیست. گاهی هم تباین به صورت موجبۀ کلیه است یعنی حکم فقهی نه تنها با عموم 

حکم اخالقی بلکه با اصل آن نیز ناسازگار است )ضیائی فر، 1388، 87(.
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محل بحث، صورت چهارم اســت با دو فرض ناسازگاری و تباین جزئی و کلی. 
چراکه در ســه صورت دیگر یا تعاضد بین آن ها برقرار اســت و یا یک کدام از فقه 
یــا اخالق با حکمــی قطعی مقدم و غالب اســت. دیدگاه هــای مختلفی در فرض 
ناســازگاری میان فقه و اخالق مطرح اســت که جمع بندی آن ها به اختالف نظر در 

اصل یا فرع بودِن فقه یا اخالق منتهی می شود.
برای پاسخ به این سوال که )آیا فقه، معیار اخالقیات شریعت محمدی؟ص؟ است 
یا اخالق معیار شریعت است؟ آیا اخالق اصل است و فقه فرع، یا برعکس؟ آیا پرهیز 
از همۀ محرمات و انجام همۀ واجبات برای پاک شدن از رذائل اخالقی و رسیدن به 
کرامت انســانی است یا کسب فضائل اخالقی برای آن است که از محرمات پرهیز 
کنیم و واجبات را انجام دهیم؟( به دو دیدگاه کلی می توان اشاره کرد. یک دیدگاه 
ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن )الذاریات/59( ادعا می کند که  با اســتناد به آیۀ َو َما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْلِ
کســب همۀ فضائل اخالقی، برای رسیدن به عبودیت است. پس نماز خواندن و... 

عبادت کردن و مطلوب نهایی، و اخالق نیز به عنوان پلی برای رسیدن به آن است.
 دیدگاه دیگر می گوید برای نشان دادن اصل بودِن اخالق می توان به حسن و قبح 
عقلی افعال اشاره کرد، به این صورت که گفته می شود آیا قطع نظر از حکم شارع و 
تعلق خطاب او به افعال، ذاتًا حسن و قبحی وجود دارد؟ و آیا افعال دارای ارزش ذاتی 
هســتند یا نه؟ )مظفر، 1405ق، 371/1(. گاهی مراد از حسن و قبْح کمال و نقص است 
و به همین معنا به عنوان وصف برای افعال اختیاری و متعلقات افعال واقع می شــوند. 
حسن و قبح بسیاری از اخالق انسانی به لحاظ همین معناست، مثاًل شجاعت و کرم و 
صبر و عدالت و حسن و امثال این ها به خاطر همین است که کمال و قوتی در وجود 
نفس هســتند و همین طور ضد این اوصاْف قبیح اند، چراکه نقصانی در وجود نفس 

محسوب می شوند )مظفر، 1405ق، 379-377/1(.
پس الزم نیست امری ازسوی شارع مقدس آمده باشد تا ما عدل را نیکو بدانیم. 
بلکه نیکویی عدل ذاتًا درک می شــود، زیرا امری اخالقی به شــمار می آید. بنابراین 
اخالق اصل اســت و فقه فرع. پس اگر تعارضی بین آن ها واقع شــود اخالق مقدم 

می شود.

http://Jostar-fiqh.maalem.ir


98

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 27
تابستان  1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

 به نظر می رســد نمی توان اصالت را به یکی از آن ها داد و دیگری را فرع دانست، 
چراکه احکام و اخالقیات دو بال ســعادت فــرد و جامعه اند. فرد و جامعه ای که از 
یک ســو حالل و حرام الهی را محترم بشمارد و به بایدها و نبایدهای شریعت گردن 
نهد و از سوی دیگر، روان و محیط اجتماعی خویش را از زنگارها و آلودگی ها بزداید 
و به فضیلت ها و ارزش های اخالقی بیاراید، در مسیر کمال و سعادت معنوی و مادی 
گام نهاده است. پس دلیل هرکدام از آن ها که قطعی باشد بر دیگری مقدم می شود 

و حکم براساس آن تغییر می کند.

 نمونه هایی از ناسازگاری های فقه و اخالق و تأثیر اخالق در تغییر استنباط 
حکم شرعی

بیان شد که یکی از تأثیرات مهم اخالق بر فقه تغییر احکام شرعی یا همان تغییر 
مسیر استنباطی فقهی به سمت وســوی خاصی است. استفاده از آموزه های اخالقی 
قطعی برای تغییر دادن مسسیر استنباِط احکام شرعی صورت های مختلفی دارد. برای 

