
چك�ده
سبك زندگى، مـفهومى از مفـاه�م علوم اجتماعى است كـه جنبه� رفتارگـرا دارد. سبك
زندگى، نظام-واره و س�ـستم خاص زندگى است كـه به فرد، خانواده %ا جامـعه با هو%ت
خاص، اختصاص دارد. آدم�ان با قـدرت خالق خو%ش، براى ح�ات دن�وى، دست به
گـز%نش مى-زنند و رفـتـارهاى خـاصى را ترجـ�ح مى-دهند و ز%ـست خـود را با آن منطبق
مى-كنند. رفـتارهاى ب�رونى آدمـ�ان كـه مورد انتـخاب آگاهانه آنان است، سـبك زندگى
آنان را تشك�ل مى-دهد كه البتـه انتخاب %ك سبك، تابع متغ�ـرهاى فراوانى است كه با%د
مورد توجه قرار گ�رد. از سوى د%گر، د%ن مبـ�ن اسالم ن�ز داع�ه-دار تنظ�م ح�ات دن�وى
و اخروى انسان اسـت و توص�ه-هاى رفتارى فـراوانى دارد كه غالباً در علم فـقه، بررسى
مى-شود. در ا%ن مـقال، تالش شده به نقش فـقه، در ا%جاد سبك زندگى، توجـه شود.
علم فقه با تب�ـ�ن رفتارهاى مجاز و متناسب با كمـاالت انسانى، زم�نه را براى هماهنگى
اراده� تكو%نى بشـر با اراده� تشـر%عى حق تعـالى ا%جـاد مى-كند و مـسـ�ـر سلوك مـتناسب با
مـعاد را براى آدمـ�ـان ب�ـان مى-كند. عالوه بـر ا%ن، تب�ـ�ن نظام-هاى مـؤثر بر مـتـغ�ـرهاى
�ن ا%ن نظـام-ها با مشكالتى�دخ�ل در انتـخاب سبك، بر عـهده� علم فقـه است كه البتـه تب
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روبه-رو است. در ا%ن نوشتار به برخى از آن-ها اشاره شده است.
كل�دواژه�ها

�ن رفتـارهاى متناسب،�علم فقـه، سبك زندگى، متـغ�رهاى مـؤثر بر سبك زندگى، تبـ
�ن نظام-هاى مؤثر بر متغ�رها.�تب

مقدمه

قرآن كر%م به عنوان اصلى-تر%ن منبع در شناخت حق�ـقت اسالم، اسالم را د%نى جامع معرفى
مى-كند كـه در صـدد اصـالح مـسـ�ـر حـ�ـات آدمى است. ا%ن مـسـ�ـر، على الظاهر، از عـالم
ناسوت شروع و تا ابد ادامه پ�دا مى-كند. در نگاه قرآنى، مس�ر حركت آدمى با%د به سوى نور
باشد. براى دست�ابى به ا%ن حـق�قت، آ%ات ب�نات بر رسوالن (ع) نازل مى-شود (حد%د/١٠)؛
و خداى عـالم�ان، مـردم را دعوت مى-كند تا در شـعاع حركت انبـ�ا قرار گـ�رند (انفال/٢٤) و
محصول آن را «حـ�ات ط�به» مى-داند (نحل/٩٧). نت�جه� ا%ن توفـ�ق، آن خواهد بود كه انسان
گـرفتـار شده در عـالم هبوط، از دار فـر%ب، به سالمت بر دار قـرار نا%ل آ%د (شعـراء /٨٩). از
نگاه راهنمـا%ان طر%ق، دن�ـا، مى-تواند مـتـجر اول�ـاى الهى باشـد كـه نت�ـجـه� آن، دستـ�ـابى به
رضـوان الهى است. روشن است د%نـى كـه داع�ـه-دار تنـظ�م حـ�ـات ابدى آدمى است، براى
ح�ات دن�ـوى او ن�ز برنامه� متناسب با حـركت ابدى او معرفى خواهد كـرد. امروزه كه امكان
عـادى دستـ�ابى به انسـان مـعصـوم (ع) وجود ندارد، براى كـشq د%دگـاه د%ن، با%د به منابع
اثبـاتى د%ن مراجـعه كـرد. گزاره-هـاى د%نى به لحاظ مـحتـواى مـتفـاوت، ناظر به بخش-هاى
مخـتلq وجود آدمى-اند. بخش فـراوانى از ا%ن منابع، با نوع رفـتارهاى ب�رونـى آدمى ارتباط
دارند كــه بخش عظ�ــمى از آن، در علـم شـر%q فــقــه بررسى مى-شــود. با توجــه به جنبــه�
رفتارگرا%انه� فقه، مى-توان ا%ن سؤال را مطرح كـرد كه نقش فقه در ا%جاد سبك زندگى دن�وى
چ�ـست؟ قـبل از بررسى ا%ن سـؤال، به عنوان مـقدمـه به تعـر%q فـقه و سـبك زندگى اشـاره

مى-شود تا محل بحث، به صورت كامل منقح شود.
براى دست�ابى به جواب روشن در ا%ن مورد، ابتدا به ب�ان شاخص-هاى ا%ن دو مقوله اشاره

مى-شود تا از ا%ن رهگذر، به ارتباط ا%ن دو و نقش فقه در ا%جاد سبك ح�ات دست %اب�م.