نمونه حالت هایی را با مثال می آوریم. 
ـ گاهی آموزه های اخالقی با تقیید حکم فقهی در اســتنباط حکم شرعی تأثیر 
گذاشــته و استنباط آن را تغییرمی دهد. مثاًل فقها با استناد به منابع روایی )حر عاملی، 
1409ق، 276/5؛ کلینــی، 1429ق، 276/5( قائل اند که اســتفاده از انفال در زمان غیبت 
برای همــه مجاز و حالل اســت )شــهید ثانی، 1410ق، 138/7؛ نجفــی، 1404ق، 8/38(. 
یکی از مصادیق انفال اراضی موات و معادن اســت. امروزه با پیشــرفت وســایل، 
بهره برداری از معادن به گونه ای است که یک نفر می تواند با استفاده از ابزار جدید 
معــادن زیادی را تصرف کند کــه منجر به نابودی معادن و طبقاتی شــدن جامعه 
می شــود. این طبقاتی شدن جامعه که باعث ظلم و ســتم به عده ای دیگر از افراد 
می شــود، مخالف با اصول اخالقی اجتماعی اســت. بنابر این در این مورد ـ بدون 
این که حکم حلیت و جواز تغییر کند ـ اجرای آن مقّید می شــود و تغییر به صورت 
تقیید حکم است. پس اجرای این حکْم مقید به حفظ نظام و عدم تعدی به حقوق 
دیگران اســت )شــیرازی، 1427ق، 277(. بنابر این حکم جواز استفاده از انفال و توزیع 
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آن، اگر باعث ظلم و تبعیض گردد، محدود و مقید می شود.
 - گاهی با انصراِف ادلۀ فقهی، استنباط حکم فقهی تغییر می کند، مثاًل آمیزش 
جنسی با همسر قبل از بلوغ جایز نیست، اما دربارۀ جواز سایر استمتاعات، برخی از 
فقها به اطالق ادلۀ جواز استمتاع از زوجه تمسک کرده و گفته اند جایز است )طباطبایی 
یزدی،1420ق، 502/5(. با توجه به آموزه های اخالقی ممکن اســت در شمول این جواز 
به همسر شیرخوار تردید شود، بلکه ادعا شود که ادلۀ جواز از چنین مواردی منصرف 
است و شاید به همین علت برخی فقها گفته اند جواز برخی استمتاعات نامتعارف به 

دلیل روشنی نیاز دارد که آن را تجویز کند )خمینی، 1418ق، 342/2(.
موارد و مثال های فراوان دیگری در سیره و سنت پیامبر؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ 
و آموزه های وحیانی قرآن در سراســر ابواب فقه یافت می شود که بیانگر نفوذ احکام 

اخالقی و حاکمیت آن بر احکام فقهی است.

 نتیجه گیری
 نتایج حاصل از این پژوهش عبارت اند از: 

1. برخــالف دیدگاه قائلین به جدایی علم فقه و اخالق، رابطۀ جداناپذیری میان 
آن ها برقرار اســت که برای هدایت انســان و جامعۀ بشری به سوی کماالت مادی و 

معنوی تنظیم شده اند. 
2. می توان گفت کســی فرد بااخالق محسوب می شود که توجه کامل به فقه و 
واجباتش داشــته باشد و با گذر از واجبات به مستحبات و مکروهات فقهی که اکثر 

آن ها اخالقی اند، خواهد رسید. 
3. از طرفی فردی فقیه است که عالوه بر انجام واجبات به نکات اخالقی که در 
فقه شیعه تعبیه شده است توجه کامل داشته باشد. پس فقه و اخالق کاماًل با هم در 

تعامل و متأثر از یکدیگرند.
4. از آن جا که اســالم قوانین موضوعۀ خود را براساس اخالق تشریع کرده است 
و مردم را براســاس همان اخالق فاضله تربیت می نماید و بســیاری از قواعد فقهی و 
اصولِی موجود، مانند قبح عقاب بال بیان نیز معنا و مقصدی اخالقی دارند. بنابراین 
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می توان ازطریق بازخوانی آیات و روایات اخالقی به کشف اصول و قواعد جدید نایل 
شد و گام مهمی درجهت تغییر و تکثر کمی و کیفی قواعد فقهی و اصولی برداشت.

5. احکام دین نمی توانند از فلسفۀ بعثت که پیامبر؟ص؟ فرمودند »إنی بعثت ألتمم 
مکارم االخالق« و فقْه بخشی از آن است جدا باشد. بنابراین اخالق نمی تواند از فقه 

جدا و منفک شود.
6. بنابر آنچه بیان شــد بحث تأثیر و تأثــر این دو علم بر یکدیگر بر مبنای عدلیه 

)حسن و قبح عقلی افعال( مورد پذیرش است. 
بنابراین  طبق بررســی های صورت گرفته روشن شد که فقه و اخالق با هم ارتباط 
دارنــد و با تأثیراتی که بر یکدیگر دارند مکمــل و متمم یکدیگرند و نافی یکدیگر 

نیستند. این نگاه نشان از پویایی و بالندگی آن دو دارد.
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