تعر!  فقه

گاهـى فقه بـه مجمـوعه قـوان�ن الهى اطالق مى-شـود كه مـشتـمل بر احكام تكل�فى و وضـعى
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است؛ و گاه مـراد از آن، علم فقه است كه بنا بر تعـر%q مشهور، عـبارت است از: «علم به
احكام شرعى از طر%ق ادله� تفـص�لى» (شهـ�د اول، ١٤١٩: ٤٠/١) و موضوع آن افـعال مكلفان

است؛ %عنى علم فقه وظ�فه دارد تا از ادله� اثباتى، حكم افعال مكلفان را كشq كند.
با تحل�ل ا%ن تعار%q و با نگرش ب�رونى به ا%ن علـم، مى-توان شاخصه-ها%ى را براى آن

به دست آورد كه در محل بحث، وضوح ب�ش-ترى ا%جاد كند.
ا%ن شاخصه-ها عباتند از:

١ـ علم فقه در صدد دست�ابى و تنق�ح مـتعلق اراده� تشر%عى شارع مقدس است. تشر%ح
ا%ن امـر كه از نظرگـاه شرع مقـدس، كدام رفـتار، با%سـته است و كـدام %ك مورد پسنـد شرع
qفقه است. چنان-كه اشاره شد، مـوضوع ا%ن علم، فعل مكل q%ست، بر عهده� علـم شر�ن

است كه فقه در صدد ب�ان و كشq حكم آن خواهد بود.
٢ـ دسـتـ�ابى بـه ا%ن هدف، ن�ـازمند اجـتهـاد و رعـا%ت روش-هاى فـهم است. رعـا%ت

قواعد فهم، براى صحت استناد حكم به شارع مقدس، ضرورى است.
٣ـ متعلق اجتهاد فق�ـه، منابع اثباتى د%ن است. با توجه به آن-كه غالب احكام شرعى از
مـتون د%نى اسـتنبـاط مى-شـود، فقـ�ـه ناگر%ز است تا با تـحل�ل متـون، به حكم شـرعى دست
%ابد. تحل�ل متن ن�ازمند رعا%ت قواعدى است كه در علم اصول، از آن بحث شد. عالوه بر
متون، گاه تك�ه-گاه استدالل فـقهى، «ادله� لبى» است كه تنق�ح چگونگى استدالل به ا%ن ادله

ن�ز در علم اصول مورد بحث قرار مى-گ�رد.
٤ـ آنچــه اوالً و بالذات براى فـقــه مـهـم است، ا%ن است كـه در اســتناد حكم بـه شـرع
مـقدس، داراى حـجت شـرعى باشـد. حـجت داشتن به ا%ـن معنا است كـه حكم مـسـتنبط،
شـرعاً منجـز و مـعذر است؛ مـعناى ا%ن سـخن (فرض مـعـذر بودن) آن خواهد بود كـه تالزم
دائمى ب�ن حـج�ت و واقع، وجـود ندارد؛ حتى اگـر از ا%ن رهگذر، در غالب مـوارد به واقع

ن�ز برسد. بنابرا%ن «مسلك تخطئه» مورد قبول فقهاى امام�ه است.
٥ـ فـقـه %ك علم رفـتـارگـرا است كـه در نگاه حـداقلى بـه با%دها و نبـا%دهاى غـ�ـر قـابل
گـذشت، اشـاره دارد؛ و در نگاه وسـ�ع، به بـ�ـان تمـام آنچـه در رفـتـار آدمى با%سـتـه است،
مى-پردازد؛ و از ا%ن رو، تب�ـ�ن مسـتحب و مكروه و حتى ب�ـان مباحـات ن�ز در دا%ره� مـباحث
فـقهى جـاى دارد. به عالوه اسـتنبـاط احكام وضعى ن�ـز از ضـرورات فقـهى است؛ ز%را ا%ن
احكام ن�ـز به صورت غـ�ـرمسـتقـ�م به رفـتار آدمى مـربوط است (صدر، ١٤٠٨، ج١، ص٦٧).
فـرض حكم وضعى بدون تكل�ـفى، لغـو است؛ اما در عـ�ن حال، بررسى احكام وضـعى از
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وظا%q فقه است.
٦ـ قوانـ�ن شرعى انسـجام و وحـدت دارند كه در صـدد تكامل-بخشى به حـ�ات انسـانى
است؛ مثالً قوان�نى كه در باب عبادات وجـود دارد، با قوان�ن مربوط به معامالت و %ا احكام
روابط اجتمـاعى، داراى روح واحدى است كه با هدف واحد جـعل شده-اند و مى-توان آن را
تجلى توح�د در حـ�ات آدمى دانست. دل�ل ا%ن مدعا آن است كه قـانون-گذار، حك�م عل�مى
است كه در همه� ساحت-هاى ح�ات بشرى، به مصالح و مفاسد واقعى، آگاه است؛ و از ا%ن
رو، انجـام همـه� ا%ن قـوان�ن در كنار %كـد%گر، داراى ثمـردهى وافى است و در قـرآن كـر%م،
ا%مان به بعض تعال�م الهى، موجب خزى دن�ـوى و اخروى شمرده مى-شود، (بقره /٨٥) و از
هم�ن رو مى-توان با تـحل�ل مجمـوعه-اى از قوان�ن، به %ك نظام واحـد دست %افت. بنابرا%ن
نظام-مندى قوانـ�ن فقهى، قـابل دفاع است. البتـه با%د توجه داشت كـه ا%ن انسجام، در مـقام
ثبوت، مسلم است؛ اما در مـقام اثبات، گاه ممكن است دچار برخى معـضالت باشد كه در

ادامه به برخى از آن-ها اشاره مى-شود.
٧ـ فقه اوالً و بالذات، %ك علم عمل�اتى و اجرا%ى ن�ست؛ مثالً اگر تشك�ل حكومت را
فـقه از با%دهاى جـدى معـرفى كند، اما نحـوه� عـمل�اتى شـدن آن را ب�ان نمى-كند و اجـراى آن
وابسته به شرا%ط، مـتفاوت خواهد بود. ا%ن-كه قواى سه-گانه تشك�ل شـود و به نحوى تقس�م
وظا%q شده باشد %ا آن-كه به روش تمركز قدرت باشد، خـارج از وظ�فه� فقه است. آنچه فقه
ب�ان مى-كـند، حدود و ثغور حكم اسـت؛ اما نحوه� اجـراى آن مى-تواند عقـال%ى باشد و البـته
چهارچوب-هاى عقـال%ى با%د با حكم شرعى، تناسب داشتـه باشد؛ و از ا%ن رو، عالم بودن

حاكم به احكام را با%د ضرورى دانست.١
٨ـ تحل�ل ك�ف�ت جعل حكم شرعى به ا%ن صورت است كه:

الq) جـعل حكم شـرعى بدون وجود مـوضـوع و متـعلق، امكان-پذ%ر نـ�ست. تفـاوت
موضـوع با متـعلق، در حصـولى بودن موضـوع و تحصـ�لى بودن متـعلق است (صدر، هـمان:

.(١٥٩
ب) موضوع حكم شـرعى به تمام ق�ود و و%ژگى-ها%ى گـفته مى-شود كه در مـقام جعل،
مفـروض الوجود تلقى مى-شود و تحـقق خارجى آن اصالً در مـقام جعل، مـورد نظر ن�ست؛
از ا%ن رو، مشهور مـعتقدند كه قضا%اى شرعى، بـه نحو «قض�ه� حق�قـ�ه» جعل مى-شوند. در
ا%ن نوع قـضـا%ا، آنچـه مـهم اسـت، وجود فـرضـى و ذهنى مـوضـوع است تا جـعل صـورت

گ�رد؛ و تحقق خارجى موضوع، خارج از مقام جعل است (همان: ٤١/٢).
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ج) فعل�ت حكم و تنجز آن به تحقق خارجى موضوع وابسـته است كه به مقام مجعول،
مرتبط است.٢ اگر موضوع مفروض درخارج حاصل شد، حكم ن�ز به فعل�ت خواهد رس�د
و وارد مرحله� تنجز خواهد شـد. ب�ن مقام جعل و مجعـول، تفاوت وجود دارد. ا%ن تفاوت
اگرچه وهمى باشد، قابل التزام است (همان: ٢١٠/٣). مقام جعل، مقام مفروضات است؛

و مقام مجعول، مقام فعل�ات كه به تحقق موضوع در خارج وابسته است.
د) از نگاه فقهى و اصولى، رابطه� حكم با موضـوع، به مثابه رابطه� علت و معلول است
(نا%�نى، ١٤٢١: ٤٦٧/٤) كــه تخلq مــعلول (حكم) و عـلت (مـوضــوع) از %كد%ـگر مـحــال
�ر مـوضوع مقـدرالوجود، فرض دارد. جـعل شرعى با�است.٣ هر تغ�ـ�رى در حكم، با تغـ
�ر ن�ست. بنابرا%ن تأث�ر زمان و مكان�تحفظ بر موضوع مفروض-الوجود خود، عقالً قابل تغ
در اجتهاد، ه�چ توجـ�هى غ�ر از ورود در عرصه� فهم دق�ق-تر از مـوضوع و ق�ود آن نمى-تواند
داشته باشـد. همچن�ن نگرش اجتـماعى به فقه، به آن معـنا خواهد بود كه فق�ـه با نگاه كالن،
بهتر مى-تواند موضوع را فهم كند. وقتى گـفته مى-شود فقه نگرش فردى دارد، با%د ا%ن گونه
�ن حكم براى فرد است، طبـ�عتـاً نمى-تواند به�توج�ـه شود كه فـقه از ا%ن منظر كـه در مقام تبـ
صـورت دق�ق مـوضـوع را در سـاختـارهاى اجـتـماعى فـهم كند؛ و روشن است كـه توجـه به
موضوع از منظر كشq نظامات اجتماعى، ممكن است برآ%ندهاى متفاوتى داشته باشد كه در
نگاه فـردى، نمى-توان به آن دسـت %افت؛ هرچند گـاه منظور، آن است كـه فـقـه با%د به امـور
اجتـماعى مـستـحدث توجه كـند تا بتواند حكم آنان را ب�ـان كند. به هر حال آنچـه مطمح نظر
است، ا%ن است كه توجه به كشq موضوع به نحو دق�ق، از ضرورات فقهى است؛ و از ا%ن
رو مى-توان مدعى شد كه نگرش-هاى كالمى و فلسفى، اگرچه به صورت مستق�م دخالتى در
كشq حكم شـرعى ندارد، در ك�ـف�ت فهم فـق�ـه از موضوع تأث�ـرگذار خواهـد بود. توجه به
موضوع-شناسى و ق�ود مختلq در كـشq حكم، ظرف�تى را در فقه ا%جاد مى-كند كه مى-تواند
�رات اجتـماعى، هماهنگ باشـد و ضامن دوام قوان�ن اسالمى شـود. ماه�ت علم�با تمام تغـ
فــقــه و گــزاره-هـاى آن به صــورت اجــمــالى روشـن شــد. در ا%ن مــجــال، به تـعــر%q و

ماه�ت-شناسى سبك زندگى اشاره مى-كن�م تا از ا%ن رهگذر، به ارتباط ا%ن دو دست %اب�م.

تعر!  سبك زندگى

سبك زندگى، عبارت است از الگوى هم-گرا (كل�ت تامى) %ا مـجموعه� منظمى از رفتارهاى
درونى و ب�رونى، وضع-هاى اجتـماعى و دارا%ى-ها كه فرد %ا گـروه بر مبناى پاره-اى تما%الت
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و ترج�ـح-ها (سل�قه-هـا) در تعامل با شرا%ـط مح�طى خـود، ابداع %ا انتخـاب مى-كند (مهـدوى
كنى، ١٣٩٠: ٧٨).

سبك زندگى، نظام-واره و س�ستم خاص زندگى است كه به فرد، خانواده %ا جامعه، با
هو%ت خاص اختصاص دارد (شر%فى و همكاران، ١٣٩١: ٢٧).

با تحل�ل تعار%q مخـتلفى كه در ا%ن باره وجود دارد، مى-توان مؤلفه-ها%ى براى مـفهوم
فوق به دست آورد كه به آن-ها اشاره مى-شود.

١. زندگى آدمى از ال%ه-هاى مختلفى تشك�ل شـده است؛ از ال%ه-هاى درونى و معرفتى
گرفته (صفات درونى و اخالقى و جهان-ب�نى-ها) تا ب�رونى-تر%ن آن-ها كه رفتارهاى خارجى و
نمـود ب�رونى عـقـا%د و اخالق است. سـبك زندگى، غـالباً با ا%ن ال%ـه� ب�رونى زندگى انسـان
مرتبط است؛ لذا سبك زندگى مفهومى از مفاه�م علوم اجتماعى محسوب مى-شود كه جنبه�
رفتارگـرا%انه دارد. تعب�ر ع�نى بودن كه در ا%ن بـحث استفاده مى-شود، به هم�ن خـصوص�ت
ناظر است كـه بحث سـبك زندگى در صدد تـحل�ل رفتـارهاى خـارجى است كـه نمود عـ�نى
دارند. البته ال%ه-هاى درونى ن�ز در سبك زندگى، مورد توجه قرار مى-گ�رند و به هم تن�دگى

ا%ن ال%ه-ها تفك�ك آن-ها را با مشكل مواجه مى-كند (مهدوى كنى، همان).
٢. ال%ه-هاى درونى آدمى، اتاق فـرمـان رفـتـارهـاى خـارجى است و آدمى آن-گـونه كـه
مى-اند%شـد، عمل مى-كنـد. شكل-گ�ـرى %ك رفتـار، تابعى است از نوع گـرا%ش-هاى درونى

انسان. اما با%د توجه داشت كه محور بحث در ا%ن مورد، رفتار خارجى است.
٣. شكل-گ�رى ا%ن رفتارها ترج�حى و انتخابى است و جنبه� خالقانه و گز%نشى دارد.

٤. سـبك زندگى، %ك الگـوى تمـام-عـ�ـار است و مـجـمـوعـه-اى نظام-مند مـحـسـوب
مى-شود.

٥. سبك هـنگامى شكل مى-گ�ـرد كه انسـجامى م�ـان رفتـارهاى مخـتلq وجود داشـته
باشد؛ به نحوى كه در ب�ن انـواع مختلq رفتارها %ك وحدت وجود داشـته باشد؛ و از هم�ن

جهت است كه نظام-مند بودن در آن مطرح است.
٦. سـبك زندگـى از منظر علوم اجـتــمـاعى، تابعى از مـتــغـ�ـرهاى مـتــفـاوت است.
مـتغـ�ـرهاى فـراوانى در سـبك زندگى تأث�ـرگذار هسـتند؛ مـثـالً وضعـ�ت اقـتـصادى، طـبقـه�
اجـتـمـاعى، سـرمـا%ه-هاى فـرهنگى، تحـصـ�ـالت، و جنسـ�ت جـزو مـتـغـ�ـرها%ى است كـه

سبك-هاى مختلq زندگى را ا%جاد مى-كنند (زارع و د%گران، ١٣٩١: ٧٥).
قـبل از ورود بـه اصل بحث و بررسى ارتبــاط ا%ن دو مـقـولـه، با%د دانست كـه حــ�ـات
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ب�رونى آدمى در دو بخش، تنظ�م مى-شود:
١) جنبه� سـخت-افزارى حـ�ات كـه به نحو مسـتقـ�م، با رفتـار آدمى مرتبط ن�ـست؛ مثل
مـعـمارى، شـهـرسـازى، صنعت حـمل و نقل، و… ؛ %عنى هر چ�ـزى كـه ابزار محـسـوب
مى-شود. ا%ن امور برآ%ند انتخاب رفتارى آدمى است و حاصل رفتار تلقى مى-شود، اما خود

ا%ن امور به نحو مستق�م %ك رفتار محسوب نمى-شوند.
٢) جنبه� نرم-افزارى حـ�ات كه مستقـ�ماً با رفتار آدمى مـرتبط است؛ نوع ارتباط انسان با
مـبـدأ، با خـو%شـتن، هم-نوعـان و طبـ�ـعت (ارتـباطـهـاى چهـارگـانه). در ا%ن جنبـه، انسـان
موجودى است كه مـحل تجلى رفتارهاى متفاوتى در عرصه� ارتبـاطهاى چهارگانه است. در
ارتباط با مبدأ مى-تواند ترج�حات متفاوتى داشـته باشد و رفتارهاى متعددى انتخاب كند. در

روابط اجتماعى ن�ز قدرت انتخاب و گز%نش دارد و مى-تواند داراى سبك باشد.
حال سؤال اصلى، ا%ن است: نقش فقه و علم فقه در ا%جاد سبك زندگى چ�ست؟ ا%ن
سؤال از آن-جا شكل مى-گـ�رد كه فقه ن�ز %ك علم رفـتارگرا است كه در صدد تب�ـ�ن رفتارهاى

صح�ح آدمى است و ارتباط وث�قى با سبك زندگى دارد كه آن هم جنبه� رفتارگرا%انه دارد.
در ا%ن مورد مى-توان چند نقش را براى فقه برشمرد:

١. تبـ�ـ�ن رفـتـارهاى مـجـاز و ضـرورى، براى همـاهنگى اراده� تـكو%نى انسـان با اراده�
تشر%عى حضرت حق تعالى.

در توض�ح ا%ن نقش با%د به چند نكته� مقدماتى توجه شود:
الq) انسـان مـوجـود مــخـتـارى است كـه در مـقـابل هر پد%ده-اى مـى-تواند رفـتـارهاى
متـفاوتى را انتخاب كند؛ مـثالً در نوع رفتـار اقتصادى، مى-تواند بـه گونه-هاى متفـاوتى عمل
كند مـثالً قرض داده و سـود مشـخص در%افت نما%د؛ %ا در ب�ـع، با وجود عدم علـم به وجود

مب�ع، حاضر به انعقاد عقد باشد؛ و مواردى از ا%ن دست.
ب) انتخـاب هر نوع رفتـارى به اراده� تكو%نى شخص وابـسته است كـه ا%ن اراده، تابعى

از ترج�حات شخص در مرحله� سابق %عنى مبادى تصورى و تصد%قى اراده است.
ج) سبك زندگى در مرحله� انتخـاب رفتارهاى متفاوت، محقق مى-شـود. مجموعه-اى
از انتخاب-ها در ارتباطهاى چهارگانه، به شكل-گـ�رى سبك زندگى منجر مى-شود كه ممكن
است ا%ن انتخاب-ها داراى انسجام و تناسب باشد؛ و مـمكن است انسجام و سنخ�ت كاملى
م�ـان ا%ن انتـخاب-ها نبـاشد؛ مـثالً كـسى اهل عبـادت باشد امـا در امور مـالى، انتخـاب-هاى
غ�رمتنـاسب با شرع داشته باشد. وجود سـبك در زندگى، ضرورى است و انسان نمى-تواند
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سـبك نداشتـه باشـد؛ نها%ت آن است كـه مـمكن است در سبك حـ�ـات او انسجـام و تناسب
وجود نداشته باشد.

حال با%د گفت انسانى كه ضرورتاً در زندگى خود با انتـخاب-هاى متفاوت مواجه است
و تكو%ناً داراى آزادى انتـخاب است، اگـر بخـواهد به ا%ن فهم نـا%ل آ%د كه از نظر شـرعى چه
نوع رفتـارها%ى در ارتباطات چهارگـانه مطلوب شارع مـقدس است، با%د به علم شر%q فـقه

مراجعه كند.
�ن مى-كند�علم فقـه با ب�ان با%دها و نبا%دهاى شرعى به عـنوان متعلق اراده� تشر%عى، تعـ

كه سلوك انسانى چگونه با%د باشد تا مس�ر ح�ات، با هدف خلقت هماهنگ باشد.
انسان در انتخاب رفـتارهاى متفاوت تكو%ناً مختار است، امـا از نظر عقلى حق انتخاب
هر رفتارى را ندارد؛ مـثالً مى-تواند خودكشى كند اما حق چن�ن كـارى را ندارد. ا%ن مسأله با
لحـاظ حكم عـقـل به وجـوب امـتـثـال حكم شـرعى، روشن-تر مـى-شـود. از لحـاظ عـقلى،
رفتـارى مطلوب است كه با تكامل آدمى و حقـ�قت انسان، تناسب داشـته باشد و فهم اعـمال
متناسـب بر عهده� علم فـقه است. در واقع، گـزاره� فقهى اسـت كه رفتـار متناسب با كـمال را
ب�ـان مى-كند تا انسـان با انتـخاب آزادانه� آن به هدف نهـا%ى، دست %ابد. ا%ن ب�ـان، بدان مـعنا
است كـه اراده� تكو%نى شـخص با%د با اراده� تشـر%عى، همـاهنگ شـود و فقـه عـهده-دار تـب�ـ�ن
چگونگى ا%ن هماهنگى است. البـته نقش فقه در ا%ن عـرصه، جنبه� كشفى دارد؛ %ـعنى فقه با
روش فـهم وابزارهـاى سنجش، كـشq مى-كند كــه كـدام رفـتـار شـرعـاً مــوجـه و كـدام %ك
غ�رمـوجه است؛ اما لزوم هماهنگى انسان با ا%ـن گز%نه-ها، عقلى است؛ ز%را به مقام امـتثال
ربط دارد. همـچنان-كه مـقام اجـرا ضرورتاً بر عـهده� فـقه ن�ـست؛ مثـالً فقه، قـرض ربوى را
مـمنوع مى-داند؛ امـا ا%ن كـه گردش سـرمـا%ه در جامـعـه و در بانك-ها چگونه باشـد كـه به ربا

منجر نشود، ممكن است ن�ازمند علوم د%گر باشد.
به هر حـال مى-توان مدعـى شد كـه ه�چ علمى به اندازه� فـقه در سـبك-سـازى در ح�ـات
دن�ــوى مـؤثر ن�ــست؛ ز%را سـبك برآ%ـندى از رفـتـارهـا است و فـقـه، تـنهـا علمى اسـت كـه
�ن مى-كنـد و البته گـاه ب�ان حداكـثرى رفـتارها، بر عهـده� علوم د%گرى�رفتـارهاى موجـه را تب

همچون علم اخالق است.
�ن نظام-هاى مؤثر بر متغ�راتى كه بر سبك زندگى تأث�رگذار است.�٢. تب

در مباحث سـابق گفته شد كه سـبك زندگى در غالب موارد، تابع متغـ�راتى است كه به
نحو مسـتق�م در سبك، تأث�رگـذار هستند؛ مثالً درآمـد اقتصادى و وضعـ�ت مالى خانواده-ها
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در سـبك زندگى آنان مـؤثر است و اگـر فـرض شـود كـه طبـقـه-هاى اقـتـصـادى در جـامـعـه با
اختـالف فاحـشى مواجـه است، به صورت طبـ�عى با%ـد انتظار رفتـارهاى متـفاوتى را داشـته
باشـ�م كه در هر طـبقـه بروز و ظهـور دارد. ا%ن اختـالف طبـقاتى، خـود مـحصـول %ك نظام
اقتصادى اسـت كه نتوانسته به صورت عـادالنه، توز%ع ثروت انجام دهد؛ و از جانب د%گر،
با%د اذعـان كرد كه مـثًال طرح نظام اقـتصـادى عادالنه، %ك امـر فقـهى، حقـوقى و اقتـصادى
است كه با نگرش كـالن به دست مى-آ%د.٤ از ا%ن رو، فـقه به عنوان %ك علم، با%د در صـدد
�ن نظامـات حقـوقى، اقتـصادى، سـ�ـاسى و… باشد كـه به صورت مـستـق�م در سـبك،�تبـ
تأث�رگذارند؛ ولى كشq ا%ن نظام مؤثر بر سبـك، مشكالتى دارد كه به نحو اجمالى به برخى

از آن-ها اشاره مى-شود.
١ـ احكام شرعى واقعى مسلمًا داراى انسـجام درونى است و جوابگوى ن�ازهاى انسان
در سطح خـرد و كالن است؛ امـا در مقـام اجتـهاد، مـمكن است فـتاواى اسـتنباط شـده، در
سطح كالن، قابل�ت اجرا نداشته باشد؛ و ا%ن %عنى فقه در مقام كشq احكام اجتماعى، گاه

با مشكالتى روبه-رو است.
همـ�ن مسـأله ممكن اسـت موجب ناهمـاهنگى در كشـq نظام شود. براى دسـت�ـابى به
نگرش اجتـماعى و حكومتى، با%د نوع نگاه فـق�ه به مـوضوع، متفـاوت باشد؛ چنان-كه قـبالً
�ر مـوضوع دنبـال شود. براى به�اشاره شـد كه هر تغ�ـ�رى در حكم شـرعى، با%د از ناح�ه� تغـ
دست آوردن %ك نگاه كالن و اجـتمـاعى، با%د با لحاظ همه� مـتغ�ـرهاى مؤثر بر مـوضوع و با
لحاظ قـ�ودى كـه در موضـوع وجود دارد، مـوضوع، فـهم شود و حكم آن اسـتخـراج شود؛
مثالً مـعامالت ارزى از جانب آحاد شـهروندان در نگاه اول�ه، ه�چ ا%راد فقـهى ندارد؛ قواعد
اول�ه� مـعاملى همچـون عمومـات امضائى و قـاعده� سلطه، اجـازه� ا%ن نوع معامـالت را صادر
مى-كند؛ اما اگر فرض شود كه ورود شـهروندان در ا%ن عرصه، %كى از عوامل مؤثر در تورم
در جامـعه باشـد، به نحوى كـه ا%ن نوع معـامالت، موجب مـشكالت اقتـصادى براى اقـشار
د%گر شود، در ا%ن صورت، ق�ود د%گرى در موضوع وجـود دارد كه ممكن است فتواى فق�ه
را تحت تأث�ر قرار دهد. بنابرا%ن تـوجه به تأث�رات %ك فتوا در نگاه كالن، بسـ�ار مهم است.
مـوضـوع مـفـروض در حكم كـه به نحـو قـض�ـه� حـقـ�ـقـ�ـه جـعل شـده، مى-تواند تحت تأث�ـر
مـتـغـ�ـرهاى فـراوان بـاشـد؛ مـثل زمـان، مكان، و شـرا%ط اجـتـمــاعى. حـتى كـارآمـدى در

عرصه-هاى عمومى را شا%د بتوان از ق�ود تأث�رگذار در حكم دانست.٥
٢ـ نكتـه� قـابل توجه د%ـگر آن است كه برخـى از احكام شرعـى، از طر%ق اصول عـمل�ـه
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كشـq مى-شوند. خـاص�ت ا%ن نوع از احكام، آن است كـه صرفـاً معـذر %ا منجزى اسـت كه
براى رفع ح�رت در مقام عمل قرار داده شده است؛ اما كاشف�ت تفص�لى از واقع ندارد. ا%ن
نوع احكام، در نگاه كـالن شـا%د قـابل اعتـمـاد نباشـد؛ مـثـالً در احكامى كه از طـر%ق قاعـده�
اشـتغـال به دست مى-آ%د، شـا%د تنظ�م روابط اجـتمـاعى مـبتنى بر آن چندان كـارامـد نباشـد.
عالوه بر آن-كه ا%ن سؤال جدى مطرح مى-شود كه آ%ا حكم مستنبط از اصول عمل�ه، مى-تواند
در نظام-سازى اجتـماعى مؤثر باشد %ا خـ�ر؟ ز%را ا%ن احكام، واقعى ن�سـتند تا بتوان از طر%ق

آن كشq كرد كه روح حاكم بر مجموعه-اى از قوان�ن چ�ست؟
٣ـ براى ب�ان مشكل سوم، با%د به چند مقدمه توجه شود:

الq) با توجـه به آ%ات قـرآنى (مـثـًال آل-عـمـران /٥٠) و روا%ات، مى-توان مـدعى شـد كـه
سمت و سوى حركت اد%ان به سوى فراخ بودن منطقـه� مباحات براى انسان-ها است. جر%ان
سهله� سـمحه بودن د%ن مـقدس اسالم، عـالوه بر آن-كه در توص�ـه-هاى جدى و الزامى تجلى
دارد، مى-تواند نشـانه� آن ن�ز باشـد كه سـ�ر حـركت د%ن به سـوى گسـترده بودن منطقـه� آزادى
براى انسان-هـا است. به هم�ن جهـت، غالب توص�ـه-هاى رفتـارى در د%ن، جنبه� غـ�رالزامى
دارد.٦ %ك نگاه اجمـالى به مجمـوعه دستـورات در كتب روا%ى، شـاهد صدقى است بر ا%ن
مدعـا كه محـدوده� مستـحبات و مكروهات در مـقا%سه با واجـبات و محـرمات، بس�ـار وس�ع

است.
ب) ا%ن دسـتورات غـ�ـرالزامى فـقهى، نقش اسـاسى در ا%جـاد سـبك زندگى دارند؛ به
نحـوى كه مى-توان مـدعى شـد نقش كم و گـستـردگى تأث�ـر ا%ن-ها از نقش با%دها و نبـا%دهاى
الزامى، پررنگ-تر است؛ از ا%ن رو، توجه به «كتاب العشـره» كه در مقام ب�ان آداب زندگانى

است، در بحث ما بس�ار مهم است.
ج) روش اسـتـنبـاط فــقـهى در ا%ن نوع از دســتـورات با دســتـورات الزامى تـا حـدودى
متفاوت است. فقها در كشq حكم الزامى، بـه علت حساس�ت آن به صورت كامل، قواعد
فـهـم و روش-هاى آن را رعـا%ت مى-كنـند و با تحل�ل تـفـصـ�ـلى ادله، در صـدد كــشq حكم
الزامى برمى-آ%ند؛ اما در احكام غ�رالزامى غالباً به قاعده� تسامح در ادله� سنن اكتفا مى-كنند٧،

و به صورت طب�عى، عمل به ا%ن دستورات را توص�ه مى-كنند.
د) همـچنان كــه حكم الزامى مى-تواند دل�ـلى براى كـشq نظامـات اجـتــمـاعى باشـد،
احكام غـ�ـرالزامى نـ�ـز ا%ن قـابل�ت را دارند؛ ز%را كـشq نظـام با مـسـأله� مـصـالح و مـفـاسـد
پ�شـ�نى، مرتبط است و همـچنان-كه حكم الزامى، تابعـى از مصالح و مـفاسد مـلزمه است،
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دستورات د%گر ن�ز تابعى از مصالح و مفاسد است كه البته در حد منع از نق�ض ن�ست.
نت�جـه� ب�ان مقدمـات فوق، آن است كه دستـورات غ�رالزامى در ا%جاد سـبك و حتى در
نظام-سازى مؤثرند؛ و از طرفى، روش استنباطى آن-ها متفاوت است و غالباً به قاعده� تسامح
اكتفا مى-شود. حال مى-توان اشكالى را مطرح كرد كه آ%ا به صرف قاعده� تسامح مى-توان ا%ن
دستورات را به قواعـد اجتماعى تبد%ل كرد؛ مثالً بعـضى پوشش-ها در روا%ات توص�ه شده و
به عنوان امر مـستـحب قلمداد شده است. آ%ـا به صرف قاعـده� تسامح مى-توان ا%ن دسـتور را
عملـ�اتى كرد و %ـا تلقى ركبـان ـ كه در نظام-سـازى اقتصـادى مى-تواند مـؤثر باشد ـ را مـثالً به
صرف قـاعده� تسامح مكروه بدان�م و از آن در ا%جاد سـبك استفـاده كن�م؛ %ا آن-كه با%د در ا%ن

نوع از روا%ات ن�ز استنباط صورت گ�رد؟
براى رس�دن به جواب ا%ن سؤال، با%د توجـه كرد كه روند نظام-سازى چن�ن است كه با
در كنار هم قـرار دادن برخـى احكام ـ كـه در مـوارد مـخـتلq ب�ـان شـده و علـى الظاهر شـا%د
مرتبط نباشند ـ شـخص به قاعده-اى كلى دست مى-%ابد و مى-تواند آن قاعده را به شـرع مستند
كند؛ در ا%ـن مــوارد، روشن است كــه احكامـى كـه بـه عنوان اجــزا در كنار %ـك-د%گر قــرار
مى-گ�رند با%د خودشـان به شرع مستند شده، حكم شرعى، قلمـداد شوند. حال فرض كن�م
كه شـخص بخواهد از مـجمـوعه-اى از احكام الزامى و غـ�رالزامى، به حـق�قت كـلى واحدى
دست %ابد؛ الزمـه-اش آن است كـه جـزئ�ـات احكام كـه منـشـأ انتـزاع نظام واحـد هسـتند، به

عنوان حكم شرعى مطرح باشند.
در تطب�ق ا%ن مسـأله بر مثال %ادشده مى-توان گفت كه حـكم الزامى مى-تواند منشأ انتزاع
قرار گ�رد اما حكم غ�رالزامى (مثالً كـراهت %ا استحباب) كه در كنار حكم الزامى منشأ انتزاع
قـرار گرفـتـه و فرض آن است كـه از قـاعده� تـسامح به دست آمـده، با مـشكل اسـاسى مواجـه
است؛ و آن ا%ن-كـه مـضـمون قـاعـده� تسـامح، حكم مـفـروض را به %ك حكم شـرعى تبـد%ل
نمى-كند؛ مـثالً اگـر بخـواه�م به كراهت رفع بناى بـ�ش از هفت ذرع، حكم كن�م (حرعـاملى،
١٣٩١: ٥٦٥/٣)، آ%ا به صرف وجـود اخبـار «من بلغ» مى-توان به كراهت ا%ن عـمل حكم كرد
(بر فـرض شـمـول اخـبـار نسـبـت به مكروهات)؛ %ا آن-كـه حكم به كــراهت، ن�ـازمند روش
اجتـهادى است؟ (همچنان كـه در حكم الزامى الزم بود)؟ به نظر مى-رسد صرف اخـبار «من
بلغ» براى آن-كـه ا%ن عـمل را به حكـم شرعـى تبـد%ل كند كـافى ن�ـست٨؛ نهـا%ت مـدلول ا%ن
اخـبـار، رسـ�ـدن به اجـر الهى است كـه مـتفـرع بر بـلوغ است. از ا%ن رو، در نظام-سـازى به
صرف تسـامح نمى-توان اكتـفا كـرد و با%د با روش اجتـهادى، حكم غـ�رالزامى تنقـ�ح شود تا
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بتواند در كنار سـا%ر احكام الزامى، منشأ انتزاع قـرار گ�رد. نكته� د%گرى كـه اشكال را تقو%ت
مى-كند، ا%ن است كه در نظام-سازى، در واقع شخص از مجموعه احكام منسجم مى-خواهد
واقعـ�ت واحـدى را استنبـاط كرده، به شـارع نسبت دهد. الزمـه� ا%ن عمل، آن است كـه ا%ن
احكام جـزئى، با%د داراى مـصـالحى باشند كـه در %ك نقـطه به هم مى-رسند و با اخـبـار «من
بلغ» نمى-توان ثـابت كـرد كه حـكم غـ�رالزامـى مورد نـظر، داراى مـصلحت پ�ـشـ�نى است.
نت�ـجه آن-كـه فقه همـچنان كه در احكام الزامى با روش فـهم كالم و اجـتهاد، به حـكم شرعى
دست مى-%ابد، با%د در مورد حكم غ�رالزامى ن�ـز از ا%ن روش تبع�ت كند و احكام غ�رالزامى

را تنق�ح نما%د.
اگـر فقـه بخواهد نقش پررنگ-ترى در ا%جـاد سبـك زندگى داشتـه باشد، با%د نسـبت به
بعـضى مبـاحث، توجـه ب�ش-ترى داشتـه باشد. در مـورد بسـ�ارى از روا%ات مـربوط به آداب
و… ، شا%د حـتى حكم مولوى بودن ن�ز قـابل اثبات نباشـد و صرفاً %ك حكم ارشـادى باشد

كه لوازم خاص خود را دارد.
ترو%ج %ك حكم غـ�ـرالزامى، لوازمى دارد كـه با%د به آن توجـه شـود. به صـرف قاعـده�
تسامح نمى-توان حكمى را در جامعه، به صـورت كلى، ترو%ج كرد و مبنا%ى براى رفتارهاى

اجتماعى قرار داد.
خـالصه� كـالم آن-كه علم شـر%q فقـه از مؤثرتـر%ن علوم در ا%جاد سـبك زندگى است.
ب�ان رفتارهاى متناسب با حق�قت آدمى بر عهده� ا%ن علم است؛ هر چند وظ�فه� فقه صرفاً ب�ان
حكم است و اجرا%ى نمـودن آن از عهده� ا%ن علم خارج است. نحـوه� تأث�ر فقه عـالوه بر ب�ان
رفتـارهاى جزئى، آن است كـه به صورت منسـجم، قواعـدى را ب�ان كند كـه در ساخـتارهاى
اجتـماعى جواب گو بـاشد. امروزه كه زندگى تحت تـأث�ر متغـ�رهاى فراوان است، فـقه با%د
�ن د%دگـاه شرع نسبت به ا%ن متغـ�رها عالوه بر�تكل�q خود را با ا%ن متـغ�رها روشن كند. تب
آن-كه محـتاج علوم د%گر است و ن�ازمند مهندسى فـرهنگى است؛ اما به نحو جدى، مـحتاج
روش فقهى است؛ حتى در استفاده از علوم د%گر، روش اجـتهادى علم فقه، به شدت مورد

ن�از است.
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!ادداشتها:
١ـ در مثال فـوق با توجه به مبانى مخـتلq در بحث وال%ت فق�ه، مى-توان وارد بحث شد كـه فعالً از بحث

خارج است؛ حتى ممكن است كسى معتقد باشد كه شكل حكومت ن�ز در فقه با%د ب�ان شود.
٢ـ ا%ن ب�ان مـبتنى بر آن است كـه تنجز، فرع مـقام فعل�ت باشـد. ا%ن مبنا قـابل خدشه است، امـا در محل

بحث، تفاوتى ا%جاد نمى-كند.
٣ـ ا%ن عل�ت و مـعلول�ت به لحاظ مـقام قـانون-گذارى است، نه واقع؛ ز%ـرا به لحاظ مـقام واقع و مـبادى
احكام، ممكن است علت حكم متفاوت باشد؛ عـالوه بر آن-كه در مواردى كه رابطه� حكم با موضوع،

اقتضا%ى است (مثل الكذب حرام) ن�ز با لحاظ همه ق�ود با%د به عل�ت قائل شد.
qست، آ%ا داراى قـواعد خاصى است و نقش علوم مـختل�٤ـ ا%ن سؤال كـه روش-هاى كشq %ك نظام چ
در آن چ�ست، ن�ازمند تحق�ق ب�ش-تر است. آنچه مسلم اسـت در كشq نظامات اقتصادى، س�اسى و

حقوقى و… مسلماً فقه، تأث�رگذار است.
٥ـ چنان كـه حضـرت امـام در جر%ان وال%ت فـقـ�ه به هـم�ن مطلب اسـتـدالل كرده است (اگـر اخـت�ـارات
حكومت در چارچوب احكام فرع�ه اله�ه است… حكومت اله�ه %ك پد%ده� بى-معنا و بى-محتوا خواهد

بود (امام خم�نى، صح�فه نور: ٤٥/٢٠).
٦ـ برخى از ا%ن دستورات صرفاً جـنبه� ارشادى دارد و حتى حكم استحبابى مولوى نـ�ز ن�ست؛ اما در ع�ن

حال، در ا%جاد سبك، مؤثر است؛ مثل برخى روا%ات كه درباره� معمارى آمده است.
٧ـ درباره� افعـالى كه احتمـال وجوب %ا حرمت آن وجـود دارد، استنباط تفـص�لى صورت مى-گ�ـرد و ب�ان
فـوق درباره� سـا%ر مـوارد است كـه بـه دل�ل وجـود اخـبـار «من بلغ» روش تفـصـ�ـلى اسـتنبـاط صـورت
نمى-گ�رد و به بررسى سندى چندان اهم�تى داده نمى-شود. روا%ات مشـتمل بر غ�رالزام�ات در بس�ارى
موارد، داراى ضعq سندى است؛ و با وجـود اخبار «من بلغ» تصح�ح مى-شود. البـته در مواردى ن�ز
كه سند آن قابل توجه است، ن�ازى به اخبار «من بلغ» ن�ـست؛ حتى اگر در ا%ن بخش ن�ز توجه تفص�لى

به سند، گاه اعمال نمى-شود و مورد تسامح قرار مى-گ�رد.
٨ـ حتى اگـر برخى نظر اكثر را اثبـات استحبـاب مى-دانند (آخوند خراسـانى، كفا%ه االصـول: ٤٠٢)؛ كه
طبق ا%ن برداشت، با%د گفت اخبار «من بلغ» مـا را به حكم شرعى مى-رساند، ولى حق همان است كه

محصول اخبار، دست�ابى به حكم شرعى در آن مورد ن�ست.
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٧٧ منابع:
١ـ قرآن كر%م.

٢ـ زارع، ب�ـژن؛ و مهـدى فـالح (١٣٩١)، بررسى سـبك زندگى جـوانان در شهـر تهـران و
عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه� تحق�قات فرهنگى، دوره� ٥، ش٤، زمستان ٩١، ص ٧٥ به

بعد.
٣ـ شر%فى، احمدحس�ن؛ و د%گران (١٣٩١)، هم�شه بهار، نشر معارف، چاپ اول.

٤ـ صدر، مـحمـدباقر، (١٤٠٨)، دروس فى علم االصـول، قم، طبع اسمـاع�ل�ـان، چاپ
دوم.

٥ـ ــــــــــــــــــ (١٤١٧)، بحــوث فى علم االصــول، قم، مــركـز الغــد%ر للدراســات
االسالم�ه، چاپ سوم.

٦ـ عاملى، حر (١٣٩١)، وسائل الش�عه، ب�روت، اح�ا التراث العربى، چاپ چهارم.
٧ـ عـاملى، مـحمـد (شـهـ�ـد اول) (١٤١٩)، ذكرى الشـ�ـعـة فى احكام الشـر%عـة، مؤسـسـه

آل-الب�ت ع، چاپ اول.
٨ـ مهـدوى كنى، محـمد سعـ�د، ١٣٩٠، د%ن و سـبك زندگى، تهران، انتـشارات دانشگاه

امام صادق ع، چاپ اول.
٩ـ نا%�نى، مـحـمـد حسـ�ن (١٤٢١)، فـوائد االصـول، قم، مـؤسسـه� نشـر اسـالمى، چاپ

هفتم.


